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Sammanfattning Arbetsrätt – fusion av två universitetssjukhus 
 
Då jag tidigare arbetade vid Karolinska sjukhuset föll det sig naturligt att studera organisa-
tionsförändring eftersom sjukhuset fusionerade med Huddinge universitetssjukhus 2004. Det 
nya sjukhuset Karolinska universitetssjukhuset fick stora besparingsuppdrag av landstinget i 
samband med fusionen.  

Istället för att avskeda den övertaliga personalen så gjorde man omfattande omstrukture-
ringar för alla chefstjänster, vilket innebar att alla chefer fick söka sin egen tjänst i konkur-
rens med andra. Under 2004 tillsattes 590 chefstjänster. Från 2003 fram till våren 2005 har 
sjukhuset minskat sin personal med 700 personer. Under 2005 ligger ett besparingsuppdrag 
på ytterligare 401 miljoner och bland annat den administrativa personalen skall minskas med 
ytterligare 20 %. 

Jag frågade mig, hur går detta till? Hur fast är en tills vidare tjänst egentligen? I min upp-
sats tittade jag på Karolinskas praktiska tolkning av arbetsrätten och jag ser en arbetsrätt i 
förändring. 

 När chefen ställs inför faktum att tjänsten ser helt annorlunda ut, geografiskt finns vid två 
skilda platser (Huddinge och Solna, flygvägen cirka 3 mil) och den grupp chefen har under 
sig är större än tidigare och chefen omgående kan bli uppsagd om han inte har en acceptabel 
ledarstil alternativt om chefen inte faller verksamhetschefen i smaken, och därtill få sin lön 
förändrad och den första uppgiften blir att utarbeta en bemanningsprofil över personalen för 
att ytterligare uppnå en ekonomi i balans - vilka metoder använder sig chefen då av för att 
minska övertalig personal? 

Sjukhuset har uppnått sitt besparingskrav för 2004, men det skall märkas att omställnings-
kostnaderna bärs av landstinget och inte sjukhuset. Då hade resultatet blivit ett annat. 

Inom arbetsrätten i övrigt ställs krav ifrån arbetsgivarhåll att inte tillåta stridsåtgärder på 
arbetsplatser med personal som ej tillhör den fackliga organisationen. Måhända är det ett led 
i arbetskraftens frihet att arbeta i andra länder. Blockaden i Vaxholm mot ett byggföretag 
som hade utländsk arbetskraft hade till exempel omfattats av detta. De svenska fackförbundet 
ställde krav på svenskt kollektivavtal, vilket företaget inte hade, men väl egna avtal. I detta 
fall överstiger kostnaden för advokaterna lönekostnaden för arbetarnas löner ifall de fått vad 
som motsvaras i svensk lön. Principen ses dock som viktig då både företag och arbetskraft rör 
sig alltmer gränslöst inom Europeiska unionen. Inte bara ifrån arbetsgivarhåll utan även 
ifrån advokater ställs krav på en förändrad arbetsrätt – innan vi blir tvungna att ändra. 

Jag har intervjuat sjukhusdirektören och en divisionschef. En politiker har gjort sin röst 
hörd men en tidigare projektledare har avböjt och istället hänvisat till Karolinska. De fackli-
ga organisationerna Sktf och Ledarna, kanske mest förvånande, har lyst med sin frånvaro på 
information gällande konsekvenser av fusionen för den fackliga verksamheten. 

 
Denna uppsats gör inte anspråk på hela sanningen, då en arbetsrätt i förändring är kom-

plex och mångbottnad, men väl en del av den. 
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Kapitel 1 

I kapitel 1 presenterar jag det empiriska området med bakgrund och problemformuleringen 
och de frågeställningar den leder till. Syftet med uppsatsen liksom tidplanen för densamma 
redovisas tillsammans med utgångspunkter för validering. De avgränsningar jag har gjort tas 
upp och motiveras i detta kapitel. 
 

1.1 Presentation av det empiriska området 

I denna uppsats har jag studerat den praktiska tillämpningen av arbetsrätt vid fusionen mellan 
Huddinge universitetssjukhus och Karolinska sjukhuset som inleddes under 2003. 

 I Stockholm har det funnits två stora universitetssjukhus, Karolinska sjukhuset (KS) och 
Huddinge universitetssjukhus (HS). KS är beläget mitt emot Karolinska Institutet (KI) i Solna 
och HS mittemot ett bostadsområde ur miljonprogrammet i Flemingsberg. HS kultur har for-
mats av dem som arbetar där men även av en slags nybyggaranda då sjukhuset är relativt nytt. 
KS räknar sina anor längre tillbaks i tiden och har även en stark koppling till Karolinska Insti-
tutet som årligen lämnade stora bidrag till forskning som bedrevs på KS. KI lämnade även 
forskningsbidrag till HS, men i mindre mängd. Efter politiskt beslut i landstingsfullmäktige 
slogs de båda universitetssjukhusen samman. Inför denna fusion ställs två olika kulturer emot 
varandra och skall bilda en ny. Det som varit norm i många år skall plötsligt forma nyvärde i 
och med att personal flyttas mellan sjukhusen. Omställningstiden mellan tjänsterna är kort, 
mycket kort, ibland bara en dag i en omvälvande tid.  De processer som sker i bakgrunden av 
det dagliga arbetet påverkar genom symboler och dess skilda kulturer. 

 

1.2 Bakgrund 

Trots att de båda universitetssjukhusen tillhör Stockholms läns landsting så har de konkurrerat 
och jämförts med varandra, istället för att samarbeta. Båda sjukhusen har till exempel barnav-
delningar som de gett egna namn. KS kallar sin del för Astrid Lindgrens barnsjukhus och HS 
kallar sina barnavdelningar för Barnsjukhuset. Liksom båda sjukhusen hade egna kliniker 
med fokus på Thoraxkirurgi. 

Att de båda sjukhusen konkurrerat blir tydligt när man ser att klinikernas specialiteter åter-
finns i dubbel upplaga, det vill säga på båda sjukhusen. Under våren 2003 fördes diskussioner 
angående sjukvårdens fortsatta organisation och eventuell sammanslagning mellan politiker i 
landstingsfullmäktige. Det resulterade i att de båda universitetssjukhusen fusionerade 2004 
och fick namnet Karolinska universitetssjukhuset, som därefter består av två sjukhussiter med 
gemensam ledning och verksamhet vid båda siter (Huddinge och Solna). I samband med fu-
sionen blev det aktuellt att aktivt förhålla sig till två skilda kulturer som nu skall integreras. 
 

1.3 Frågeställning 

I media har diskuterats huruvida arbetsrätten är förlegad och kräver en förändring. Det som 
fångat mitt intresse är hur arbetsrätten tolkas och praktiseras vid en fusion av två stora univer-
sitetssjukhus. Betydelsen av kultur blir tydlig genom symbolik och de olika processer som tar 
vid under olika skeenden i fusionen. Vid denna uppsats har jag utgått ifrån arbetsgivarens 
synvinkel. Frågan väcks om det finns behov av förnyelse inom arbetsrätten? En intressant 
frågeställning är att åskådliggöra hur arbetsrätten tolkas och används vid en stor fusion av två 
universitetssjukhus. En annan frågeställning är vilka åtgärder arbetsgivaren använder sig av 
för att minska övertalig personal? 



 
 

 

5

 

1.4 Syfte 

Denna undersökning gjordes i syftet att bättre förstå hur arbetsrätten kan tolkas. Samtidigt 
åskådliggörs betydelsen av de kulturella skillnaderna i de olika processerna vid fusionen. 
 

1.5 Avgränsningar 

Avgränsningen faller sig naturligt till aktiviteter vid HS, KS och Karolinska universitetssjuk-
huset under åren 2003 – 2004, under den period när fusionen planerades och genomfördes. 
 

1.6 Tidplan 

Utredningsarbetet har pågått under hösten 2004 och våren 2005. 
 

1.7 Validering 

Kvale definierar validering genom att beskriva sju stadier: 
i. Tematisering. De teoretiska förutsättningarna tillsammans med härledning mellan teo-

rier och frågor vilket påverkar undersökningens validitet. 
ii. Planering. Hur undersökningen planeras och vilka metoder som används. 

iii. Intervju. Tillförlitligheten är här avgörande tillsammans med den källkritiska hållning-
en vilken innebär att uppgifter kontrolleras. 

iv. Utskrift. Formen för utskriften har här betydelse. Av vikt är både ord och det visuella 
språket. 

v. Analys. Analysen går tillbaka till tematiseringen: är frågorna relevanta och tolk-
ningens logik reell? 

vi. Validering. Olika undersökningar har olika bedömningsgrunder. 
vii. Rapportering. Är rapporten synonym med undersökningsresultatet?1 
 

Kvales sju metodstadier utgör en god arbetsplanering för intervjuerna. Vid utredningen fö-
respråkar jag så god anonymitet som möjligt av etiska hänsyn. 

I kapitel 2 beskriver jag vilka metoder jag använt mig av både för de teoretiska studierna, 
intervjutekniken och den egna antecknings- och bearbetningsmetoden av det erhållna materia-
let. Etiska aspekter vid intervju ventileras och tolkningsmetod liksom en arbetsmodell be-
skrivs. De aktuella avhandlingarna jag har använt mig av vid uppsatsskrivandet återfinns även 
i kapitel 2 som avslutas med en kort sammanfattning. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
1 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 214 
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Kapitel 2 Metod 

Detta kapitel redovisar de metoder jag använt mig av vid författandet av uppsatsen tillsam-
mans med tolkningen och analysen av densamma. Olika teorier och metoder har lagts fram 
och förkastats allt eftersom arbetet har fortskridit. Den främsta metoden är litteraturstudier 
samt studier av dokument ifrån Karolinska sjukhuset, Huddinge sjukhus och Karolinska uni-
versitetssjukhuset. Intervjuer har även skett med chefer och andra som deltagit i fusionspro-
cessen för att spegla individen i det hela samt för att identifiera sammanhang i fusionsproces-
sen, ett uttryck för primärempiri. Det var önskvärt att få två fackförbunds syn på fusionen. 
Detta visade sig dock vara omöjligt eftersom de tillfrågade ej vill medverka (Ledarna och 
Sktf). Ledarna, då alla chefer tvingades söka om sina tjänster och Sktf, då den administrativa 
personalen skall minska med 20 % framöver. Responsen ifrån fackförbunden var dock nega-
tiv. Kapitel två avslutas med en sammanfattning. 
 

2.1 Kvalitativ metod för forskningsintervju 

Jag tänker använda mig av den kvalitativa metoden och intervjua en del nyckelpersoner. De-
finitionsmässigt kan intervju ske utifrån olika synvinklar och med olika syften. Kvale definie-
rar ordet intervju utifrån det franska och engelska ursprunget med betydelsen mellan två seen-
den där forskningsintervjun har som syfte att beskriva den intervjuades värld för att sedan 
kunna tolka meningen. Här har forskaren kontrollen över situationen. Den kvalitativa metoden 
tolkar relationer av betydelse. Samspelet vid intervju kan te sig olika och en kvalitativ intervju 
kan te sig både ostrukturerad och ses som icke-standardiserad. Det finns olika aspekter av den 
kvalitativa forskningsintervjun. Huvudfokus är kvalitatiativ intervju där kvantifiering inte är 
något mål. Vid intervjun beskrivs olika aspekter av det intressanta temat som den person som 
skall intervjuas får beskriva nyanserat. Trots att frågorna är färdigställda bör intervjuaren vara 
öppen för nya och kanske oväntade resultat utan att för den skull förlora fokus vid temat. In-
tervjun kan vara både positiv och negativ men det är viktigt att den som intervjuar hela tiden 
behåller fokus och kontroll och är den som leder hela samtalet.2  

Forskningsintervjun definieras av Kvale som en halvstrukturerad intervju med en slags te-
maguide. När intervjun är färdig skrivs svaren ut och tillsammans med bandinspelningen tol-
kas de meningar som intervjun resulterat i.3 

Intervjusvaren kan vara mångtydiga och ämnet kan vara känsligt vilket kan leda till föränd-
ring under intervjuns gång. Det mänskliga samspelet vid intervjusituationen påverkar tolk-
ningen och kan leda till att meningen av skilda teman förändras. Syftet med intervjun är ändå 
att få en inblick i en annan värld för att lättare kunna tolka undersökningsresultaten. 

Kvale menar att det inte finns någon definition av vetenskap som gör att man kan kategori-
sera något som vetenskapligt eller ovetenskapligt. Allt beror på hur man uppfattar olika nyck-
eltermer (ny, systematisk, metodisk, kunskap) i fråga om utredningar. Metoden att använda 
den kvalitativa intervjun som kontrollåtgärd för reabiliteten hos intervjupersonens svar genom 
att bruka ledande frågor förespråkas av Kvale som anser att ledande frågor kan användas för 
att nå riktningar som kan förnya kunskapen.4 
 

                                                 
2 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 35 
3 A a, s 32 
4 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 257 ff 
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2.2 Hermeneutisk tolkning 

Kvale beskriver olika principer för hermeneutisk tolkning som en ständig växling mellan hel-
heten och dess delar. En slags hermeneutisk cirkel där analysen hela tiden växlar mellan djup-
analys och generell mening för att få en djupare betydelse. Det går även att avsluta tolkningen 
när ett rimligt mönster träder fram. En alternativ metod är att pröva de olika delresultaten 
emot helheten. Växelanalysen används till exempel för att fördjupa tolkningen av intervjure-
sultatet. Om man använder sig av textens autonomi analyserar man texten, det vill säga inter-
vjuresultatet utifrån dess egen referensram för att se uttrycken för den intervjuades värld. Den 
hermenuetiska tolkningen kan ses som en ständigt pågående process som enbart upphör när 
utredningen är klar. Vid tolkningen är det viktigt att utredaren har faktakunskaper om ämnet, 
själva temat i utredningen, detta för att alla nyanser skall framträda tydligt gentemot den aktu-
ella referensramen. En annan viktig aspekt vid tolkningen är att vara medveten om sin egen 
förförståelse och antingen använda sig av den aktivt eller så beakta sig av den för att möjlig-
göra en så neutral tolkning som möjligt. Den egna förförståelsen kan anlägga ett annat per-
spektiv och därigenom öppna upp för nya teorier och oväntade fakta.5  

En form av hermeneutisk tolkning, genom att de olika delresultaten prövas mot helheten, 
kommer att användas. Det ger den ständiga prövningen av arbetet bränsle att bibehålla en 
källkritisk aspekt av utvärdering, vilket kan behövas som motvikt till min förförståelse. 
 

2.3 Elitintervju  

En av metoderna jag väljer är elitintervju. Vid intervjuerna kommer fokus att ligga på vissa 
teman som används för att spegla tillämpningen av arbetsrätten vid fusionen av två stora uni-
versitetssjukhus.  

Kvale menar att elitintervjuer främst för med sig problem av tillgänglighet samt kunskaps-
problem hos utredaren.6 Detta då det är essentiellt att kunna föra ett initierat samtal med den 
intervjuade baserat på kunskap för att föra samtalet framåt. Tillgängligheten hos eliten är 
dessutom sparsmakad och det kan vara svårt att få till stånd en intervju alternativt följdinter-
vju på denna nivå. Trots svårigheter med tillgängligheten är dessa intervjuer att föredra då 
personerna innehar nyckelpositioner inom fusionsprocessen. Att spegla verkligheten medelst 
intervjuer med andra personer ter sig svårt, om det inte ingår i samma beslutsled vilket ändock 
resulterar i elitintervjuer. För att visualisera de olika processerna och få en inblick i arbetsrät-
tens tolkning via empiri utgör denna grupp det segment som har den största kännedomen. I 
intervjuer med anställda ges ett annat perspektiv vilket inte tas upp i denna uppsats. 

Kvale berättar om hur det postmoderna perspektivet koncentrerar sig på intervjuns inbör-
des förhållande och den sociala konstruktionen i intervjun. Postmodernismen tar även upp 
språkliga och interaktiva aspekter. Här får de berättelser som intervjun påvisar en framträdan-
de roll.7 
 

2.4 Urval inför intervju  
Eftersom denna uppsats har ett ledarskapsperspektiv faller det sig naturligt att intervjua chefer 
vid organisationen samt personer som varit aktiva i själva fusionsprocessen. De fackliga orga-
nisationerna har givetvis fyllt sin funktion under denna tid och deras röst är intressant för att 
belysa hur arbetsrätten har tolkats vid fusionen av de båda organisationerna. 

                                                 
5 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 51-52 
6 A a, s 97 
7 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 42 
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2.5 Etikaspekter vid intervju 

Kvale påpekar vikten av att ta hänsyn till etiska synpunkter genom hela utredningsarbetet från 
planering till genomförande. Ett papper som innehåller en standardiserad information kan 
användas beroende på vilken typ av undersökning som görs. Av vikt är även att de som skall 
intervjuas förbereds på vilken typ av offentlighet utvärderingen kommer att få, hur deras bi-
drag kommer att presenteras, vilka konsekvenserna kan komma att bli.8 Vid intervjutillfället 
informerar jag om min uppsats, inom vilket universitet institution uppsatsen upprättas och 
eventuella frågor besvaras. Jag använde mig av ett informationsbrev som jag sände till de per-
soner jag ville boka tid med till intervju. Sedan repeterades informationen vid intervjutillfäl-
let. 
 

2.6 Modell som verktyg 

Ett användbart verktyg är Eastons systemmodell som Vedung beskriver som ett enkelt system 
vilket sedan kan byggas på och utvecklas, allt efter organisation och behov. 
 

 
                                                                                            Figur 1. David Eastons systemmodell 9 

 

Denna modell är en utveckling och anpassning från Eastons systemmodell till utvärdering 
inom offentlig sektor. Intressant inom offentlig förvaltning är inte bara utvärdering utan även 
utfall, det vill säga vad som händer efter slutprestationen. Ett sätt verktyg i utvärderingen kan 
vara att schematiskt rita upp händelser samt organisationsplaner. På detta sätt får utvärderaren 
en tydlig översikt över händelser och kan se konsekvenser.   

Jag har använt mig av Eastons systemmodell för att schematiskt rita upp dels olika 
kopplingar mellan personer, dels för att klarlägga organisationens förändring före och efter 
fusionen. En systemmodell beskriver förändring på ett enkelt och överskådligt sätt vilket gör 
att analysen förenklas och bilden av organisationen framträder tydligare. Systemmodellen har 
även använts som en mind map av mig för att klargöra olika skeden i fusionsprocessen. 

 

2.7 Åttapunktsprogram 

Vedung använder ett åttapunktsprogram för utvärdering av offentliga organisationer. Här skall 
frågorna ge identitet åt utvärderingen och inte själva metoden, dessa frågor formuleras och  
bearbetas i utvärderingen. De huvudpunkter som tas upp är inre (innehållsmässiga) och yttre 

                                                 
8 Kvale, Steinar, Den kvalitativa forskningsintervjun, Studentlitteratur, Lund, 1997, s 105 
9 Vedung, Evert, Utvärdering i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund, 1998, s 25 

Förvaltning 
(Omvandling)

Inflöde Slut- 
prestation

Utfall 1 
(Omedel- 
bart) 

Utfall 2 
(Mellan- 
liggande) 

Utfall 3 
(Slut- 
ligt) 

 
R        E        S        U        L        T        A        T 
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(sociala) aspekter. Initialt är det viktigt att titta på uppdragsgivarens syfte med utvärderingen 
och ifrågasätta denna för erfara vilka mål som beställaren av utredningen vill nå.10 

 
 Åttapunktsprogrammet i korthet. 

o 1. Syfte. Motivet bakom utvärderingen anges. 
o 2. Organisation (den som skall utvärderas). Organisationen av utvärderingen struktu-

reras. 
o 3. Insats. Utvärderingen och dess syfte definieras. 
o 4. Förvaltning. De administrativa processerna studeras från start till slutprestation. 
o 5. Resultat. Slutprestation, utfall (inom och utom målområdet) definieras. 
o 6. Effekt. Faktorer som kan förklara resultatet definieras. 
o 7. Bedömning. De värderingar vilka enligt resultatet skall bedömas och vilka/vilken 

standard som används för positivt eller negativt utfall av insatsen definieras. 
o 8. Användning. Målet med utvärderingen anges. Vad finns det för användningsområ-

den för utvärderingen (planerade och faktiska). De konsekvenser som utredningen kan 
få utöver det planerade, de etiska och konfidentiella aspekterna tas med i tolkningen, 
speciellt ur de respondenternas synvinkel.11 

 

2.8 Textkodning 

Layder berättar om en anteckningsmetod som går ut på att man redan vid inläsningen av ma-
terialet kategoriserar och etiketterar enligt en specifik kod. En liknande metod användes vid 
utskrift av intervjuer. Hela textmassan skrevs inte ut, endast speciella, kodade partier. Banden 
sparades dock för eventuellt framtida bruk, men hela intervjuerna skrevs aldrig ut.12 

Layder markerade en del stycken med olika tecken. En del stycken gavs namn för att mar-
kera deras innehåll. Vid bearbetning av materialet går forskaren från öppet material, till kod-
ning för att sluta i ett slags extrakt baserat på det empiriska materialet. Genom denna kodning 
får forskaren/utvärderaren en bättre överblick över materialets innehåll och vad som fattas. 
Genom att koda ökar man möjligheten att se mönster och strukturer i det empiriska materialet. 
Vid studier av det kodade materialet kan man sedan urskilja länkar och kopplingar till olika 
teorier.13  

Layder menar att det är viktigt att inte bara låsa sig fast vid en typ av teori och sedan utgå 
ifrån den. Det utestänger andra teorier som kan påverka och styr arbetet i en enda riktning 
istället för att flöda fritt och kanske leda till något nytt.14 Kodning av text underlättar bearbet-
ningen av intervjuerna. Olika avsnitt kodas och noteras särskilt vid tolkningen. Denna arbets-
metod förenklar tolkningen och kan vara upphov till nya och oväntade resultat. Layders olika 
sociologiska metoder förtjänar att uppmärksammas. De olika teknikerna som används känns 
relevanta. Kodning av intervjumaterialet känns som en självklar metod att använda. Det un-
derlättar själva analysarbetet.  
 

                                                 
10 Vedung, Evert, Utvärdering i politik och förvaltning, Studentlitteratur, Lund, 1998, s 93 
11 A a, s 93 
12 Layder, Derek, Sociological practice. Linking theory and social research, SAGE Publications, London, 1998, 
s 53 
13 A a, s 55-56 
14 Layder, Derek, Sociological practice. Linking theory and social research, SAGE Publications, London, 1998, 
s 68 
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2.9 Aktuell avhandling 

Bernard Johann Mulders doktorsavhandling ”Anställningen vid verksamhetsövergång” visar 
på arbetsrättens praxis och de lege ferenda.15 Den är speciellt intressant då den speglar enju-
rists bild av arbetsrätten av idag och vad som bör förändras. Lars-Göran Aidemark ”Sjukvård i 
bolagsform. En studie av Helsingborgs Lasarett AB och Ängelholms Sjukhus AB” beskriver 
olika processer och problem vid fusion av sjukhus.16 Aidemark visar den andra delen av fu-
sionen – personalens åsikter och vilka reaktioner en omorganisation får. Olika aspekter av 
omorganisationer påvisas genom denna litteratur. 
 

2.10 Sammanfattning 

Den huvudsakliga metoden är litteraturstudier samt intervjuer. De personer jag har valt att 
intervjua är alternativt har varit delaktiga i fusionen av sjukhuset. Tyvärr har ingen facklig 
organisation valt att medverka det har däremot andra nyckelpersoner. Det föll sig naturligt att 
intervjua chefer, ibland andra, då de bör ha störst insikt i förändringsprocessen. Etiska aspek-
ter bör iakttas vid intervjuerna, vilket jag har uttryckt genom att sammanföra två chefers svar 
och inte lämna ut deras namn. Texten med intervjuanteckningarna har kodats efter ett flertal 
genomläsningar för att lätt urskilja mönster i de givna svaren. De ovan angivna avhandlingar-
na har varit till stor hjälp för mig i min uppsats. De har pekat på olika delar av betydelse, vil-
ket varit värdefullt.  

I nästföljande kapitel 3 behandlar jag det teoretiska perspektivet med dess symboler och 
ledarskap. Kulturens betydelse kopplat till metaforer återfinns inom detta kapitel liksom det 
institutionella paradigmet, politiskt styrda organisationer och diskurs. Avslutningsvis följer en 
sammanfattning av kapitel 3. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
15 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget i Lund, 2005 
16 Aidemark, Lars-Göran, Sjukvård i bolagsform. En studie av Helsingborgs Lasarett AB och Ängelholms Sjuk-
hus AB, Växjö university Press, 2004 
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Kapitel 3 Teoretiskt perspektiv 

Kapitel tre handlar om de olika teoretiska perspektiv som beaktats vid denna uppsats. Främst 
de olika symboler och metaforer som kan fungera som indikator på något annat än vad först 
verkar uppenbart i kulturen som del av organisationen. Den institutionella teorin är ständigt 
närvarande och påverkar vid stora omorganisationer. I detta kapitel ventileras också olika 
aspekter av den politiskt styrda organisationen. Det avslutas med en sammanfattning av kapi-
tel tre. 
 

3.1 Symboler som strukturella vägvisare 

Vid studier av organisationer kan strukturella symboler fungera som vägvisare eller nycklar 
för att öppna organisationen. Regelverk får ett ökat symbolvärde när man studerar dess funk-
tion inom organisationen. Om möten har en dold agenda kan mötesagendan tjäna som lockel-
se för att uppfylla det dolda mötet, till exempel uppnå öka gemenskap emellan grupper eller 
personal vid olika avdelningar som annars aldrig skulle mötas.  

En koppling till militära strukturer ifrån organisationens ledning kan ge sken av ett ledar-
skap som påminner om försvarets ledarskap. Det mesta inom en organisation bär en stark 
koppling till symbolvärden där olika symboler kan användas som ett led i marknadsföring. 
För att forma gemensamma meningssystem inom organisationen försöker man även forma 
kulturen.17 Där har symboler ett starkt värde då de, genom en komplex uppsättning av bety-
delser, har en annan innebörd än den helt uppenbara.  

Ahrne presenterar bilden av en familj inom organisationsteorin. Den definitionen kan an-
vändas för att beskriva en tät organisation där medlemmarna lovar att komma tillbaka och låta 
sig bli kontrollerad.18 Inom familjen definieras också relationen genom de resurser man får 
tillgång till och hur omfattande de är. Inom organisationen är individen kanske inte beroende 
av någon men kan göra sig eller sin kunskap så unik att hela organisationen blir beroende. 
Familjen kan specialiseras genom att ett varumärke och ledas av en ledare som styr familjen. 

Morgan hanterar meningen av symbolisk makt där bilder, språk och symboler, ceremonier, 
ritualer etc. används för att förstärka eller begränsa makt eller forma enligt företagets mål. En 
del företag har officiell dress code men även om det saknas finns det oskrivna regler för vad 
som är gångbart eller ej inom organisationen. Symboler för makt kan ses i chefens rum och 
vid olika typer av mötesceremonier.19 Det kan fungera som vägvisare för hur strukturen vid 
organisationen ser ut och även visa på hur informell maktstruktur kan se ut.  

Den symbol man tidigare använde på KS var en bild av en kungakrona omsluten av en la-
gerkrans. Det kan sägas symbolisera konungens stöd och lagerkransen får symbolisera seger, 
en gammal symbol ifrån antiken. I folkmun så har symbolen fått representera kungens sjuk-
hus, vilket har sagts med viss stolthet i rösten. Den logotype som KS använde fungerade som 
en strukturell symbol för människorna som arbetar vid sjukhuset. Där får symbolen stå för 
någon som har en större betydelse än vad själva symbolen, objektet i sig gör. Den nya symbo-
len för det nya Karolinska universitetssjukhuset bär med sig den bild som många har av ett 
stort sjukhus splittrat i två delar, två symboler på varsin del av sjukhusets nya flagga. Den nya 
symbolen kan visa på söndring istället för en sammanhållen enhet. Vilka kvaliteter hoppas 
man uppväcka med den nya symbolen? Det blir viktigt då sjukhusets logotype påverkar kultu-
ren och därigenom personalen vid sjukhuset då det är en stark symbol för deras arbetsplats. 

                                                 
17 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999 
18 Ahrne, Göran, Social organizations. Interaction inside, outside and between organizations, Sage Publications 
Ltd, London, 2000 
19 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 211 ff 
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3.2 Symboliskt ledarskap 

Symbolik kan vara abstrakt och svårtolkat. Vilka roller förknippar man med den nya symbo-
len för det fusionerade sjukhuset? Vid fusionen har det talats mycket om mervärde och nya 
betydelser inom organisationen, för att forma nya mervärden för det nya företaget. Bench-
marking går i sjukhusmiljö ut på att bencha produktionen i förhållande till andra företag inom 
samma bransch.20 För Karolinska universitetssjukhusets del handlar det om att bli ett universi-
tetssjukhus i världsklass. Att profilera sig i en internationell miljö är en viktig del i fusionsar-
betet då sjukhuset även säljer vård utomlands, och forskningen mätas med internationella 
mått, blir till standards i jämförelse en viktig parameter för företagets framgång.  

Det symboliska ledarskapet har en stark betydelse vid fusionen av de båda universitets-
sjukhusen. Sjukhuset fick en ny ledare som kom ifrån den internationella forskningsvärlden 
och däri låg ett starkt symbolvärde för vilken inriktning det nya sjukhuset skulle ta. Att hon 
sedan var karismatisk förstärkte bara hennes symbolvärde som sjukhusdirektör. I sjukhusets 
aula togs den gamla flaggan ned med Karolinska sjukhusets logotype och miljön skalades av 
på formell symbolik som påminner om sjukhuset före fusionen. Vid inledande möten som 
skedde mellan sjukhusdirektören och personalen i aulan ledsagades hon av en läkare som 
hade en stark anknytning både till sjukhusets ledning och Karolinska Institutet med sin inter-
nationella forskningsprofil. Den symbolik som inte visades medelst en flagga fick istället vi-
sualiseras genom de människor som omgav henne. Att symbolisk ledning handlar om att ska-
pa meningsbärande och meningsgenererande gränser i organisatoriska landskapet som Gus-
tavsson säger, visualiserades med all önskvärd tydlighet genom de offentliga framträdanden 
de nya cheferna vid sjukhuset gjorde efter fusionen.21 Stor vikt lades vid hur de olika perso-
nerna skulle presenteras och deras nya ställning inom organisationen. 

Personalavdelningen vid det nya sjukhuset, Karolinska universitetssjukhuset, gick tidigt ut 
med att de praktiserade Human Resource management, vilket innebär att man betraktar män-
niskorna inom organisationen som en värdefull resurs.22 Denna ledarskapsteori är attraktiv 
inom ledarskap enär det, bland annat, ger möjlighet att motivera de anställda utan att för den 
skull erbjuda högre lön i motprestation. Strukturen vid sjukhuset har också omarbetats och 
befogenheter som kopplats till dessa funktioner har förändrats. Med enklare termer kan det 
beskrivas som en inre och en yttre organisationsstruktur där tjänsten i sig avgör vilka befo-
genheter som är knutna till den i en formell tjänststruktur som går över de båda sjukhussiterna 
(Huddinge och Solna). 
 

3.3 Kulturens betydelse och påverkan vid fusion 

Den latinska betydelsen av kultur är odling och kan översättas till att bruka jorden.23 Det med-
för att valet av perspektiv för ökad betydelse vid studier av organisationskultur. Ett makroper-
spektiv kan leda till ett spår som för en bort ifrån själva källan till kulturyttringen. En subkul-
tur kan visa sig vara missvisande för organisationen i stort. En yrkesgrupp har en kultur me-
dan andra yrkesgrupper, vid samma arbetsplats, har en annan. De bildar en mikroenhet inom 
organisationen där organisationen själv kan betraktas som en mikroenhet i samhällets större 

                                                 
20 Gustafsson, Bengt-Åke, Symbolisk organisering. En studie av organisatorisk förändring och meningsproduk-
tion i fyra industriföretag, Sociologiska institutionen, Lunds universitet, 1999, s 53 
21 A a 
22 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999 
23 A a 
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organisation.24 Arbetssituationen och dess processer påverkar kulturen och skillnader i utbild-
ning och bakgrund kan leda till utveckling av en ny kultur. Ledningens bild av verkligheten 
kan skilja sig från de underordnades bilder, vilket blir en variabel som organisationsförändrare 
bör ta hänsyn till i planeringen. Kultur kan ses som en variabel som speglar helheten i organi-
sationen och visar sig genom ceremonier, normer, värderingar, olika ritualer och språkliga 
uttryck. För att stärka företaget kan kulturen även ges bilden av en effektivitetsfaktor. I det 
arbetet upprätthåller och stärker företaget den positiva symbolismen som förstärker olika vär-
deringar, vilket används för att förändra företagets effektivitet. Som ett led i denna uppfatt-
ning kan man se kulturen som kontroll. Genom att forma beteenden kan ledningen motivera 
de anställda att utföra målinriktat arbete då kulturen verkar starkt socialiserande. Som ett ex-
empel på det kan sjukvården ses som genom sina olika professioner fungerar som starka kul-
turbärare. Professionen fostrar nyanställda genom sitt beteende och visar på den gängse nor-
men vid arbetsplatsen. Liksom professionens tidigare beteende formar de nyanställda kan 
rättsreglernas tillämpning kontra rättspraxis ses då de visar på betydelsen för resultat i samhäl-
let genom att tidigare domslut och bedömningar, praxis, tas med i bedömningen för att få väg-
ledning i nya fall.25  

 En viktig definition för organisationsförändringen i en fusion är att avgöra vilka värden 
som är önskvärda i den nya organisationen och hur de skall premieras och därmed förstärkas. 
Kodex har en stark funktion som normgivare och kan få stor betydelse inom organisationen 
eftersom handlingar som strider mot kodex kan upplevas onormala. 

Vid en fusion av två stora universitetssjukhus kan äldre konflikter emellan de båda sjukhu-
sen bli aktuella när personal, som tidigare konkurrerade med det andra sjukhuset, nu skall 
arbeta sida vid sida inom samma klinik. En del personal har samma arbetsplats efter fusionen 
men för en del innebär det ett byte av arbetsplats eller i vissa fall ett växlande mellan två olika 
arbetsplatser men inom samma klinik. Där kan den gamla och den nya gruppen bli föremål 
för konflikt när de skall bilda en ny, gemensam enhet.26  

Subkulturer bildas med olika behov som kan strida emot företagets önskemål. Med olika 
typer av utbildning och arbetsuppgifter ter det sig kanske naturligt med olika subgrupper som 
delar gemensamma värderingar. Det kan ibland ge upphov till maktkamp för att få större kon-
troll.27 För att motverka denna maktkamp kan tillfällen för informellt samspel skapas i nät-
verksliknande organisationer. Där kan även ett informellt problemlösande skapas då det ger 
möjlighet till tät kontakt mellan personal och deras chef.28 

En avgörande fråga inom organisationen blir hur ledningen kan få med sig personalen på 
båten vilket kan vara svårt om subkulturerna har ett annat mål än företaget.  Den gamla kultu-
ren måste till viss del ge vika för en ny, gemensam kultur så att det inte blir som Morgan be-
skriver: 

 
”Trots alla pengar och ansträngningar man lade ned på projektet, lyckades man inte skjuta den 
gamla dominerande kulturen i sank och inte undergräva den politiska dynamik som stöttade den 
gamla ordningen.”  29 
 

Själva kulturförändringen i sig skapar en ny livsstil då meningssystemet för arbetsplatsen 
omformuleras och skrivs om för alla nivåer inom organisationen. Att professionerna har egna 
tolkningsramar försvårar ytterligare arbetet. Dessa grundläggande värden måste accepteras av 
både personal och chefer och, om det är fråga om en stor arbetsplats, av samhället i stort. 
                                                 
24 Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, Liber, Malmö, 2001 
25 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 157 ff 
26A a 
27 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999 
28 A a 
29 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 160 ff 
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Inom sjukvården ser man stora skillnader mellan den sjukvårdande personalen och till ex-
empel den administrativa personalen där professionen skiljer sig från de olika serviceyrken 
som finns inom vårdorganisationen.30  

Någon större möjlighet till informell problemlösning finns dock inte i en organisation som 
skall omformuleras där personal får byta arbetsplats och även arbeta vid den andra delen av 
sjukhuset (Solna eller Huddinge). Chefer får ett stort ansvar över divisioner och kliniker som 
ligger på båda orter, men ingår i samma organisation.  

En fusion av denna storleksordning kräver nästan att kulturen, om inte samordnas, så i alla 
fall ordnas. Om man likt ITT vill ha en kultur som präglas av tävlande så kan det ligga en 
vinst i att inte försöka samordna kulturen till en kultur, då de skilda kulturerna och olikheterna 
som organisationen uppvisar vid de olika siterna kan triggas till tävling. Det kan ge en pro-
duktionsökning men måhända en kortsiktig vinst. Om man istället premierar samordning och 
har som intention att kulturen skall bli en enda finns det mycket att göra. Måhända finns ris-
ken att satsningen misslyckas för att man inte ser och respekterar de stora krafter som finns 
inbyggda i de resurser som representerar den gamla ordningen. 

Ehn/Löfgren beskriver människorna som omedvetna om kulturens påverkan. Människor 
uttrycker föreställningar genom sitt språk och gester, sina handlingar och genom sina kläder. 
Det kan göras omedvetet, format av sin omgivande norm.31 Alla dessa symboler och symbol-
handlingar utgör dock en viktig länk till dessa normer för forskaren. Den kollektiva identite-
ten utgör en nyckel till hur den aktuella organisationen fungerar och kanske i viss mån styrs. 
För med den kulturella identiteten visar gränserna för gällande regler samt dess motsats. Det 
kan iakttas vid forskningsintervjuer om fråganden är observant på språket – vad är det som 
sägs? Vilken konsekvens får det? Vad är det som den beskrivningen utestänger genom att 
beskriva ett motsatsförhållande? 

Ehn/Löfgren klargör att den egna föreställningsvärlden kan bli osynlig för dess bärare där 
det egna livets form och gränser blir till en etablerad norm.32 De andra blir då bärare av något 
som har en negativ klang. Denna definition av gränser kan användas vid studier av organisa-
tioner för att synliggöra det som icke syns. För att åskådliggöra kulturen är det lämpligt att 
studera olika ritualer, eller rättare sagt vilka ritualer som finns vid denna organisation. Då 
tydliggörs mönster och hierarkier tydligt. Att kulturell identitet, enligt Ehn/Löfgren, är fråga 
om politik och makt ter sig inte särskilt osannolikt.33  
 

3.4 Metaforernas betydelse 

Människor tolkar metaforer utifrån olika filter med bilder av organisation och ledarskap och 
man frågar sig hur de relaterar till symbolerna.34 Om kulturerna symboliseras av olika metafo-
rer kommer olika bilder och dess betydelser att framträda. Är symboliken kraftig och baseras 
på en stark värdegrund kan en liten symbol bära en stark förändringsfaktor. Chefen som kul-
turbärare speglar den metafor och den kultur som ledningen vill att personalen skall anamma.  
Att ringa in kulturen genom metaforer är praktiskt när man skall förstå en så stor organisato-
risk förändring som en fusion mellan två universitetssjukhus.35 Pyramiden är en vanlig sym-
bol för organisationer men det finns även andra. Förra sjukhusdirektören vid KS använde sig 
av en blomma för att visuellt beskriva sin organisation. Den nya organisationen visar gärna 
organisationen som en matrisorganisation.  
                                                 
30Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 264 
31 Ehn, Billy. Löfgren, Orvar, Kulturanalyser, Gleerups, Malmö, 2001, s 10 
32 A a, s 51 
33 Ehn, Billy. Löfgren, Orvar, Kulturanalyser, Gleerups, Malmö, 2001, s 94 
34 Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, Liber, Malmö, 2001 
35 A a,  
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3.5 Paradigm inom institutionell teori 

Alvesson talar om grupper av nationer med liknande egenskaper eller samhällen påverkar 
organisationskulturen så att man kan se likheter ibland till exempel olika industriorganisatio-
ner och man kan fråga sig om universitetssjukhusen delar en institutionell kultur?36 Isomor-
fismen har en stark innebörd där normer och idéer som är i ropet och lanseras på bred front 
påverkar organisationen på ett likartat sätt. Tongivande organisationer påverkar på en över-
ordnad nivå där den institutionella teorin, struktur och policy formas homogent. En bred kon-
struktion av strukturen legitimeras genom sin imitation av en dominerande idé i samhället. 

 Ledarna för en stor organisation kan se organisationskulturen von oben vilket tenderar att 
ge ett mikroperspektiv där enbart den lokala nivån ses i form av arbetskontexten och det soci-
ala samspelet.37 Om verkligheten upplevs som socialt konstruerat ger det vid handen att en 
annan social konstruktion ger en annan verklighetsbild. Tongivande för upplevelsen är om vi 
står utanför organisationen och tittar in, eller om vi befinner oss inne och interagerar med or-
ganisationen. Den roll och position personen har påverkar också verklighetsuppfattningen. 
Det formas och påverkas också av utbildning och vilka värderingar som styr både både privat 
och i den rådande samhällsnormen. Makroprocesserna uppstår när olika organisationer sam-
spelar med varandra som till exempel vid fusionen av två universitetssjukhus.  

RØvik talar om olika organisationsrecept som är ute och reser i världen och kallar dem för 
institutionaliserande standarder, vilket vi ser spår av i vårt samhälle där det ideligen talas om 
nedskärningar, personalbesparingar.38 RØvik menar att det är den ökande globaliseringen som 
gör att spridningen av nya organisationsteorier går snabbt men även omloppstiden går med 
hög hastighet. Med dem sprids föreställningen om att ett världssamhälle som har en liknande 
struktur. Därav skall slutsatser dras att de är beroende och uppbyggda av samma enheter trots 
dess olikheter organisationerna emellan. Denna bild av likriktning är en förutsättning för att 
receptet snabbt skall spridas och är i sig en av bakgrunderna till att moderna organisationsre-
cept ofta får en intensiv popularitetscykel. Som en följd av detta blir cyklerna mellan de olika 
organisationsrecepten kortare. Organisationerna följer med i cykeln med ständiga omorgani-
sationer på gott och ont. Den institutionella teorin kan ses som idéer om vilka sociala aktivite-
ter som kan organiseras och hur de kan organiseras.39 

Att ingen människa är oersättlig blir tydligt vid större omorganisationer eller fusioner då 
stora mängder personal kan bli övertaliga. Möjligheten manifesteras bland annat i regler och 
arbetsuppgifter där systemet har en viss inbyggd begränsning, till exempel projektledare. 
Ahrne beskriver det väl med orden: 

 
”…all affiliates of an organization are, in principle, substituable. Despite the strong interde-
pendence of affiliates in an organization no individual affiliate must be indispensable.”40 

 
I samband med att alla chefer fick söka om sitt arbete framstod det tydligt att ingen är oersätt-
lig.  
Organisationerna blir alltmer föränderliga och dess personalbehov förändras med dem. För 
personalen kan det innebära stora förändringar. Organisationen i sig formar en struktur som 

                                                 
36 Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, Liber, Malmö, 2001 
37 A a, s 243 
38 RØvik, Kjell Arne, Moderna organisationer. Trender inom organisationstänkandet vid millennieskiftet, Liber, 
Malmö, 2000 
39 Ahrne, Göran, Social organizations. Interaction inside, outside and between organizations, Sage Publications 
Ltd, London, 2000 
40 A a, s 27 
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människan inordnar sig i frivilligt och medvetet, vilket möjliggör social kontroll som inte ger 
stora valmöjligheter. Individen har dock egna resurser som organisationen kan bygga upp och 
förstärka dessa resurser följder dock med individen vidare till andra arbeten och organisatio-
nen får en värdeförlust. Vilket nu ses på Röntgen vid Karolinska som lider av kapacitetsför-
lust på grund av att alltför många erfarna röntgen läkare har slutat. Det blir uppenbart i kun-
skapsbaserade organisationer men även starka ledare kan resultera i en värdeförlust vid byte 
av tjänst. Utbildning investeras i personen och där följer kunskapen med individen. Det gör 
det lättare för individen att lämna en organisation och den som har flera alternativ får en star-
kare position.41  

Det nya universitetssjukhuset omformatteras, likt en dysfunktionell dator, till att fungera 
enligt gällande institutionell teori.42 Att ett universitetssjukhus är en del i en större internatio-
nell kontext kan kopplas samman med den ökande isomorfismen i samhället.43 Stora universi-
tetssjukhus påverkas visserligen mycket av sitt landsting men även till stor del av internatio-
nella sammanhang. Eftersom utländska konsultföretag (först Boston Consulting Group) anli-
tades så ökar den internationella likriktningen inom sjukhusorganisationen. Det kanske inte 
skall ses som något ont som sker utan vår nationella kontroll utan mer som en anpassning till 
rådande samhällsnormer. Vad som kan ses som problematiskt är att priset för organisationens 
marknadsanpassning kan vara en dysfunktionell miljö. Det som fungerar på universitetssjuk-
hus i USA behöver nödvändigtvis inte vara det optimala i en liknande miljö i Sverige. Den 
institutionella omgivningen kan utöva ett starkt tryck utan att verksamheten för den skull gyn-
nas av tagna beslut under påverkan. 
  

3.6 Den politiskt styrda organisationen 

Morgan talar om att det enligt principen om medbestämmande finns reserverade platser i sty-
relsen för fackföreningsrepresentanter som dock inte alltid ses med blida ögon av arbetarrö-
relsen. Detta då makt, enligt en politisk princip, bör kontrolleras av en opposition och om 
facket involveras i ledningens arbete kan det skapa en situation som innebär att man väljer in 
personer för att försvaga eventuellt motstånd. Denna inkorporering blir ofta aktualiserad vid 
större organisationsförändringar under sken att de anställda skall få mer makt medan det istäl-
let kan resultera i det motsatta – att de utesluts vid alla viktiga beslut.44 Kritiken mot inkorpo-
rering beskriver hur företagsdemokrati ofta: 
 

”…drivs av en vilja från ledningens sida att avleda eller urvattna potentiella former av opposi-
tion genom att man delar med sig av vissa mindre viktiga aspekter av kontrollen.” 45 

 
Att övergå till arbetarstyrda företag medför dock andra problem då ledningen så att säga står 
med en fot i vartdera läger, både arbetsledning och arbetare. 

Universitetssjukhus leds både av den företagspolitiska sfär som sjukhuset i sig utgörs av 
men även av den politiska ledningen i landstinget vilket gör organiseringen av sjukvård lite 
speciell. De beslut som är tagna under en mandatperiod kan ändras vid ett politiskt maktskifte, 
även om sjukhusdirektör och alla respektive chefer sitter kvar vid sina tjänster på sjukhuset så 

                                                 
41 Ahrne, Göran, Social organizations. Interaction inside, outside and between organizations, Sage Publications 
Ltd, London, 2000, s 27 
42 Nygaard, Claus. Bengtsson, Lars, Strategizing – en kontextuell organisationsteori, Studentlitteratur, Lund, 
2002 
43 A a 
44 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 179 
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förändras direktiven och sjukhuset får andra mål och regler att arbeta efter. Det gör att politis-
ka maktkamper kan få stora konsekvenser för vården och dess organisation. 

För att studera organisationspolitik menar Morgan att förhållandet mellan intressen, kon-
flikter och makt skall analyseras.46 Mångfalden av intressen blir tydlig i organisationer om 
människors idéer, handlingar antingen kolliderar eller sammanfaller. Vilka behov är primära – 
företagets, den politiska ledningen eller individens? Det finns organisationsteoretiker som 
skiljer på dem som blir medvetna om gemensamma mål eller en koalition mellan olika grup-
per som medvetet förenar sig för att uppnå ett gemensamt mål (som i och för sig kan vara 
uppbyggt av olika delmål för individen). Individuella intressen tillfredsställs i arbetet mot det 
gemensamma målet och motiven kan skifta.47 Koalitioner kan bestå av projektgrupper men 
även av informella forum för mentorer eller olika klickar inom organisationen. Till exempel 
kan möten för projektledare och facilitatorer tjäna som ett mer informellt men mycket gynn-
samt nätverk för deltagarna då strategier och nyckelfrågor ventileras. Koalitioner främjar or-
ganisationsförändringar men gynnar även olika maktformationer. Det blir en strategi för att 
konsolidera sin makt eller utöka den. Nätverk, koalitioner, kontakter blir viktiga för att försäk-
ra sig om att mål uppnås på både låg och hög nivå inom organisationen. 

Konflikter i politiskt styrda organisationer kan ses som uttryck för en sund konkurrenssitu-
ation som naturligt finns inom organisationen. Att det finns fler jobb längre ned inom organi-
sationen gör att konkurrensen om de höga positionerna blir stark. Det kan användas vid orga-
nisationsplanering genom att resurserna till olika tjänster begränsas och genom att chefer noga 
väljer ut personalen till olika nyckelpersoner för att de skall fungera som en lojal stödtrupp.48 
På så vis bygger man bort konflikter och motstånd i den mån det går alternativt bygger in dem 
så att själva konkurrenssituationen skall sporra till exempelvis ökad produktivitet. Det är vik-
tigt att söka själva ursprungskällan till konflikten eller problemet när man studerar organisa-
tioner eftersom det synliga ofta bara är en effekt av ett problem och inte själva orsaken i sig. 
Det ämne som är föremål för konflikt behöver inte i sig utgöra själva konflikten utan det kan 
vara ett helt annat ämne som har en äldre historia bakom sig. För att komma fram till källan 
kan man studera makt och orsaken och gränserna till denna makt. Genom att titta på mellan 
vilka människor konflikten utspelar sig och hur deras förhållanden regleras kan orsaken tyd-
liggöras. Det är inte säkert att den som har den ekonomiska kontrollen har den största makten 
då den som har möjlighet att förändra även kommer att ha påverkan på fördelningen av eko-
nomiska medel genom den organisationsförändring som kommer till stånd. 

Kontroll över informationsflödet inom organisationen fungerar också som ett maktmedel, 
där det blir en viktig fråga dels vem som får informationen men även vilken typ av informa-
tion som ges och författaren till alstret. Dessa gatekeeper styr tolkning och genom sin infor-
mation stängs och öppnas kommunikationen i en kontrollerad miljö allt i avsikt att forma den 
bild som gynnar företaget och dess politik. Den person som har denna möjlighet eller funktion 
har ofta en långt större makt än din formella tjänst anger. Om en grupp därtill har förmåga att 
hantera inre och yttre osäkerhet inom organisationen har de en större strategisk beredskap för 
organisationsförändringar och därmed också möjlighet till ökad makt. 

Informella nätverk kan också bestå av grupper med skild kultur och där kan en gatekeeper 
få ett stort inflytande som kontrollant av dess gränser och informant till och från gruppen. En 
informell gruppledare kan ha lika stort inflytande som en arbetsledare i organisationen.49 En 
form av balanserad motkraft kan utgöras av en fackrepresentant (som tidigare varit arbetare) 
och nu arbetar fackligt och därigenom får möta högsta ledningen för ett företag vid förhand-
lingar. Som balanserande kraft kan även kritiker fungera och därigenom få större betydelse 
                                                 
46 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, Studentlitteratur, Lund, 1999, s 181 ff 
47 A a, s 187 ff 
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och inflytande än om de ingått i organisationen. På Karolinska får alla chefer chefsinforma-
tion via ett e-mailat nyhetsbrev som tar upp aktuella frågor. Många gånger finns där informa-
tion om fusionen som skall spridas ned i leden på arbetsplatsen. 

Media har vid ett flertal tillfällen påtalat landstingens kostnader. Bland annat frågar man 
sig vad det kostar att ha chefer som ägnar en stor del av sin arbetstid åt att åka fram och till-
baka mellan klinikerna mellan de sjukhussiterna. Att omorganisationer än en förklaring till 
långtidssjukskrivna och förtidspensionering bland offentliganställda redovisas i en rapport av 
Arbetslivsinstitutet (2004:14) ”Omorganisation och ohälsa”. Journalisten Hanne Kjöller me-
nar att landstinget inte står för denna kostnad50. I det informationsmaterial jag fått ifrån sjuk-
huset så redovisas hur omställningskostnaderna betalas av landstinget, inte sjukhuset. 

 

3.7 Diskurs 

Börjesson definierar diskurs som en reglerad samtalsordning med institutionaliserade fram-
ställningsprocedurer eller praktiker. Det tolkas som att samtal styrs av tidigare givna regler 
(kultur, historia m.m.) Vid diskursanalys problematiserar man alla kategorier, symboler och 
föremål. De givna frågorna är: Hur? Var? Varför? Kulturen och den gångna historien har här 
en stor betydelse på tingens ordning.51  

Börjesson menar att diskurser är gränserna som bestämmer vad som kan sägas eller ej vid 
vissa sammanhang eller generellt. Diskursen är kultur men även regler, sociala gränser och 
vem som har rätt att föra gruppens talan, vem som tillmäts förtroende och hur traditionerna 
ser ut.52 

Börjesson fortsätter vidare med att beskriva ”critical incidents” det vill säga var gränserna 
går. Genom att studera vilka gränser som finns preciseras diskursen tydligare och de osynliga 
gränserna framträder, de du inte märker förrän du har överskridit dem. Vid en diskursanalys 
studerar man texter för att hitta det underförstådda, vad som inte är möjligt, vad själva texten 
implicerar.53 

Börjesson beskriver Michel Foucault som nära förknippad med begreppet diskurs. En cen-
tral punkt i hans arbete är synen på relationen mellan makt och vetande.54 Foucault talar om: 

 
”gränser för vad som är tänkbart och historiskt utdragna utestängningsprocedurer och auktori-
sering genom ritualer och socialiserande institutioner.”55  

 
Där studier av gränser och utestängningsprocedurer likväl beskrev vad som var tillåtet som 
det som inte var tillåtet. Den enes gräns definierades således den andres.  

Börjesson påpekar att en person har en identitet betyder samtidigt att personen inte har en 
annan. Diskurser utmärker således även identitetsgränser. De dominerande diskurserna ut-
märks av att de finns på flera platser.56 
 

3.8 Sammanfattning av teoretiskt perspektiv 

Att se organisationen som en familj, en militär eller en politisk organisation ger olika perspek-
tiv och infallsvinklar för en uppsats eller organisationsstudie. Om man studerar marknadsfö-
                                                 
50 Svenska Dagbladet, Kjöller, Hanne, Omorganisationer i stället för svåra beslut, Stockholm, 2005 
51 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, Studentlitteratur, Lund, 2003 
52 A a, s 21 
53 Börjesson, Mats, Diskurser och konstruktioner. En sorts metodbok, Studentlitteratur, Lund, 2003 s 22-23 
54 A a, s 34 
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ringen av en organisation noteras kulturen med dess symboler där makt kan tolkas genom 
symboler och ceremonier inom organisationen. Språk, bilder och ritualer används som ett 
medel, ett verktyg för att forma nya organisationer. En stark symbol är sjukhusets logotype 
vilken har ett starkt symbolvärde både för företag och personal och används för att bencha 
sjukhuset. Symbolen skall betyda något för omvärlden och helst hjälpa till med att sälja in 
företaget på den internationella marknaden. 

 Hela organisationsstrukturen blir föremål för granskning inför den stora förändring som en 
fusion av två stora universitetssjukhus innebär. Ledarskapet vid sjukhuset bär ett stort sym-
bolvärde då sjukhuset profileras med en stark internationell profil och det är ledarna som skall 
forma de nya divisionerna och forma den nya, gemensamma kulturen. Den inre- och den yttre 
organisationsstrukturen har förändrats med Human resource management som ledord. Ledord 
som får stor betydelse då nya enheter bildas.  

Kulturens betydelse vid en fusion av två företag kan inte förnekas då hela organisationen 
genomsyras av dess kultur och kultur också kan uppfattas som kontroll. Olika yrkesgrupper 
har sin egen kultur vilket gör att olika subkulturer inte kan förringas vid en fusion. Professio-
nen bär en stark prägel på kulturen inom sjukhuset genom dess fostran av de nyanställda in i 
den normerande miljön, kryddad med kodex. Det gör att professionen får en speciell betydel-
se. Skilda kulturer kan även användas för att sporra tävlande mellan olika enheter – allt bero-
ende på ledningens syfte med organiseringen. Det kan vara svårt för personalen att visualisera 
kulturyttringarna om kulturen är en etablerad norm men kultur kan ringas in genom fokus på 
chefer och den kultur som ledningen vill anamma. 

Frågan väcks om universitetssjukhus delar en institutionell kultur likt ett organisationsre-
cept ute på resa i världen, där institutionaliserade standarder sprids genom globalisering över 
världen. I en ständigt föränderlig organisation är den skilde individen utbytbar men värdeför-
lusten kan bli kännbar om individen är en stark ledare med ett stort kontaktnät. Värdeförlusten 
för företaget är bland annat är beroende av hur mycket som har investerats i individen. Att en 
organisation är politiskt styrd medför också att politiskt fattade beslut kan ändras vid ett makt-
skifte vilket får konsekvenser för verksamheten. 

Olika former av koalitioner kan användas i syfte att konsolidera makt inom organisationen. 
Informationsflödet kontrolleras och olika konkurrenssituationer kan användas för ökad pro-
duktivitet där informella nätverk kan ge ökad makt och kontrolleras av en stark gatekeeper. 

Diskursen reglerar gränserna inom organisationen där den ene personens, eller gruppens, 
gräns definierar den andres.  

I kapitel 4 återfinns de olika stegen vid fusion och de etiska aspekter som väcks vid en stor 
omorganisation. Det hela sammanfattas i slutet av kapitel 4. 
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Kapitel 4 Fusion 

Detta kapitel redogör för fusionens olika steg, från det initiala skedet till en mer stillsam fas 
när organisationen var planerad och genomförd och respektive chefer tillsatta samt den etiska 
aspekten av det hela. Det hela avslutas med en kort sammanfattning. 
 

4.1 Fusionens olika steg 
Karolinska sjukhuset byggdes 1931 och Huddinge universitetssjukhus 1967. De båda sjukhu-
sen har verkat under delvis liknande former men allt efter tiden gick så väcktes tankar på ett 
fusionerat universitetssjukhus dels för synergieffekter, dels för ekonomisk besparing. Lands-
tingsfullmäktige fattade det formella beslutet i december 2003. Sedan tog ett hastigt fusions-
arbete vid. Det nya sjukhuset bildades den 1 januari 2004. Till att börja med planerades orga-
nisationen över hela sjukhuset. Divisionerna slogs ihop och bantades till åtta divisioner med 
verksamhet vid båda siterna. Klinikerna stuvades om och för en del innebar det verksamhet på 
båda siter under en klinikchef, men även en ny divisionsindelning. Som direktör för det hela 
utsågs HS forna sjukhusdirektör.  Den 20 mars skulle de åtta, nya, divisionerna utarbeta en 
egen organisationsstruktur. I detta förslag fanns detaljerade förslag till strukturella förändring-
ar med avseende p organisation, arbetssätt, geografisk placering av verksamheten och beman-
ning. Beslutsunderlagen var klara den sista maj, därefter planerades för genomförandet. Per-
sonalen blev informerad om att alla skulle veta vem deras närmaste chef var innan semestern. 
De förslag som presenterats genomfördes under augusti/september 2004.57  

Nästa steg var att utlysa samtliga tjänster som divisionschefer tätt följt av tjänster inom 
human relations- och chefsutbildningsenheten, ekonomiavdelningen samt de flesta stabstjäns-
ter. De olika klinikerna och alla chefstjänster på klinikerna ledigförklarades. Samtliga chefer 
ställdes inför faktum att behöva söka sitt eget arbete i konkurrens med andra. Över den 
nyskapande processen diskuterades hur många miljoner som skulle sparas och hur många 
tjänster som skulle försvinna innan fusionen var till ända. 

Parallellt med kulturskapande processer byggs den nya organisationen upp efter parametrar 
som sätts av den nya sjukhusledningen. Organisationsplanen har skrivits om, nya tjänster har 
tillkommit och allt fler har försvunnit vilket har inneburit att nya befattningsbeskrivningar för 
enskilda tjänster har tillkommit. Därtill har inriktningen på olika divisioner och kliniker för-
ändrats och officiella dokument har författats under hela våren 2004. Sjukhuset har utarbetat 
nya policyregler och strukturer vid sjukhuset har förändrats från grunden, allt i ett led att för-
ändra det nya universitetssjukhuset i Stockholm. 

Ett flertal delmål skissades upp där ett av målen var att personalen vid det nya, fusionerade 
sjukhuset skulle få besked om vem deras närmaste chef var före sommaren. Som en del i för-
ändringsarbetet anordnades olika seminarier där chefer av olika kategorier och vid speciella 
enheter bjöds in.  Vid ett seminarie var syftet att träna chefer att avskeda anställda och vad 
man skulle prioritera. En fråga som ställdes var: Vem tror du helst personalen vill få beskedet 
om avsked av? – Du som deras närmsta chef som de redan känner, eller deras nya chef? Di-
visionschefen var närvarande liksom den psykolog som fungerade som ledare under seminari-
et. Det hela liknades vid en militär operation och visade upp en agenda som HS tidigare an-
vänt sig av, efter militär förlaga. Ett annat seminarie hade som huvudämne att diskutera hur de 
skilda kulturerna på de två sjukhussiterna skulle mötas.  Deltagarna fick gestalta de olika 
sjukhusens plus och minus för att sedan sammanställa den nya idealkulturen vid Karolinska 
universitetssjukhuset under ledning av en managementkonsult. Detta seminarie resulterade 
bland annat i en fest för de personer som slutade vid två av klinikerna, efter önskemål ifrån 
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personalen. Det var ett sätt för den gamla ledningen att tacka av personal som inte beretts 
plats vid den nya organisationen. Ritualernas funktion poängterades vid den ena seminariet 
där vikten av att få tid att sörja det gamla innan man kan ta till sig det nya.  

För att fördela resurserna bildades en omställningsgrupp där övertalig personal eventuellt 
kunde erbjudas jobb inom hela Stockholms läns landsting (SLL). Dock gavs ingen garanti för 
att den nya tjänsten var likvärdig med den forna. En anställd som innehaft en chefstjänst kun-
de bli erbjuden en lägre tjänst var som helst inom landstinget och inte nödvändigtvis inom 
samma ort. Samtidigt meddelade SLL att cirka 150 personer (i huvudsak chefer) kunde kom-
ma att få avgångsvederlag (motsvarande högst 12 månadslöner). Under 2004 var det trettio 
personer som kom att erhålla avgångsvederlag. 

Ett flertal kortvariga projekttjänster annonserades ut internt. De lediga tjänsterna annonse-
rades enbart ut på intranätet i högst fem dagar för de tjänster där man ville ha före detta HS 
eller KS personal. En del tjänster annonserades ut på SLL: s Internettjänst för lediga tjänster. 
De enheter inom SLL som hade behov av ny personal fick uteslutande anställa ifrån den 
grupp som var övertaliga, oavsett andra sökandes eventuella kompetens.  

I samband med formandet av en ny kultur blir strukturfrågorna aktuella, liksom policy, 
mål, uppgifter och arbetsbeskrivningar till artefakter inom kulturbyggandet som kommer att 
forma den nya verkligheten. En central punkt är hur de olika organisationerna uppfattar olika 
symboler för kulturen. I en fusion blir bild- och formspråket av central betydelse och kultur-
skillnaderna blir uppenbara då ett samverkansgruppsmöte tidigare innebar samverkan mellan 
alla fackliga representanter på kliniknivå. I den nya organisationen har mötet, som nu enbart 
sker på divisionsnivå det vill säga ett steg högre upp inom organisationen, en annan innebörd. 
Ett möte som tidigare användes som meningsutbyte och reflexion mellan olika personalkate-
gorier på kliniken har blivit till ett möte enbart för de högsta i divisionsledningen och utvalda 
fackliga representanter. Själva användningen, uttrycket och givetvis handlingens symboliska 
betydelse fick en helt annan betydelse.  
 

4.2 Fusionens resultat år 1 

Karolinska universitetssjukhusets årsberättelse för 2004 ger siffror till fusionen. Efter fusio-
nen har produktiviteten förbättrats med 4,1 % (poäng/miljoner kronor) jämfört med 2003. 
Antalet anställda har minskat med 342 månadsanställningar under 2004 och vidare till cirka 
700 personer i maj 2005. Omställningskansliet inom Human Resource verksamheten vid 
sjukhuset hanterar matchningar av behov och tillgång av arbetare inom organisationen. De 
hanterat även administration kring de medarbetare som erbjudits och tackat ja till särskild 
ålderspension (SÅP) alternativt avgångsvederlag för att avsluta sin anställning. 148 SÅP har 
beviljats, varav 82 har avslutat sin tjänst under 2004. Under 2004 slutade 30 personer slutade 
med avgångsvederlag.58 

 Omställningskostnaderna för 2004 uppgår till 154 miljoner kronor (30 miljoner kronor 
lägre än kalkylerat).  Men totalt är beräknat att omställningskostnaderna skulle uppgå till 707 
miljoner kronor. Det har under 2004 reviderats och uppgiften är nu 596 miljoner kronor under 
fusionsperioden59. 

Det ekonomiska målet har överträffats. Resultatet är ett överskott om 96,1 miljoner kronor. 
Resultatet för 2003 var – 108 miljoner kronor, vilket utgör en förbättring med 204 miljoner 
kronor. Under 2003 uppgick kostnader för inhyrd personal till 116 miljoner kronor, att jämfö-
ra med kostnaden under 2004 som var 11 miljoner kronor.60  
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 Ett exempel på kliniksammanslagning är Thorax. Tidigare bedrevs verksamhet vid både 
Solna och Huddinge. Efter att klinikens verksamhet slogs samman och förlagt hela verksam-
heten till Solna har antalet medarbetare minskat kraftigt. Många av medarbetarna vid Hud-
dinge valde att inte följa med och ett betydande antal sjuksköterskor som initialt följde med 
till Solna slutade senare. Antalet hjärtoperationer har minskat från 1631 operationer under 
2003 till 1260 operationer under 2004, en minskning med 23 %.61  

Ser man till personalminskningen på Karolinska som helhet har den administrativa perso-
nalen minskat med 9,4 %, undersköterskor har minskat med 2,3 % och läkarna minskat med 
2,9 % under 2004. Totaltkostnaden för sjukhuset har minskat med 3,9 %. Det sparbeting sjuk-
huset har fått av landstingsfullmäktige var att minska driftskostnaderna under 2004 med 122 
miljoner kronor, under 2005 skall minskningen vara 401 miljoner kronor och slutligen en 
minskning på 100 miljoner kronor under 2006. Att beakta är då att Landstinget har åtagit sig 
att finansiera kostnader av omställningskaraktär för att synergieffekterna skall medföra kost-
nadssänkningar. 2004 bör ha varit ett turbulent år för sjukhuset. Det innebar en förändrad or-
ganisation, tillsättande av totalt cirka 590 nya chefer på olika nivåer. Administrationen skall 
minskas med cirka 20 %, vilket motsvarar cirka 250 månadsanställda och inom övrig verk-
samhet med 10 %. Bemanningsanalyser skall genomföras på varje enhet och genomlysa be-
manning, organisation, tidsanvändning och kompetensnivåer i förhållande till ekonomi och 
produktion för att respektive chef skall erhålla ett verktyg för optimerad personalplanering. 62  

En del av cheferna (samtliga verksamhetschefer och stabschefer) som tillträtt har genom-
gått chefsseminarier. Verksamhetscheferna har även genomgått ett ledarutvecklingsprogram 
och ST-läkare har också fått ledarutveckling.63 

En ny enhet har även bildats vid sjukhuset, Personalrehab. De har Previa och Försäkrings-
kassan som samarbetspartner. Målsättningen är att få 60 % av dem som arbetstränar att återgå 
i arbete (ordinarie eller annan enhet). Denna enhet följer även upp sjukfrånvaro och gör sjuk-
husövergripande analyser. Sjukfrånvaron vid sjukhuset var 21,6 där kvinnor hade 24,4 sjuk-
dagar och män 9,4, samma nivå för 2004 som för 2003.64 

Svenska Dagbladet om fusionen och hänvisar till Finansdepartementets rapport där det vi-
sar sig att landstingen kan frigöra resurser som motsvarar 30 miljarder kronor på tio år. I rap-
porten Iakttagelser om landsting av Jane Cederqvist och Eva Hjortendahl-Hellman påpekas 
att det inte finns någon heltäckande verksamhetsuppföljning inom landstingen. De visar på 
verksamheten i Nynäshamn som mäter vad olika yrkesgrupper använder sin tid till. På detta 
sätt upptäcktes till exempel att det var svårt för patienten att komma fram per telefon vilket 
gjorde väntetiden för att träffa läkare längre för patienter.65 

 Det nya universitetssjukhuset (Karolinska) som bildades den 1 januari 2004 är ett av de 
största i Europa, totalt 1700 vårdplatser. Utomläns- eller utlandspatienter står för 5 300 vård-
tillfällen per år av de totalt cirka 98 300 vårdtillfällen/år. Det finns cirka 250 professorer som 
verkar på sjukhuset. Sjukhuset är delat i åtta medicinska divisioner och åtta administrativa 
staber. Det finns totalt 74 verksamhetsområden att jämföra med antalet kliniker som före 
sammanslagningen uppgick till 125. De flesta klinikerna har nu verksamhet både i Solna och 
Huddinge med gemensam ledning. All paramedicinsk verksamhet, arbetsterapeuter, psykolo-
ger, kuratorer och dietister har organiserats gemensamt under en ledning per specialitet. 

Sjukhuset har en egen styrelse och verksamheten bedrivs under bolagsliknande former. 
Den geografiska koncentration är förlagd till Solna och Huddinge men det finns även verk-

                                                 
61 Årsberättelse 2004, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
62 A a 
63 Årsberättelse 2004, Karolinska universitetssjukhuset, Stockholm 
64 A a 
65 Svenska Dagbladet, Dan Nilsson, Landstingen kan spara 30 miljarder, Stockholm, 2005 



 
 

 

23

samheter som förlagda till Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus, Södertälje 
sjukhus med flera.66 

Fahlgren berättar i sin rapport från Arbetslivsinstitutet om den ”girige organisationen” som 
använder sig de anställda så långt det går vilket medför ökade hälsorisker. Det kan vara svårt 
att sätta en gräns för arbetsprestation när en sjuk patient står på den andra sidan är i behov av 
vård.67 

Fortsättningsvis kan ytterligare personalminskningar ske genom att den digitala tekniken 
får större genomslagskraft. Sjukhuset har beslutat om ett gemensamt journalsystem, vilket 
torde medföra förändringar. Aidemark beskriver att Helsingborgs lasarett AB och Ängelholms 
sjukhus AB har gått över till digital dikteringsteknik vilket har medför en omorganisering av 
läkarsekreterare. De skriver mot en central databas med digitala filer istället för efter kassett-
band och pappersjournaler, vilket givetvis leder till ett minskat behov av skrivkraft.  Att an-
vända voice to text, det vill säga att läkaren dikterar och datorn skriver in talet i en journalda-
tabas innebär långt större incitament för administrativ personalminskning.68 Tittar man på 
planeringen för Karolinska så stipulerar de också en minskning av administrativ personal med 
20 %.  

Aidemark beskriver hur lönsamma bolag mer eller mindre tvingar läkare att koncentrera 
sig på lönsamma ingrepp alternativt lönsamma patientkategorier.69 Det är kanske en av för-
klaringarna till att ett stort universitetssjukhus säger sig fokusera på högspecialiserad vård, det 
ger ju större ekonomi. Då vården är politiskt styrd innebär det att ett Beställarkontor avgör hur 
stor beställningen av vården skall vara. Om kliniken producerar mer vård än den har fått be-
ställning på (behandlar fler patienter än vad som avtalats om) så utgår ingen ersättning för 
vården som överproduceras, det benämns i dagligt tal ”rabatt till SLL”. Det optimala är att 
producera vård i samklang med beställningen så att kostnader möts med intäkter i samma 
nivå. 
 

4.3 Etiska aspekter 

När företagare lämnar sitt företag efter stark expansion efter en stor vinst kan personalen upp-
leva att de blivit lurade. Det som de ursprungligen uppfattade som en äkta social relation kun-
de senare ses som att de blivit utnyttjade. Härigenom skapas etiska dilemman.70 Man kan frå-
ga sig hur det känns för personalen när många av chefer hyvlades bort och personalen lämna-
des över till de nya cheferna som fick börja med att minska personalstyrkan med 10 %. 

  Sjukhusen har en etisk policy som skall fungera som vägledning. Det finns etiska svårig-
heter vid urval av patienter men det ventileras sällan offentligt. När de nya divisionerna skulle 
formas diskuterades etiska problem vid personalminskning vid två seminariedagar för chefer 
under våren 2004. Det är ett klart paradigmskifte från en vårdande – nästan holistisk inrätt-
ning, till en organisation med militärisk rättning i ledet innebar vissa omställningsaspekter att 
ta hänsyn till.  
 

                                                 
66 http://www.karolinska.se , 2005 
67 Arbetslivsinstitutet, Fahlgren, Susanne, Vi och dom – en fallstudie av två samlokaliserade organisationer, 
Stockholm, 2001 
68 Aidemark, Lars-Göran, Sjukvård i bolagsform. En studie av Helsingborgs Lasarett AB och Ängelholms Sjuk-
hus AB, Växjö university Press, 2004 
69 A a s 73 
70 Alvesson, Mats, Organisationskultur och ledning, Liber, Malmö, 2001 
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4.4 Sammanfattning av fusionsprocessen 

Detta kapitel beskriver de olika stegen vid fusionen. Från två universitetssjukhus med skilda 
verksamheter, som i viss mån bedrevs i konkurrens, till ett stort universitetssjukhus med blott 
åtta divisioner med gemensam verksamhet i Solna och Huddinge.  

Allt tog sin början när landstingsfullmäktige i Stockholm 2003 tog beslutet om fusion av 
de båda universitetssjukhusen. I början av 2004 startade planeringen av organisationen och 
därefter fick alla chefer söka sin omdefinierade tjänst i konkurrens med andra. Tjänsterna an-
nonserades på intranätet i fem dagar. Olika seminarier anordnades, dels för att aktivt arbeta 
med bildandet av en ny kultur, dels för att förbereda cheferna för vad som komma skulle – 
personalminskning. Sjukhuset bildade en omställningsgrupp för att underlätta arbetet. En di-
vision anordnade, på personalens begäran, en fest där de forna cheferna gavs möjlighet att 
tacka av sin personal.  

Här redovisas resultat från årsberättelsen för Karolinska för år 2004 samt intervjuresultat. 
Produktiviteten har ökat jämfört med år 2003 med 4,1 %. Antalet anställda har minskat med 
342 (motsvarande månadsanställningar) under 2004, minskningen har fortsatt och uppgår till 
totalt 700 färre under våren 2005 jämfört med 2003. 148 personer har valt särskild ålderspen-
sion. Under 2004 slutade även trettio personer med avgångsvederlag. Omställningskostnader-
na för 2004 var 154 miljoner kronor, vilket var lägre än kalkylerat. Sjukhuset redovisar ett 
överskott om 96,1 miljoner kronor, att jämföra med ett minus på 108 miljoner kronor för 
2003. Mängden inhyrd personal har också minskat. Ett exempel på produktionsförändring 
uppvisar Thorax där antalet hjärtoperationer har minskat från 1631 operationer under 2003 till 
1260 operationer under 2004. På Karolinska som helhet står den administrativa personalen för 
den största personalminskningen, 9,4 %, därefter kommer läkare med 2,9 %.   

2004 var sjukhusets sparbeting 122 miljoner. Under 2005 skall 401 miljoner sparas och 
under 2006 skall minskningen vara 100 miljoner. 590 nya chefer har tillträtt under 2004 och 
en ny enhet har bildats vid sjukhuset – Personalrehab. Sjukhuset uppvisar en sjukfrånvaro på 
21,6 % totalt, vilket är oförändrat jämfört med 2003. Karolinska är ett av de största sjukhusen 
i Europa med 1700 vårdplatser och skall fokusera på högspecialiserad vård. Framtida perso-
nalminskningar kan ske genom att den digitala tekniken får större genomslagskraft. 

För den fackliga verksamheten förändrades mötesrutinerna. Samverkansmöten låg före fu-
sionen på kliniknivå men efter fusionen återfanns de enbart på divisionsnivå. Vad gäller eti-
ken så kan den alltid tolkas ur flera synvinklar, så också här. 

I kapitel 5 beskrivs arbetsrättens aktörer, ifrån EU till praxis vid Arbetsdomstolen. Resulta-
tet av de olika intervjuerna har ställts samman för att åskådliggöra empiri. En kort samman-
fattning finns även i slutet av kapitel 5. 
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Kapitel 5 Arbetsrätten - i ny tolkning genom empiri 

I detta kapitel beskriver jag hur den nationella arbetsrätten påverkas ifrån EU, hur den svenska 
lagstiftningen ser på arbetsrätt och vilka uttryck det tar sig vid fusion. Det åskådliggörs genom 
de intervjuer jag har gjort med två högre chefer. I slutet av kapitel fem återfinns en samman-
fattning. 
 

5.1 Påverkan ifrån EU 
Lagstiftningen inom EU främjar bland annat EU-medborgarens rättigheter. De mänskliga, 
politiska och sociala rättigheter som gynnar marknadsutvecklingen sätts i förgrunden, vilket 
givetvis påverkar nationella intressen.71 Harmonisering av marknadens gemensamma funktion 
är av vikt för att konkurrensen inom EU ej skall snedvridas. Det är dock en långsam procedur, 
vilket har lett till att överenskommelser, så kallad soft law har uppstått.  Mulder menar att en 
konsekvens av ökad juridifiering är att arbetslivets aktörer får minskad makt då tolkning 
kommer att ske vid domstolar som värnar om den enskildes rättskydd.72 Som ett exempel på 
detta kan svensk löneförhandling nämnas. Från att tidigare ha varit en förhandling mellan 
fackförbund och arbetsgivare, som ett led följande av kollektivavtal, sker nu en långsam över-
gång till individuella löneförhandlingar. Där förhandlar fackförbund och arbetsgivare om 
formen för förhandlingarna såsom angivande av ett ramverk för att sedan individen sedan 
själv skall förhandlar om sin lön med arbetsgivaren, denna förhandlingsmetod praktiseras av 
Ledarna (ett fackförbund för personer i en chefsposition eller liknande).  

Sigeman beskriver hur EU: s organ, med ministerrådet främst, har kompetens att införa 
regler med bindande verkan för medlemsstaterna i vissa frågor genom majoritetsbeslut. I och 
med Sveriges anslutning till Europeiska unionen gäller EG-rättens normer för arbetslivet med 
den verkan som följer av EG-rätten. Svensk arbetsrätt använder sig av EG-domstolens avgö-
rande som en rättskälla med normerande påverkan.73 Där till exempel EG-fördraget genom 
traktatnormer (en bindande överenskommelse mellan stater) har direkt horisontell effekt inom 
medlemsstaternas rättsväsende så att till exempel ett avgörande i en dansk domstol kan bli 
vägledande för en svensk. Vid tvister i nationella domstolar mellan arbetsgivare och arbetsta-
gare kan de åberopas som rättskälla. Som exempel på detta kan nämnas artikel 39 som be-
handlar arbetskraftens fria rörlighet och artikel 141 som tar upp principen lika lön för lika 
arbete oavsett kön. 

För att harmonisera arbetsrätten inom unionen används direktiv som skall införlivas med 
svensk rätt genom lagstiftning av tvingande karaktär. Om en medlemsstat inte implementerat 
ett direktiv inom föreskriven tid kan regeln som direktivet omfattar ligga till grund för en en-
skild persons talan mot medlemsstaten. Praxis finns bland annat i mål nr 152/84 Marshall, där 
brittisk reglering inte överensstämde med jämställdhetsdirektivet 76/207 och mål nr C-6/90 
Francovich där Italien hade underlåtit att implementera lönegarantidirektiv 80/987 vilket an-
sågs kunna ge upphov till skadeståndsanspråk emot Italienska staten vid nationell domstol. 
Vid rättstillämpningen i nationella domstolar skall eventuell tolkning bedrivas i en konven-
tionsvänlig anda, det vill säga inte i strid emot direktiv. EG har även försökt att begränsa de 
negativa effekterna för arbetstagare vid kollektiva uppsägningar (nr 98/59, tidigare nr 75/129) 
och vid företagsöverlåtelse (nr 01/23, tidigare 77/187).74 

                                                 
71 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget i Lund, 2005, s 337 ff 
72 A a, s 114 ff 
73 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 35 ff 
74 A a s 37 
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Arbetsrätten inom EU harmoniseras genom direktiv, en rättsakt (vilken regleras i artikel 
249, 3 st EG) som skall transformeras till nationell rätt genom lagstiftning i respektive land.75  

 

5.2 LAS 

Sveriges medlemskap i EU gör avtryck i LAS (1982:80), lagen om anställningsskydd. Artikel 
4 i överlåtelsedirektivet återfinns implementerad genom bestämmelsen i 7 § 3 st.76 Överlåtel-
sedirektivet innebär i korthet att anställningen med överlåtaren skall övergå oförändrad på 
förvärvaren där rättigheterna och skyldigheterna ifrån arbetsgivaren till arbetstagaren skall tas 
över. Mulder fortsätter vidare att poängtera att rättsföljden av en övergång i det som åsyftas 
av LAS 6b § har förändrats och att det nu inte längre är tillåtet att åberopa arbetsbrist i sam-
band med en övergång av verksamhet. I överlåtelsedirektivet finns kopplat ett uppsägnings-
förbud till övergången som innefattas av direktivets tillämpningsområde. EU-domstolen har 
överlåtit till nationell domstol att beakta vissa kriterier. Överlåtelsedirektivet antogs 2001 och 
har fått en vid tolkning då direktivet har ett socialt syfte. EU-domstolens kodifiering av över-
låtelse är att: 

- det skall innebära ett arbetsgivarbyte 
- det skall vara en varaktig och stabilt organiserad ekonomisk enhet 
- det skall avse en organiserad gruppering av tillgångar 
- ekonomisk verksamhet skall vara syftet 
- det skall ha företagits inom ramen för en avtalsmässig relation 
- det som övergås skall behålla sin identitet, det vill säga fortsätta med liknande ekono-

misk verksamhet 
- administrativa omorganisationer av offentlig förvaltningsmyndighet, överlåtelse av 

administrativa funktioner mellan offentliga förvaltningsmyndigheter eller myndighets-
utövning omfattas inte av överlåtelsedirektivet.77 

 
Att det inte längre är tillåtet att åberopa arbetsbrist vid verksamhetsövergång kan ändå 

kringgås genom tidsfaktorn. Vid Karolinska universitetssjukhuset fanns det initialt inget be-
hov av att åberopa arbetsbrist utan tjänster annonseras ut, även gällande tills vidare tjänster då 
det efter fusionen vidtogs ett omfattande omorganiseringsarbete. Som en följd av denna om-
organisering så vakanssattes en del tjänster och särskilt chefer fick finna sig i att söka sina 
tjänster – som då var helt förändrade – i konkurrens med andra sökande. De som inte fick en 
vinstlott gick istället vidare till HR-avdelningens omställningsgrupp som tittade på behov och 
efterfrågan av den personens kompetens. Märk väl att anställningen finns hos SLL – inte det 
speciella sjukhuset, det är bara tjänstens placering. En placering kan dock ändras. 

Offentlig verksamhet omfattas av överlåtelsedirektivet i de fall där verksamheten omfattas 
av LAS. Praxis finns (mål C-298/94 Henke, REG- Rättsfall från Europeiska gemenskapernas 
domstol, 1996 s 1-4989, dom 15 oktober, 1996) där omfattningen har kodifierats.78 

Under nio månader efter tjänstens upphörande har arbetsgivaren skyldighet enligt 25 § 
LAS (1982:80), Lagen om anställningsskydd, att ge företräde till återanställning av arbetsta-
gare som förlorat tjänsten på grund av arbetsbrist.79 Det är dock upp till arbetstagaren att be-
vaka detta. Arbetsgivaren har ingen informationsplikt. 
                                                 
75 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 35 
76 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget, Lund, 2004, s 311 ff 
77 A a s 165 ff 
78 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget, Lund, 2004, s 272 ff 
79 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 98 



 
 

 

27

Uppsägning ”på grund av arbetsbrist” gäller även när arbetsgivaren bedömer att på grund 
av ekonomisk, organisatorisk eller därmed jämförbar natur uppsägning är nödvändig. Detta 
finns åskådliggjort genom praxis i AD 1993 s 61 (avveckling av bilförmån), AD 1995 nr 40 
(angående sänkning av lön).80 I övrigt måste arbetsgivaren följa turordning enligt LAS 22 §. 
Turordningen bestäms för varje driftsenhet och kollektivavtalsområde för sig, vilket gör att 
tjänstemän och arbetare inte innefattas av samma turordning. Turordningen bestäms av arbets-
tagarens sammanlagda arbetstid hos arbetsgivaren. LAS 3 § medger att en arbetstagare kan få 
tillgodoräkna sig anställning hos tidigare arbetsgivare, till exempel inom samma landsting.81 

Vid uppsägning skall de fackliga organisationerna informeras, det skall förhandlas men det 
är ändå arbetsgivaren som slutligen avgör organisationsförändringen eller uppsägningen. AD 
kan döma att uppsägningen var olaga och utdöma vite (vilket i praktiken kan ske två gånger) 
om arbetsgivaren inte tar rättelse. Därefter anses anställningen ha upphört enligt LAS 39 §. 

Undantagna ifrån LAS är företagsledare enligt LAS 1 §, VD, andra chefer med utpräglad 
arbetsgivarfunktion (exempelvis divisionschefer), arbetsgivarens familjemedlemmar, sambo 
och anställda i arbetsgivares hushåll. Rent praktiskt innebär det att arbetsgivaren kan undanta 
dessa från uppsägning utan att turordningsreglerna gäller.82 

 
 

5.3 Turordning 

Att inte tillhöra en facklig, avtalsslutande organisation men ändå omfattas av deras verksam-
het kan te sig märklig. Media för också en aktuell debatt där rop på förändring av arbetsrätten 
skallar. Senast i maj kan man läsa en artikel i Svenska dagbladet där arbetsgivarna önskar 
lagstiftning för stridsåtgärder och förbud mot sympatiåtgärder, allt i ett led att begränsa den 
fackliga möjligheten till yttring och påverkan på arbetslivet. Ett av kraven är att förbjuda 
stridsåtgärder vid företag där facken saknar medlemmar.83 

Åhnberg beskriver regleringen av turordning där en arbetstagare har mer än tio arbetstaga-
re kan han undanta högst två arbetstagare ifrån turordningslista om de är av särskild betydelse 
för den fortsatta verksamheten. Företagsledaren eller dennes familj omfattas inte av turord-
ningsregler. Om flera driftsenheter finns så fastställer en turordningslista/enhet. Om det före-
ligger ett kollektivavtal fastställs en särskild turordning för varje avtalsområde. Utgångspunk-
ter för turordning är: 

- antal anställningsår hos arbetsgivaren 
- vid samma anställningstid har högre ålder företräde. 
- om en arbetstagare endast efter omplacering kan erbjudas fortsatt arbete gäller såsom 

förutsättning att arbetstagaren har tillräcklig kompetens för arbetet i fråga. 
Äldre arbetstagare får ett visst företräde då anställningstid efter 45 år skall räknas dubbelt 
enligt LAS 3 §. Fackliga förtroendemän omfattas av förtroendemannalagen 8 § gällande de 
förtroendemän som har särskild betydelse för den fackliga verksamheten. Brott mot turord-
ningsreglerna kan inte föranleda AD att beordra arbetsgivaren att återta uppsägningen (AD 
107/1983).84 Vid rättslig tvist studerar man om tjänster är jämförbara med varandra och unge-
fär likvärdiga för att se om de tillhör samma turordningskrets (se AD målnr nr A 233/03) 
 
                                                 
80 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 133 
81 A a s 133 ff 
82 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2010, s 129 
83 Svenska Dagbladet, Öberg, Tommy, Offensiv i konfliktfrågan, Stockholm, 2005 
84 Åhnberg, Lars, LAS Handboken, Lars Åhnberg AB, Uppsala, 2004, s 306 ff 
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5.4 AB 01 

Enligt 14 § AB 01 gällande vissa bestämmelser om turordning och företrädesrätt ger ej an-
ställda för viss tid företräde till återanställning, ej heller vikariat eller arbete som disponeras 
för omplacering eller arbetskraft som erbjudits högre sysselsättningsgrad. 

Vad gäller tillämpning anger Moment 8: 
 

”Arbetsgivare och arbetsgivarorganisation får träffa kollektivavtal om avvikelse från denna pa-
ragraf. Vid upprättande av sådant kollektivavtal ska vid tillämpning av 22 och 25 ½½ LAS efter-
strävas att utsträcka räckvidden för turordning och företrädesrätt så långt som det är praktiskt 
möjligt. Företrädesberättigad arbetstagares önskemål om anställning även utanför avtalets 
räckvidd ska i möjligaste mån beaktas.” 

 
Jag har sökt att visualisera de fackliga organisationernas bild av fusionen, men ingen av de 

fackliga representanter som jag har varit i kontakt med har velat ställa upp för intervju, ej hel-
ler besvara en enkät med frågor.  

Det finns även en del särregler exempelvis Lagen om offentlig anställning (för läkare).85 
 

5.5 Lokala politiska beslut 

Det har varit lätt att få information av en politiker, som mer än gärna ställt upp. Kanske är det 
ett led i deras politiska arbete. Här följer en sammanfattning av de svar jag erhållit av en poli-
tisk representant ifrån landstingsfullmäktige i Stockholm.  

Redan 2001 tillsatte den dåvarande borgerliga majoriteten en utredning, som under no-
vember 2002 kom med en slutrapport vid namn Stockholms läns nya universitetssjukhus 
(SNUS). I den slås fast att de båda universitetssjukhusen bör ha en gemensam ledning och att 
det fanns både funktionella och ekonomiska motiv till sammanslagningen. Då den politiska 
majoriteten 2002 ville att sjukhusen skulle samarbeta istället för att konkurrera så föll rappor-
ten i god jord. Hösten 2003 under budgetarbetet väcktes frågan igen då en fusion skulle inne-
bära en besparing på 100 miljoner kronor år 2004. Vid bokslutet 2004 ses att besparingarna 
blev 122 miljoner kronor. Det huvudsakliga skälet till fusionen var att uppnå en budget i ba-
lans men även att förändra sjukvårdsstrukturen i länet.  

Samarbetspartnerna när det gäller forskning och utveckling, bland annat KI (Karolinska In-
stitutet) förordade denna utveckling. Politiskt var majoriteten; socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiet för, medan oppositionen i form av moderaterna, folkpartiet och krist-
demokraterna var emot fusionen. 

Tjänstemännen vid landstinget studerade även andra sammanslagningar, bland andra Göte-
borgs sjukhus som ett led i denna förändring. Dessutom låg sammanslagningen i linje med 
förändringen av framtida vårdstruktur i SLL med utveckling av närsjukvården och koncentra-
tion av högspecialiserad vård till det nya universitetssjukhuset. Sedan 2002 har SLL arbetat 
med att skapa en modern sjukvårdstruktur för SLL (3S-utredningen) vilken handlar om att 
förändra profilen på sjukhus och närsjukvård. Förändringen är planerad för att patienter i för-
sta hand skall söka sig till närsjukvården istället för de stora akutsjukhusen. En liknande vård-
struktur genomförs samtidigt i Skåne och Västra Götalands region. 

Samarbetspartnerna när det gäller forskning och utveckling, bland annat KI (Karolinska In-
stitutet) förordade denna utveckling. Politiskt var majoriteten; socialdemokraterna, vänster-
partiet och miljöpartiet för, medan oppositionen i form av moderaterna, folkpartiet och krist-
demokraterna var emot fusionen. 

                                                 
85 Lunning, Lars. Toijer, Gudmund, Anställningsskydd. Kommentarer till anställningsskyddslagen, Norstedt 
juridik, Stockholm, 2002, s 77 ff 
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Någon ytterligare sammanslagning finns inte inplanerad just nu. Däremot finns planer på 
utökat samarbete mellan vårdgivare för att effektivisera vården under de närmaste åren. Till 
exempel har Norrtälje kommun och landstinget en gemensam nämnd för att samordna resur-
serna inom vård och omsorg. SLL och Gotland har även en gemensam nämnd för samverkan.  
Eventuellt kan något utvecklas mellan SLL och Södertälje kommun i framtiden. Det finns 
även tankar på ett ökat samarbete mellan sjukhusen vad gäller IT där de strävar efter en 
gemensam vårddokumentation (GVD) som gäller inom hela vården, istället för olika system 
på varje sjukhus.  

Tittar man på den privata sjukvårdsmarknaden har SLL och Capio (som äger S: t Görans 
sjukhus) kommit överens om ett nytt vårdavtal, som innebär att vårduppdraget för S: t Görans 
sjukhus anpassas i linje med de förändringar som är på gång i resten av sjukvården. De kom-
mer att få en större del akuta patienter, som en konsekvens av förändringar som görs vid Ka-
rolinska, Solna. Inskrivet i avtalet är dock att de inte får ta emot patienter på S: t Göran utan-
för den allmänt finansierade vården, det vill säga ej de som har privata sjukförsäkringar. Ca-
pio ses som en samarbetspartner i det förändringsarbete som pågår i SLL. 
 

5.6 Ledningens röst 

Styrelsen för Karolinska universitetssjukhuset består av sju personer, tre kvinnor och fyra 
män. De har erfarenhet ifrån Posten, LO, Telia, Änglavakt, Investor, KI (Karolinska Institutet) 
och Handelshögskolan.  

Sjukhusledningens röst får representeras av sjukhusdirektören och en av divisionscheferna. 
Jag har valt att lägga samman deras uppgifter för att avdramatisera den personliga närvaron 
och istället ge en bild av sjukhuset i stort. Jag redovisar inte vilken divisionschef som lämnat 
uppgifter till mig då divisionschefen och sjukhusdirektören i stort har lämnat mycket sam-
stämmiga uppgifter och åsikter. Uppgifterna kunde lika gärna ha lämnats av vilken som helst 
av de andra divisionscheferna. Uppgifterna jag redovisar i denna uppsats är mer av generell 
art än detaljerad. För att åskådliggöra situationen och de arbetsrättsliga konsekvenserna för en 
chef vid detta sjukhus redovisar jag även en del av ett aktuellt (2005) chefsavtal vid Karolins-
ka universitetssjukhuset.  

Här följer en kort sammanfattning av den informationen har fått av respondenterna, inled-
ningsvis en del av deras personliga åsikter följt av mer faktabaserad information. 

Sjukvården blir allt dyrare och ibland konkurrerade sjukhusen (Huddinge och Karolinska) 
med varandra vilket fusionen skulle råda bot på. Det är naturligtvis jobbigt att spara så mycket 
men när man rationaliserar så är det klart att man vill spara pengar. Från början så kallade vi 
förändringarnas olika delar för vågor men efter tsunamin så fick våg en annan betydelse. Nu 
talar vi bara om vårterminen. I år skall vi se över verksamheten och konsolidera oss efter alla 
förändringar. Man skall komma ihåg att det är väldigt jobbigt och detta har påverkat mig 
mycket privat. Ibland är det tråkigt att bara spara. 

Inledningsvis vid fusionen bildades olika divisionsövergripande strategigrupper som under 
2005 arbetade i olika grupper för att planera verksamhetens nya organisation men även riks- 
och regionsjukvård. Sjukhuset har tagit fram ett balanserat styrkort för sjukhuset för att under-
lätta uppföljningen av verksamheten. Styrkorten innehåller parametrarna ekonomi och sam-
hälle, process, kund, FoUU (Forskning och utveckling) och medarbetare. Genom detta skapas 
förutsättningar för en decentralisering och möjliggör att rationella beslut kan tas långt ute i 
organisationen (första linjens chefer). När dessa kriterier är uppfyllda för förutsättningarna 
finnas för en mer effektiv vårdprocess. Till sin hjälp har cheferna på de olika nivåerna PA-
staben som hjälper till med bemanningsanalyser för en optimal personalplanering.  

Organisatoriskt har divisionernas antal minskats och kliniker slagits samman över sjukhus-
områdena (Huddinge och Solna). Paramedicinare har organiserats utanför divisionerna. På en 
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del divisioner har administrationen förändrats så att sekreterare har fått annan organisatoriskt 
tillhörighet och en del ingår numera i en egen enhet. Stora synergieffekter har uppnåtts. För-
delarna med den nya organisationen är att de nya klinikerna blir ekonomiskt bärkraftiga bland 
annat genom att verksamheterna främjar enkel och direkt kommunikation. Att verksamheten 
bedrivs på två siter skapar förutsättningar för en ny kultur som underlättar integrationen. 
Forskning ses som en strategiskt viktig fråga och har hög prioritet. Läkarna vid sjukhusen 
deltar i ett internationellt forskningsprojekt ”Karriär, kön och arbetsrelaterade hälsa bland 
universitetsläkare i Sverige, Norge, Island och Italien”. Divisionerna kommer att ta aktiv del i 
detta projekt liksom i spridningen av resultaten.  

Varje chef inom organisationen skriver idag på ett chefskontrakt. Förordnandetiden är på 
fem år men kan förlängas i överenskommelse mellan parter. Chefen har en uppsägningstid av 
tre månader och beroende på förordnandetidens längd diskuteras lönevillkoren. Däremot äger 
sjukhuset rätt att med omedelbar verkan säga upp förordnandet som chef efter särskilt beslut 
vid: 

 
- ”grovt åsidosättande av åliggandena mot Karolinska universitetssjukhuset 
-   bristande förtroende mellan xx och verksamhetschef 
-  skillnad i uppfattning vad avser ledarskapets inriktning och kvalitet 
-  organisatoriska/strukturella förändringar” 86 

 
Avtalet innebär oreglerad arbetstid och någon övertidsersättning enligt AB 01 § 20 utges 

således inte. En icke tillåten bisyssla är den som inverkar hindrande på arbetsuppgifterna, på-
verkar den anställdes handläggning av ärendet i anställningen och om den innebär verksamhet 
som konkurrerar med landstinget. 
 

”I de fall där xx ej erhåller förnyat förordnande i samband med att förordnandetiden upphör, 
skall denne senast sex månader innan förordnandet utlöper underrättas härom. Om överens-
kommelse om nytt förordnande ej träffas återgår xx till sin anställning som xx vid xx, Karolinska 
universitetssjukhuset. I samband med att chefsförordnande avslutas kan xx vid behov erbjudas 
reaktiveringsinsatser som överenskoms i varje enskilt fall.”87  
 

I de högre tjänsterna ingår ingen övertidsersättning, förutom jourersättning och övrig ersätt-
ning för läkare i de fall de även tjänstgör som chefer. Vid sin cheftjänstgöring erhåller de ej 
övertidsersättning utan arbetet skall ingå i deras ordinarie tjänstgöring. 
 

5.7 Billigt att köpa sig fri ifrån arbetsrätten 

En anonym röst ifrån ett möte vid Karolinska universitetssjukhuset 2004 yttrade ”det är billigt 
att köpa sig fri ifrån arbetsrätten”. Jag kan inte redogöra för hans erfarenhet av detta men jag 
finner liknande åsikter i en artikel i Lag & Avtal. En fristående arbetsrättsjurist Kurt Junesjö, 
uttalar sig gällande de ekonomiska tankar som finns gällande anställningstrygghet och re-
gleringen av denna:  
 

”Det är billigare att avskeda och det ger ett oerhört mycket bättre förhandlingsläge. Det kostar 
visserligen cirka 20 000 kr mer i skadestånd att avskeda om arbetsgivaren förlorar målet, menar 
Kurt Junesjö. Men det motsvarar bara en vanlig månadslön och arbetsgivaren behöver bara be-
tala lön (ekonomiskt skadestånd) motsvarande en normal uppsägningstid. Medan lönen för den 
uppsagda tickar på hela tiden fram till dess att domstolen har prövat målet. Det kan ta tid 88.”  
 

                                                 
86 Karolinska universitetssjukhuset, Chefskontrakt, Stockholm, 2005 
87 A a 
88 Elisabet Örneborg, Lag & Avtal, nr 3, Avskeden ökar – billigast att klippa banden, Stockholm, 2005 
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Junesjö jämför med normalskadeståndet för en felaktig uppsägning – 80 000 kr, med ett nor-
malt skadestånd för ett felaktigt avsked. 
 

5.8 Arbetsrättens praktiska tillämpning vid fusionen 

Redan från start innebar fusionens effekt en minskning av personalen. Detta planerades utför-
ligt (v.g. se bilaga 1. Processflöde – omställningsarbete). En omställningsgrupp bildades som 
arbetade med inrapporterat personalunderskott där de tog fram en kravprofil. I de fall där om-
ställningsgruppen ej kan lösa underskottet annonseras tjänsten på Karolinska universitetssjuk-
husets intranät under fem dagar. Om ingen sökande anmäler sig går arbetet vidare till SLL 
(Stockholms läns landsting): s omställningsgrupp (Viola gruppen) som annonserar tjänsten 
inom hela SLL under 14 dagar, därefter går tjänsten tillbaka till den första, primära omställ-
ningsgruppen för eventuell åtgärd. Omställningsgruppen arbetar även med överskott, det vill 
säga när det fanns ett överskott av personal, där de upprättade en kompetensprofil på persona-
len som inte skulle stanna kvar på sitt arbete. Denna kompetensprofil stämdes av med om-
ställningsgruppen och personalchefer en gång per vecka. Där överskottet ej kan lösas internt 
går anställningen vidare till Viola gruppen. Där erbjuds den övertalige likvärdig tjänst (för en 
chef behöver det inte betyda en annan chefstjänst) inom Stockholms läns landsting. Två er-
bjudanden går ut till den övertalige.  

Enligt MBL 13 § 2 st skall arbetsgivaren förhandla med alla berörda fackliga organisatio-
ner inför beslut om kollektiva uppsägningar, även om arbetsgivaren ej är bunden av kollektiv-
avtal. Den information som arbetsgivaren skall lämna vid förhandlingar gällande kollektiva 
uppsägningar regleras i MBL 15 § 2 st. Det finns inte heller någon skyldighet att varsko ar-
betstagaren i förväg inför uppsägning.89 Däremot måste arbetsgivaren enligt lag (1974.13) 
varsla Länsarbetsnämnden skriftligt vid driftsinskränkning för minst fem arbetstagare. Om 
varslet omfattar minst 25 arbetstagare är varseltiden minst två månader. Arbetsgivaren kan 
dock bortse från att varsla om han istället meddelar nämnden skriftligt att förhandlingar är 
påkallade enligt 11 § MBL. 

 

5.9 Arbetsdomstolen (AD) och EU 

Sigeman redogör för Arbetsdomstolens (AD) sammansättning. AD består normalt av sju le-
damöter (ordförande, två ämbetsmanna-, två arbetsgivar- och två arbetstagarledamöter). La-
gen om rättegång i arbetstvister mellan arbetstagare och arbetsgivare (1974:371) rör alla civil-
rättsliga tvister parterna emellan oavsett offentlig eller privat sektor.90  I de tvister som tas upp 
i AD har talan väckts i tingsrätt först (om arbetstagaren väcker talan utan sin organisation eller 
ej är organiserad) och om arbetstagaren är missnöjd, överklaga tingsrättens beslut till AD. 
Tvister som går direkt till AD härrör sig främst från kollektivavtalsreglerat förhållande.91 

Vad gäller AD: s påverkan ifrån EU kan nämnas att Institutet för förhandsavgörande främ-
jar samverkan mellan EG-domstolen och nationella domstolar för att få till stånd en enhetlig 
tillämpning av EG-rätten i alla medlemsländer. Varje medlemslands domstol har rätt att begä-
ra förhandsavgörande vid behov, även domstol i lägsta instans. Det innebär att tingsrätten kan 
begära in förhandsavgörande vid svenska arbetstvister men de har ingen skyldighet att göra 
det. Domstol som dömer i högsta instans skall föra frågan vidare till EG-domstolen om det är 
                                                 
89 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 139 ff 
90 A a s 40 
91 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 40 ff 
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nödvändigt för tvistens avgörande, enligt artikel 234 st 3. När det gäller arbetstvister är AD 
högsta instans och har därmed skyldighet att inhämta besked om rättsfrågan är oklar.92 AD har 
inte varit speciellt aktiva med att begäran in förhandsavgörande från EU-domstolen i något 
fall, enligt artikel 234 EG.93 Det första fall som hänsköts till EG-domstolen var genom AD, 
1998 nr 66 gällande tolkning i ett jämställdhetsmål om lönediskriminering av begreppet lön 
enligt artikel 141 EG, likalönsdirektivet 75/117. Allmän domstol har att hämta förhandsavgö-
rande vid tvist om lönegarantidirektivet 80/97, exempel på det ses vid NJA 1999 s 694. Avgö-
randet lät dock vänta på sig till 18/10 2001. Denna dom innebär att den arbetstagare som un-
dantagits från lönegarantin (enligt svensk lag i strid emot direktivet) kan grunda sin rätt på 
betalning direkt på direktivet. När förhandsavgörande begärs i EG-domstolen har parterna i 
det nationella målet, samtliga medlemsstater och EG: s institutioner rätt att yttra sig, vilket 
sker skriftligt och muntligt. Det kan medföra att rättegångskostnaderna blir betydande och att 
tiden för avgörande blir längre.94  

Domstolen (AD) är inte bunden av sina tidigare utslag, vilket EU-domstolen inte heller är, 
det får som effekt att gällande svensk rätt måste kompletteras med praxis. Det blir än viktigare 
eftersom EU-rätten saknar förarbeten av samma slag som svensk rätt och tolkningen av de 
lege lata därigenom måste kompletteras med aktuell rättspraxis för vägledning.95 

Sverige har som medlemsstat i EU skyldighet att tolka såväl nationell rätt som EU-rätt EU-
konformt. Rättskällestrukturen påverkas av EU-rättens företräde som grundas på case law. 
Det kan ifrågasättas om det gynnar förutsebarheten, som en grund för rättsäkerheten då EU-
domstolens påverkan sker först efter att avgörande fällts.96 

Mulder anser att den enskilde individen har fått en ökad möjlighet att föra processer och 
därigenom bevaka sina intressen.97 Röster i media väcks också på att Arbetsdomstolen måste 
göras om. Protester emot att arbetsmarknadens organisationer har majoritet väcker ont blod. 
En artikel i Svenska Dagbladet författad av ett antal advokater kräver en reformering av Ar-
betsdomstolen innan vi blir tvungna till det. En enskild arbetstagare bör vara part i förhand-
ling – inte fackförbundet. Det handlar givetvis om Vaxholms målet där en facklig organisa-
tion försatte en byggarbetsplats Vaxholm i blockad efter att förhandlingar om ett kollektivav-
tal strandat. Det lettiska företaget hade redan löner som översteg minimilön i svenskt kollek-
tivavtal. AD vände sig i detta fall till EG-domstolen för ett råd då de inte ansåg sig kunna av-
göra om blockaden av Byggnads var laglig eller ej. Artikeln beskriver vidare AD: s verksam-
het som startade 1929 med att i huvudsak döma i tvister gällande tolkningen av kollektivavtal. 
Att AD bland annat består av fyra lekmän som utses av arbetsmarknadens parter ogillas. Kel-
lerman-fallet tas upp. Ett fall som gick vidare till Europadomstolen då Kellerman ansåg att 
han inte kunde dömas av en partisk domstol då tvisten det hela gällde var mellan en av parter-
na representerade i AD och Kellerman. Europadomstolen ansåg dock att det var att gå för 
långt att underkänna AD som opartisk tribunal. De skiljaktiga i fallet ansåg dock att företaget 
med rätta kunde ifrågasätta AD: s opartiskhet. Speciellt då ett gemensamt intresse strider emot 
parternas intresse, speciellt i fråga om kollektivavtal. Artikelförfattarna anser att den föränd-
ring som skulle vara av godo skulle ske så att den enskilde fick ställning som part i AD och att 
lekmännen i domstolen skulle begränsas i antalet till att blott vara två. I deras ställe bör doma-

                                                 
92 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 45 
93 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget i Lund, 2005, s 25 
94 Sigeman, Tore, Arbetsrätten. En översikt av svensk rätt med europarätt, Norstedts Juridik AB, Stockholm, 
2001, s 45 ff 
95 A a, s 44 ff 
96 Mulder, Bernard Johann, Anställningen vid verksamhetsövergång, Juristförlaget i Lund, 2005, s 112 ff 
97 A a, s 114 ff 
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re utses, det vill säga utbildade jurister istället för lekmän. Det skulle gagna rättssäkerheten 
om lekmännen befanns vara i minoritet.98 
  

5.10 Sammanfattning av arbetsrättens pågående förändring och empiri 

Nationell lagstiftning skall harmonieras med EU, vilket dock är en långsam procedur som fått 
till effekt att så kallad soft law har uppstått. Ett visst avsteg ifrån kollektivavtal och facklig 
påverkan kan skönjas då individen sätts i förgrunden, exempelvis vid individuella löneför-
handlingar. Svensk arbetsrätt använder sig av EG-domstolens avgörande som en normerande 
rättskälla. Andra länders praxis kan vara vägledande för en svensk domstol. Vårt medlemskap 
i EU gör även avtryck i den nationella lagstiftningen genom implementerade direktiv, till ex-
empel överlåtelsedirektivet som återfinns i 7 § 3 st LAS.  Att det inte längre är tillåtet att åbe-
ropa arbetsbrist vid verksamhetsövergång kan dock lätt pareras. Det innebär att den nya ar-
betsgivaren löser eventuella överskott av personal genom omorganisering längre fram i tiden. 
Att offentlig verksamhet omfattas av överlåtelsedirektivet slås fast genom praxis i Europeiska 
gemenskapens domstol.  

Kollektivavtal kan tillämpas även för arbete vilket omfattas av avtalet utan att arbetstagar-
na är medlemmar i avtalsslutande organisation. Diskussioner förs om det kan påverka placer-
ingen i turordningslista för icke medlem i facklig organisation. Kollektivavtal kan avtala bort 
en del av LAS, så har också skett genom AB01. 

Anställda över 45 år får ett visst företräde då deras anställningstid skall räknas dubbelt. Vid 
en rättslig tvist avgör AD i första hand om tjänsterna är jämförbara och likvärdiga för att se 
om de tillhör samma turordningskrets innan övriga utgångspunkter beaktas.  

Arbetsrättens empiri har i första hand skett genom intervjuer: en politiker, sjukhusdirektö-
ren och en divisionschef. Den intervjuade politikern ger bakgrund till beslutet om fusion där 
delarna föll på plats vid budgetarbete i landstingsfullmäktige 2003. Förslaget fick stöd av KI 
och den politiska majoriteten. För att hindra utveckling av privata sjukförsäkringar har Capio 
(som bland driver S:t Görans sjukhus i Stockholm) fått förnyad vårdbeställning men i avtalet 
skrevs in att sjukhuset ej fick ta emot patienter utanför (de som har privata sjukförsäkringar) 
den allmänt finansierade vården. 

Ledningens röst presenteras i form av en intervju med sjukhusdirektören och en av divi-
sionscheferna. Deras svar redovisas i sammanslagen form av etiska skäl. De beskriver en or-
ganisationsplanering som ständigt utvecklas men är väldigt jobbig. Sjukhuset har tagit fram 
ett styrkort med olika parametrar som när de uppfylls ger möjlighet till decentralicerad styr-
ning (första linjens chef). Divisionernas antal har minskat och kliniker slagits samman. En del 
yrkesgrupper (paramedicinare) har organiserats utanför divisionerna. På en del divisioner har 
även sekreterare omorganiserats inom och utom klinikerna.  

Arbete sker med kultur- och jämställdhetsfrågor men forskning har högsta prioritet. Ett 
chefskontrakts viktigaste delar beskrivs även. 

Det diskuteras i detta kapitel även om man kan köpa sig fri från arbetsrätten och dess prak-
tiska tillämpning vid fusion. Omställningsgruppens arbete redovisas liksom delar ur MBL. 
Arbetsdomstolens sammansättning och relationerna med EU diskuteras – individ kontra kol-
lektiv. 

I kapitel sex analyseras arbetsrätten och de resultat som tidigare lagts fram i denna uppsats 
som sedan sammanfattas. 
 
 

                                                 
98 Elmér, A. Hartzell, L. Lindskog, B. Nordström, A. Viklund, L. Öhman, T, Svenska Dagbladet, Gör om Ar-
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Kapitel 6 Analys av arbetsrätten - nytolkning? 

Under kapitel sex analyseras arbetsrätten, organisationsförändring, kultur, metafor och den 
institutionella teorins påverkan. Det hela avslutas med en kort sammanfattning. 
 

6.1 Organisationsförändring vid fusion prövar arbetsrättens tolkning 

Som en konsekvens av EU: s påverkan förskjuts politisk påverkan från nationen till EU. Ar-
betsrättens de lege ferenda ligger i Europeiska unionens knä i högre grad än hos svensk rätts 
uttolkare, till exempel AD, som måste döma EU-konformt. Då domstolen ytterst är samhällets 
företrädare får dess domar ses som en politisk viljeyttring.  

När jag läser Karolinskas årsberättelse för 2004 slås jag över de ekonomiska termernas in-
tåg. Siffror har alltid redovisats men i denna årsberättelse har de fått en mer framträdande roll 
men så har också resultatet för sjukhuset vänt från en förlust till en vinst och detta räknat i 
miljoner. Att arbetsrätten här har en annan än kanske gängse tolkning har kanske sin förklar-
ing i målfokuseringen som styrde hela fusionsarbetet. När alla insett hur lätt en tjänst kan av-
slutas blir det viktigt för cheferna att uppfylla målet och handla enligt högre chefs önskemål. 
Inte som tidigare där en del kliniker drogs med förlust år efter år och motiverade detta med att 
den egna medicinska specialiteten var viktig. Det ställs om möjligt än högre krav nu på ett 
högre forskningsengagemang men med en ekonomi som ska vara i balans. Tittar man på 
chefskontraktet så ser man också att för den enskilde chefen råder tre månaders uppsägnings-
tid där lönen också kan omförhandlas men ifall chefen inte har en ledarstil som harmoniserar 
med ledningen alternativt bristande förtroende mellan xx och verksamhetschef kan förordnan-
det som chef sägas upp med omedelbar verkan. Det kan te sig logiskt och självklart, men jag 
frågar mig var anställningstryggheten finns för någon av dessa chefer? Chefen skriver också i 
detta avtal på ett kontrakt på fem år. Kontraktstiden har olika syften, alla är inte lika uppenba-
ra. Rent praktiskt kan det te sig så att en chef har ett tungt förändringsarbete framför sig, som 
genomdrivs under stor vånda men med gott resultat. Under denna fem års period blir chefen 
sjukskriven på grund av utmattning. Är det då självklart att chefsförordnandet förlängs efter 
fem år? Arbetet som chef är nog tungt under de mest aktiva fusionsåren och kan förväntas 
plana ut både psykosocialt och beträffande arbetsmängd men med ett femårsförordnande ga-
ranteras ingen möjlighet att prestera varierande under sitt chefsförordnande. En fråga som 
dyker upp är hur många chefer växlas efter de mest arbetsintensiva åren? Man kan också fråga 
sig om det nu efterfrågas en viss ledartyp för att klara av att driva igenom dessa, många gång-
er hård år av förändring. 

Beträffande uppsägningar har man löst detta på ett smidigt sätt. Istället för att säga upp alla 
personer som har ett chefsförordnande så förändrar man inriktningen på tjänsten och gör alla 
chefstjänster på samma led likvärdiga och med ett likvärdigt innehåll men väl skiljt ifrån det 
tidigare. Sedan annonseras tjänsten ut för alla att söka på intranätet under fem dagar. Det kan 
tilläggas att intranätet ej kan nås utanför sjukhuset vilket alltså innebär att om någon är sjuk 
under dessa fem dagar kan de ej söka tjänsten och meddelas ej heller om att tjänsten är möjlig 
att söka, likadant vid semester alternativt ledighet för utbildning. Betänk fem dagar.  

De som inte får sin tjänst placeras i en omställningsgrupp och erbjuds de arbete som finns 
att erbjuda inom SLL, inte nödvändigtvis en chefstjänst. SLL kan variera geografiskt med 
stora konsekvenser för den enskilde individen. Att bo i Norrtälje och arbeta i Nynäshamn tor-
de innebära drygt två timmars restid en väg och räknar jag inte med trafiktätheten på söndagar 
eller annan obekväm arbetstid. På detta vis kan en person upptäcka att han inte har sitt arbete 
kvar, utan att för den skull blivit uppsagd eller avskedad. Förordnandet har bara upphört – om 
de är chefer. Den nya chefen (nya sjukhuset) övertog visserligen personalen, enligt överlåtel-
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sedirektivet, men därefter påbörjades en omorganisering i stor skala som fick till följd att från 
2003 till våren 2005 har sjukhusets personalstyrka minskat med 700 personer. 590 chefstjäns-
ter har tillsatts men bara 30 har slutat med avgångsvederlag. Vad detta beror på vet jag inte, 
möjligen måste man söka avgångsvederlag för att få det alternativt enbart högre tjänster har 
möjlighet till detta. Klart var dock ifrån SLL att 150 personer hade möjlighet till detta. Må-
hända var informationen selektiv i sin spridning. I arbetsbristens Sverige väljer de flesta sä-
kert att kvarstå i tjänst inom SLL, oavsett placering då det har rått anställningsstopp och sena-
re prioriteras enbart de som redan arbetar inom SLL. Söks personal utanför SLL gäller det 
speciella kunskaper exempelvis intensivvårdssjuksköterskor och röntgenläkare, som det råder 
brist på. 

För att förstå hur arbetsrätten tolkades av Karolinska universitetssjukhuset är det viktigt att 
känna de olika delarna av fusionen. Ty det hela är strategiskt planerat så väl att när ett led 
fasas ut tar nästa omedelbart vid i en lång kedja av organisationsförändring. Tids nog var alla 
chefer på plats och fusionen fortsatte på inlagd väg. Karolinska universitetssjukhuset har bara 
funnits i cirka 1,5 år och alla delar har inte fallit på plats ännu. Under 2005 är sparbetinget 
401 miljoner kronor och den administrativa personalen skall minska med 20 %. Först år 2006 
går det sista sparbetinget ut. När verksamheten har harmoniserats finns det möjlighet till re-
flexion. I dagsläget pågår fortfarande en aktiv organisationsförändring, även om sjukhuset till 
största del har sin organisation på plats.  

Sjukhusets fria tolkning av anställningsskydd och trygghet för de anställda, utan annat än 
muntliga protester ger vid handen att en tillsvidare tjänst, en fast tjänst, vid en omorganisation 
väger relativt lätt. Fackets roll i det hela är dock mer spekulativ. Ledningens åsikter redovisas 
öppet och tillgängligheten, trots deras arbetsbörda, har varit stor. Jag fick möjlighet att ringa 
sjukhusdirektören på hennes mobil i hemmet för vidare frågor. Denna öppenhet, trots person-
liga frågor, känns positiv. Fackets engagemang kan dock ifrågasättas. Det fackförbund som 
organiserar flest administrativ personal – SKTF – vägrar svara, varken lokalt på sjukhuset 
eller centralt på deras huvudkontor. Ledarna, som fokuserar på att ansluta personer i chefspo-
sition skickar kort ett e-mail att jag har tyvärr inte möjlighet att delta. Inom arbetsrätten skön-
jer jag en önskan och försök att frångå stora kollektiva avtal med fackliga organisationer, vil-
ket lämnar avtalstolkande och förhandlingar till individnivå. När de stora industrierna allt mer 
förläggs till mer eller mindre utvecklingsländer, eller i alla fall länder med hög arbetslöshet 
och lägre löner kanske de kollektiva avtalen har tjänat ut sin roll i Sverige. Återstår då bara 
fackens engagemang för sina medlemmar, som jag inte finner stöd för i min uppsats. 

Min egen förförståelse spelar mig spratt då jag initialt trodde att det skulle vara svårt att få 
till stånd intervjuer med de högre cheferna. Förutom forna projektledare, har jag inte stött på 
svårigheter ifrån det hållet. Medan däremot de fackliga förbund jag tillfrågat lyser med sin 
frånvaro. Tidigare fanns möten för samverkan med fackliga representanter på kliniknivå över 
hela sjukhuset. Det fanns även på divisionsnivå men de flesta frågeställningarna löstes i när-
heten av problemet, det vill säga på den enskilda kliniken. Efter fusionen finns samverkan 
enbart på divisionsnivå. Medlemmars representanter kan befinna sig vid sjukhuset i Huddinge 
trots att det finns personal vid båda siterna. Intressant hade varit att höra facklig organisations 
tankar om detta, liksom om deras medlemmars generella åsikter om fusionen och eventuell 
information ifrån sjukhusets styrelse till de fackliga organisationerna. 

Om detta kan jag blott spekulera. 
Klart är dock att sjukhuset har uppnått de hårda ekonomiska sparkrav som rått genom fu-

sionen. Återstår att se hur det går att spara över 400 miljoner i år. Att en ny enhet har bildats 
inom sjukhuset, Personalrehab, säger en del.  
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6.2 Kultur 

Statusskillnader kan vara upphov till problem vid samarbete mellan hög- och lågstatusgrup-
per. Universitetssjukhuset rymmer olika grupperingar av olika serviceavdelningar och specia-
listutbildade forskare och läkare som skall arbeta sida vid sida. Yttranden av dess olika nor-
mer och värderingar, attityder till tid och service definierar de olika människorna vid arbets-
platsen. De kan ge upphov till konflikter, delvis på grund av stora skillnader i värderingar och 
uppfattningar om verkligheten. 

En slutsats som går att dra av att personalen vid HS och KS har olika bakgrund är att ar-
betsplatsen i sig har hjälpt till att forma en annan kultur. HS bildades långt senare än KS och 
delar av personalen vid HS kommer ifrån KS, vilket gör att man kan säga att det har bildats en 
utbrytarkultur där förändring har premierats och setts som positiv emedan KS har format en 
kultur som i mångt och mycket bygger på traditioner och förändring har inte samma positiva 
klang som på HS. 

Kulturen genomsyrar hela organisationen och man kan säga att allt är kultur. En organisa-
tionskultur handlar i stort om att tro på gemensamma värden och organisationen har liknande 
orienteringar. Sjukhus bär med sig olika normer och värderingar som påverkar hela verksam-
heten. Det som är helt accepterat vid en enhet är det inte vid en annan. En del kliniker har 
vattentäta skott mellan sina avdelningar och andra kliniker. Personal som arbetar vid olika 
avdelningar rakt över korridoren känner inte varandra och samarbetar inte. Detta påverkar 
fusionen då samarbete är ett av ledorden vid fusionen av de båda sjukhusen behövs ett stort 
engagemang för att det hela skall fungera. Ett ökat samarbete ger även en bättre ekonomi. 

Att därtill få till stånd ett informellt problemlösande i nätverksliknande form kan tyckas 
som ett oöverstigligt hinder. Chefen som kultursymbol har måhända överskattats men kan 
ändå inte förbises. Uttrycket chefen anger tonen säger mycket om vad det handlar om. Som en 
konsekvens av detta har de flesta chefer bytts ut och stuvats om vid Karolinska universitets-
sjukhuset, vilket som bieffekt ger en organisation som är lättare att styra på grund av att 
många nätverk har trasats sönder när många nyckelfigurer har fått sluta. Det hänger i sin tur 
samman med att sjukhus till syvende och sidst har en politisk styrning genom de olika bestäl-
larorganisationerna inom landstinget. Landstinget har ett stort sparkrav vilket tvingat sjukhus-
ledningen att förändra organisationen.  

Avskedsfesten var en effekt av ledarskapsseminariet där ritualernas betydelse togs upp. Det 
finns en anledning till varför människan använder sig av ritualer vid olika tillfällen. De fyller 
en viktig funktion, att man festar ut det gamla året och in med det nya är ett verktyg för att 
bearbeta förändring. Den anordnade festen fick betydelse för den personal som tidigare arbe-
tat vid en klinik och nu antingen skulle sluta eller fortsätta sitt arbete med ny personal och 
kanske en ny chef. Denna avskedsfest till det gamla var måhända en händelse som väckte 
förvåning hos de andra klinikerna men det fyllde dock en verklig social funktion för denna 
klinik som helt omvandlats. Personalen fick en stund tillsammans innan allt skulle förändras. 

 

6.3 Metaforens betydelse vid fusion 

Att använda sig av en metafor gör att orden får ett långt större mervärde än vad orden i sig 
har. De blir till symboler för känslor, beteenden och en slags fostran in i den norm som gäller 
för organisationen. Om personalen ser världen genom en metafor så hindras de samtidigt från 
att se organisationen genom andra metaforer. Att se organisationen på ett visst sätt gör att 
språket följer med och att bilden blir styrd då andra bilder exkluderas. Om organisationen ses 
som en maskin framträder den som en kontrollerad och fungerande enhet. Ses organisationen 
som en hjärna premieras de olika synapserna som gör tanken fri och möjlig. Kulturen genom-
syrar allt och med en politisk metafor kommer man landstinget och dess sjukhus nära. Dess 
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olika intressen och maktsfärer genomsyrar besluten som tas vilket också innebär att gårdagens 
lösningar blir dagens problem. Oavsett vilken metafor som får spegla organisationen finns det 
aspekter inom de olika metaforerna som kan associera till olika delar av organisationen vid en 
stor fusion.  

Man kan tänka sig vilka olika bilder och föreställningar dessa symboler ger. Vad får man 
för bild av en blomma eller ett staket med olika divisioners innehåll preciserat? Vilken sym-
bol ger en företagsmässig attityd i en värld där ekonomistyrning diskuteras varje dag? När ett 
stort universitetssjukhus växlar metafor från en blomma till en matrisorganisation med linjära 
fält som skall symbolisera samma organisation kan omställningen bli stark och symbolföränd-
ringen övertolkas. Parallellt med detta sker personalnedskärningar som skärper metaforernas 
tolkning. Risken för att handlingar och symboler övertolkas är uppenbar.  

En fusion mellan två universitetssjukhus kan liknas vid ett stort skepp som skall lägga om 
rodret vid hård sjö. Det illustrerar problemen och de akuta behov som företaget har. För att 
tolka kulturen kan man gå in via dess symboler eller de symboler som följer med de nya le-
darna. Cheferna vid sjukhuset har också utbildats gemensamt för att skolas in i Karolinskas 
nya värld. 

 

6.4 Den institutionella teorins påverkan 

Nya organisationsrecept eller superstandars kan ge intryck av att vara den enda lösningen. De 
kan föra med sig stora reformer som i sin tur påverkar andra organisationer i omgivningen 
eller kan få de olika professionerna att se över sin organisation. 

Att höra till en organisation ger lokal tillhörighet, erkännande och även ett exkluderande av 
dem som inte tillhör organisationen. Tillhörigheten formar en slags identitet som givetvis 
även kan ge upphov till identitetsförlust om tjänsten förändras och om den anställde byter 
arbetsplats. Personalen kan väja att söka en tjänst eller begära entledigande från tjänst men det 
är inte enbart upp till den enskilde individen. Organisationen väljer ut den som får anställning 
Det har väl inte undgått någon som läser dagspressen med artiklar om Electrolux som flyttas 
till det nya EU-landet Ungern. Dessa artiklar följs tätt av Skandia som avskedar personal etc. 
Snart går inget företag fritt från den standard som säger att personalminskningar ligger i tiden 
och ses som ett måste för en ökad ekonomistyrning. 

Man kan se spår av resande organisationsrecept i våra olika sjukhus som alla är uppbyggda 
av en liknande struktur med olika divisioner som innehåller olika kliniker och in sin tur olika 
avdelningar. Det man ser spår av idag är att klinikgränserna rivs upp och likaså skrivs receptet 
för divisionerna om för att klara den sjukvården i de nya, stramare ekonomiska ramarna som 
krävs för vården. Att de båda universitetssjukhusen i Stockholm skulle fusioneras kom kanske 
inte som någon stor överraskning för de som på nära håll sett hur Sahlgrenska sjukhuset for-
mades tillsammans med andra enheter på skilda platser och med skilda inriktningar. Man kan 
fråga sig om fusionen HS + KS bara ett uttryck för den nu gällande institutionsteorin? Det 
låter inte främmande då sjukhusvärlden måhända är mer konservativ än andra genom sin pro-
fessionella huvudbas. Till slut påverkar ändå omvärlden och samhället i stort organisationer-
na. Man kan undra om de båda sjukhusen konserverade varandras kulturer genom att erbjuda 
ett alternativ. Det gjorde det möjligt för den egna kulturen att överleva. De som inte tyckte om 
den klassiska, konservativa kulturen som var präglad av professionalismen fann ett alternativ i 
en kultur präglad av nybyggaranda och med personal som kom ifrån ett annat geografiskt om-
råde. Professionen var lika stark där men uttrycktes på ett annat sätt. 

Individens position inom organisationen styrs av organisatorisk auktoritet och används för 
att hämma individuell frihet och på så sätt främja organisationen. På samma sätt som sam-
hällsorganisationen också styr position genom klasstrukturen. Vid fusionen av de båda uni-
versitetssjukhusen i Stockholm lades stor energi ned på att förändra strukturen. De olika posi-
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tionerna förändrades och samordnades vid de båda sjukhussiterna. Organisationen standardi-
serades vid alla divisioner så att beslutsordningen följde samma mall.  

Det talas inom näringslivet mycket om sammangående, fusion, nedskärningar och perso-
nalbesparingar vilket givetvis blir till en gällande norm och påverkar sjukhusets utformning 
av den nya organisationen. Landstinget kan inte stå utanför samhället det verkar i. För att inte 
tappa i legitimitet befinner sig Stockholms läns landsting med sina sjukhus i en omorganise-
ringsfas för att bättre harmonisera med samhället i stort. När alla företag talar om ekonomi-
styrning och kostnadsbesparingar genom att minska antalet anställda och slimma sina organi-
sationer kan inte ett stort universitetssjukhus i Stockholm stå utanför. Det skulle innebära en 
förlust i trovärdighet. Samtidigt så byggs det nya sjukhuset upp med en helt annan organisa-
tion än tidigare som riktas mot samvård av patienten, där patienten istället för att gå till olika 
kliniker för olika symptom, i fortsättningen skall kunna gå till ett ställe med större specialist-
grupper som arbetar tillsammans. I och med att hela strukturen på vården förändras kommer 
också själva ledarskapsstrukturen att förändras. Det som tidigare var giltigt uppbär inte längre 
samma legitimitet utan regleras efter den nya strukturen. Därigenom kommer normen vid ar-
betsplatsen att förändras. Med nya chefer som leder på ett annat sätt så kommer arbetet att 
regleras och förändras för att harmonisera med den nya normen. 

Beslut har flyttats minst en nivå upp inom organisationen, vilket gagnar fusionshastigheten 
dock knappast personalens medbestämmande vilket bara sker på ett led inom divisionen, inte 
som förut - nära personalen och dess dagliga problem.  

I nästföljande kapitel följer en kort diskussion om de resultat och den analys som skett i 
denna uppsats. 
 

6.5 Politisk styrning 

En politiskt styrd organisation förändras när den politiska makten förändras. Vad ett eventu-
ellt maktskifte vid nästa val kan medföra kan jag bara spekulera om. I denna uppsats avsåg jag 
att visa på fackföreningens medverkan och eventuellt förändrade roll efter en fusion. Då de 
avböjt intervju eller svar på frågor bortser jag ifrån detta. Att verka i en politiskt styrd organi-
sation kan vara speciellt.  

Aktuell information kontrolleras av verksamhetschefens chefer och sprids vid samma tid-
punkt ned i organisationens led. Denna informationskontroll blir ett led i deras maktutövning 
men fyller samtidigt en viktig funktion i de olika förändringsprocesserna vilket ständigt rör 
sig genom organisationen. Ohälsa pareras med personalrehabilitering men även med rätt in-
formation vid strategiskt viktiga tidpunkter. 

Foucalts ord om auktorisering genom ritualer och socialiserande institutioner känns igen, 
allt ifrån informationsstrategi till gränserna för respektive chefsskap. Jag förstår svårigheterna 
vid omorganisation där den ständigt förändrade diskursen försvårar chefsskapet eller sätter det 
på större beredskap. I en organisation som ständigt förändras förändras även deltagarnas iden-
titet vilket leder till en omprövning av rollerna inom verksamheten. Att omställningskostna-
derna bärs av landstinget är väl logiskt då sjukhusbudget ändå primärt kommer genom lands-
tinget. Det bör väl påpekas att den vinst sjukhuset gjorde genom fusionen skulle ha bytts till 
en förlust om omställningskostnaderna hade belastat sjukhuset. Framgent gör dock fusionen 
att sjukhusets ekonomi är i balans. 
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Kapitel 7 Diskussion och kommentar 

Här följer en kort diskussion om denna uppsats och dess resultat tillsammans med kommenta-
rer.  

Från blomma till matrisliknande staket, de olika metaforerna växlar i samklang med sam-
hällets förändring. Att det mesta förändras vid en fusion ter sig som självklart men än dock är 
det en omvälvande erfarenhet att arbeta sig igenom en förändring av denna storleksordning. 
Från två stora universitetssjukhus till ett sammanslaget universitetssjukhus, det största i Euro-
pa, som är beläget på två siter i en huvudstad. Det har förts stora diskussioner huruvida de 
båda kulturerna vid sjukhusen skulle överleva. Skulle det bli en gemensam, ny kultur eller 
skulle någon av de äldre normerna segra? De symboler personalen varit omgivna av splittra-
des och likt i ett vacum fortsatte personalen sitt arbete i denna starkt förändringsbenägna tid.  

Metaforer ifrågasattes och organisering som inte ifrågasätts tidigare fick ny betydelse med 
ett större mervärde än tidigare. Då den nya organisationen fortsatte att förändras under tiden 
blev det hela lite abstrakt. Konsultföretag arbetade gemensamt med projektledare för att för-
ändra det nya sjukhuset och det blev klart att subkulturer och dess kodex hade en stor betydel-
se i det framtida arbetet.  De kulturvärderingar som lockat personalen vid ena sjukhuset fun-
gerade som repellerande för personalen ifrån det andra och vice versa. Att verkligen få med 
personalen på båten blev ett än större projekt än någon tidigare anat.  Statusskillnader och 
skillnader i profession fick genomslag och en ny livsstil började sakta formas vid den nya 
stora enheten som kallas universitetssjukhus. Det ofta myntade uttrycket gårdagens lösningar 
är dagens problem fick stort genomslag då man rent praktiskt fick det bekräftat vid olika 
sammanhang. Olika institutionaliserade standarder påverkar ständigt organisationer vilket inte 
är helt lätt att upptäcka vid första anblicken. Det blir dock väldigt tydligt när man bedriver ett 
förändringsarbete. Då olika typer av motstånd ifrån olika kulturbärare speglar deras roll och 
position i den rådande normen. Att sedan den nya ordningen kan vara bättre har egentligen 
ingen betydelse. Normerna har stor tyngd. 

Att likriktning accepteras och inkorporeras inom organisationen kan enkelt illustreras med 
utformningen av de nya divisionerna på sjukhuset. Där visualiseras beslutsleden inom organi-
sationen med raka linjer vilket gör att ingen blir förvånad när liknelser med militära ledare tas 
upp vid chefsseminarier som har organisationskonsulter och psykologer som ledare av mötet. 
Att likriktning är önskvärd blir allt tydligare. Frågan är kanske hur länge detta organisations-
recept är aktuellt. När är det dags för nästa omorganisation och storstädning av personal? Att 
många individer inom organisationen med tiden har blivit resursstarka och att det är de som 
försvann i den första vågen kan ses som ett stort resursslöseri. Att chefen anger tonen och 
därtill är en stark kulturbärare kan givetvis kopplas till liknelser med militära ledarskapsteori-
er. Den symboliska ledningen är stark vid fusionen. Kanske för stark för att de demokratiska 
processerna skall få genomslag och de stora förlorarna kan vara den anställde som inte har 
någon utbildning får gå i organisationsförändringens våg nr två.  

Att hitta en företagssymbol som beskriver det nya företaget kan vara svårt. Under hösten 
2004 har sjukhusets nya log visats och hissats som en flagga utanför sjukhuset. Den kan dock 
ses som en symbol för splittring då den nya bilden består av två skilda bilder. Metaforen blir 
inte summan av de båda bilderna utan summan av den bild man får av de två symbolerna. Det 
vill säga inte en hel symbol, utan två delade, på två olika platser. Kanske bör man byta sym-
bol längre fram när sjukhuset har blivit en hel, fungerande organisation. Då personalen skall 
minskas blir givetvis risken för övertolkning visuell. Istället för att symboler och handlingar 
fått samsas i bakgrunden och verka genom sin blotta existens så vägs allt handlande och che-
fernas agerande på guldvåg vilket kan göra det svårt att leda.  

Chefer kan flytta från en uppgift till en annan i sin karriär där tjänsterna ses som en bricka i 
ett spel. Förändringen vid fusionen HS och KS kom allmänt att kallas för ett läggspel ibland 
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cheferna, vilket får en viss betydelse. Att produktionen vid företaget alltmer går emot en 
marknadsorientering med det ständigt aktuella sparbetinget får till följd att resurser och makt 
koncentreras. De nya divisionerna är blott åtta till antalet, nästan hälften emot förut, men nu 
med en större personalkoncentration.  

Fackliga företrädare säger ofta att facket är till för medlemmarna. Detta kan ifrågasättas då 
varken SKTF eller Ledarna velat ställa upp på vare sig intervju eller besvarat de frågor jag 
sänt dem. Det problemet stötte jag inte på vid min intervju med sjukhusdirektören. Hennes 
namn är visserligen offentligt men jag har valt att inte namnge de personer jag har intervjuat 
utan istället sammanställt deras svar i en personlig och en mer faktainriktad del. Jag sände ut 
två brev där jag i det andra försökte få till stånd ett skriftligt svar om en intervju skulle vara 
för tidskrävande eller annat. 

Att studera en fusion av denna storleksordning är fascinerande. Att förändra organisationen 
av två stora universitetssjukhus från grunden känns nydanande samtidigt som det ses som ett 
led i en förändring i samklang med samhället i övrigt.  

En ny kultur bildas men innan dess skall sjukhusens båda kulturer mötas och värden för-
ändras och utvecklas. Många längtar efter stabilitet men kanske är vårt samhälle så institutio-
naliserat och globaliserat att den trygga, konservativa, oföränderliga maskinliknande organisa-
tionen som likt en stabil byggnad existerade en gång nu för alltid är försvunnen. Den är ersatt 
av en see-through glasbyggnad som ständigt växlar medlemmar och förändras med tiden. 
Även om landstinget står stilla i utvecklingen jämfört med näringslivet så har nu tiden kommit 
att även de skall påbörja sin förändring. 

Arbetsrättens fria tolkning kan man ha olika åsikter om. Karolinskas sätt var ett alternativ 
för att lösa en komplex situation på mycket kort tid. Transportsträckan från omorganisation 
till helt nya chefer var ibland väl kort. Speciellt med tanke på att hela havet gungade för per-
sonalen. Att samordna kultur på två skilda platser blev till ett större integrationsprojekt som 
fortfarande pågår. Enheterna lyckas i varierande grad och nu senast (maj 2005) sågs läsa i 
Svenska Dagbladet att röntgen på Karolinska dras med svåra kapacitetsproblem på grund av 
brist på erfarna röntgenläkare. Men vem har någonsin sagt att stora omorganisationer är lätta? 
Tids nog sätter sig alla förändringar och skeppet når land, vilket gör att arbetet åter kan flyta 
men till dess kanske seglen måste revas och ny proviant tas ombord. Att gå för fulla segel i ett 
stormigt hav kan bli ödesdigert. 
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2005-04-20 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Påminnelse  
Introduktionsbrev 
 
Vid mina studier vid Växjö universitet, Ledarskap och organisation vid Samhällsvetenskapli-
ga institutionen skriver jag en uppsats (10 poäng) där huvudfokus ligger på fusionen av Karo-
linska sjukhuset och Huddinge universitetssjukhus.  

Mina planer är att fråga politiker, projektledare och chefer inom och även utom organisa-
tionen samt en del av de fackliga organisationernas representanter vid det nu fusionerade 
sjukhuset gällande fusionen och dess process. Detta görs för att bättre belysa de olika proces-
serna vid en fusion av två stora universitetssjukhus. Det är därför av vikt att just Du medver-
kar då de olika respondenterna kan ha olika bilder av fusionens olika delmoment. De olika 
rösterna medverkar till att den stora organisationsförändring som en fusion är belyses ur olika 
synvinklar och med skilda fokus. 

Jag är även tacksam om det finns något informationsmaterial som jag kan ta del av. Då fu-
sionen har skett i olika steg är det intressant att se karaktäristika för de olika delarna i proces-
sen och vad man beaktat vid planeringen. 
Jag tacksam om Du kan besvara mina frågor via mail alternativt besvara denna enkät.  

 
Tacksam besked via mail alternativ telefon. 
 
Med vänliga hälsningar 
 
 
 
Berit Edvinsson 
Hökens gata 1, 5 tr 
116 46  STOCKHOLM       08-644 5797    073-531 9063 
 
E-mail:  bedlo02@student.vxu.se 
 
 
 
Handledare: Lars Zanderin, Växjö universitet 
Examinator: Elvi Richard, Växjö universitet 
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Intervjufrågor till sjukhusdirektören, Karolinska universitetssjukhuset 
 

1. Hur många anställda finns det på respektive sjukhusområde, Solna och Huddinge? 
 

2. Kan Du kort berätta om fusionen av de båda universitetssjukhusen? 
 

3. Hur ser den strukturella förändringen av sjukhuset ut? 
 

4. Fusionen planerades i vågor, kan Du förklara vad de olika delarna innebär rent organi-
satoriskt? 

 
5. Jag vet att det fanns ett stort sparkrav ifrån politikerna tidigare. Hur stort var det och 

finns det fortfarande krav på besparingar för universitetssjukhuset? 
 

6. Har fusionen lett till ett minskat antal anställda? 
 

7. Vilken yrkeskategori hade den största respektive minsta minskningen? 
 

8. Fanns det någon yrkeskategori som ökade i antal? 
 

9. Hur ser den strukturella förändringen av sjukhuset ut? 
 

10. Hur många divisioner fanns det och hur många är det nu? 
 

11. Fanns det något i de politiska diskussionerna som angav att SLL bara hade behov av 
ett universitetssjukhus? 

 
12. Vad är Karolinska universitetssjukhus mål för 2005 respektive 2006? 
 
13. Hur hänger de ihop med målen för tidigare år? 

 
14. Är fusionens alla steg klara eller fortgår processen? 

 
15. På vilket sätt har fusionen påverkat Dig som person? 

 
16. Har Du något övrigt att tillägga gällande fusionsprocessen? 
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Intervjufrågor till politiker 
 
 

1. Fanns det planer på att bara ha ett universitetssjukhus i SLL redan innan fusionen av 
HS/KS startade? 

 
2. Har Ni studerat sammanslagningen av sjukhus i Göteborg eller på andra orter? 

 
3. Finns det vidare planer på omstrukturering av sjukvården i Sverige? 

 
4. Vad fanns det för skäl till fusionen bland Landstingsfullmäktiges ledamöter? 

 
5. Hur gick diskussionerna innan beslut togs? 

 
6. Var det någon fråga som var principiellt viktig? 

 
7. Fanns det politiska partiskillnader gällande beslutet om fusioneringen av HS/KS? 

 
8. Kommer sjukvården inom SLL att förändras ytterligare rent strukturellt med fler 

sammanslagningar eller ett utökat samarbete under kommande femårsperiod? 
 

9. Finns det redan idag ett samarbete mellan olika kommuner/landsting gällande sjukvår-
den i Sverige? 

 
10. Hur ser Ni på privata sjukvårdsbolag som komplement, till exempel Capio? 

 
11. Ses de som en konkurrent till Karolinska universitetssjukhuset? 
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Intervjufrågor till en av divisionscheferna vid Karolinska universitetssjukhuset 
 
 

1. Vilka kliniker ingår i divisionen? 
 

2. Har någon av dessa kliniker tillkommit i och med fusionen? 
 

3. Har Ni verksamhet vid både Solna och Huddinge? 
 

4. Vad har divisionen för mål för 2005 respektive 2006? 
 

5. Skiljer sig dessa mål ifrån tidigare mål? 
 
6. I så fall hur har målen förändrats? 

 
7. Hur många anställda finns det inom Din division? 

 
8. Har antalet anställda ökat eller minskat vid Din division efter att fusionen av de båda 

universitetssjukhusen inleddes? 
 

9. Vilken yrkesgrupp har haft den största respektive den minsta personalminskningen? 
 

10. Har någon yrkesgrupp ökat? 
 

11. Vilka avgångsorsaker fanns det? 
 

12. Finns det behov av nyanställningar, i så fall för vilken yrkeskategori? 
 

13. Hur har arbetet förändrats efter fusionen? 
 

14. Hur har fusionen påverkat Dig? 
 

15. Har Du något övrigt att tillägga gällande fusionsprocessen? 
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