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Syfte: Syftet med denna uppsats är att beskriva och analysera vad som kan 
leda till konflikt i beslutsprocesser. 
 
 

Metod: En kvalitativ undersökning har gjorts av en fallstudie, rekryteringen 
av rektor vid Lunds universitet 2002. Den kvalitativa metoden valdes 
för att möjliggöra en djupare förståelse för processen. Risken med en 
sådan djupstudie var att intressanta infallsvinklar kunde försvinna. 
Därför valdes en bred teoretisk referensram för analysen. 
 
 

Slutsatser: Två grundläggande orsaker till konflikt i beslutsprocesser i 
professionella byråkratier har identifierats. För det första ser vi att 
ökat inflytande från näringslivet i sig inte är någon större orsak till 
konflikt utan att det är centraliseringen av makten i beslutsprocesser i 
starkt decentraliserade organisationer som leder till konflikt. För det 
andra syns att de konfliktorsaker som identifieras har bristande 
kommunikation som gemensam grund. Konfliktorsakerna beror till 
allra största delen på missuppfattningar och fördomar, vilka skulle 
kunna minimeras med en genomtänkt fungerande kommunikation. 
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Purpose: The purpose with this thesis is to describe and analyse what causes there 
might be for conflicts in decision making processes. 
 

Methodology: A case, the recruitment of the new Vice-Chancellor at Lund University 
2002, has been examined through a qualitative study. The qualitative 
method was chosen because of the possibilities of deeper understanding of 
the process that it offers. The risk with such a study is that the authors, 
because of the lack of width, don’t recognise interesting angles. Because of 
this risk a broad theoretical frame of reference was chosen. 
 

Theoretical  
perspectives: 

To get a broad understanding of what might be causing conflicts in 
decision making processes, different theories of different angles of decision 
making was examined. This resulted in a theoretical frame of reference that 
focused on the frames set by the organisational structure, the psychology of 
the participants and the interaction of the participants. 
 

Empirical  
foundation: 

The empirical material showed five different reasons for the conflicts of 
the case decision making process: the design of the process, the publication 
of the names of the candidates, the function of the election committee, the 
communication between the participants, and finally the goals of the 
process. 
 

Conclusions: Two basic causes for conflicts in decision making processes were 
identified. First of all we notice that the influence from the private sector in 
itself isn’t a major cause for conflicts, but that the centralisation of power 
in decision making processes in highly decentralized organisations is a far 
more important cause. Second, insufficient communication seems to be the 
cause for the different conflicts that have been identified in the study. Most 
of them are due to misunderstandings and prejudice, which could be 
avoided with functioning communication. 
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Kapitel 1 – Inledning 
 

I kapitel 1 identifieras det problem som undersöks i uppsatsen samt 
uppsatsens syfte 

 
 
 

1.1 Bakgrund 
 
”Decisions are a stage for many dramas”1 
 
Att fatta ett beslut. Att försöka få alla inblandade att komma överens. Att försöka få alla nöjda 
med utgången. Det är svårt, och trots det måste människor dagligen fatta beslut på alla nivåer 
i vårt samhälle. I riksdagen debatteras skatter, i familjen diskuteras när läggdags skall vara 
och i företagen försöker man hitta nya strategier. 
 
Vad som kommer ut av beslut vi fattar påverkar åtminstone oss själva, men ofta också många 
andra människor. Men vad är det egentligen som händer på vägen fram till ett beslut? Kan det 
vara så som March och Olsen säger i det inledande citatet att beslutsprocesser inte bara 
handlar om ett rationellt arbete för att nå ett nyttomaximerande resultat, utan att det handlar 
om mycket mer?  
 
Något som verkar vara frekvent förekommande när beslut skall fattas, det må vara i ett 
grupparbete i skolan eller på riksdagsnivå, är att det uppstår konflikter under processen. 
Orsakerna till dessa konflikter är det som behandlas i den här kandidatuppsatsen, och det fall 
som studeras är hämtat från den offentliga sektorn, närmare bestämt universitetsvärlden. 
 
 

1.2 Problemformulering 
 
I vanliga fall görs i den svenska debatten en stor skillnad mellan två motpoler – den offentliga 
och den privata sektorn. Det indikerar att båda sektorerna skulle vara relativt enhetliga 
verksamheter som inom sig har relativt likartade sätt att arbeta och tänka.  
 
Vissa skillnader finns naturligtvis mellan dessa båda motpoler som faktiskt skiljer sig åt och 
som förenar inom sektorerna. En sådan faktor är öppenheten i beslut. I aktiebolagslagen står 
visserligen att aktiebolag måste lämna och offentliggöra viss information, till exempel 
årsredovisningen, men i stort är det helt upp till företagen själva att avgöra vad som är internt 
och vad som är offentligt. Privata företag har inte speciellt stora krav på öppenhet kring sina 
beslut. 
 
I den offentliga sektorn å andra sidan är öppenhet av tradition mycket viktigt. Det är de 
förtroendevalda politikerna i kommun, landsting och stat som skall fatta besluten, och det 
skall vara lätt för utomstående att ta del av vad som hänt, antingen genom att be att få ta del 
av protokollen eller genom att själv besöka exempelvis kommunfullmäktiges möten. 
Offentlighetsprincipen som reglerar allt detta är en helig ko i det svenska samhället. 
 

                                                 
1 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976) s. 10. 
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Den offentliga sektorn går emellertid inte att klumpa ihop till en enda stor organisation med 
gemensamma regler och värderingar. Tanken blir tydligare om man tänker sig att man skulle 
göra samma generalisering i den privata sektorn och hävda att Volvo och Nisses verkstad AB 
har samma sätt att fungera och fatta beslut, bara för att båda är privata aktiebolag. Ingen 
skulle tro på den jämförelsen. 
 
Inte heller den offentliga sektorn är en enda stor homogen organisation. Även här finns det 
flera olika sätt att fatta beslut, beroende på vad beslutet handlar om och vilken del av den 
offentliga sektorn det ligger inom. Skillnaden märks inte minst när man tittar på rekrytering 
av höga chefer i organisationerna. Chefer för statliga verk tillsätts av regeringen utan att 
någon valprocess äger rum, medan till exempel kommunalråd väljs i en process som är öppen 
för alla att ta del av. Vill man ha posten får man stå ut med att alla vet om det och att alla kan 
granska vem man är och vad man gjort.  
 
Ett intressant mellanting är rektorer för de svenska universiteten och högskolorna.2 Tidigare 
var regeringen den instans som utsåg en ny rektor. Regeringen fick emellertid förslaget från 
en instans som kallades för valförsamling. Denna församling var en större grupp valda 
företrädare för studenter, lärare och andra anställda vid ett universitet. Det var de som frågade 
ut kandidaterna och det var de som lämnade förslag på vem som borde bli ny rektor. Ofta 
hämtades dessa kandidater, i alla fall på de större universiteten, inom den egna kretsen. 
Många människor var inblandade, processen var offentlig och det var lätt att ta del av vilka 
som var kandidater, vad de hade för bakgrund och vad de ville göra med posten.  
 
Men även den offentliga sektorn förändras, och hämtar mer och mer inspiration från den 
privata sektorn. Det här har också skett med systemet för rektorsrekrytering som började 
göras om 1993. Då ändrades högskoleförordningen och makten att föreslå kandidater flyttades 
från valförsamlingen till universitetets styrelse. Det var emellertid fortfarande obligatoriskt att 
ha en valförsamling som skulle tillfrågas. 1998 togs ytterligare ett steg. I fortsättningen skulle 
i och för sig styrelsen fråga studenter och lärare om deras åsikt, men man behövde inte 
använda sig av en valförsamling utan formen var valfri. Det här innebär att den drivande 
rollen i processen nu ligger på styrelsen och inte på valförsamlingen.3  
 
Denna förändring är mycket intressant. Inom universiteten i Sverige och i resten av Europa är 
den kollegiala traditionen i beslutsfattande mycket viktig. Under tidigare sekel roterade 
rektorsposten halvårsvis mellan professorerna på universitetet. I och med universitetens 
expansion blev detta emellertid omöjligt. Istället började man göra så att alla anställda och 
studenter genom en valförsamling fick vara med och välja rektor. Detta förfarande har med 
andra ord lång tradition i Sverige och ändringarna 1993 och 1998 när makten att driva 
processen flyttades till styrelsen var således en stor förändring.4 
 
Så vad har då hänt efter dessa förändringar? Under de första åren av 2000-talet har flera 
lärosäten i Sverige bytt rektor, och på flera håll har konflikter uppstått. Det har hänt i 
Stockholm, det har hänt i Göteborg och det har hänt i Lund. 
 
Varför det har hänt är det ingen som riktigt har undersökt. I oktober 2000 gav 
utbildningsdepartementet visserligen ut en rapport om högskolans ledning som bland annat 
utredde hur universiteten tolkat regeländringen i förordningen och hur de nu rekryterar 

                                                 
2 I fortsättningen används ordet ”universitet” för både universitet och högskolor för att förenkla texten. 
3 se högskoleförordningen, kap 2 
4 Intervju med ämnesråd, Eriksson, Lena, 2003-11-28.  
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rektorer. Dessutom pågår nu en utredning på Högskoleverket om hur framförallt jämställd-
heten har förändrats. Vilka konsekvenser dessa nya processer haft i de olika organisationerna 
och vad konflikterna som uppstått beror på har emellertid inte undersökts. Istället har de flesta 
antagit att det är en protest mot vad som upplevs vara ökat inflytande från näringslivet. 
 
Därför vore det väldigt intressant att undersöka varför det uppstår konflikter i sådana 
beslutsprocesser, och därför kommer vi att analysera varför konflikter uppstått i en fallstudie, 
nämligen beslutsprocessen som föregick tillsättandet av ny rektor vid Lunds universitet 2002.  
 
 

1.3 Frågeställning 
 
Frågan vi ställde oss var: Vad var det som ledde till konflikt i rekryteringsprocessen av ny 
rektor vid Lunds universitet 2002? 
 
 

1.4 Syfte 
 
Syftet med vår uppsats är att beskriva och analysera vad som kan leda till konflikt i 
beslutsprocesser. 
 
 

1.5 Avgränsningar 
 
Organisationsforskaren Henry Mintzberg har identifierat fem olika typer av organisationer.5 
Universitet tillhör den sorts organisationer som han kallar för professionella byråkratier. 
Eftersom alla Mintzbergs konfigurationer har olika sätt att fungera kan man inte dra generella 
slutsatser om alla sorters organisationer utifrån vår studie, utan bara för sådana organisationer 
som också betecknas som professionella byråkratier.6 
 
Vi har också valt att begränsa oss till att studera vad som hände under själva beslutsprocessen 
vid Lunds universitet och att försöka analysera de orsaker som ledde till konflikter. Vi har inte 
valt att gå vidare för att se vad som hänt i organisationen efter att beslutet var fattat, det vill 
säga processen med att läka organisationen efter konflikterna. 
 
Beslutsprocessen handlade om att utse rektor och prorektor. Vi har emellertid valt att bara 
studera den första fasen av processen, den som avsåg att utse rektor. Detta har vi gjort för att 
vi anser att den andra fasen var så pass lik den första att det räckte att studera den första. 

                                                 
5 se teorikapitlet 
6  Mintzberg, Henry, Organization design: fashion or fit? (1981), s. 109. 
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Kapitel 2 – Metod 
 

I kapitlet redovisas den metod som använts i undersökningen samt de 
överväganden som ligger bakom de olika valen. 

 
 
 

2.1 Koppling mellan empiri och teori 
 
För att kunna uppfylla vårt syfte att ta reda vad som kan leda till konflikt i beslutsprocesser 
valde vi att göra en fallstudie av beslutsprocessen som föregick tillsättandet av ny rektor vid 
Lunds universitet 2002. Vi ansåg att den var intressant eftersom det vid flera rektorsrekry-
teringar uppstått konflikter, och eftersom vi studerar i Lund var det behändigt att göra 
undersökningen vid Lunds universitet.  
 
Genom att göra en undersökning av vår fallstudie hoppades vi få ett stort empiriskt underlag 
till varför konflikter uppstod i denna process. Vi ville emellertid kunna dra mer allmänna 
slutsatser, och därför valde vi att också studera teorier kring beslutsprocesser, för att ta reda på 
vilka komponenter som är viktiga i en beslutsprocess. På så sätt fick vi en empirisk förståelse 
för vad som orsakat konflikt i just vår fallstudie, och en teoretisk förståelse för viktiga 
komponenter i beslutsprocesser. Genom att jämföra de konfliktorsaker vi hittat i empirin med 
teori om centrala aspekter av beslutsprocesser hoppades vi få fram vad som generellt sett kan 
leda till konflikt i beslutsprocesser. 
 

Konflikt 
 
 

Empiri  Teori 
 
 

Analys 
 
 

Orsaker till konflikter 
 
2.1.1 Teorival 
 
Vi valde att börja med att studera teorier om organisationsstrukturer. Anledningen till detta 
var att vi ansåg att vi måste ha en förståelse för organisationens egenskaper för att kunna 
analysera beslutsprocesser inom den. De teorier vi valde mellan var Marchs definition av ett 
universitet som en organiserad anarki och Mintzbergs definition av ett universitet som en 
professionell byråkrati. Marchs definition bygger på tre premisser, nämligen att 
organisationen har vaga mål, oklar teknologi samt växlande deltagare.7 Denna definition 
ansåg vi emellertid var för vag eftersom den går att applicera på i stort sett alla organisationer, 
vilket March också gör i sina texter. Därför valde vi Mintzbergs definition. Vi ansåg att den 
på ett tydligare sätt fångar vad som är specifikt för just en sådan organisation. 
 

                                                 
7 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976) s. 225. 
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När det gäller beslutsteori valde vi tre huvudkällor, nämligen Simon, Brunsson och 
March/Olsen. Simon valdes då han dels fått nobelpris för sina teorier om beslutsfattande, dels 
för att hans forskning varit banbrytande inom området. March/Olsen och Brunsson valde vi 
eftersom de är författare som det ofta hänvisas till i läroböcker när det gäller beslutsteori, samt 
att våra handledare rekommenderade dem. Vi använde oss även av andra forskare som till 
exempel Hedberg, Morgan och Jacobsen för att ytterliggare bredda vår teoretiska referensram.  
 
Det är viktigt att poängtera att de författare vi fokuserade på är författare som varit med och 
utvecklat teorierna bort från synen på att människan är helt rationell. Å andra sidan verkar det 
inte finnas många forskare inom organisationsforskningen som hävdar motsatsen heller, utan 
det är snarare nationalekonomer som använder sig av den synen. Vi har valt att hålla oss till 
den skola som hävdar att människan fattar begränsat rationella beslut eftersom det är den 
skola som är dominerande inom vår utbildning: organisationslära inom företagsekonomi. 
 
 

2.2 Tillvägagångssätt 
 
Eftersom vi var övertygade om att vi, om vi ville nå vårt syfte, var tvungna att göra en djupare 
undersökning ansåg vi att en kvalitativ studie skulle passa bäst. Innan vår undersökning 
började hade vi ingen klar föreställning om vilka orsakerna till konflikt var, och vi kunde 
därför inte ställa några slutna flervalsfrågor. Istället ansåg vi att om respondenterna istället 
fick berätta om sin syn på vad som hände i processen och vad konflikterna berodde på skulle 
vi få svar på vår nyfikenhet. Därför valde vi att göra en kvalitativ studie. 8 
 
En annan viktig anledning till att vi valde en kvalitativ studie var att vi på var sitt vis var 
deltagare i processen, och därmed hade en viss förförståelse. Patrik Eriksson var en av 
studentrepresentanterna i valförsamlingen och Karin Larsson var ledamot av Lunda-
Ekonomernas fullmäktige. Det innebar att vi båda redan hade en bild av processen innan vi 
började vår undersökning till uppsatsen. Hade vi använt oss av en kvantitativ studie är risken 
stor att den förförståelse som vi hade skulle ha färgat av sig på de frågor och svarsalternativ vi 
gav. Vi ville undvika detta så långt det var möjligt och detta var en vidare anledning till att vi 
valde en kvalitativ ansats. I sådana intervjuer bedömde vi att vår förförståelse inte skulle vara 
en lika stor påverkande faktor som om vi gjort en kvantitativ undersökning. 
 
2.2.1 Insamling av data 
 
2.2.1.1 Sekundärdata 
 
Det finns en stor mängd sekundärdata om processen i Lund, till exempel protokoll, brev och 
tidningsartiklar. Dessa data valde vi att ta del av innan vi påbörjade insamlingen av 
primärdata för att vi innan intervjuerna skulle få en bredare bild än den förförståelse vi hade. 
Genom sekundärdatan fick vi nämligen en tydlig kronologisk bild av hur processen var tänkt 
att ske, samt en tydlig kronologisk ordning av vad som sedan hände vilket hjälpte oss att 
kunna lyssna aktivt på intervjupersonerna. 9 
 

                                                 
8 Wiedersheim-Paul, Finn samt Eriksson, Lars Torsten, Att utreda och rapportera (1987) s 72 
9 se Wiedersheim-Paul, Finn samt Eriksson, Lars Torsten, Att utreda och rapportera (1987) s 72 för vår 
referensram när det gäller sekundär- och primärdata 
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Den sekundärdata vi använde oss av var artiklar, protokoll, skrivelser och brev. Artiklarna 
hämtades ur Dagens Nyheter (DN), Sydsvenska Dagbladet (SDS) samt Lundagård. Av dessa 
utgick vi från att de ur DN var mest neutrala med tanke på att tidningen inte har någon lokal 
anknytning och heller ingen anknytning till personerna på universitetet. De ur SDS utgick vi 
från var mindre neutrala eftersom tidningen har lokal anknytning men ändå är relativt 
fristående från universitetet och personerna i processen. Lundagård är den tidning vi ansåg 
vara minst neutral eftersom tidningen har mycket stor lokal anknytning och eftersom 
redaktionen har många kontakter inom universitetsvärlden vilket kan ha färgat dennes åsikter. 
Vi har därför försökt hålla oss mycket kritiska till deras uppgifter. 
 
De protokoll vi studerade var dels protokoll från universitetsstyrelsen, dels protokoll från 
valförsamlingen. Neutraliteten i dessa var svår att bedöma. Å ena sidan skall protokoll vara 
neutrala och sammanfatta det som sagts, å andra sidan har personerna som upprättar de alltid 
tolkningsföreträde. Därför var vi noga med att jämföra de uppgifter som står i protokollet med 
de uppgifter vi fick från respondenterna. 
 
Efter att processen i Lund var avslutad har två skrivelser skickats till regeringen om denna. 
Den första skrivelsen var från universitetsstyrelsen där Göran Bexell föreslogs som ny rektor 
vid Lunds universitet. Denna skrivelse fick sedan kompletteras med en djupare belysning av 
jämställdhetsaspekten. Dessa båda skrivelser fick vi ta del av, men precis som vid protokollen 
gäller att den som upprättar skrivelsen inte kan vara helt neutral utan att en värdering alltid 
görs av vad som skall vara med och vad som skall utelämnas. Därför var vi även här noga 
med att jämföra det som framkommit med den information vi fick i intervjuerna. 
 
Under processen inkom brev till universitetsstyrelsen från anställda inom universitetet som 
hade synpunkter på förfarandet. Även dessa brev har vi fått ta del av, och även här försökte vi 
tolka innehållet med utgångspunkt från vem som skrivit detta.  
 
All sekundärdata vi hänvisar till är antingen direkt citerad i uppsatsen eller så anges 
källhänvisning för att läsaren själv skall kunna skaffa sig en uppfattning om källan. 
 
2.2.1.2 Primärdata 
 
Anledningen till att vi inte nöjde oss med att enbart göra en studie av sekundärdata var inte 
bara för att vi ville få primärdata att jämföra med, utan också att de dokument som finns 
enbart ger en ytlig bild av processen. Vi kunde ta reda på vad som hände i kronologisk 
ordning, men vi kunde inte ta reda på varför det hände eller vilka konsekvenser det fick. 
Eftersom vårt syfte med uppsatsen var att beskriva och analysera vad som ledde till konflikter 
i beslutsprocesser valde vi därför att också samla in primärdata. 
 
Primärdatan för vår fallstudie samlade vi in med längre intervjuer med olika aktörer i 
processen. Intervjupersonerna var: 

- Lennart Nilsson, universitetsstyrelsens ordförande till och med 2003 
- Peter Honeth, förvaltningschef 
- Hans Modig, akademisekreterare 
- Birgitta Neuhauser, rekryteringskonsult som kontrakterades för processen 
- Per-Anders Ivert, representant för lärarna i valförsamlingen 
- Josefin Lindstedt, representant för studenterna i valförsamlingen 
- Lena Eriksson, ämnesråd vid utbildningsdepartementet och kontaktperson för Lunds 

universitet 
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Dessa personer valdes ut som respondenter av olika anledningar. De fyra första personerna 
var alla centralt placerade i processen och de tre första har dessutom tidigare deltagit vid 
rektorsrekryteringar. Josefine Lindstedt och Per-Anders Ivert deltog som representanter för de 
två största grupperna i valförsamlingen, lärarna och studenterna. Lärarnas representant fick i 
vår undersökning representera alla anställda. Anledningen att vi inte intervjuade alla deltagare 
i valförsamlingen är att den bestod av 90 personer, och vi bedömde att det inte skulle vara 
möjligt att genomföra djupare intervjuer med alla dessa. Därför valde vi ut två representanter. 
Per-Anders Ivert valdes ut därför att han inte tillhörde samma fakultet som någon av 
kandidaterna till rektor/prorektor och han hade dessutom varit närvarande vid alla 
valförsamlingens möten. Lena Eriksson intervjuade vi för att få en större kunskap om ledning 
av universitet i Sverige. Ingen har tvekat att ställa upp på våra intervjuer.  
 
Enda svårigheten vi mötte var att flera studentrepresentanter slutat studera och flyttat från 
Lund och därför var svåra att nå. Ytterligare några satt nu i universitetsstyrelsen, vilket vi 
ansåg kunde påverka dem som respondenter. På grund av dessa faktorer valde vi till slut att 
intervjua Josefine Lindstedt. Hon satt i valförsamlingen, men som representant för den 
studentkår vi är medlemmar i. Det innebär att vi är bekanta med Josefine Lindstedt, men 
eftersom vi inte på något sätt diskuterat uppsatsen med henne ansåg vi inte att det skulle 
innebära några större problem för vårt oberoende att intervjua henne. 
 
 

2.3 Val av intervjuform 
 
Efter studier av intervjuteknik beslutade vi oss för att göra en styrd forskningsintervju.10 Det 
innebär att vi ställde frågor utifrån en intervjuguide så att de olika respondenterna fick tala om 
samma teman. Vi valde att ställa öppna frågor för att på så vis försöka undvika att influera 
svaren så långt det var möjligt. 
 
Vår intervjuguide var däremot inte uppbyggd som en lista på konkreta frågor. De flesta 
experter på intervjuteknik menar nämligen att en sådan lista ofta leder till att frågaren brister i 
uppmärksamhet och inte uppmärksammar de svar respondenten ger.11 Med en sådan lista har 
man nämligen mindre möjlighet att ta upp nya intressanta vinklar som respondenten kan ge, 
och intressanta teman som respondenten kan belysa men som utfrågaren inte tidigare hade 
kännedom om. Istället följer man bara slaviskt sin lista med frågor och missar mycket 
intressant information. Detta var något vi verkligen ville undvika. Vi ville dessutom undvika, 
så långt som möjligt, att vår förförståelse skulle påverka frågor, svar och respondent. Hade vi 
gjort en lista med frågor hade vi med största sannolikhet bara fått de svar vi på förhand gett 
själva.  
 
Istället gjorde vi vår intervjuguide i form av en checklista med ett visst antal inledande 
demografiska frågor samt ett visst antal teman som vi ville behandla under intervjun.12 Denna 
lista ökade möjligheten för oss att koncentrera oss på att följa respondenten genom intervjun 
och uppmärksamma det som sades, samtidigt som de gav oss ett verktyg för att styra 
intervjun. Brist på styrning där respondenten pratar om saker som är irrelevanta för syftet utan 
att intervjuaren upptäcker det är annars en risk vid intervjuer utan i förväg uppställda frågor. 

                                                 
10 Krag Jacobsen, Jan, Intervju, konsten att lyssna och fråga  (1993) s 19 
11 Krag Jacobsen, Jan, Intervju, konsten att lyssna och fråga (1993) s 132 
12 se bilaga  i 
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Med våra teman kunde vi snabbt upptäcka om det som respondenten pratade om var inaktuellt 
för vår undersökning och lätt styra tillbaka till temana. Därför valde vi att göra detta.  
 
Våra respondenter motsvarar två olika grupper av intervjupersoner: 

1. Personer som var deltagare i den process vi skall studera, och 
2. Universitetets handläggare på utbildningsdepartementet, det vill säga en person som 

har erfarenhet av denna process men inte som deltagare. 
Eftersom dessa två grupper hade helt olika roll i vårt fall förberedde vi två sorters intervjuer 
där skillnaden var vilka olika teman som vi ställde frågorna runt.13  
 
Vid alla våra intervjuer använde vi bandspelare för att dokumentera intervjun. Detta gjorde vi 
för att inte behöva anteckna under intervjun utan för att istället kunna vara helt koncentrerade 
på respondenten och det han eller hon sade. Vi ansåg att detta var mycket viktigt med tanke 
på den sorts frågeformulär vi använt oss av. Istället för anteckningar skrev vi istället ned 
stolpar med viktiga punkter som kommit fram under intervjuerna. På så sätt har vi efter 
intervjuerna haft en sammanfattning med de viktigaste punkterna på papper och hela intervjun 
på band. Detta gjorde det också lättare för andra att granska vårt material. Innan intervjun 
tillfrågades respondenterna om det gick bra att vi använde bandspelare vilket alla har svarat ja 
på. För källgranskning av intervjuerna hänvisas läsarna att ta kontakt med författare Karin 
Larsson. 
 
 

2.4 Risker med metoden 
 
Eftersom intervjuerna genomfördes nästan ett år efter att processen avslutades kunde 
respondenterna inte alltid komma ihåg exakt vad som hänt. Detta skulle ha kunnat leda till att 
uppgifterna blev oavsiktligt vilseledande. Genom att jämföra uppgifterna i primärdatan med 
uppgifterna i sekundärdatan och genom att jämföra uppgifter som kom fram vid olika 
intervjuer anser vi ändå att vi fått en sanningsenlig bild av vad som skedde under processen.  
 
Det tidsmässiga avståndet från processen har också en viss fördel eftersom det innebär att 
processen är avslutad för respondenternas del. Detta medförde att respondenterna hade fått en 
viss distans till denna något infekterade och komplicerade process, vilket underlättade för oss 
när vi bad dem att ställa upp och berätta. 
 
Något som är riskabelt vid kvalitativ metod är också hur man väljer ut sina respondenter. 
Även om två personer har gett var sin version av en händelse är det trots det inte säkert att 
någon sann bild har kommit fram. Vi tror ändå att de resultat vi fått fram i vår undersökning 
är valida då vi har genomfört intervjuer med flera personer som har haft olika sorters 
anknytning till processen. Genom att vi dessutom gjort flera intervjuer och kunnat jämföra de 
svar som framkommit vid de olika tillfällena tror vi också att vi i stor utsträckning har kunnat 
upptäcka om intervjueffekterna har gett alltför stora utslag i svaren och på så vis kunnat rensa 
för dessa. 
 
En annan risk är den förförståelse författarna hade i och med att vi var inblandade i processen. 
Detta har tagits upp tidigare i kapitlet men är ändå värt att nämna här. Stora ansträngnar har 
lagts ned för att minimera denna risk. 
 

                                                 
13 se bilaga 1 
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Kapitel 3 – Teori 
 

I kapitlet presenteras uppsatsens teoretiska grund. Det avslutas med en 
sammanfattning som presenterar den referensram kapitlet resulterar i. 

 
 
 

3.1 Introduktion till teorikapitlet 
 
Efter en genomgång av teoribildningen kring beslutsfattande har vi valt att använda ett brett 
teoretiskt angreppssätt.14 Dessa teorier kommer vi att redogöra för i detta kapitel. Först vill vi 
emellertid klargöra varför vi valt att studera flera olika teorier istället för att gå in djupare på 
några få modeller. Anledningen är att vi innan vi påbörjade arbetet med uppsatsen hade en 
relativt stor förförståelse. För att så långt som möjligt undvika att denna förförståelse skulle 
påverka analysen valde vi att använda en bredare teoretisk utgångspunkt. Vi ville inte riskera 
att vi valde några få modeller utifrån vår förförståelse. 
 
Anledningen till att vi har valt att rikta in oss på teorier om beslutsfattande och inte 
konflikthantering är att det är konflikter i beslutsprocesser som är fokus i uppsatsens syfte. Vi 
anser därför att det är mer fruktbart att titta på teorier om beslutsfattande eftersom vi menar att 
man måste förstå beslutsprocesser för att kunna förstå konflikterna i dem. 
 
Vi inleder emellertid kapitlet med att beskriva vad för slags organisationsform vår fallstudie 
är. Efter denna del kommer en introduktion till beslutsteori för att ge läsaren en grund att stå 
på. Därefter presenterar vi teorier om beslutsfattande. Dessa har vi delat in i sex olika grupper 
för att kunna belysa empirin från flera vinklar. De teorier som presenteras i detta kapitel 
kommer sedan att användas i analysen för att klargöra vad det är som leder till konflikt i 
beslutsprocesser.  
 
 

3.2 Organisationers förutsättningar 
 
3.2.1 Organisationsform 
 
För att förstå vad som kan leda till konflikt i beslutsfattande, måste man först förstå den 
organisation som beslutsprocessen äger rum i. Mintzberg har med sina fem olika 
konfigurationer försökt förklara karaktäristiken för olika verksamheter. Denna grova 
uppdelning ger dock en klar bild av vad en verksamhet i synnerhet koncentrerar sig på och 
varför dess individer agerar som de gör i vissa situationer, exempelvis beslutsprocesser.15 
 
Mintzberg beskriver ett universitet som typiskt decentraliserat. Av hans fem olika 
organisationsstrukturer motsvarar ett universitet en professionell byråkrati. Den har en 
kolossal operativ kärna där produktionen sker standardiserat av självständiga specialister. 
Denna individuella autonomi är ett krav för att produktionen skall löpa smidigt och för detta 
krävs att produktionssystemet varken är komplext, reglerat eller automatiserat. Detta skapar 
emellertid problem då de producerande specialisterna inte har någon större frihet att skapa nya 

                                                 
14 se metodkapitlet 
15 Mintzberg, Henry, Organization design: fashion or fit? (1981), s. 109. 
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samarbetsformer eller formella eller informella organisatoriska substrukturer. Tradition och 
gamla inlärda mönster ”måste” följas av personalen. Dock är den professionella byråkratin 
även att se som Mintzbergs mest demokratiska organisation där de anställda i den operativa 
kärnan har mycket att säga till om och kan bestämma mycket över sina egna arbetsuppgifter. 
 
Även Arvidsson med flera har hävdat att universitet är en mycket decentraliserad organisation 
med många olika avdelningar och underavdelningar. Detta krävs för att denna stora 
organisation skall fungera rent operativt. Ytterligare en anledning till den starka allokeringen 
av ansvar är den akademiska integriteten och individens frihetsgrunder.16  
 
Arvidsson menar också att personalen i den offentliga sektorn kräver större insyn och ett mer 
demokratiskt system än sina kollegor i den privata motsvarigheten. Detta eftersom den på 
grund av tradition och lagar är en öppen organisation som lyder under 
offentlighetsprincipen.17  
 
3.2.2 Tröghet i organisationen 
 
Hedberg menar att organisationer utsätts för tröghet när de försöker förändra sig och att 
trögheten är större ju större framgång en organisation tidigare haft. Dessa framgångar leder 
nämligen ofta till att man försöker upprepa dem. Denna tröghet behöver inte vara dålig utan 
skapar tvärtom kontinuitet i organisationen, vilket är viktigt för att den inte skall överreagera 
på förändringar som inte har någon långtgående betydelse. Däremot är tröghet negativt när det 
sker bestående förändringar som organisationen måste anpassa sig till för att överleva.18 
 
Hedberg definierar två typer av tröghet, insiktströghet och manövertröghet. Insiktströghet 
innebär att organisationen inte vill eller kan se att de måste anpassa sig till en viktig 
förändring, medan manövertröghet innebär att det tar tid för organisationen att ställa om från 
ett sätt att arbeta till ett annat, på grund av till exempel långtgående leverantörsavtal.19 
 
Medan manövertröghet handlar om materiella saker, som till exempel kontrakt, menar 
Hedberg att insiktströghet ligger på det mentala planet hos organisationens medlemmar. Med 
det menar han att det finns myter i organisationer som styr hur medlemmarna ser på 
verkligheten, och dessa myter leder till att organisationen fastnar i ett sätt att göra saker som 
anses vara rätt. Om en organisation skall kunna förändras måste därför dessa myter 
förändras.20 
 
Hedberg får medhåll av Danielsson som med sina studier av tunnelprojektet i Hallandsåsen 
visat på att insikten om att det uppstått problem är mycket viktig för en organisation. Han 
menar också att alla inblandade aktörer måste vara medvetna om att ett problem har uppstått 
och att det genom gemensamma krafter måste lösas, annars kommer konflikter att uppstå.21 
 

                                                 
16 Lind, Rolf (red), Ledning av företag och förvaltning, (2002) s. 348 
17 Lind, Rolf (red), Ledning av företag och förvaltning, (2002) s. 353 
18 Hedberg, Bo och Ericson, Anders, Insiktströghet och manövertröghet i organisationers omorientering  
(1978), s. 1. 
19 Hedberg, Bo och Ericson, Anders, Insiktströghet och manövertröghet i organisationers omorientering  
(1978), s. 2 
20 Hedberg, Bo och Ericson, Anders, Insiktströghet och manövertröghet i organisationers omorientering 
(1978), s. 6 
21 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 89 ff. 
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Hedberg menar att universitet borde vara organisationer som har låg insiktströghet eftersom 
aktiviteter som syftar till att rasera myter har hög status där, till exempel experimentellt 
handlande och ifrågasättande av dogmer. Han tillägger dock att detta bara används i 
forskningen, inte när det gäller universitetets egen organisation som han istället menar är 
alldeles för byråkratisk för att ha låg insiktströghet.22 
 
Hedberg får emellertid mothugg från Brunsson. Han menar att en offentlig verksamhet har en 
lägre insiktströghet än sin privata motsvarighet då dess organisation ständigt kritiseras av den 
politiska oppositionen. Denna politiska opposition anser Brunsson är medlemmar av 
organisationen. Han menar att det resulterar i en konflikt inom organisationen eftersom vissa 
delar önskar förändring, men att de inte har makten att genomföra den.23 Vår tolkning är att 
eftersom styrningen från politiker inte är så uttalad, stor och påtaglig inom ett universitet är 
dessa motsättningar inte av avgörande betydelse här.  
 
 

3.3 Introduktion till beslutsteori 
 
Fram till mitten av 50-talet var synen på hur beslut fattas dominerad av nationalekonomins 
teorier om Den rationella människan. Denna teori innebär att en människa, när hon fattar ett 
beslut, har information om alla möjliga beslut som går att fatta, att hon har information om 
vilka konsekvenser dessa får samt att hon vet exakt vilka preferenser hon har och var 
marginalnyttan är som störst.  
 
På 1950-talet gav emellertid ekonomen och psykologen Herbert Simon, sedermera 
nobelpristagare, ut sin bok Administrative Behavior där han konstaterade att människan inte 
har förmåga att fatta så rationella beslut. Simon hävdade att istället för att fatta beslut utifrån 
perfekt information nöjer sig människan med tillräckligt bra information. Detta kallade han 
för Bounded Rationality, begränsad rationalitet, och han menade att om man vill förstå hur 
beslut fattas måste man först förstå hur människor fungerar.  
 
Efter Simon har en hel rad forskare fortsatt att utveckla teorier om beslutsfattande. Som 
framgår i metodkapitlet har vi valt de forskare som vi anser är relevanta, och har grupperat 
deras teorier i fem olika grupper för att göra teorierna mer överskådliga. Dessa grupper har 
sedan fått symboliseras av en fiktiv person (den rationella människan, den politiska 
människan et cetera) för att tydligt åskådliggöra vad de innebär. 
 
 
3.3.1 Rationalitet i beslutsfattande 
 
Teorier som fokuserar på rationalitet i beslutsfattande är teorier som fokuserar på människors 
intellekt. De utgår från att den rationella människan, när hon skall fatta ett beslut, för det 
första har vetskap om alla alternativ som finns att välja på, för det andra har vetskap om alla 
konsekvenser dessa beslut för med sig samt för det tredje har förmåga att beräkna vid vilket 
alternativ marginalnyttan blir som störst. Detta förutsätter att alla alternativ går att kvantifiera, 
att människan vet hur hennes nyttofunktion ser ut samt att det finns en gemensam värdegrund 
att stå på, det vill säga att det inte finns olika värderingar när det gäller vad som är viktigt. 

                                                 
22 Hedberg Bo och Ericson, Anders, Insiktströghet och manövertröghet i organisationers omorientering 
(1978), s. 18. 
23 Lind, Rolf (red), Ledning av företag och förvaltning, (2002) s. 322. 
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Denna teori om hur den rationella människan fattar beslut har även tillämpats på 
organisationers beslutsfattande, och organisationer har betraktats som en enda individ med en 
enda uppsättning värderingar.24 
 
Simon argumenterade för att denna syn på människan inte stämde med vad som kommit fram 
vid empiriska undersökningar. Han hävdade emellertid att ett viss mått av rationalitet används 
i beslutsfattande, men att rationaliteten är begränsad och att det en individ upplever som 
rationellt inte behöver vara det som organisationen anser vara rationellt.25 
 
Simon menar att en individ anser att ett beslut är rationellt om det stämmer överens med de 
värderingar, de alternativ och den information som personen övervägt. Detta kallar han 
subjektiv rationalitet. Ur organisationens perspektiv är ett beslut rationellt om det stämmer 
överens med organisationens värderingar och tillgång till information. Detta kallar han 
objektiv rationalitet. Simon menar att för att ett beslut skall bli rationellt måste de här båda 
stämma överens, och det är ledningens uppgift att det blir så. Det kräver god kommunikation, 
samt en insikt om att organisationen sätter gränserna för människors förmåga att fatta beslut.26  
 
Brunsson menar att det finns två olika rationaliteter i beslutfattande, beslutsrationalitet och 
handlingsrationalitet. Utgången av ett beslut är därför avgörande med utgångspunkt från 
vilken inriktning beslutsfattare har i processen. Att ha rationalitet i fattandet av beslutet är 
enligt Brunsson helt skilt från att ha rationalitet i verkställandet av beslutet. Individer eller 
organisationer kan vara rationella på den ena arenan utan att behöva vara det på den andra. 
Men för att beslut i sin helhet skall bli rationellt måste, i likhet med Simons teori om 
korrelation, de båda rationaliteterna stämma överens med varandra.27 
 
Vidare går Brunsson in på tre ideologier för att beskriva beslutsfattande och dessa 
överensstämmer väl med Simons sätt att se det. Brunsson menar dock att det finns tre 
ideologier, jämfört med Simons två motsvarigheter, där subjektiv ideologi är hur den enskilda 
individen uppfattar sig själv och sina värderingar, den uppfattade ideologin är hur den 
enskilde individen uppfattar sina kollegors värderingar och den objektiva ideologin är hur den 
gemensamma värdegrunden för hela organisationen fungerar och hur detta grundar alla 
diskussioner och beslut.28 
 
Ofta har det talats om beslutsrationalitet med inriktning på vad bästa valet är givet ett visst 
problem, vissa alternativ och specifik information och för det mesta har diskussionerna då 
landat i att det finns för mycket information för att en människa skall förstå den eller att det 
finns för lite av densamma. Brunsson hävdar dock att vara rationell enligt den gamla skolan 
när beslut fattas är inte alltid gynnande för verkställandet av beslutet. March beskriver detta 
sex år senare och hävdar i likhet med Brunsson att fokus därför måste läggas på handlingen 
och verkställandet av ett beslut när det fattas och att det måste ses från fall till fall. 
 

                                                 
24 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976) s. 209. 
25 Simon, Herbert A., Reimpression de les prix Nobel en 1978: Rational Decision-making in business 
organizations, (1979), s 279. 
26 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s.  243 ff 
27 Brunsson, Nils, The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and organizational 
actions, (1982), s. 36. 
28 Brunsson, Nils, The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and organizational 
actions, (1982), s. 38. 
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Brunsson förklarar det Blomquist och Jacobsson 20 år senare utvecklar när det gäller 
ideologier. Blomquist och Jacobsson kallar det för rationaliteter men de talar om subjektivitet 
och objektivitet på samma sätt. Brunsson menar att ideologierna och beslutsfattandet skapar 
grunden för beslutsverkställande och att detta är viktigt att inse för ledningen av en 
verksamhet.29 
 
Blomquist och Jacobsson hävdar i likhet med Simon att beslutsfattande inte kan vara helt 
rationellt utan att ett visst mått av irrationalitet måste ingå i processen för att handling skall 
vidta. Denna benägenhet att inte vara helt rationell står oftast initiativtagarna till beslutet för, 
medan de som försöker stoppa ett projekt oftast använder en strikt rationell syn på processen, 
till exempel krav på att fler alternativ måste presenteras.30 
 
I en organisation som är starkt decentraliserad och demokratisk måste ledningen ta stor 
hänsyn till balansen mellan rationalitet och handling. Detta är speciellt viktigt då ledningen 
måste hörsamma de olika intressegruppernas åsikter kring processen. Då för stor vikt läggs på 
reflektion och öppenhet tenderar emellertid fokus att läggas på hur beslutet skall fattas och att 
det skall fattas så rationellt och effektivt som möjligt. Därmed försvinner utgången av beslutet 
från dagordningen. Detta kan leda till att någon handling inte vidtar efter att beslutet fattas. På 
grund av detta kommer vi i nästa stycke att titta på just beslutsfattande och handling. 
 
 
3.3.2 Beslutsfattande och handling 
 
Det här stycket handlar om den förlamade människan, en människa som inte får något gjort 
trots att hon fattat beslut om att det skall ske. Flera forskare rapporterar att trots att beslut 
fattas i organisationer är det ofta så att inget görs för att sedan implementera det.31  
 
Danielsson använder den uppdelning som Brunsson presenterar, nämligen den mellan 
beslutsfattande och genomförande. Dessa två delar av beslutsfattandet är enligt båda 
författarna helt åtskilda och viktiga att identifiera i en process. Uppdragsgivaren överlämnar 
ofta genomförandet av beslutet till något externt organ som har mer erfarenhet av proceduren, 
till exempel en konsult, och Danielsson talar här om det viktiga i att kommunicera ut 
anledningen till detta. Ledningens roll i ett beslut är sällan den operativa, men vem man 
överlämnar ansvaret till anser Danielsson vara mycket viktigt.32 
 
March pratar om ett implementeringsproblem, det vill säga att det ofta uppstår komplikationer 
när man går från beslut till verkställande. Han menar att det finns två förklaringar till 
fenomenet. Den första är att organisationen helt enkelt inte har kapacitet, till exempel teknisk 
kunskap, logistik eller tid, nog att verkställa det som ledningen beslutat. Den andra 
förklaringen är att det uppstår konflikter mellan de som fattar ett beslut och de som skall 
genomföra det. Konflikterna kan uppstå på grund av intressekonflikter eller på grund av tryck 
utifrån. March menar också att beslutsfattare ofta underskattar de administrativa kraven av ett 

                                                 
29 Brunsson, Nils, The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and organizational 
actions, (1982), s. 38. 
30 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 145. 
31 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 10 och Brunsson, Nils, 
The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and organizational actions, (1982), s. 32. 
32 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 90. 
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beslut, och han går så långt att han menar att beslutsfattare ofta fattar beslut som garanterar 
administrativ inkompetens. Ledningen är för naiv och klargör därför inte målen tillräckligt, 
ställer inte tillräckligt med resurser till förfogande och har för höga förväntningar. 33 
 
March menar också att dessa svårigheter blir ännu större när man behöver få flera olika 
organisationer eller avdelningar att samarbeta för att genomföra ett beslut. Detta samarbete 
kan kräva koordinering av organisationer med helt olika mål och sätt att arbeta. Detta menar 
han är särskilt tydligt när tillfälliga strukturer används.  
 
Brunsson tar även upp det viktiga ansvaret som beslutsfattare har att ett beslut skall 
genomföras och att en handling skall vidta efter att beslutet är fattat. Det är även viktigt för 
beslutsfattarna att inse att hängivenhet är en mycket viktig ingrediens när stora beslut fattas. 
Denna förankring och koncensus av beslutet måste vara närvarande vid större beslut så risken 
för otydlighet, klyftor och konflikter minimeras, beslutsfattarna måste vara hängivna. 
Brunsson hävdar att det inte är besluten i sig som är viktiga utan resultaten därav och därmed 
bör alltid handlingen beaktas. Därför kan det vara bra att ta utgångspunkt från konsekvenserna 
av ett beslut och därefter skapa syftet.34 
 
 
3.3.3 Psykologi i beslutsfattande 
 
3.3.3.1 Lojalitet och identifiering 
 
Det är organisationen som skall granskas när beslutsfattande skall undersökas, inte den 
individuella insatsen av en ledare eller ledarens nära omgivning, hävdar Brunsson.35 Det är 
den kollektiva människan som är viktig, och det är henne vi fokuserar på i det här stycket. 
 
March och Olsen konstaterar att en människa utsätts för osäkerhet i sin vardag, bland annat 
osäkerhet om hur omvärlden ser ut och hur den och organisationen påverkar varandra. Därför 
menar de att en organisation är en mängd procedurer som används av medlemmarna för att 
göra omvärlden lättare att tolka.36 Även Simon konstaterar att beslutsfattande inte är 
avskärmat från omvärlden utan äger rum i en omgivning med ett antal olika egenskaper. 
Dessa egenskaper menar han bildar en miljö som påverkar människor när de deltar i 
beslutsfattandet, och han menar att det är viktigt att organisationer inser att de är sådana 
miljöer, att de påverkar sina medlemmar. Därför, menar han, måste organisationer utvärdera 
hur organisationen påverkar deltagare i beslutsprocesser.37  
 
Människor tenderar nämligen att identifiera sig med den organisation de tillhör och denna 
identifiering förser människan med en referensram för hennes handlingar. Identifiering har 
skett när en person, i beslutssituationer, utvärderar de olika alternativ han har att välja på 
utifrån deras konsekvenser för en specifik grupp.  
 

                                                 
33 March, James G, Decisions and Organizations, (1988), s. 151 ff. 
34 Brunsson, Nils, The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and organizational 
actions, (1982), s. 33. 
35 Brunsson, Nils, The irrationality of action and action rationality: decisions, ideologies and organizational 
actions, (1982), s. 29. 
36 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 12 ff och 25 ff. 
37 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 79. 
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Det är emellertid viktigt att komma ihåg att människor inte bara tillhör en organisation. En 
person kan se sig själv som medborgare i ett land, som del av ett företag eller som 
representant för sin avdelning. Det här är i normala fall inget problem för organisationer, men 
problem kan uppstå när människan identifierar sig med ”fel” grupp, sett ur organisationens 
synvinkel. Om lojaliteten främst ligger hos den del av organisationen hon tillhör riskerar man 
att hon fattar beslut som gynnar denna del men missgynnar den större organisationen. 
Organisationen måste därför designas så att medlemmarna identifierar sig med helheten och 
så att en bra miljö för beslutsfattande bildas.38 
 
Detta är även något Morgan tar upp. Han menar att deltagare lätt börjar identifiera sig med det 
ansvar och de mål som hör ihop med den roll man har eller med den mindre grupp man 
tillhör. På så sätt, menar han, är risken stor att medarbetare hellre arbetar för mål och intressen 
som den mindre gruppen har än de som den större organisationen vill nå.39  
 
3.3.3.2 Historia 
 
Simon menar att ett beslut alltid påverkar framtiden, framförallt genom att dagens situation 
kan fungera som guide för framtida beslut. Detta menar han beror på att värderingar byggs 
upp av att man jobbar på ett visst sätt, samt att även rutiner om hur beslut bör fattas etableras. 
Detta menar han innebär att fasta situationer uppstår, det vill säga när organisationen hamnar i 
en viss situation tar de till det färdiga beteende som finns lagrat i organisationen för sådana 
tillfällen. Historiska fakta blir den viktigaste grunden till beslutsfattande.40 
 
Simon får medhåll av March och Olsen om att historia är viktigt för en organisation när den 
fattar beslut. Däremot menar March och Olsen att historia är en osäkerhetsfaktor. Den är inte 
något statiskt, utan den förändras allteftersom tiden går. Människor har svårt att minnas exakt 
och att tolka det som hänt, och på så vis förändras historien medvetet och omedvetet. 
Historien utvecklas till myter och berättelser i organisationen för att förklara för 
medlemmarna var någonstans i världen de passar in och hur denna värld skall se ut.41 På så 
sätt får den kollektiva människan hjälp att hitta sin plats i tillvaron. 
 
3.3.3.3 Vana 
 
Precis som individer, skaffar organisationer sig vanor, det som kallas organisationens rutiner. 
När organisationen väl hittat ett sätt att lösa en viss sorts problem införlivas lösningen i 
organisationens manualer och processer och organisationen upphör att reflektera över 
problemen. Istället gör man som man gjort innan, vilket Simon menar sparar mycket tid och 
energi för organisationen. Det innebär att den kollektiva människan själv slipper fundera och 
anstränga sitt medvetande med att fundera på hur hon skall agera, utan kan göra som hon 
brukar göra.42 
 
Alltför väletablerade vanor borde emellertid bidra till att insiktströgheten blir stor. Simon 
menar nämligen att när en vana väl etablerats i en organisation är det svårt att få 
                                                 
38 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 128, 205 ff. 
39 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, (1999), s 190. 
40 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 97 ff. 
41 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 12 ff 
42 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 89. 
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organisationen att inte göra som den brukar. Om omvärlden har förändrats så att det här 
beteendet inte passar längre kan det leda till ineffektivitet och konflikter. Då krävs det aktiv 
medveten handling för att hindra den kollektiva människan att reagera rutinmässigt.43 
 
 
3.3.4 Politik i beslutsfattande 
 
”Decisions are a stage for many dramas”.44 Vi inledde uppsatsen med March och Olsens 
konstaterande, och vi återkommer till det när vi tittar på teorier om politik i beslutsprocesser. 
Ofta är nämligen inte resultatet av en process lika viktigt för deltagarna som processen i sig. 
Där ges stora möjligheter att marknadsföra sina värderingar, utkämpa ideologiska strider och 
att bekräfta sin status.45 Den statussökande människan ser ett värde i processen i sig. 
 
3.3.4.1 Beslutsprocessen – mer än bara beslutsfattande 
 
March och Olsen konstaterar att deltagarna i en beslutsprocess väldigt ofta inte verkar bry sig 
om att faktiskt fatta beslut, utan att beslutsprocessen verkar bestå av en mängd olika processer 
som vid en första anblick inte har något att göra med det beslut som skall fattas. Det här 
menar de beror på att en beslutssituation innebär ett bra tillfälle att manifestera flera saker. De 
har listat de fyra motiv som de funnit vanligast.46  
 
Det första är att en beslutsprocess är ett tillfälle att försöka tolka vad som händer i omvärlden 
och hur det påverkar organisationen. Det andra är att det är ett bra tillfälle att visa andra 
vilken plats man har i organisationen, och att visa andra hur man anser att saker och ting skall 
gå till. Det tredje är att en beslutsprocess är en bra möjlighet att ”distribuera hyllningar och 
anklagelser” till medlemmar i organisationen, och därmed en möjlighet att intrigera, antingen 
för att skaffa sig nya allianser eller för att hämnas på någon. Det fjärde motivet som March 
och Olsen har hittat är att beslutsprocesser är ett bra tillfälle för olika grupperingar inom 
organisationen att visa vad de tycker och därmed skaffa nya anhängare. 
 
På grund av detta menar de båda författarna har beslutsprocesser inte bara ett värde för att de 
resulterar i ett beslut utan de är också viktiga symboler för vad och vem som anses vara 
viktigt i en organisation. Därför är det i stort sett omöjligt att förstå en beslutsprocess om man 
inte inser att mycket av det som får uppmärksamhet är inte beslutet i sig utan positioneringar 
för vad som är viktigt i organisationen. En stor mängd deltagare kommer därför i alla 
beslutssituationer att vara mer upptagna av de symboliska värden en beslutsprocess innebär än 
själva beslutet i sig.47 
 
3.3.4.2 Makt 
 
Morgan menar att makt i organisationer har flera olika grunder. Den första av dessa är formell 
auktoritet, det vill säga makt som beror på att andra människor går med på att en person eller 
grupp har rätt att bestämma över något.48 Två andra faktorer som är intressanta i 

                                                 
43 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 89. 
44 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 12. 
45 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 378. 
46 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 12. 
47 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 45 ff. 
48 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, (1999), s. 193. 
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beslutsprocesser är traditioner och juridik. Dessa faktorer kan ge extra auktoritet åt den 
formella makten. Traditioner kan hjälpa makten att behålla sin formella auktoritet eftersom 
människor respekterar och inte gärna ifrågasätter de seder och bruk som finns i en 
organisation. Makten får juridisk legitimitet när människor tycker att den har stöd i formella 
regler och procedurer.  
 
En annan faktor som ger makt över beslutsprocesser är kontroll över formalia och 
utformningen av processen. Den som kontrollerar de här, eller den som har goda kunskaper 
om detta, kan enligt Morgan lätt utnyttja dessa för att se till att processen går i den riktning 
man önskar.49 
 
Morgan menar vidare att om människor upplever att en process inte går i den riktning de 
önskar har de väldigt lätt för att engagera sig för att försvara sina intressen.50 Till detta har 
March och Olsen ett par viktiga vinklar. De menar att eftersom människor är så vana vid att 
läsa om makt och att fundera på vem som har makt och vad de vill uppnå med den, tar de för 
givet att makt alltid är inblandad i alla situationer. De båda menar emellertid att så inte 
behöver vara fallet, utan att konflikter om makt faktiskt inte behöver handla om vem som har 
makten, utan vem som upplevs ha makt över beslutsprocessen.51 Den statussökande 
människan ser makt var hon än vänder sig. 
 
March och Olsen menar att universitet är en speciell organisation när det gäller makt eftersom 
det där finns en stark norm att alla är varandras likar. I organisationer som har starka normer 
om likhet blir det väldigt viktigt för deltagarna i beslutsprocesser att dessa har en demokratisk 
prägel. Processer där det verkar som att detta inte följs, utan där det verkar som att en grupp 
har mer makt än någon annan accepteras helt enkelt inte.52 Om gamla normer förändras menar 
också Morgan att individer och avdelningar ofta gör motstånd och vill fortsätta göra som de 
alltid gjort om det är så att deras makt och status var större med den gamla ordningen.53 
 
En annan del av makt än den March och Olsen beskriver är den individuella makten Forslin 
beskriver. Denna makt utövas av personer inom organisationen och kan vara både medveten 
och omedveten. Makt kan ta sig uttryck i bland annat ett visst sätt att prata eller klä sig eller 
att en person innehar en viss position inom verksamheten.54 
 
Den lydnad, underkastelse och tysthet som kommer från de underställda kan vara direkt 
skadligt för ett projekts genomförande. Ett exempel på detta var när Challengerraketen 
exploderade. Två tekniker var medvetna om att raketen varit utsatt för nattfrost och att raketen 
därmed skadats. De två teknikerna fann det mycket olämpligt att gå till sin överordnad och 
berätta detta eftersom det var stor politisk prestige att skicka upp raketen vid just det tillfället. 
De teg mot bättre vetande. Detta kan vara för att chefen framstod som skräckinjagande och 
deltagarnas egna jag därmed utplånas totalt. Underkastelsen är ett faktum och chefens ord är 
lag som aldrig ifrågasätts. Den underställdes egna synpunkter kommer aldrig auktoriteten till 
känna. 55 

                                                 
49 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, (1999), s. 200. 
50 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, (1999), s. 181. 
51 March, James G, Decisions and Organizations, (1988), s. 147 och March, James G och Olsen, Johan P, 
Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 387. 
52 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 89. 
53 Morgan, Gareth, Organisationsmetaforer, (1999), s. 198. 
54 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 176 ff. 
55 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
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3.3.4.3 Deltagande och polarisering 
 
March och Olsen menar att regler definierar vem som får delta i ett beslut. Dessa regler 
behöver emellertid inte vara nedskrivna regler utan kan också vara regler som är inbäddade i 
organisationens rutiner och normer.56  
 
Inom universitetsvärlden menar de att detta är extra tydligt. Akademiska institutioner blir 
nämligen väldigt lätt mer process- än målorienterade. Deltagare får sin status bekräftad när de 
får rätt att delta i viktiga beslutsprocesser. Därför menar March och Olsen att för många 
deltagare i beslutsprocesser är själva processen och strukturen av processen viktigare än 
beslutet man når. Deltagande är inte ett sätt att nå beslut utan ett viktigt mål i sig. Inom 
universitet kan det därför kämpas länge om vilka som skall ha rätt att delta i den grupp som 
skall besluta.57 
 
En sådan situation kallar March och Olsen för en politisk beslutssituation. I en sådan, menar 
de, blir processen lätt till en tävling om vems värderingar som skall ligga till grund för 
beslutet och vem som skall ha rätt att fatta det. Ofta försöker deltagarna lösa detta genom 
politiska aktiviteter, till exempel genom att försöka omformulera frågan eller genom att hitta 
nya bundsförvanter. I sådana situationer uppkommer lätt ett fenomen som de båda forskarna 
kallar polarisering. 
 
Polarisering innebär att deltagarna i en politisk situation mer och mer tenderar att tala med de 
som har samma åsikt som de själva och mindre och mindre med de som tycker något annat. 
Grupperna börjar då bara ta in den information som passar deras syn på frågan eftersom ingen 
oliktänkande stör genom att kräva mer nyanserad information. När de dessutom inte talar med 
någon som har en motsatt åsikt är det heller ingen som ifrågasätter gruppens sätt att tolka 
situationen. Detta leder till att mer och mer rykten sprids, och eftersom deltagarna mer och 
mer förlitar sig på den information som bearbetats i den egna subgruppen tenderar 
motsättningar att växa.  
 
Vid det här laget menar March och Olsen att deltagarna betraktar processen som politisk och 
att de därför blir ännu mer upprörda. Då tilltar polariseringen ännu mer, och på så vis blir 
gruppernas åsikt om en politisk process självuppfyllande. Detta gör att när väl polarisering 
inträffar är det svårt att vända situationen och minska motsättningarna.58 
 
En polarisering kan också uppstå mellan olika specialister och därmed intressegrupper på 
grund av att de har olika kunskaper. När olika specialister är inblandade i en beslutsprocess 
ökar risken att missförstånd skall uppstå och Danielsson exemplifierar detta genom 
ekonomers och teknikers svårighet att kommunicera. Det finns många olika orsaker till att 
dessa svårigheter uppstår och kan bland annat grunda sig i intresse för olika frågor och 
problem. ”Vi är väg- och vattenbyggare och inte kemister” sade en konsult när det gällde 
bygget av tunneln genom Hallandsåsen vilket ger en tydlig bild på hur olika intressen 
kolliderar i ett projekt.59 
 

                                                                                                                                                         
(2002), s. 171. 
56 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 39 ff. 
57 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 201 ff. 
58 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 90. 
59 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 88 ff. 
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3.3.5 Kommunikation i beslutsfattande 
 
I alla organisationer, menar Simon, behöver människor information för att kunna delta. När 
människor skall arbeta eller fatta beslut i grupp är det nödvändigt att kommunicera gruppens 
plan till deltagarna i den. Om gruppen skall kunna nå ett så bra resultat som möjligt måste 
medlemmarna i gruppen känna till vad som förväntas av dom, det vill säga deras roll, men 
också vad de kan förvänta sig av de andra deltagarna i processen, det vill säga de andra 
deltagarnas roller. Om dessa roller inte kommuniceras till medlemmarna är beslutsfattande 
knappast möjligt. Den informationskrävande människan måste veta vad hon skall göra.60 
 
Effektivitet i en organisation, menar Simon, beror nämligen inte på enskilda individers 
prestation, utan på hur väl dessa enskilda prestationer koordineras och koordinering kräver att 
information förmedlas. Detta är enligt Simon en mycket viktig uppgift, eftersom olika 
deltagares försök att koordinera sig själva sällan blir speciellt effektivt eftersom de i sådana 
situationer inte vet hur de andra medlemmarna arbetar och försöker koordinera sig.61  
 
Blomquist och Jacobsson hävdar att det är oundvikligt att intressekonflikter inte uppkommer i 
en beslutsprocess där flera aktörer är inblandade. Därför är det viktigt att se till att dessa 
problem kontinuerligt bearbetas under processen. Vanligtvis hanteras de olika problemen på 
olika arenor utan någon koordinering, trots att problemen kan springa ur samma källa och 
därmed borde kunna lösas mer effektivt i ett gemensamt forum.62 
 
Simon pratar också om något han kallar för ”interna public relations”. Med det menar han att 
man inte bara måste informera medlemmarna i en beslutsprocess om vilken roll de har, utan 
man måste kommunicera i syfte att få dem att förstå sin roll. Han anser nämligen att det inte 
finns något som garanterar att det som beslutats i en del av organisationen kommer ha någon 
som helst effekt i en annan del av denna om man inte använder rätt informationskanaler och 
om det inte kommuniceras med syfte att övertyga.63 
 
Simon påpekar att kommunikation kan ha två syften. Dels kan ledningen vilja berätta för 
andra medlemmar av organisationen vad de skall göra, dels kan de vilja berätta hur detta skall 
göras. Ofta sker kommunikation om vad det är som skall göras direkt, det vill säga skriftligt 
eller muntligt, medan hur medlemmarna skall göra något ofta är inbäddat i organisationens 
rutiner. Skall man ändra på hur något görs måste man därför vara noga med att kommunicera 
även detta och inte bara vad som skall göras. Annars riskerar man att medlemmarna gör som 
de alltid gjort.64 
 
Danielsson menar emellertid att kommunikation inte bara är det som sägs, skrivs eller är 
inbäddat i organisationens rutiner, utan han talar också om tyst ledarskap. Detta är de signaler 
som en organisations ledning kommunicerar till resten av organisationen genom det sätt de 
uppträder. Danielsson menar att både det ledare gör och det de låter bli att göra ger effekter i 

                                                 
60 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 106 ff samt s. 124. 
61 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 103-105. 
62 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 146. 
63 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 14. 
64 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 223 ff. 
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organisationen, vilka kan vara både avsedda och inte avsedda. Han menar att det är mycket 
viktigt för ledningen i en beslutsprocess att inse detta. 65 
 
 
3.3.6 Mål i beslutsfattande 
 
Som nämnts tidigare har March och Olsen identifierat ett visst antal fenomen som leder till 
osäkerhet i beslutsprocesser. Ett av dessa fenomen är när människor är osäkra på vad syftet är 
med det de gör, det vill säga när de arbetar med dåligt formulerade mål.66 Anledningar till att 
det är på detta sätt presenteras i detta kapitel när vi följer den vilsna människan i jakten på mål 
i beslutsprocesser. 
 
3.3.6.1 Osäkerhet gällande mål – medel 
 
Ett mål är, enligt Simon, den anledning som en aktivitet utförs för medan en process är ett sätt 
att uppnå det målet. Han fortsätter emellertid med att konstatera att verkligheten inte är så 
enkel. En handling kan i sig vara ett mål för en process, samtidigt som den bara är en del i en 
process för att nå ett högre mål. På så sätt byggs det upp en hierarki av mål, där de längst ner 
karakteriseras mer som medel för att nå högre mål, medan de mål som är högre upp 
karakteriseras som mer mål i sig.67 
 
Det finns helt enkelt ingen reell skillnad mellan ett mål/syfte och en process, det finns bara 
skillnader i grad. Simon karakteriserar därför en process som en aktivitet vars direkta syfte 
ligger långt ner i hierarkin av medel och mål, medan ett mål är en samling av aktiviteter som 
ligger högt upp i denna hierarki. 
 
Simon konstaterar emellertid att det i vardagens beslutsfattande är mycket svårt, för att inte 
säga omöjligt, att identifiera denna hierarki. Detta beror på två saker. Dels är människor, som 
konstaterades i avsnittet om den rationella människan, inte helt rationella och har därför inte 
vetskap om alla de alternativ och processer som finns. Dels är hierarkin med mål och medel 
aldrig helt linjär. Istället menar Simon att den är mer som ett spindelnät med oklara eller 
omedvetna förbindelser mellan olika ändamål och medel.  
 
Detta kan bland annat leda till att människor blir oense eftersom de ser varsin olik väg av 
processer genom spindelnätet för att nå det slutliga målet. Eftersom dessa processer också kan 
ses som mål i sig kan detta leda till att olika fraktioner säger att de strider om vilket mål som 
skall nås, trots att båda vill nå samma mål högre upp i hierarkin. De har helt enkelt inte 
möjlighet att skilja på process och slutgiltigt mål. Simon tar upp ett exempel i USA under 
andra världskriget. Då bråkade krigets ledare om huruvida man skulle koncentrera sig på att 
besegra Tyskland eller Japan först. Dessa båda vägar betraktades som mål i sig, även om de 
egentligen bara var en del av processen att vinna hela kriget.68  
 

                                                 
65 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 96 ff. 
66 March, James G och Olsen, Johan P, Ambiguity and Choice in Organizations (1976), s. 12 ff. 
67 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 30 ff och s. 62 ff. 
68 Simon, Herbert A., Administrative Behavior – a Study of Decision-Making Processes in Administrative 
Organization, (1976, tredje upplagan), s. 63-64. 
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3.3.6.2 Ändring av mål 
 
Att ändra målet eller delmålen under processens gång anser Blomquist och Jacobsson vara en 
viktig ingrediens i en beslutsprocess.69 Detta eftersom förutsättningarna för projekt hela tiden 
ändras i och med de handlingar som vidtas och den förändring av omvärlden som sker. 
Engwall menar att möjligheten att påverka ett projekts utgång minskar över tid medan den 
ackumulerade kunskapen om projektet emellertid ökar i samma takt.70 Blomquist och 
Jacobsson menar ändå att det aldrig är för sent att ta tid för kontemplation, återkoppling och 
ifrågasättande av projektet. Detta bör göras med alla inblandande intressenter, såväl 
specialister som generalister, ledning och verkställande personal. Ofta skapas en efterklokhet 
och detta tar sig uttryck i att en utredning initieras och att man därigenom försöker komma på 
vad man borde ha gjort och vad man borde ha kommit på innan projektet påbörjades. 
 
Blomquist och Jacobsson menar emellertid att det är mycket svårt att lära sig under 
processens gång, och detta gäller speciellt idag eftersom det nu erbjuds mängder av olika 
modeller av hur beslutsprocesser skall skötas effektivt och rationellt och eftersom omvärlden 
är mer föränderlig än tidigare. Det är därför lätt att man för projekt inhämtar modeller utifrån 
och tror att dessa skall vara tillämpliga på den egna processen och organisationen utan att 
grundligt reflektera över om det är rätt eller inte.  
 
Även Kreiner hävdar att en grundläggande svårighet för ett projekt är dess utsträckning över 
tiden.71 På grund av att de pågår under längre tid kan det uppstå faktorer som innebär att 
förhållandena som gällde i starten av projektet radikalt förändras. Det kan då krävas att målen 
förändras. Engwall poängterar hur viktigt det är att denna insikt finns från såväl ledningens 
och deltagarnas sida. 
 
3.3.6.3 Subgoal identification 
 
Ett fenomen i beslutsfattande som Simon identifierar är något han kallar Subgoal 
Identification.72 Grundtanken är att människor måste kunna koppla ett abstrakt mål till en 
konkret handling för att kunna förstå målet. Om människorna i en organisation inte hittar 
någon direkt koppling mellan ett mål och en handling de kan utföra för att nå det målet, 
kommer de att försöka formulera om det till underordnade mål som det är lättare att göra 
denna koppling till. Människor översätter helt enkelt mål till något de själva kan relatera till.  
 
Det här innebär att det är väldigt svårt för organisationer att sätta mål för beslutsprocesser 
eftersom alla inblandade, beroende på deras bakgrund, erfarenheter, kunskap et cetera 
kommer att tolka de här målen på olika sätt. Eftersom de tolkar målen olika kommer de också 
att anse att olika aspekter av målet är viktiga och risken är att de inte kan komma överens om 
ett beslut därför att de har helt olika bild av vad samma mål innebär. 
 
 

                                                 
69 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 146. 
70 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 124. 
71 Danielsson, Albert samt Holmberg, Ingalill (red), Ledarskapets olika skepnader – exemplet Hallandsås,  
(2002), s. 123 ff. 
72 Simon, Herbert A., Reimpression de les prix Nobel en 1978: Rational Decision-making in business 
organizations, (1979), s. 285. 
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3.4 Sammanfattning av teorikapitlet 
 
Vår ambition är att försöka beskriva och analysera vad som kan leda till konflikt i 
beslutsprocesser. För att kunna göra det har vi studerat olika aspekter av beslutsteori vilket har 
gett oss en referensram som gör det möjligt för oss att studera konflikterna utifrån flera 
vinklar: organisationens förutsättningar, deltagarnas individuella förutsättningar samt 
deltagarnas interaktion med varandra. 
 
Mintzbergs uppdelning av verksamheter i olika organisationsstrukturer är viktigt för att få en 
förståelse för hur vår fallstudies organisation är uppbyggd, och därmed en förståelse för hur 
deltagarna i denna agerar. Vidare kunskap om organisationers handlande ger Hedbergs och 
Brunssons teorier om tröghet. 
 
Brunssons, Simons och andra forskares teorier om olika rationaliteter och handling i 
beslutsfattande ger oss ett redskap för att förstå varför genomförandet av processer får vissa 
skillnader jämfört med planeringen. Vi anser att detta kan vara en viktig orsak till att 
konflikter uppstår. 
 
De psykologiska och politiska aspekterna av beslutsfattande som Morgan, March, Olsen, 
Forslin med flera beskriver, ger oss verktyg att förstå de enskilda individernas agerande i 
processen vilket vi anser vara mycket viktigt. För att förstå konflikter i beslutsprocessen tror 
vi nämligen att vi inte bara måste förstå organisationen utan också de enskilda individerna. 
 
Simons, Danielssons och Arvidssons förklaring av kommunikation i beslutsprocesser är 
viktigt för att förstå den interaktion som pågick mellan deltagarna i fallstudien. För att 
slutligen kunna få en förståelse för deltagarnas motiv till handlandet i beslutsprocessen har vi 
framförallt studerat Blomqvists, Jacobssons och Simons teorier om mål i beslutsprocesser. 
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Kapitel 4 – Empiri 
 

I kapitlet presenteras dels planering och genomförande av den 
beslutsprocess som studerats, dels de olika deltagarnas åsikter om processen. 

 
 
 

4.1 Introduktion till empirikapitlet 
 
Under intervjuerna har vi bett respondenterna att berätta om sin bild av processen. I dessa 
berättelser har fem olika aspekter utkristalliserat sig som respondenterna själva tagit upp och 
haft åsikter om. För att tydliggöra dessa olika och ofta motstående åsikter har vi strukturerat 
kapitlet kring dessa teman. 
 
För att läsaren lättare skall förstå de olika temana och den miljö processen pågick i inleder vi 
emellertid kapitlet med en kortare presentation av Lunds universitet. Därefter följer en 
fallbeskrivning av processens planering och utfallet av denna. 
 
De personer vi intervjuat och vars utsagor är grunden för vår empiri är universitetsstyrelsens 
ordförande Lennart Nilsson, förvaltningschef Peter Honeth, akademisekreterare Hans Modig, 
rekryteringskonsult Birgitta Neuhauser, universitetslektor Per-Anders Ivert, ämnesråd Lena 
Eriksson vid utbildningsdepartementet samt studenten Josefine Lindstedt. 
 
 

4.2 Lunds universitet 
 
Lunds universitet grundades 1666 i syfte att stärka den från Danmark nyvunna landsdelen 
Skånes koppling till Sverige. Idag är Lunds universitet en egen myndighet organisatoriskt 
hemmahörande under utbildningsdepartementet. Med sina cirka 6 000 anställda och 38 000 
studenter är Lunds universitet Skandinaviens största enhet för forskning och högre utbildning.  
 
Lunds universitet består av de åtta enheterna Ekonomihögskolan, Lunds tekniska högskola, 
Naturvetenskapliga fakulteten, Juridiska fakulteten, Samhällsvetenskapliga fakulteten, 
Medicinska fakulteten, Området för humaniora och teologi samt de konstnärliga högskolorna 
i Malmö. Hela organisationen styrs av universitets styrelse. Denna är sammansatt av 
allmänrepresentanter73 utsedda av regeringen, lärarföreträdare utsedda genom elektorsval, 
studentrepresentanter utsedda genom studentkårerna och fackliga representanter utsedda av de 
fackliga organisationerna. Under den tidsperiod som behandlas i denna uppsats var Lennart 
Nilsson styrelseordförande. Han är allmänföreträdare och har tidigare varit verkställande 
direktör för börsnoterade företag.  
 
Rektor är universitetets högsta akademiska ledare. Till sin hjälp har rektor tre vice rektorer, 
förvaltningschef Peter Honeth, akademisekreterare Hans Modig och ett dekanråd där de olika 
områdescheferna (dekanus) sitter. Detta fungerar som rådgivande organ. 
 
 

                                                 
73 det vill säga representanter som kommer utifrån universitetet 
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4.3 Fallbeskrivning 
 
4.3.1 Inledning 
 
Boel Flodgren, rektor vid Lunds universitet, anhöll 2002-03-03 hos regeringen om 
entledigande från sitt uppdrag som rektor för Lunds universitet, trots att hennes förordnande 
egentligen inte gick ut förrän senare. Lunds universitets styrelse beslutade 2002-04-25 om hur 
rekryteringsprocessen för att hitta en ny rektor skulle se ut.74  
 
4.3.2 Föreskrifter för tillsättningen av rektorer vid svenska universitet 
 
Det är högskoleförordningen (SFS 1993:100) som i sitt andra kapitel föreskriver hur 
rekryteringen av en rektor vid ett svenskt universitet skall gå till: 
 

8 § Rektor skall anställas genom beslut av regeringen för högst sex år efter förslag av 
styrelsen för högskolan. Anställningen får förnyas, dock högst två gånger om vardera högst 
tre år. 
Innan styrelsen lämnar sitt förslag skall den höra lärarna, övriga anställda och studenterna 
på det sätt som styrelsen har bestämt. 
I sitt arbete med att förslå rektor, skall styrelsen så långt som möjligt ta fram såväl 
kvinnliga som manliga kandidater. Styrelsen skall för regeringen redovisa hur 
jämställdhetsaspekten har beaktats. Förordning (2002:558) 
11 § Behörig att vara rektor eller prorektor är den som uppfyller behörighetskraven för 
anställning som professor eller lektor. 

 
4.3.3 Processens planering 
 
Lunds universitets styrelse var enligt högskoleförordningen ansvarig för att planera processen, 
och vid ett möte i mars diskuterades hur detta skulle gå till.75 Styrelsen beslutade att de ville 
ha en ledande roll i processen och uppdrog åt förvaltningschefen att lägga upp en plan till 
nästa styrelsemöte. På styrelsemötet 2002-04-25 fastställdes denna planering.76 
 
4.3.3.1 Processens deltagare 
 
I styrelsens planering fanns fyra olika aktörer.77 Dessa var: 
1. Universitetsstyrelsen, 
2. Rekryteringsgruppen, 
3. Valförsamlingen och 
4. Rekryteringskonsulten Birgitta Neuhauser 
 
Rekryteringsgruppen var en grupp som universitetsstyrelsen utsåg inom sig med uppgift att 
hålla samman processen, att svara för samråd med lärare, övriga anställda och studenter samt 
att lägga förslag till styrelsen. Gruppen utgjordes av universitetsstyrelsens ordförande Lennart 
Nilsson, allmänföreträdarna Katarina Byström och Bengt Nörby, lärarföreträdarna Bärbel 
Hahn-Hägerdal och Paula Uddman samt studentföreträdarna Kristina Arnrup Thorsbro och 
Cecilia Gagné. Två fackliga företrädare, Carita Brinck och Kajsa Eriksson, hade närvaro- och 

                                                 
74 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-04-25. 
75 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03. 
76 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-04-25. 
77 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-04-25. 
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yttranderätt. Gruppen biträddes av akademisekreteraren och skulle löpande rapportera till 
styrelsen.78 
 
För att styrelsen skulle kunna höra lärare, studenter och andra anställda inrättades en 
valförsamling om 90 personer. Den bestod av representanter för alla dessa grupper och den 
skulle själv få besluta om sina arbetsformer.79 Universitetsstyrelsens ordförande och rektor 
fick i uppdrag av styrelsen att fastställa regler för val till valförsamlingen. Företrädarna för 
lärarna utsågs genom allmänna val, för övriga anställda genom de fackliga organisationerna 
och för studenterna genom kårerna via LUS.80 Lärarna hade 50 ledamöter, övriga anställda 13 
ledamöter och studenterna 27 ledamöter.  
 
Rekryteringskonsulten Birgitta Neuhauser hade använts av universitetet vid tidigare 
chefsrekryteringar och kontrakterades även för denna process. Hennes roll i planeringen var 
att hjälpa gruppen att hitta och identifiera lämpliga kandidater, samt att hjälpa till att ta fram 
en kravspecifikation.  
 
4.3.3.2 Planerad arbetsgång 
 
Vid universitetsstyrelsens möte 2002-04-25 planerades processen.81 Det första som skulle ske 
var att rekryteringsgruppen i samråd med företrädare för lärare, studenter och övriga anställda 
skulle ta fram en kravprofil.  
 
Gruppen skulle sedan bland de förslag på kandidater som kommit in eller som gruppen på 
annat sätt tagit fram välja ut ett antal kandidater, lämpligen minst fyra. Bland dessa skulle 
båda könen finnas representerade. Sedan skulle gruppen presentera kandidaterna för samt 
samråda om dem med valförsamlingen. Efter detta skulle universitetsstyrelsens ordförande 
lägga förslag till ny rektor och prorektor till universitetsstyrelsen. Universitetsstyrelsen skulle 
sedan besluta om förslag av ny rektor till regeringen. 
 
4.3.3.3 Mål för processen 
 
Universitetsstyrelsen formulerade följande mål för processen vid sitt möte 2002-04-25: 

 
Gruppen skall bland förslag som kommit in eller som gruppen på annat sätt tagit fram, välja 
ut ett antal kandidater, lämpligen minst fyra, som skall deltaga i den vidare processen. 
Bland dessa skall båda könen finnas representerade. 
Utgångspunkt är att processen skall initieras och drivas av universitetsstyrelsen samtidigt 
som förlag till rektor och prorektor skall förankras bland lärare, andra anställda och 
studenter. 82 

 
4.3.4 Processens utfall 
 
Rekryteringsgruppen började tillsammans med konsulten sitt arbete i maj 2002.83 Det första 
som gjordes var att sätta ihop en lista med tänkbara kandidater, vilken som mest bestod av ca 
40-45 namn. Detta minskades i en första genomgång till 25 kandidater på grund av att de 

                                                 
78 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-04-25. 
79 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-04-25. 
80 Lunds Universitets Studentkårer, ett samarbetsorgan för Lunds olika studentkårer. 
81 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-04-25. 
82 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-04-25. 
83 Intervju med rekryteringskonsult, Neuhauser, Birgitta, 2003-11-25. 
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andra inte ansågs vara aktuella eller lämpliga för posten nu. Därefter tog konsulten kontakt 
med de listade och frågade om de ville söka, varefter konsulten och styrelsens ordförande 
började intervjua kandidaterna.  
 
Arbetet med att utse ledamöter till valförsamlingen började i maj, men var inte klart förrän i 
slutet på september.84 Valförsamlingen hade sitt första möte 2002-10-08. Det började med att 
förvaltningschefen förklarade de lagliga föreskrifterna för valets process, och sedan 
redogjorde universitetsstyrelsens ordförande för arbetet i rekryteringsgruppen. Under mötet 
fördes sedan en längre diskussion om valförsamlingens arbetsformer.85 Här föreslogs också 
från ledningens sida att valförsamlingen skulle utse en mindre grupp för att jobba tillsammans 
med rekryteringsgruppen. Förslaget avvisades av valförsamlingen. 
 
Efter att rekryteringsgruppen och konsulten arbetat några månader ansåg de att de inte kunde 
presentera mer än två kandidater, båda män, för valförsamlingen. Andra kandidater hade valts 
bort på grund av att de inte ansågs lämpliga, eller så hade de inte velat ställa upp på offentlig 
utfrågning inför valförsamlingen.86 Universitetets styrelse beslutade 2002-10-17 ”dels att 
rekryteringsgruppen kan presentera färre än fyra kandidater till valförsamlingen, dels att båda 
könen inte behöver vara representerade”.87  
 
Vid valförsamlingens andra möte, 2002-10-24, fick deltagarna denna information. Styrelsens 
ordförande presenterade därefter rekryteringsgruppens kandidat professor Göran Bexell. Vid 
det här laget protesterade studentrepresentanterna mot att ingen dagordning fanns för mötet. 
De lade fram ett förslag till en sådan, men det blev nedröstat och istället skedde en utfrågning 
av Göran Bexell. Därefter yrkade en av lärarnas representanter att mötet skulle ajourneras, en 
representant yrkade att Göran Bexell skulle föreslås som rektor och två representanter yrkade 
att valförsamlingen skulle uttala att den ”endast ämnar ta ställning i rektorsvalet då flera 
kandidater presenteras för valförsamlingen”. Ajourneringen bifölls, och studenterna lämnade 
samtidigt in en protest mot att ingen dagordning presenterades.88 
 
2002-10-30 återupptogs mötet för att behandla de återstående yrkandena. Yrkandet om ett 
uttalande drogs tillbaka och istället beslutades att inrätta en grupp om tre personer (en lärare, 
en student och en facklig företrädare) med uppgift att utforma att förslag till uttalande som 
skulle utsändas till valförsamlingens nästa möte. Detta uttalande skulle kritisera den aktuella 
processen eftersom personerna som yrkade ansåg att:  
 

Valförsamlingen skall ha ett reellt inflytande över rektorsvalet. Så länge valförsamlingen 
inte ställs inför ett sådant val fyller den ingen funktion. Det är först när det sker ett verkligt 
val mellan flera kandidater som den slutliga rektorn vet att han eller hon har en bred 
förankring inom universitetet.89 

 
Därefter blev det en diskussion eftersom det fanns motstridiga uppgifter om professor Bertil 
Andersson kvarstod som kandidat. Valförsamlingens möte ajournerades därför cirka tio 
minuter varunder ordförande via telefon förvissade sig om att Bertil Andersson inte var 
kandidat. Lärarrepresentanten Sara Linse yrkade därefter att valförsamlingen skulle utse en 

                                                 
84 Intervju med akademisekreterare, Modig, Hans, 2003-11-24. 
85 Protokoll, Valförsamlingen för förslag till rektor och prorektor, Dnr I A211 1912/2002, 2002-10-08 
86 Intervju med rekryteringskonsult, Neuhauser, Birgitta, 2003-11-25, ordförande i Lunds universitets styrelse, 
Nilsson, Lennart, 2003-12-03 och protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-10-17. 
87 Protokoll, Lunds universitets styrelse, Dnr I A 211 1912/02, 2002-10-17. 
88 Protokoll, Valförsamlingen för förslag till rektor och prorektor, Dnr I A211 1912/2002, 2002-10-24. 
89 Protokoll, Valförsamlingen för förslag till rektor och prorektor, Dnr I A211 1912/2002 2002-10-30. 
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valberedning med uppgift att ta fram flera kandidater till rektor. Detta förslag röstades ner. 
Därefter återstod yrkandet att föreslå Göran Bexell som rektor för Lunds universitet. En sluten 
votering resulterade i röstsiffrorna 39 för, 25 emot och 7 blanka.90 Därefter avslutades mötet. 
 
Antalet frånvarande ledamöter vid valförsamlingens möten var: 
Första mötet 2002-10-08: ingen uppgift 
Andra mötet 2002-10-24: 12 frånvarande 
Tredje mötet 2002-10-30: 16 frånvarande 
Mötet för att utse prorektor 2003-02-11: 36 frånvarande 
 
 

4.4 Teman i processen 
 
Under intervjuerna har vi bett respondenterna att berätta om beslutsprocessen och de 
konflikter som uppstod. I stort sett alla respondenter har i sina berättelser berört fem olika 
teman: frågan om processens utformning, frågan om kandidaternas identitet skulle vara 
offentlig eller konfidentiell, frågan om valförsamlingens roll, kommunikationen mellan 
deltagarna samt processens mål. 
 
I de allra flesta fall har det varit så att de respondenter som tillhörde processens ledning har 
haft en syn på dessa frågor medan de respondenter som tillhörde valförsamlingen har haft en 
annan syn. Därför anser vi att det är intressant att strukturera empirin kring dessa teman för att 
tydliggöra motsättningarna och därmed underlätta analysen. 
 
4.4.1 Processens utformning 
 
När det gäller processens utformning har det i vår undersökning utkristalliserats två 
motstående åsikter om hur en rekryteringsprocess av rektor bör utformas. Den ena sidan 
företräds främst av universitetets ledning och den andra sidan företräds främst av 
representanter för valförsamlingen. Vi kommer i detta stycke att redovisa dessa motstående 
synpunkter, men först tydliggörs vad det var som var nytt i denna process. 
 
4.4.1.1 Skillnad mellan 2002 års process och tidigare processer 
 
Tidigare har processen inletts med att en valförsamling om 90 personer utsetts. Denna har 
inom sig utsett en valberedning som därefter presenterat en kandidat för valförsamlingen. Ofta 
har också motkandidater presenterats av olika grupper i valförsamlingen.91 
 
I 2002 års process tog styrelsen initiativet och tillsatte själva en rekryteringsgrupp, vilket var 
helt nytt. Även anlitandet av en konsult var nytt. Valförsamlingen hade samma utformning 
som tidigare, men kom in betydligt senare i processen denna gång. Den hade inte samma 
drivande roll som tidigare, utan var bara rådgivande till styrelsen.92 Denna process har använts 
på de flesta universitet som bytt rektor efter 1998, enligt förvaltningschefen. 
 
Förvaltningschefen menar att den stora förändringen egentligen var 1993 när ändringen i 
högskoleförordningen flyttade makten från valförsamlingen till styrelsen. Rekryteringen 2002 

                                                 
90 Protokoll, Valförsamlingen för förslag till rektor och prorektor, Dnr I A211 1912/2002, 2002-10-28 
91 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03. 
92 Intervju med akademisekreterare, Modig, Hans, 2003-11-24. 
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var emellertid första gången det här praktiserades. Anledningen att man följde den gamla 
ordningen 1998 var enligt honom att styrelsen då var så säker på att sittande rektor skulle 
väljas om att man inte tyckte det var idé att lägga tid på att utforma en ny process. 
 
4.4.1.2 Ledningens syn på processens utformning 
 
Enligt ämnesrådet på utbildningsdepartementet har universitetsstyrelsens och rektors 
uppgifter förändrats de senaste åren. Från 1998 är det inte längre rektor utan en extern person 
som är ordförande i universitetsstyrelsen, vilket är ett steg i en utveckling som har förtydligat 
styrelsens ansvar.93  
 
Både styrelsens ordförande och förvaltningschefen menar, liksom ämnesrådet, att 
rektorsrollen förändrats. Tidigare var rektor en mer representativ roll men utvecklingen går nu 
mot att rektor blir ett mer professionellt ledningsjobb. Detta på grund av att trycket utifrån 
mot universitetet har ökat bland annat på grund av den kärva ekonomin. Därför menar 
styrelsens ordförande att det är mer naturligt att använda en process som mer liknar den som 
andra myndigheter och företag använder för att hitta ledare till verksamheten. Han menar att 
med en traditionell process där kandidaterna skall framträda inför valförsamlingen gynnas de 
som är retoriskt skickliga och karismatiska, men inte nödvändigtvis de som är bäst på att leda 
verksamheten.  
 
Styrelsens ordförande påpekar att rektor, styrelse och dekaner måste kunna samarbeta, och att 
det därför är en sak för styrelsen att besluta vilken rektor de vill ha. Han berättar också att 
detta var en av anledningarna till att förra rektorn avgick i förtid. Hade hon inte gjort det hade 
både rektor och styrelse bytts vid samma tillfälle, och då hade inte styrelsen kunnat ta 
ansvaret för att utse en ny rektor vilket han tycker att de skall göra. Även förvaltningschefen 
menar att det är nödvändigt att ha en rekryteringsprocess där en styrelse tar ett starkt ansvar 
eftersom styrelsen även har det yttersta ansvaret för att ekonomi och ledning fungerar.  
 
Eftersom man ansåg att rektorsrollen ställts inför större krav ville man ha professionell 
rekryteringskompetens, och därför valde man att anlita en rekryteringskonsult.94 
Förvaltningschefen är medveten om att det kan verka stötande för dem som ser tillsättningen 
av ny rektor som främst en demokratisk process att det kommer in en konsult och får 
inflytande utan att ha demokratisk förankring.  
 
Enligt förvaltningschefen är det emellertid på grund av den långa traditionen med förankring i 
verksamheten och på grund av att universitetet är en decentraliserad organisation nödvändigt 
att förankra beslutet i organisationen. Förankringsprocessen kan enligt honom emellertid inte 
vara den enda som har ett inflytande. Också styrelsens ordförande påpekar detta, men säger 
också att kandidaternas integritet måste vägas in. 
 
Det påpekas också under intervjuerna att inte heller tidigare processer varit utan konflikter, 
utan att det både 1992 och 1998 när Boel Flodgren valdes och omvaldes var en uppslitande 
process med upprörda känslor och motkandidater.95 
 

                                                 
93 Intervju med, ämnesråd, Eriksson, Lena, 2003-11-28. 
94 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03. 
95 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03 och  
med akademisekreterare Modig, Hans, 2003-11-24. 
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4.4.1.3 Valförsamlingens syn på processens utformning 
 
Akademisekreteraren menar att traditionen att välja ledare med stark förankring, ”den främste 
bland de egna”, är stark sen sekler i universitetsvärlden. Det menar också ämnesrådet på 
utbildningsdepartementet.96 Val över huvud taget är väldigt vanligt till förtroendeposter, och 
förekommer fortfarande också inom Lunds universitet, till exempel när lärarrepresentanter till 
styrelsen skall utses. Då används fortfarande en valförsamling på det gamla sättet.97 
 
Det finns också gamla motsättningar mellan universitet och näringsliv. För några decennier 
sedan fanns i stort sett inget utbyte mellan universitet och näringsliv. Inom universitetet var 
näringslivet något fult och forskare skulle inte sälja sig dit. Under de senaste åren har 
emellertid detta luckrats upp och de två världarna närmar sig varandra. Mycket av det som 
idag betraktas som bra i universitetet, till exempel externa anslag och samarbete med 
industrin, var tidigare tabu.98 
 
Både akademisekreteraren samt lärar- och studentrepresentanten menar att den nya processen 
var ett steg mot det tänkande och sätt att rekrytera som finns i näringslivet, och 
lärarrepresentanten poängterar att det inte brukar gå till så inom universitetet. Han är också 
tveksam till att det sättet passar inom universitetet. Lärarrepresentanten påpekar att styrelsens 
ordförande kommer från näringslivet och att de där tänker på ett annat sätt än akademiker. 
 
I ett universitet anser studenter och lärare istället att processen bör förankras hos alla grupper 
så att ingen missgynnas.99 Detta återspeglas i det uttalande valförsamlingen tog efter att Göran 
Bexell blivit vald till rektor:  
 

Vi anser att processen att utse ny rektor skall organiseras så att lärare, övriga anställda 
och studenter ges ett reellt inflytande Att – som vid den nu aktuella rektorstillsättningen – 
ställa en valförsamling inför en rektorskandidat är djupt otillfredsställande. 

 
Studentrepresentanten menar att det är självklart att valet av rektor borde vara demokratiskt. 
Med det menar hon att alla olika grupper på universitetet skall ha möjlighet att påverka och 
rösta fram en kandidat. Anledningen till detta är att man inte är säker på att rektor tillvaratar 
alla gruppernas intressen. 
 
Förvaltningschefen menar att den här åsikten har kommit fram allt starkare i och med att 
universitetet fått allt kärvare ekonomi de senaste åren. Då måste rektor vara med och skära i 
verksamheten, och eftersom universitetet är en väldigt decentraliserad organisation blir det 
konflikter när medel tas från ett ställe. Därför blir det viktigt för alla att vara med och tillsätta 
rektorn, och därför vill de inte ha den nya processen. 
 
Både akademisekreteraren och lärarrepresentanten menar att den process som användes 2002 
var en halvdann kompromiss mellan den gamla ordningen och näringslivets sätt, och det 
fungerade inte.100 Akademisekreteraren menar att det ideala vore om man kunde bestämma 
sig för vilken princip man skall använda. 
 

                                                 
96 Intervju med ämnesråd, Eriksson, Lena, 2003-11-28. 
97 Intervju med akademisekreterare, Modig, Hans, 2003-11-24. 
98 Intervju med lärare, Ivert, Per-Anders, 2003-12-02 och  
med rekryteringskonsult, Neuhauser, Birgitta, 2003-11-25. 
99 Intervju med lärare, Ivert, Per-Anders, 2003-12-02 och med student, Lindstedt, Josefine, 2003-12-10. 
100 Intervju med lärare, Ivert, Per-Anders, 2003-12-02 och med akademisekreterare, Modig, Hans, 2003-11-24. 
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4.4.2 Offentliggöra kandidaterna eller inte 
 
En annan kontrovers i den här processen har varit om kandidaterna och deras ansökan skall 
vara offentlig eller konfidentiell. Universitetets ledning ansåg att processen skulle vara 
konfidentiell, det vill säga att vilka som sökt och intervjuerna med dessa inte skulle vara 
offentligt. Detta var en av anledningarna till att man tog kontakt med en rekryteringskonsult. 
Lunds universitet omfattas nämligen av offentlighetsprincipen och om ansökningarna hade 
riktats till ledningen skulle de ha offentliggjorts. Så skulle inte fallet vara om ansökningarna 
riktades till en konsult. 
 
Valförsamlingens ledamöter däremot ansåg att processen skulle vara offentlig, det vill säga att 
vilka som sökt och vad som framkommit i intervjuer med dessa skulle offentliggöras. De 
ansåg sig ha rätt att ställas inför flera kandidater, fråga ut dem och därefter göra ett aktivt val 
mellan kandidaterna. Det bör påpekas att de inte ville att hela valförsamlingen skulle 
genomföra intervjuerna, men att valförsamlingen skulle få ta del av vad som sagts. 
 
4.4.2.1 Argument för en konfidentiell process 
 
Både styrelsens ordförande och förvaltningschefen anser att det var ytterst nödvändigt att 
processen var konfidentiell för att man skulle kunna hitta lämpliga kandidater. De menar att 
eventuella rektorskandidater i dag inte vill gå ut öppet och visa sitt intresse för posten. 
Anledningen till detta är att det finns kandidater både inom universitetsvärlden och inom 
näringslivet med uppdrag som inte är avslutade. Det skulle skada både deras förtroende och 
verksamheten de jobbar i om det kom ut att de ville söka sig bort därifrån. Om de då inte 
skulle få det nya uppdraget skulle det vara svårt för dem att dra sig tillbaka.101 
 
Konsulten anser också detta och menar att ju mindre grupp som tar hand om rekryteringen 
desto större chans att de riktigt bra kandidaterna vill ställa upp. Hon berättar att ett par 
kandidater i processen vid Lunds universitet drog sig ur i slutfasen på grund av att de inte ville 
frågas ut av en hel valförsamling. Detta bekräftas av styrelsens ordförande som berättar att 
man i slutskedet hade tre kandidater, men att en av dem ville inte stå inför valförsamlingen 
om han inte var ensam kandidat.  
 
Det finns två stora anledningar till att man ville införa en konfidentiell process. Tidigare har 
Lunds universitet bara rekryterat rektor från de egna leden. Nu ville ledningen även nå 
kandidater som inte kom från Lunds universitet. Ämnesrådet berättar emellertid att det de 
senaste åren varit väldigt svårt att få fram kandidater till de lediga rektorsposterna. 
Akademisekreteraren bekräftar detta och menar att eftersom det var rektorsbyten på flera håll 
i landet blev det hård konkurrens om de duktiga kandidaterna. 
 
På grund av detta menar både styrelsens ordförande, akademisekreteraren och konsulten att 
om man vill ha interna kandidater kan det fungera med en offentlig process, men om man vill 
rekrytera externa kandidater ändras förutsättningarna. Enligt konsulten rekryteras cirka 95% 
av alla ledande tjänster inom privat sektor via rekryteringskonsulter, så kallad executive 
search. Detta har de senaste tio åren även börjat användas i offentlig sektor. Anledningen 
menar hon är att de bästa kandidaterna inte nås via traditionell annonsering utan bara via 
uppsökande verksamhet.102 Eftersom näringslivet och flera andra universitet sköter sin 
                                                 
101 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03, med rekryteringskonsult, Neuhauser, Birgitta, 
2003-11-25 och med ordförande i Lunds universitets styrelse, Nilsson, Lennart, 2003-12-03. 
102 Intervju med rekryteringskonsult, Neuhauser, Birgitta, 2003-11-25. 
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rekrytering på detta sätt ansåg ledningen att man skulle anpassa sig till detta för att kunna 
konkurrera om de bästa kandidaterna. 
 
Ledningen får medhåll från professor Anders Liljas, ledamot av valberedningen vid val av 
rektor 1998, som menar att ”ett stort problem ligger i att över huvud taget arbeta med en 
valförsamling ... där informationen om vilka de aktuella kandidaterna är måste förmedlas”.103 
Han menar att få kandidater vill exponera sig öppet, och att dessa förmodligen bara skulle 
finnas inom det egna universitetet. Vidare menar han att om man ”vill utse högt kvalificerade 
personer för dessa viktiga uppdrag från ett större upptagningsområde måste man arbeta på ett 
annat sätt”. Han tycker att det vore bättre om en liten grupp granskar och intervjuar kandidater 
för att sedan lägga förslag. Det finns inget odemokratiskt i ett sådant förfarande menar han, 
och drar paralleller till hur verkställande direktörer i företag tillsätts. 
 
Konsulten menar emellertid att även rekryteringsgruppen var för stor för att garantera total 
sekretess. Detta innebar att det bara var hon och styrelseordföranden som intervjuade 
kandidater medan gruppen fick nöja sig med begränsad information. Vissa kandidater fick 
gruppen emellertid träffa mot löfte om att det skulle vara helt konfidentiellt.  
 
4.4.2.2 Argument för en offentlig process 
 
Ledamöterna i valförsamlingen ansåg att ingen särskild hänsyn skulle tas till om kandidaterna 
inte ville offentliggöra sin kandidatur. De menade att det inte är samma sak att leda ett 
universitet som att leda ett företag. Många i valförsamlingen menade att ett universitet inte är 
och inte skall vara ett företag, och att alla grupper inom universitetet måste få avgöra om de 
vill ha kandidaten.104 Om inte alla får diskutera kandidaten försvinner förankring och 
demokratin i processen. Studentrepresentanten berättar att valförsamlingen irriterade sig på att 
den över huvud taget inte hade någon insyn i vad rekryteringsgruppen gjorde. Allt var bara 
hemligt och ”hysch-hysch”. Både lärarrepresentanten och konsulten menar att det faktum att 
universitetet blir allt öppnare för influenser från näringslivet inte är okontroversiellt. 
 
Traditionen med valförsamling ansåg lärare och studenter är viktig för att ”ska vi ha en rektor 
som leder universitetet i sex års tid så måste den personen ha styrkan att träda fram inför en 
sån här grupp, även om det är känsligt.”105 Lärarrepresentanten menar att av en 
rektorskandidat måste man begära att de är villiga att kandidera och att de inte bara kan 
förvänta sig att bli erbjudna posten. De måste vara villiga att låta sig jämföras med andra 
kandidater. Lärarrepresentanten påpekar också att det alltid tidigare gått bra att hitta 
kandidater i en offentlig process. 
 
Akademisekreteraren berättar också att på flera universitet finns fortfarande helt offentlig 
rekrytering. Så gick det bland annat till på Linköpings universitet vid samma tid, och vid 
Köpenhamns universitet var rekryteringsprocessen en valkampanj där det fanns ett flertal 
kandidater och dessa kandidater kandiderade med egna programförklaringar. 
 

                                                 
103 Brev från professor Anders Liljas till Lunds universitets styrelse, Dnr I A211 1912/2002, 2002-11-07. 
104 Uttalande av studenternas talesman Rikard Stymne, Lundagård, Rektorsval i kritiskt skede, (nummer 8 2002). 
105 Uttalande av studenternas talesman Rikard Stymne, Lundagård, Rektorsval i kritiskt skede, (nummer 8 2002). 
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4.4.3 Valförsamlingens roll 
 
När det gäller vilken roll valförsamlingen skulle spela i processen finns det främst två 
motstående åsikter, dels universitetsledningens och dels valförsamlingens egen. De krockar på 
olika punkter och vi redogör för en punkt i taget, men vi börjar med att berätta vad det var 
som var nytt i processen.  
 
4.4.3.1 Det nya i processen 
 
I högskoleförordningen anges att styrelsen skall höra lärare, andra anställda och studenter om 
vad de anser om kandidaten. Styrelsen bestämmer själv hur detta skall gå till, och i Lund 
bestämde man sig för att använda en valförsamling. Denna skulle bara vara ett rådgivande 
organ till skillnad mot tidigare då den var drivande. Detta menar akademisekreteraren var en 
rejäl nedtoning av valförsamlingens roll. 
 
Anledningen att styrelsen valde att ha en valförsamling var att det finns en stark tradition 
inom universitetet att jobba på det sättet.106 Förvaltningschefen menar också att det var ett 
praktiskt sätt att organisera samrådet på. Valförsamlingens sammansättning följde den gamla 
traditionen.107 
 
Det fanns emellertid en diskussion i styrelsen angående användandet av en valförsamling. 
Styrelsens ordförande hade hellre rådfrågat lärare, studenter och övriga anställda var för sig 
eftersom han menar att en grupp på 90 personer är i stort sett omöjlig att samråda med, men 
detta röstades ner i styrelsen.108 Även lärarna ville att de tre grupperna skulle samlas var för 
sig.  
 
4.4.3.2 Valförsamlingens syn på sin roll 
 
Studentrepresentanten menar att innan processen började trodde de flesta studenter att de 
skulle få var med i en demokratisk valprocess av den nya rektorn. Deras intryck hade varit att 
de skulle ha något att säga till om och att de skulle spela en aktiv roll, och de blev väldigt 
besvikna när de insåg att så inte var fallet. Hon menar vidare att:  
 

Det kändes som om vi var en skenvalförsamling som bara fanns där för att det skulle se bra 
ut, för att det skulle ut som om att det var ett demokratiskt och fint val men egentligen hade 
vi inget att säga till om. De hade redan bestämt sig för vem de ville ha. Det kändes inte som 
om vi gjorde något vettigt, för att allt var bestämt på förhand. Vi hade velat ha något att 
säga till om. 

 
Studentrepresentanten menar att om styrelsen hade valt att tillsätta en rektor ”som man gör 
när man tillsätter verkställande direktörer” hade det väl gått bra.  Hon menar emellertid att när 
det fanns en valförsamling som sedan inte visade sig ha någon reell möjlighet att påverka 
”blev det ju bara löjligt att vi över huvud taget satt där. Det fanns ingen mening med det för vi 
hade inget att säga till om.” Hon säger att det till slut blev ointressant att delta eftersom de inte 
hade något att säga till om. Det kändes mest som slöseri med tid, och därför blev det stort 
bortfall.109 

                                                 
106 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03 och  
med akademisekreterare Modig, Hans, 2003-11-24. 
107 Intervju med akademisekreterare, Modig, Hans, 2003-11-24. 
108 Intervju med ordförande i Lunds universitets styrelse, Nilsson, Lennart, 2003-12-03. 
109 Intervju med student, Lindstedt, Josefine, 2003-12-10. 
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Samma bild ges av lärarrepresentanten. Han säger att han åtog sig uppdraget med tvekan 
eftersom han trodde att det skulle innebära mycket arbete. Det var den bild han fick av 
fakultetens valberedning när han tillfrågades om han ville delta. Han blev också väldigt 
överraskad när det vid det första mötet visade det sig att allt arbete nästan var gjort. Han 
menar att ”De flesta var lika överraskade som jag.”110 Han menar att de flesta trodde att det 
skulle vara så att valförsamlingen skulle välja rektor, men att det inte blev så eftersom 
kandidater redan hade valts ut av en konsult. Enligt honom var många upprörda efter det 
första mötet eftersom de upplevde att hela valförsamlingen blivit förbigången och valet i stort 
sett var klart. Han säger att ”Det verkade som det aldrig varit meningen att vi skulle få välja”. 
 
Lärarrepresentanten menar också att många var upprörda eftersom de upplevde att 
valförsamlingen bara användes som ett alibi för att legitimera valet av rektor. Han upplevde 
inte att de hade någon betydelse för valet av rektor eftersom de aldrig ställdes inför något 
alternativ mer än ja eller nej till den kandidat som presenterades. Att valförsamlingen kom in 
så sent i processen menar han var förolämpande. Precis som studentrepresentanten säger han 
att han varit beredd att lägga ansträngningar på det här, men efter första mötet insåg han att 
det inte efterfrågades, och därför engagerade han sig efter ett tag inte så mycket. Både 
student- och lärarrepresentanten menar att kandidater måste förberedas av en liten grupp 
eftersom en så stor grupp som valförsamlingen egentligen inte kan uträtta något arbete. 
 
I ett brev från en av de övriga lärarrepresentanterna i valförsamlingen kommer dessa åsikter 
igen. Han skriver:  
 

jag kan acceptera att styrelsen utser rektor utan diskussion med någon valförsamling ... men 
om det nu finns en valförsamling så skall denna behandlas med respekt. Det viktiga är då 
inte att valförsamlingen röstar, utan att den efter fullständig information (i god tid) får uttala 
sig och vara med i en diskussion med valberedningen. 

  
Skribenten menar att i den process som var nu var valförsamlingens roll att vara 
”nickedockor”, och han menar att processen var förnedrande för alla parter.111 Även 
akademisekreteraren påpekar att valförsamlingen ansåg att de blev valboskap, och att de inte 
ville ställa upp på det. Han säger att det dels berodde på för lite kommunikation, men också på 
att en del inte ville acceptera att de hade en ny roll. Han menar att det var många ledamöter 
som varit med i valförsamlingen tidigare och som trodde att rollen denna gång var densamma. 
 
Styrelsens ordförande menar att konflikterna i processen uppstod för att studenterna 
traditionellt har fått vara med och bestämma. Han säger att de blev upprörda eftersom de 
anser att demokrati är viktigt på universitetet, och att demokrati för dem är när 
valförsamlingen bestämmer eftersom de är valda företrädare för universitetets olika delar. 
 
4.4.3.3 Representation och misstänksamhet hos valförsamlingen 
 
Universitetsstyrelsens ordförande trodde att eftersom det satt företrädare för både lärare, 
studenter och de övriga anställda i både styrelsen och rekryteringsgruppen skulle det ses som 
att alla grupper var företrädda och han hade hoppats att dessa representanter skulle kunna 
kommunicera med sina respektive grupper.112 Så blev det emellertid inte, utan enligt 

                                                 
110 Intervju med lärare, Ivert, Per-Anders, 2003-12-02. 
111 E-brev från professor Lars Bengtsson, Dnr I A211 1912/2002, 2003-02-09. 
112 Intervju med akademisekreterare, Modig, Hans, 2003-11-24 och ordförande i Lunds universitets styrelse, 
Nilsson, Lennart, 2003-12-03. 
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förvaltningschefen såg valförsamlingens ledamöter inte dessa som representanter för den egna 
gruppen. Studentrepresentanten säger att det upplevdes som om de inte fick någon 
information från representanterna i rekryteringsgruppen utan att allt var hemligt. Dessutom 
säger hon att det verkade som att också studenternas representanter i rekryteringsgruppen blev 
överkörda eftersom ”de som satt i gruppen var svåra att tampas med.”113 
 
Vid valförsamlingens första möte erbjöd styrelsens ordförande dem att utse en mindre grupp 
inom sig som skulle träffa rekryteringsgruppen och samarbeta närmre med dem. Detta 
röstades emellertid ned. Styrelsens ordförande säger att det berodde på att studenterna tyckte 
att alla skulle vara med och att lärarna menade att de inte känner varandra och därför inte 
kunde utse bara en liten grupp. Förvaltningschefen tror emellertid att det berodde på att 
valförsamlingen hade en idealbild av en väldigt öppen process där alla kunde vara med i 
diskussionen, och när det inte visade sig stämma växte en misstänksamhet om att styrelsen 
försett sig med för stort inflytande över processen  
 
Misstänksamheten bekräftas av studentrepresentanten som förklarar att de hade egna möten 
vid sidan om valförsamlingens sammanträden där de diskuterade kandidater och processen. 
Detta upplevdes som mycket fruktbart och nödvändigt för att ”snacka ihop sig”.114 De kände 
att det var viktigt att de var enade, annars upplevde de att de riskerade att bli överkörda  
”av de som satt där framme och höll i klubban, eller ordföranden var ju rätt överkörd ändå 
med tanke på att Honeth och Nilsson satt och viskade i örat på honom hur han skulle bete sig 
som ordförande. Vi var rädda för att de skulle köra sitt race. Därför bad vi Nilsson gå ut under 
mötet så han inte skulle påverka och spela fult.” 
 
Denna bild motsägs av förvaltningschefen som berättar att akademisekreteraren var på plats i 
rollen som sekreterare, att han själv var där i rollen som tjänsteman för att på något sätt ”hålla 
ett öga på att processen hanterades korrekt” och att styrelsens ordförande var där ”som 
representant för styrelsen för att förmedla de här budskapen.” 
 
Även akademisekreteraren och lärarrepresentanten bekräftar att det fanns misstänksamhet i 
processen. När styrelsens ordförande meddelade att en av de återstående kandidaterna lämnat 
processen vägrade valförsamlingen att tro på detta och krävde att kandidaten skulle ringas upp 
och tillfrågas under sittande möte. Lärarrepresentanten menar också att det i stort sett var 
omöjligt att få raka besked i processen.  
 
Studentrepresentanten menar att den här misstänksamheten kom sig av att:  
 

många studenter har ju erfarenhet av att jobba med höjdarna, och de vet ju hur de här 
höjdarna är. Jag hade nog egentligen inte några förutfattade meningar, men under processen 
märktes det att de styrde och ställde ganska duktigt. 

 
Styrelsens ordförande menar att en anledning till konflikterna var att det tog sådan tid att utse 
en valförsamling att styrelsen var tvungna att börja rekryteringen innan de var på plats. Idealt 
hade han velat jobba med de tre intressegrupperna för sig, och han hade velat börja jobba med 
dem redan från början så att representanter från dessa kan bilda rekryteringsgrupp. Det menar 
han är möjligt i normala fall när man har längre tid på sig. Detta motsägs till viss del av 
akademisekreteraren som berättar att vid Stockholms universitet utsågs valförsamlingen innan 
rekryteringsgruppen börjat arbeta, och att valförsamlingen då tog över processen. Han menar 

                                                 
113 Intervju med student, Lindstedt, Josefine, 2003-12-10. 
114 Intervju med student, Lindstedt, Josefine, 2003-12-10. 
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emellertid också att det hade varit bra om valförsamlingen jobbat mer parallellt med 
rekryteringsgruppen. 
 
4.4.4 Kommunikationen mellan deltagarna 
 
Något som flera respondenter påpekat är att informationen mellan ledning och övriga 
deltagare inte fungerat tillfredsställande. Såväl förvaltningschefen som akademisekreteraren 
poängterar att man inte lyckades kommunicera ut de förändringar som skett till 
valförsamlingen. 
 
4.4.4.1 Information från ledning till valförsamling 
 
Kommunikationen skedde i början främst via pressen, det vill säga via den egna 
interntidningen och via dagstidningar. Där gav styrelseordföranden intervjuer där han 
förklarade hur processen skulle se ut och vad som var nytt för denna gången.115 
 
Den första informationen till ledamöterna om hur valförsamlingen skulle arbeta kom med 
första kallelsen till valförsamlingen. Den skickades 2002-09-24. Till denna bifogades utdrag 
ur högskoleförordningen angående rektorsrekrytering, en promemoria med styrelsens beslut 
om hur rektor skulle utses, kravprofil samt lista på ledamöter i valberedningen.116 
 
På första mötet informerade styrelseordföranden och förvaltningschefen ledamöterna mer 
ingående om processens utformning och vad som skett fram tills dess. Inga övriga ledamöter 
ur rekryteringsgruppen än styrelseordföranden deltog. Inte heller konsulten fick möjlighet att 
träffa valförsamlingen. Rekryteringsgruppen hade inom sig kommit överens om att 
tystnadsplikt skulle gälla varför ingen information om deras arbete kommunicerades ut.117  
 
Denna informationsknapphet var avsiktlig från universitetsstyrelsens sida. Akademi-
sekreteraren säger att:  
 

Ett skäl var att universitetsstyrelsens ordförande inte ville blanda sig i valförsamlingens 
jobb. Han ville inte bli beskylld för att blanda sig deras roll. Därför så menade väl han att 
om jag nu går in nu och talar om vad uppgifterna är så får det räcka med det.118  

 
Det fanns emellertid också ett annat skäl, och det var att man inte förrän i slutet på september 
visste vilka som skulle vara ledamöter av valförsamlingen.  
 
4.4.4.2 Valförsamlingens syn på informationen 
 
Studentrepresentanten menar att valförsamlingens ledamöter inte fick någon speciell 
information innan det första mötet. Där fick de reda på att det fanns en rekryteringsgrupp, 
men ingen närmre presentation av denna. Hon säger att det enda de fick reda på var att den 
försökte hitta lämpliga kandidater, men inget om hur. 
 

                                                 
115 Sydsvenska Dagbladet, Huggsexa om tänkbara rektorer (2002-04-26), Lundagård, Sökes: skämtlysten, 
perfekt rektor (nummer 6 2002). 
116 Kallelse till Valförsamlingen för förslag till rektor och prorektor, Dnr I A211 1912/2002, 2002-09-24. 
117 Intervju med rekryteringskonsult, Neuhauser, Birgitta, 2003-11-25. 
118 Intervju med akademisekreterare, Modig, Hans, 2003-11-24. 
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Studenterna i valförsamlingen var upprörda över allt ”hemlighetsmakeri” som de ansåg att 
universitetsledningen ägnade sig åt.119 Det handlade om att de tyckte att de inte fått tillräcklig 
information innan valförsamlingen började ha möten, att de fick för lite information under 
mötena, att de inte fick någon information från rekryteringsgruppen samt att formalia inte 
respekterades. Bland annat blev de upprörda över att det inte fanns dagordning vid 
valförsamlingens möte 2002-10-24. De ansåg att:  
 

det är beklagligt att elektorerna inför mötet inte erhållit ett förslag till dagordning och att 
församlingen inte tog fram en dagordning på mötet. Dagordningar är till för att ledamöterna 
skall ha samma bild av vad som skall beslutas under mötet, och att förtydliga mötets 
struktur för alla deltagare.120  

 
Även lärarrepresentanten menar att de inte fick någon information om vad som hänt innan 
valförsamlingens ledamöter kom in i processen, varken vad som hänt eller hur det gått till. 
Den information de fick var den som gavs vid första mötet, och då berättades att de inte skulle 
få veta vilka som var kandidater.121 Han menar att detta inte alls var vad han väntat sig, 
eftersom han redan hade en vag föreställning om hur ett rektorsval går till, och i ett sådant är 
det valförsamlingen som driver processen. 
 
En av lärarna i valförsamlingen nämner att han ”störs av brist på info”.122 Ingen information 
utgick före valförsamlingens möten och informationen under dessa var bristfällig enligt 
deltagaren. Han menar att ”fler personer från valberedningen123 borde ha varit med och 
redogjort för hur man kommit fram till val av kandidat”. 
 
4.4.4.3 Ledningens syn på informationen 
 
Styrelsens ordförande menar vid intervjun att man inte lyckades kommunicera till 
valförsamlingen att deras roll hade förändrats från beslutande till rådgivande. Därför säger 
han att ledamöterna inte visste detta, utan trodde att den gamla ordningen gällde. Han får 
medhåll av förvaltningschefen som menar att man från styrelsens sida ännu tydligare skulle ha 
klargjort hur villkoren för processen såg ut. Som det var nu fick ledamöterna det klart för sig 
först vid första mötet och kanske inte ens då fullt ut.124 Även akademisekreteraren menar att 
valförsamlingen, när den kom till första mötet, inte var medvetna om vilken roll de hade. Det 
hade i och för sig gått ut en promemoria, påpekar han, men han är inte säker på att så många 
tagit till sig informationen i det. 
 
Förvaltningschefen menar också att det var ett misstag att kalla valförsamlingen för just 
valförsamling. Detta resulterade i att ledamöterna trodde att de skulle ta del av en process som 
var lik den som skett vid tidigare rektorsval. Hade valförsamlingen kallats något annat hade 
troligtvis ledamöterna insett förändringen menar han. Styrelsens ordförande menar emellertid 
att så inte behöver vara fallet, och berättar att styrelsen för Göteborgs universitet vid sin 
rekrytering kallade det för rådgivande församling. Detta hjälpte dock inte, utan ledamöterna 
tyckte att de skulle vara med och välja ändå. Han menar därför att man verkligen måste 
klargöra vilka rollerna egentligen är innan konflikterna kan klaras ut. 
 

                                                 
119 Intervju med student, Lindstedt, Josefine, 2003-12-10. 
120 Protokoll, Valförsamlingen för förslag till rektor och prorektor, Dnr I A211 1912/2002, 2002-10-24 
121 Intervju med lärare, Ivert, Per-Anders, 2003-12-02. 
122 E-brev från professor Lars Bengtsson, Dnr I A211 1912/2002, 2003-02-09. 
123 Det ord som står i brevet. Vi antar att han med det menar rekryteringsgruppen. 
124 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03. 
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Även rekryteringskonsulten anser att processen skulle ha förankrats tidigare i valförsamlingen 
för att få stöd för det konfidentiella arbetssättet. Hon anser att valförsamlingens ledamöter 
skulle ha fått träffa henne och rekryteringsgruppen. Ledningen insåg enligt henne för sent att 
man var tvungen att förankra processen i valförsamlingen.  
 
4.4.5 Processens mål 
 
Under intervjuerna har det framgått att de olika deltagarna haft olika mål med processen 
vilket vi tar upp under denna rubrik 
 
4.4.5.1 Flera kandidater av båda könen 
 
I sin planering av processen bestämde styrelsen att:  
 

Rekryteringsgruppen skall bland förslag som kommit in eller som gruppen på annat sätt 
tagit fram, välja ut ett antal kandidater, lämpligen minst fyra, som skall deltaga i den vidare 
processen. Bland dessa skall båda könen finnas representerade.  

 
Styrelsens ordförande poängterade redan i processens inledning att han trodde att det skulle 
bli svårt att hitta fyra kandidater som ville ställa upp inför valförsamlingen. Han trodde att 
målet med fyra kandidater var optimistiskt i överkant, och trodde alltså inte på målet som han 
varit med och satt upp.125  
 
Ledamöterna av valförsamlingen såg emellertid det här som ett viktigt mål. 
Studentrepresentanten menar att det berodde på att det inte är något val om man inte har flera 
kandidater att välja på. Hon menar att studenterna blev irriterade på att de först fick besked att 
de skulle få ta ställning till ett antal kandidater, varav ett visst antal skulle vara kvinnor, och 
sedan bara fick ta ställning till en kandidat. Hon menar att även många lärare var irriterade på 
detta, och fortsätter att om man har sagt att man skall ta fram ett visst antal kandidater så skall 
man göra det, och klarar man det inte får man jobba bättre och leta på andra ställen. Hon 
menar också att gruppen inte själva borde ha sorterat bort kandidater, utan skulle ha 
presenterat fyra stycken för att valförsamlingen skulle kunna avgöra vem som var lämplig och 
vem som inte var det. 
 
Förvaltningschefen menar att det i tidigare processer aldrig funnits fler än en kandidat från 
valberedningen. Däremot har i tidigare processer olika grupperingar fört fram motkandidater. 
Han menar därför att målet om att lägga fram flera kandidater till valförsamlingen var en stor 
öppning i riktning mot en mer så kallad demokratisk process.  
 
4.4.5.2 Få fram en bra rektor 
 
Styrelsens ordförande och förvaltningschefen menar att det viktigaste målet med processen 
var att få fram en bra rektor som kunde vara en duktig ledare för universitetet. 
Förvaltningschefen menar att det är själklart att förankringen i organisationen måste vägas in, 
men framförallt handlade det om att ”ett universitet måste ha en duktig akademisk ledare.”126 
Detta påpekar även akademisekreteraren, som säger att ett viktigt mål för processen är att 
skaffa en metod för att skaffa rektor en stark förankring. Lärarrepresentanten menar också att 
det viktigaste är att hitta en bra rektor. 

                                                 
125 Sydsvenska Dagbladet, Så skall den nya rektorn vara, (2002-06-28). 
126 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03. 
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4.4.5.3 Processen som ett mål i sig 
 
Studentrepresentanten menar att målet är ”att på ett demokratiskt sätt skulle välja bästa 
möjliga rektor till Lunds universitet.”127 Detta är en spridd uppfattning bland studenterna vid 
universitetet om man skall tro studenttidningen Lundagård. I en ledare skriver redaktören om 
studentinflytande i allmänhet på universitetet och beskriver det som något studenterna ”måste 
kämpa hårt för trots att det är lagstadgat”. Hon menar att studenter har en självklar rätt att 
påverka sin utbildning men att de inte har möjlighet att delta i de informella forum som finns 
och att det därför är så viktigt att det lagstadgade studentinflytandet respekteras.128 
 
Även styrelsens ordförande samt förvaltningschefen menar att det viktigaste målet för 
studenterna är att rektorn får en fast förankring i universitetet genom en demokratisk process. 
Lärarrepresentanten menar att han inte alltid hade lätt för att förstå studenternas agerande. 
Han menar att visst är det viktigt med formalia, men att studenterna var så rigida i sina krav 
att det ”lätt satte tvångströja på processen”.129 Styrelsens ordförande menar att detta starka 
fokus på processen istället för på individen är fel. 
 
4.4.5.4 Motstånd mot processen, inte mot kandidaten 
 
I stort sett alla respondenter påpekar att konflikterna under processen rörde just denna och inte 
kandidaterna i sig. Lärarrepresentanten påpekar att han har mycket att invända mot processen 
eftersom den var konstig, men att Göran Bexell är en bra rektor. Han menar att alla 
blankröster vid omröstningen om Bexell inte var en protest mot honom utan mot processen. 
En annan av deltagarna i valförsamlingen menar samma sak, och säger att  
 

anledningen till att bara 39 av ledamöterna röstade för Göran Bexell som rektor … inte är 
brist på stöd för den nye rektorn, utan snarare ett uttryck för valförsamlingens frustration 
med hela processen.130 

  
Även akademisekreteraren och styrelsens ordförande är av denna åsikt.  
 
 

4.5 Sammanfattning av empirikapitlet 
 
Efter studier av både primär- och sekundärdata ser vi att det fanns flera olika konflikter i vår 
fallstudie. Dessa handlar framförallt om deltagarnas roller i förhållande till varandra, om hur 
informationsspridningen har fungerat, om synen på rektorsrollen och de krav man bör ställa 
på kandidater till denna, om det inflytande organisationens olika delar bör ha samt målen i 
processen. Vi ser också att konflikterna främst har uppstått mellan två grupper, ledningen och 
valförsamlingen.  
 
För att ta reda på varför de här konflikterna har uppstått kommer vi nu att analysera de 
empiriska resultaten med den kunskap om beslutsprocesser vi fått från teorin. 
 

                                                 
127 Intervju med student, Lindstedt, Josefine, 2003-12-10. 
128 Lundagård, Efter lång och trogen tjänst…, (nummer 9 2002). 
129 Intervju med lärare, Ivert, Per-Anders, 2003-12-02. 
130 E-brev från professor Lars Bengtsson, Dnr I A211 1912/2002, 2003-02-09. 
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Kapitel 5 – Analys 
 

I kapitlet analyseras empirin utifrån den referensram teorikapitlet resulterade i: ramar 
givna av organisationen, svårighet att implementera planerade processer, deltagares 

agerande och interaktion mellan deltagare 
 
 
 

5.1 Introduktion till analyskapitlet 
 
I vår analys vill vi jämföra den empiriska kunskap vi fått om konflikterna i vår fallstudie med 
den teoretiska referensram vi skaffat oss. Genom att analysera empirin på detta sätt anser vi 
kunna säga om empirin har generell giltighet, eller om den endast representerar en aspekt av 
vår fallstudie. Genom analysen kommer vi att kunna dra slutsatser om vad det är som orsakar 
konflikt i beslutsprocesser. 
 
Eftersom det är teorin som är vår referensram är det teorin som är grunden i vår analys. På 
grund av detta har vi valt att lägga upp analyskapitlet efter de olika inriktningar i teorin som vi 
identifierade i kapitel 3. Meningar som är kursiverade markerar det författarna vill betona som 
viktigt.   
 
 

5.2 Ramar givna av organisationen 
 
5.2.1 Organisationsform 
 
Vi konstaterade med Mintzbergs hjälp att det i professionella byråkratier är mycket viktigt att 
tradition och gamla inlärda mönster följs. Detta har haft stor betydelse i vår fallstudie. En av 
orsakerna till att en konflikt har uppstått har varit att ett nytt sätt att arbeta har använts som 
inte haft stöd i organisationens traditioner. För även om universitetet håller på att närma sig 
näringslivet så är åsikten att ”Ett universitet är inget företag” fortfarande stark i stora delar av 
organisationen. Detta har lett till att många reagerat negativt när de upplevt det som att 
beslutsprocessen inspirerats av näringslivets sätt att rekrytera.  
 
Arvidsson menar att deltagare i den offentliga sektorn kräver större insyn och ett mer 
demokratiskt system än deltagare i den privata sektorn. Även March och Olsen visar på denna 
starka norm inom universitetsvärlden att beslutsprocesser skall ha en demokratisk prägel. Vi 
ser alltså både i teorin och i fallstudien att traditioner är otroligt viktigt i den här sortens 
organisation, och det är tydligt att konflikter har uppstått eftersom den nya processen inte 
grundat sig på dessa traditioner. Om det är näringslivet som spelar in eller inte verkar dock 
inte vara lika viktigt som att traditionerna brutits. 
 
Även den starka decentraliseringen var anledning till konflikterna. Att en grupp verkar ha mer 
makt än andra accepteras inte, och vi ser i vår fallstudie att motstånd har uppstått på grund av 
detta. Valförsamlingens ledamöter såg sig som företrädare för universitetets olika grupper och 
blev upprörda över att en rekryteringsgrupp, som de ansåg inte fyllde den funktionen, hade 
mer makt än de. Att en utomstående konsult utan någon som helst förankring i organisationen 
var med i processen var man också skeptisk till. Valförsamlingen försökte genom olika 
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förslag, till exempel att man skulle inrätta en egen valberedning, ta tillbaka makten. Vi ser att 
konflikter i beslutsprocesser uppstår om normen av en stark decentralisering av makt bryts. 
 
Det som valförsamlingens ledamöter reagerat negativt på i det här fallet är också att de själva 
inte fått något handlingsutrymme utan har upplevt sig som ”alibin” och som en 
”skenvalförsamling”. Här ser vi återigen att en av den professionella byråkratins egenskaper 
spelar en stor roll, nämligen den starka självständighet personerna i den operativa kärnan har 
och vanan att ha mycket att säga till om. Detta är en av orsakerna till att det inte är helt 
okontroversiellt att styrelsen tar en större plats i beslutsprocessen. Styrelsen anser, vilket 
ligger i linje med de beslut regeringen fattat de senaste åren, att det är de som har ansvaret för 
universitetet. Eftersom de ser det som viktigt att de och rektor kan ha ett bra samarbete ser de 
det som viktigt att ledningen beslutar vilken rektor man vill ha. Resten av den 
decentraliserade organisationen är emellertid vana vid att de har mycket att säga till om och 
anser inte alltid att en stark central ledning är nödvändig. Det är tydligt att en anledning till 
konflikt är att människor som är vana att jobba självständigt protesterar när de sätts i en 
position där de känner sig maktlösa och oviktiga. 

 
5.2.2 Tröghet i organisationer 
 
Den tröghet som är intressant för vår analys är insiktströghet. Det som framkommer är att det 
hos universitetsledningen finns en relativt liten insiktströghet. Den är medveten om de 
ändrade förutsättningarna som ändringarna i högskoleförordningen innebär och är dessutom 
beredd att handla efter detta. Vi ser också att de är beredda att ändra rekryteringsförfarandet 
till ett mer konfidentiellt eftersom de anser att det behövs för att locka nya kandidater. 
 
Vi ser också att resten av organisationen verkar ha en större insiktströghet eftersom den inte 
ställer upp på de här ändringarna. Valförsamlingens ledamöter konstaterar att det har fungerat 
förr att kandidaterna fått offentliggöra sina ansökningar. De påpekar också att det inte är så 
här processen skall gå till, och vill hellre göra som man brukar. När ledningen ändå försöker 
genomföra processen på det nya sättet tolkar övriga deltagare det som att de försöker öka sin 
makt på ett otillbörligt sätt på valförsamlingens bekostnad. 
 
Förändringsbenägenheten är som synes liten, men det är svårt att avgöra om insiktströgheten 
är stor rent generellt, eller om den är stor i det här fallet på grund av att information om 
behovet av förändring inte kommunicerats vidare från styrelsen ner i organisationen. För 
styrelsen var förändringen inte speciellt ny, eftersom de varit medvetna om den sedan 1993. 
För resten av organisationen var det emellertid helt nytt, men detta verkar styrelsen ha glömt. 
De ansåg att det här var gammalt och inget som behövde informeras särskilt om, men resten 
av deltagarna var inte medvetna om detta. Eftersom universitet, som vi såg hos Mintzberg, är 
en trögrörlig organisation hade information till deltagarna om den nya processen i vilket fall 
som helst krävts tidigare för att förankra processen och minska insiktströgheten. 
 
Som fallet är nu är det osäkert om det ens gick fram till deltagarna i valförsamlingen att 
högskoleförordningens regler har förändrats. Konflikter behöver inte bero på en ovilja från 
deltagare att acceptera att de har en ny roll, utan kan lika gärna bero på att de inte är 
medvetna om att deras roll har förändrats. Konflikter uppstår då när deras syn på sig själva 
möter en process som anser att de har en helt annan roll än självbilden.  
 
 
 



   

41 

5.3 Svårighet att implementera planerade processer 
 
5.3.1 Rationalitet i beslutsfattande 
 
Beslutet hur processen i vår fallstudie skulle utformas fattades bara av universitetsstyrelsen 
och fann ingen förankring hos de olika intressegrupperna. Det diskuterades aldrig i några vida 
termer hur processen skulle utformas med lärare, övriga anställda och studenter. Diskussioner 
fördes vid styrelsesammanträden och var enligt flertalet intervjupersoner ingående, djupa, 
principiella och granskande. Anledningen till att de tre olika intressegrupperna inte fann att 
beslutet var förankrat ute i verksamheten, och hos den stora massan i den producerande 
operativa kärnan, var att styrelseledamöterna i det här fallet inte sågs som representanter för 
universitets olika grupper. 
 
5.3.1.1 Rationalitet i fattande av beslut 
 
I allmänhet inom universitetet och i synnerhet inom denna process fanns motstridiga 
uppfattningar om målet med processen såväl som dess utformning. Detta presenteras i andra 
delar av analysen men delar av dessa motsättningar är ändå värda att nämna här. Dessa 
motsättningar tar sitt uttryck i Simons teori om två olika rationaliteter. Subjektiv och objektiv 
rationalitet måste överensstämma för att beslutet skall bli rationellt i sin helhet. Detta skedde 
inte i vår fallstudie, varken inom universitetsstyrelsen eller inom valförsamlingen. 
 
Den objektiva rationalitet Simon beskriver är svår att identifiera inom processen, och 
universitetet, då den i det närmaste endast existerar i teorin. Att säga vad som är bäst för 
organisationen i en sådan här situation blir i stort sett omöjligt eftersom det är en 
värderingsfråga, och beroende av vem man frågar får man olika svar. Detta är den subjektiva 
rationaliteten Simon talar om. Utifrån sina värderingar och sin information har alla deltagare 
olika syn på vad som är bäst. Simon säger att det är svårt för en organisations medlemmar att 
se till verksamhetens totala nytta i beslut utan de ser endast delar därav, subjektiv rationalitet.  
 
Att en demokratisk process skulle vara verktyget för att tillsätta en ny rektor är väl utspridd 
bland universitetets anställda och är tillika djupt rotad. Denna uppfattning stod i strid med 
vissa enskilda individers åsikter men även universitetsstyrelsens kollektiva mening. 
Universitetsstyrelsen ansåg att beslutsprocessen skulle förändras till skillnad mot förut. 
Ledningen hade här en större tillgång till information och hade därmed ett övertag gentemot 
de övriga intressegrupperna och arenornas deltagare. De hade kunskapen om att 
högskoleförordningen hade förändrats och visste vad det innebar. Ledningen hade här 
uppfattningen att beslutet skulle fattas i större enlighet med det privata näringslivets praxis där 
processerna ofta är centraliserade och mindre demokratiska. 
 
Vi ser att de olika deltagarnas har handlat subjektivt rationellt, men att betydelsen av detta har 
varit olika hos de olika deltagarna. Detta ledde till att beslutet kring hur processen skulle 
utformas uppfattades annorlunda av de olika intressegrupperna. Och denna differentierande 
perception är grunden till att den totala beslutsrationaliteten Simon beskriver inte infann sig i 
processen. Därför kan konflikterna förklaras med att de olika deltagarnas subjektiva syn på 
vad som var rationellt var väldigt olika. De olika arenornas uppfattning om processen och 
hur den skulle skötas utifrån vilka värderingar individerna inom de olika arenorna besatt var 
här grunden till de konflikter som uppstod. De olika arenornas individer hade olika 
erfarenheter och olika tillgång till information varför de fattade beslut på helt olika grunder. 
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5.3.1.2 Beslutsrationaliteter  
 
I likhet med Simon beskriver Brunsson att beslutsprocesser är uppdelade i två olika 
rationaliteter men beskriver här en annan del av förloppet. Brunsson menar att rationalitet i 
fattandet av ett beslut är avgörande för att rationalitet i verkställandet av detsamma skall 
infinna sig. Brunsson menar att beslutsfattare måste vara medvetna om de olika ideologier 
som finns bland dem som skall verkställa beslutet och att fokus måste läggas på handlingen.  
 
Denna del av beslutsfattandet beaktades inte av universitetsstyrelsen när beslutet om 
rekryteringsprocessens utformning skulle fattas. Ledningen insåg inte att de olika intresse-
grupperna hade fokus på olika ideologier. Studenterna hade en subjektiv utgångspunkt där de 
visste vad de själva tyckte. De hade även till viss del uppfattad ideologi då de visste vad andra 
tyckte. Lärarna stod mestadels för den objektiva ideologin där de var medvetna om vad 
universitetet som kollektiv hade för uppfattning om problemet. Att dessa synsätt skiljde sig 
borde universitetsstyrelsen ha insett och därmed kunde processen blivit mindre konfliktfylld. 
 
Att universitetsstyrelsen inte fokuserade på verkställandet av beslutet och att de inte insåg de 
differentierande synsätten som fanns i organisationen ledde till att grunden för verkställandet 
av beslutet blev otydligt. Här uppstod därför konflikter som annars kunde ha undvikits. 
 
5.3.1.3 Irrationalitet i beslutsfattande 
 
Initialt i en beslutsprocess arbetar de som står bakom den rationellt enligt Blomquist och 
Jacobsson, det vill säga flera olika alternativ utvärderas. Detta kan vi se i vår fallstudie. Till en 
början diskuterades flera olika alternativ och deras för- och nackdelar i universitetsstyrelsen. 
Efter dessa diskussioner kom ledningen fram till ett förslag på hur processen skulle se ut och 
beslutade enligt detta. Trots att representanter för de olika intressegrupperna var 
representerade i styrelsen, fick inte medlemmarna i grupperna del av de diskussioner som 
förts. Med anledning av detta uppfattades styrelsens beslut vid valförsamlingens första möten 
som mycket irrationellt och främmande, varför valförsamlingens ledamöter då började 
ifrågasätta besluten. Vissa ville, till viss del, sätta stopp för processen och därmed utforma den 
annorlunda och börja om från början. Bland de grepp som då användes var att studenterna 
blev mer formalistiska och använde sig i stor utsträckning av den praxis som finns kring hur 
beslut fattas inom offentlig verksamhet. Dessa argument användes för att ändra i processen 
och få till ett annat beslut än det som redan var fattat av universitetsstyrelsen. 
Valförsamlingens ledamöter krävde mer rationalitet och här vidtog återigen diskussioner för 
att finna alternativ och valförsamlingen försökte uppfinna hjulet på nytt.  
 
Vi ser att konflikter uppstått därför att medlemmarna i organisationen anser att ledningen inte 
varit tillräckligt ”rationell” i sin planering av processen, det vill säga de anser att ledningen 
varit för enkelspårig.  
 
5.3.2 Beslutsfattande och handling 
 
5.3.2.1 Initiering 
 
Universitetsstyrelsen hade i och med den nya formuleringen i högskoleförordningen tagit ett 
större ansvar för rekryteringsprocessen jämfört med tidigare. Rektor Boel Flodgren hade dock 
fyra år tidigare, 1998, redan deklarerat att hon hade för avsikt att avbryta sin mandatperiod 
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innan dess sexåriga slut hade kommit till ända.131 Med anledning härav borde inte hennes 
ansökan om entledigande kommit som någon överraskning för universitetsstyrelsen. Trots 
detta hade ingen tidigare planering genomförts för en rektorsrekrytering. Därför kom denna 
process att tidsmässigt bli väldigt kort och därigenom till viss del stressfylld. 
 
Universitetsstyrelsen hade tidigt planer på att överta ledningen av processen från 
valförsamlingen och därmed ta ett större ansvar. De planerade också hur processen skulle gå 
till och verkar inte ha förstått att en sådan förändring av beslutsprocessen i en  decentraliserad 
och traditionstyngd organisation kunde få konflikter som konsekvenser. 
 
De implementeringsproblem som uppstår när beslut skall övergå till handling beskriver 
March. Han säger att en anledning till att det är svårt att koppla beslut till handling är att den 
operativa kompetensen saknas i organisationen. Så var fallet i vår fallstudie, men detta 
avhjälptes genom att Birgitta Neuhauser kontrakterades. Däremot förankrades inte denna yttre 
hjälp bland deltagarna, och här ser vi att andra implementeringsproblem var större än att 
kompetens fattades. Ledningen var naiv och hade helt enkelt för höga förväntningar på att 
organisationen skulle acceptera de beslut som styrelsen fattade. Det visade sig däremot att de 
olika arenorna som existerade hade olika uppfattningar kring hur processen skulle utformas.  
 
Därför uppstod här intressekonflikter och March beskriver detta som typiskt för tillfälliga 
strukturer. Han menar att när olika grupper skall samarbeta som har olika mål och sätt att 
arbeta, vilket var fallet i Lund, måste koordinationen och kommunikationen vara mycket 
tydlig. Ledningen insåg inte att så var fallet och missbedömde vilka krav som fanns för att 
processens skulle kunna implementeras som de hade beslutat. Universitetsstyrelsens naivitet i 
och med förhoppningarna om att verkställandet av beslutet skulle sköta sig självt genom det 
faktum att målen inte var tillräckligt klara ledde här till konflikter mellan styrelsen och 
valförsamlingen och valförsamlingen och rekryteringsgruppen. 
Brunsson menar att det är ledningens ansvar att se till att beslut följs av handling. I vår 
fallstudie är det tveksamt om så verkligen har skett. I denna fanns två olika arenor: en där 
själva rekryteringen ägde rum, rekryteringsgruppen, och en andra där diskussioner fördes, 
valförsamlingen. Vi ser att universitetsstyrelsen tog för lite ansvar för samordningen av dessa 
vilket ledde till att dessa två arenor i stort sett agerade fritt från varandra utan någon kontakt. 
Den slutna processen ledde också till att mycket lite information spreds till några andra 
grupper. Det står klart att de två olika arenorna agerade på egna beslut och att det inte fanns 
någon helhetssyn, överblick eller samordning. Dessutom ställde universitetsstyrelsen för höga 
krav på rekryteringsgruppen. Bland annat ville man att kandidater av båda könen skulle 
presenteras för valförsamlingen. Detta beslut kunde rekryteringsgruppen inte leva upp till utan 
presenterade i slutändan endast en kandidat, och vi ser här att styrelsen har fattat beslut som 
man sedan inte kunnat omvandla till handling.  
 
5.3.2.2 Konsekvenserna av ett beslut 
 
Det viktiga i ett beslut är dess resultat och konsekvenserna därav hävdar Brunsson i sin teori 
kring kopplingen mellan fattande av beslut och verkställande av det samma. Därför bör alltid 
handlingen och problemen som kan uppstå i dess process beaktas när ett beslut fattas. De 
problem som kunde uppstå diskuterades aldrig i universitetsledningen och därför kunde inte 
konflikterna minimeras. En möjlighet att minimera dessa kunde ha varit att försöka skaffa 
koncensus mellan alla intressegrupper för att få en sådan bred förankring som möjligt. Detta 

                                                 
131 Intervju med förvaltningschef, Honeth, Peter, 2003-12-03. 
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gjordes till viss del då de olika intressegrupperna ingick i styrelsen, men de sågs dock inte 
som representanter bland intressegruppernas medlemmar. 
 
Att hänskjuta verkställandet av ett fattat beslut är ofta mycket vanligt enligt både Brunsson 
och Danielsson i alla typer av organisationer. Detta kan även ta sig uttryck i att externa 
konsulter tas in i projektets tillfälliga struktur. Detta skedde i och med att en rekryteringsfirma 
med Birgitta Neuhauser togs in. Detta leder dock ofta till problem då den ”inhemska” egna 
organisationens medlemmar ofta anser sig kompetenta nog att hantera problemen själva. 
Därför är det otroligt viktigt för en beslutsfattare att tydligt förklara varför denna åtgärd 
vidtagits. Detta gjorde dock inte universitetsstyrelsen och därför kom valförsamlingen 
ledamöter att ifrågasätta detta beslut. Vi ser att konflikter har blossat upp eftersom styrelsen 
inte insett konsekvenserna av sitt beslut och förankrat processen tillräckligt väl hos de olika 
intressegrupperna vilket lett till en frustration som ledde till konflikter. 
 
 

5.4 Deltagares agerande 
 
5.4.1 Psykologi i processen 
 
5.4.1.1 Historia och organisationens ramar 
 
Enligt March, Olsen och Simon är det organisationen som sätter de ramar, den värdegrund, 
som individerna handlar utifrån. Simon hävdar att en organisations historiska minne har stor 
betydelse för hur verksamheten bedrivs idag. Med tanke på universitetets långa och tunga 
tradition var det ytterst svårt att skapa förståelse för denna förändring som nu skedde. Sedan 
Lunds universitets bildande 1666 har rektorsposten på ett eller annat sätt tillsatts genom någon 
form av demokratisk process; antingen genom roterande ledarskap mellan professorer eller 
genom direkta val. Valförsamlingens ledamöter hade, med utgångspunkt från det historiska 
arvet, därför en förutfattad mening om hur processen skulle verka och att de därmed skulle få 
ett reellt inflytande och uttalad makt. Detta är något som Simon, March och Olsen beskriver 
som naturligt då individen finner sig till rätta i det som är normalt och förutsätter att så skall 
vara fallet, hon känner sig trygg i det hon känner igen. Historia, antingen det är fakta eller 
myter, blir en viktig del av den referensram organisationen ger deltagarna. Denna aspekt 
borde universitetsledningen ha beaktat mer. 
 
Som det var nu försökte man implementera en helt ny process. Detta plus det faktum att 
informationen var knapphändig ledde till en osäkerhet bland ledamöterna i valförsamlingen. 
För att hantera denna osäkerhet lutade de sig tillbaka på den trygghet som fanns, nämligen de 
grunder organisationen gav dem för att fatta beslut. Eftersom dessa grunder tagits bort i den 
nya processen blev det en krock mellan två skilda uppfattningar och därmed konflikter. Vi ser 
alltså att den ram för handlande som organisationen ger medlemmarna har ett starkt 
inflytande, och vi ser att för att undvika konflikter måste denna ram ge samma budskap som 
de regler man beslutat skall gälla i en beslutsprocess. Om dessa två är motstående måste de 
nya reglerna förklaras mycket tydligt, annars uppstår konflikt. 
 
5.4.1.2 Helhet i relation till delar 
 
Mintzberg förklarade att universitetet är en mycket decentraliserad organisation. Dessutom 
har Simon förklarat att individer i en verksamhet ofta identifierar sig med delar av 
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organisationen och inte med helheten. Detta var mycket tydligt i vår fallstudie, där 
ledamöterna i valförsamlingen kände sig mest hemma i sin egen grupp och endast ansåg att de 
skulle företräda denna del och inte universitetet som helhet.  
 
Anledningen till att de tre olika grupperna ingick i valförsamlingen var för att styrelsen skulle 
höra samtliga intressegruppers åsikter, men att dessa olika grupper skulle se till Lunds 
universitets bästa var det syfte universitetsledningen hade. Det stod dock tidigt klart att 
individerna starkt delade upp sig i sina respektive grupper och såg sig som en del av dessa och 
inte av verksamheten som helhet. Ledamöterna skulle utgöra representanter för universitetet 
och inte för de olika delarna av detsamma, men de identifierade sig med den egna gruppen 
och diskuterade nästan uteslutande med sina egna. Därmed kom vissa diskussioner och beslut 
i valförsamlingen att röra de olika intressegruppernas säregna intressen. De förespråkade 
därmed inte hela universitetet utan såg bara på besluten som deltagare i en grupp istället för 
hela universitetet. Detta resulterade i att fokus ofta lades på diskussionerna och mycket 
onödig energi lades på dessa diskussioner. Sakfrågan kom ofta i skymundan för den 
principiella och därmed försvann målet med processen ur fokus. Detta var mycket skadligt för 
processen och stora konflikter utbröt. Identifieringen med den egna intressegruppen skapade 
här slitningar dem emellan och konflikter uppstod. 
 
5.4.2 Politik i beslutsfattande 
 
5.4.2.1 Status och förväntningar 
 
Enligt teorikapitlet har March och Olsen identifierat fyra motiv till att deltagare i 
beslutsprocesser koncentrerar sig mer på processen än beslutet, och vi ser att två av dessa 
bekräftas i vår fallstudie. Det första motivet är att visa vilken plats man har i organisationen 
och att visa hur man anser att saker och ting skall gå till. Det andra är att ”distribuera 
hyllningar och anklagelser” till medlemmar i organisationen, och därmed få en möjlighet att 
antingen skaffa sig nya allianser eller hämnas på någon. 
 
Enligt Olsen och March är deltagare i beslutsprocesser ofta mer upptagna av de symboliska 
värden en beslutsprocess innebär än själva beslutet i sig. Detta gäller framförallt i akademiska 
organisationer och därför blir processens utformning och deltagande så viktiga. Detta är något 
som varit fallet i vår fallstudie. Ledningen har sett processen som ett sätt att få fram en bra 
rektor och har hävdat att det viktigaste är att nå det målet. Både lärare och studenter har 
emellertid ansett att processen är av minst lika stor betydelse som slutmålet. Anledningen till 
detta är att lärarna och studenterna anser att det är mycket viktigt att de har rätt att vara med 
och bestämma inom universitetet, och även om de påpekar att de är nöjda med den rektor som 
valdes har konflikter uppstått därför att deras rätt att deltaga och därmed deras status i 
organisationen ifrågasattes.  
 
Som vi sett har även March och Olsens teori om att beslutsprocesser används för att 
”distribuera hyllningar och anklagelser” betydelse i den här processen. I studentpolitiken är en 
vanlig uppfattning att man ”måste kämpa hårt trots att det (studentinflytandet) är 
lagstadgat”.132 Många av studentrepresentanterna i valförsamlingen var aktiva i 
studentpolitiken och hade en bild av att studenterna inte alltid fick det inflytande av ledningen 
som de hade rätt till. De förväntade sig därför en strid om inflytandet även i denna process 
och förmedlade redan från början denna bild till de nyare studentrepresentanterna. Denna 

                                                 
132 Lundagård, Kan lärarna lagen? (nummer 9 2003). 
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förberedelse för konflikt kan vara en stor anledning till att misstänksamhet och därmed 
konflikter uppstod.  
 
Detta får stöd i March och Olsens teori att konflikter om makt inte behöver handla om vem 
som har makt i en situation utan vem som upplevs ha makten. Studenterna hade redan innan 
de gick in i processen på grund av tidigare erfarenheter en föreställning om att ledningen hade 
mer makt än de borde ha, och att den försökte utvidga den makten. Eftersom denna 
utgångspunkt finns, blir också ledningens handlingar tolkade utifrån denna. Ledningens 
försök att styra processen efter de nya regler som finns ses som ett sätt att manipulera och 
”hitta på något”, och studenterna ser det som sin uppgift att mota detta försök och se till att 
makten stannar hos de som de anser bör ha den, nämligen valförsamlingen. Konflikter uppstår 
för att man förväntar sig att makt är något som behöver erövras i beslutsprocessen. 
 
5.4.2.2 Maktens legitimitet 
 
March, Olsen och Morgans teorier om makts legitimitet ger oss hjälp att se orsaker till 
konflikt i beslutsprocesser. Morgan menar att juridiska regler kan ge makt legitimitet, men det 
vi ser i vår fallstudie är att olika kunskap om formella regler för en beslutsprocess samt olika 
tolkningar av regler istället kan vara upphov till konflikt. Vi ser i fallstudien att styrelsen 
grundar sin rätt att styra processen på högskoleförordningens regler, men vi ser också att 
resten av deltagarna som inte har lika stor kunskap om dessa regler och inte visste att 
styrelsens planering följde reglerna reagerade negativt. De hade en annan föreställning om hur 
reglerna för en sådan process såg ut och ansåg därför att den process som styrelsen försökte 
genomföra inte hade juridisk legitimitet. Det gäller alltså inte bara för de som leder en 
process att följa reglerna, utan reglerna och ändringar av dessa måste förklaras tydligt för 
deltagarna annars uppstår konflikt.  
 
Olika tolkningar av regler kan också vara anledning till konflikt. Styrelsen ansåg att man 
motsvarade kravet i högskoleförordningen; att lärare och studenter skall höras genom 
inrättandet av valförsamlingen. Studenterna å sin sida hävdar att deras lagstadgade rätt till 
inflytande inte alls respekterades eftersom de ansåg att valförsamlingen inte hade något reellt 
inflytande. Vi ser här att även om en process utformning följer reglerna är det inget skydd 
mot konflikter därför att regler tolkas olika. 
 
Att konflikter bygger på olika regeltolkningar visas också av att studenterna reagerar så 
kraftigt på att mötesformalia, som till exempel dagordning, inte används hela tiden. Morgan 
menar att den som har kontroll över formalia kan använda denna för att få processen att gå i 
den riktning man önskar. Som flera respondenter påpekat är studenterna väl skolade i formalia 
och är medvetna om vilken makt denna ger, och när mötesformalia som till exempel 
dagordning användes på det sätt som de ansåg legitimt såg de omedelbart ett tecken på 
illegitim maktutövning. Lärarna som inte är vana vid mötesformalia och vet hur den kan 
användas reagerade däremot inte. 
 
Vad vi kan konstatera inte verkade vara aktuellt i den här studien är den underkastelse som 
Forslin pratar om. Istället ser vi att de som inte styrde processen, valförsamlingen, opponerat 
sig mot både styrelsens plan och styrelsens sätt att sköta processen. Underkastelse har inte 
varit aktuellt, vilket kan ha att göra med att organisationen i vår fallstudie är så 
decentraliserad och att de deltagande är vana att ha saker att säga till om att de säger precis 
vad de vill. Däremot ser vi att det efter ett tag uppkommit en stor uppgivenhet bland 
deltagarna och att intresset minskat drastiskt eftersom man upplevt att de som hade makten 
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inte lyssnade. Vi drar därför slutsatsen att underkastelse inte verkar vara en viktig orsak till 
konflikter i professionella byråkratier. 
 
5.4.2.3 Polarisering 
 
Flera av de faktorer vi sett hittills i analysen bidrog till att vår fallstudie utvecklade sig till det 
som March och Olsen kallar en politisk beslutssituation, det vill säga att deltagarna riktade in 
sig mer på att kämpa om vilka regler som skulle gälla för processen istället för att försöka 
fatta beslut. Denna situation utvecklade sig till att bli mer och mer polariserad. 
 
När valförsamlingens ledamöter på första mötet märkte att situationen inte såg ut som de 
förväntade sig uppstod förvirring och även misstänksamhet mot ledningen. För att hantera 
detta började lärare, andra anställda och studenter ha egna möten där de diskuterade 
processen. På så sätt fick de sin syn på processen bekräftad av andra som delade den synen. 
Det ledde till att de såg med skepsis på den information som styrelsen gav på de vidare 
mötena med valförsamlingen, och vi ser också att rykten till exempel om vilka som var 
kandidater tog fart. Deltagarna blir då enligt teorin övertygade om att processen är politisk 
och att det handlar om att kämpa för sin position, vilket vi ser händer även i vår fallstudie där 
valförsamlingens ledamöter började lägga förslag som skulle stärka deras position. Ju större 
konflikterna blev desto större blev polariseringen och oförmågan att se den andras situation. 
Processen hamnade i en ond cirkel. Vi ser alltså att flera faktorer ledde till konflikter i sig, 
men också att de bidrog till en polarisering av processen som ledde till att konflikterna växte 
och blev svårare att hantera. 
 
Inga åtgärder vidtogs heller av ledningen att minska den här polariseringen sedan väl deras 
första förslag om att valförsamlingen skulle utse en grupp inom sig för att kommunicera med 
rekryteringsgruppen blivit nedröstat. Vi ser också i intervjuerna att denna polarisering 
fortfarande finns kvar när respondenterna berättar om de andra deltagarna. Exempel är: 
”Studenterna är så upptagna av formalia att det blir bara paragrafrytteri – Ledningen försöker 
köra över oss genom att inte använda formalia” och ”Vi var där från ledningen för att 
informera och se så de lagliga aspekterna följdes – Ledningen var där för att köra sitt race”.  
 
Det är också intressant att dra paralleller mellan vår fallstudie och Danielssons exempel från 
Hallandsåsen där en polarisering uppstod mellan olika grupper eftersom de såg olika på 
världen på grund av deras olika kunskap. Vi ser i vårt fall att styrelsen har en sorts kunskap 
om rektorsrollen där de betonar att den förändrats kraftigt, medan valförsamlingen inte ser 
denna förändring. Vi ser också att styrelsen har kunskap om hur rekryteringar av högre chefer 
i andra organisationer går till, medan valförsamlingen har kunskap om hur det brukar fungera 
inom universitetsvärlden. Dessa olika kunskaper ger olika syn på vad som är viktigt, och det 
sker en polarisering mellan de som betonar att processen skall utformas efter rektorns nya roll 
och de som betonar att processen skall utformas utifrån organisationens egenskaper. 
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5.5 Interaktion mellan deltagare 
 
5.5.1 Kommunikation i beslutsfattande 
 
5.5.1.1 Kommunikation för koordinering 
 
Enligt Simon är kommunikation avgörande i en beslutsprocess eftersom man måste 
koordinera deltagarna för att processen skall gå att genomföra. I vår fallstudie ser vi att det här 
inte har fungerat. I styrelsens planering för processen finns det en tydlig uppdelning av 
processens olika aktörer och deras uppgifter. Det finns dessutom en tydlig planering av hur 
processen skall gå till. Denna tydliga uppdelning och planering finns emellertid inte när 
deltagarna i valförsamlingen beskriver sin roll och processen. Där finns istället förvåning över 
att processen var nästan klar när de kom in i bilden, samt en ilska över att de upplever sig som 
alibin för att göra processen demokratisk. Lärarrepresentantens påpekande att det aldrig 
verkade som om det var meningen att valförsamlingen skulle få välja rektor visar tydligt att 
kommunikationen inte gått fram om att valförsamlingen faktiskt bara skulle tillfrågas. Deras 
roll har aldrig förståtts. 
 
Här ser vi tydligt att kommunikationen om hur processen skall gå till inte har fungerat. 
Styrelsen har inte velat ha en traditionell process, utan har endast velat låta valförsamlingen 
säga om de godkänner styrelsens kandidater eller inte. Valförsamlingens ledamöter däremot 
har inte förstått denna nyordning, utan tror att styrelsen använder dem för att det skall ”verka 
vara demokratiskt”. Styrelsen har velat förankra rektorn, men har glömt att förankra 
processen. Den bristande kommunikationen och därmed bristande koordineringen leder inte 
bara till att processen är svår att genomföra, utan är också en stor orsak till konflikt. 
 
Styrelsen har alltså använt sin roll som planerare, men har inte insett att deras roll också är att 
vara koordinerare och har därför inte kommunicerat tillräckligt med valförsamlingen. Skälen 
till detta var dels att de inte visste vilka valförsamlingens ledamöter var, dels att de inte ville 
utöva makt. Trots detta hade det varit viktigt att börja kommunicera tidigare och mer för att 
koordinera processen. Hade man kommunicerat processens roller och planering redan till de 
som skulle utse valförsamlingens ledamöter hade ledamöterna redan när de valdes vetat sin 
roll i processen. Hade man dessutom vågat gå in mer aktivt i processens senare skede och 
informera mer om roller och planering hade koordineringen kunnat finslipas. Nu blev 
ledningen för sen och för vag med sin koordinering, vilket ledde till att ledamöterna i 
valförsamlingen skapade sig en egen bild av vad deras roll innebar. Eftersom denna inte 
stämde överens med styrelsens planering ledde det till missuppfattningar och konflikter. 
 
Inte heller deltagarna i rekryteringsgruppen verkar ha förstått sin roll fullt ut. Styrelsens 
ordförande trodde att de olika representanterna där skulle förankra processen i de grupper de 
representerade och att övrig kommunikation därför inte var så viktig, men konstaterar att det 
inte blev så. Studentrepresentanten säger att de fick inte veta något från sina representanter 
eftersom de menade att allt var hemligt. Vi ser att koordineringen av rollerna inte fungerat ens 
inom rekryteringsgruppen eftersom det inte verkar ha gått fram vad det är som skulle vara 
konfidentiellt (kandidaternas identitet) och vad som kunde kommuniceras vidare (hur 
processen gick till). Vi ser att bristande kommunikation inom ledningen leder till bristande 
koordinering även där, och denna brist på koordinering i ledningen leder till att 
kommunikationen till resten av deltagarna inte fungerar, vilket leder till konflikt. 
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Blomqvist och Jacobsen hävdar i och för sig att det alltid finns konflikter när flera aktörer är 
inblandade i ett beslut och att det därför är viktigt att se till att dessa problem kontinuerligt 
bearbetas under processen i ett gemensamt forum. Detta skedde inte i vår fallstudie. Styrelsen 
försökte i och för sig göra detta genom att erbjuda en mindre grupp av valförsamlingen att 
träffa rekryteringsgruppen för att skapa ett sådant forum. När detta inte lyckades verkar det 
emellertid som om man gav upp försöken till att hitta ett gemensamt forum. Hade man inte 
gjort detta utan istället försökt skapa ett sådant forum i valförsamlingen är det möjligt att 
ledamöterna i valförsamlingen hade upplevt att det fanns en dialog och att en del av 
misstänksamheten försvunnit. Bristande konflikthantering bidrar alltså inte till konflikter i 
beslutsprocesser, men utan konflikthantering ser vi hur små konflikter tillåts växa sig större. 
 
5.5.1.2 Kommunikation om Vad och Hur 
 
Simon menar att det är viktigt att skilja på kommunikation som berättar Vad som skall göras 
och kommunikation som berättar om Hur något skall göras, annars är risken stor att 
beslutsprocessen inte fungerar. Vi ser i vår fallstudie att kontakten mellan styrelse och 
valförsamling har främst varit skriftlig, genom först media och sedan genom kallelsen till 
första mötet. Enligt Simon går detta bra så länge det bara är Vad som skall göras som skall 
kommuniceras. Detta verkar inte heller ha lett till några konflikter i fallstudien. 
 
När styrelsen kommunicerade Hur rekryteringen skulle gå till har det däremot blivit problem. 
Enligt Simon är Hur deltagarna skall göra något ofta inbäddat i organisationens rutiner, och 
det krävs tydlig och omfattande kommunikation om man vill ändra på detta. Det han kallar 
intern PR, det vill säga att inte bara berätta för deltagarna vilken roll de har utan även att 
försöka få dem att förstå och acceptera den, har inte fungerat i vår fallstudie. Hur den nya 
processen skall gå till har bara kommunicerats till valförsamlingens ledamöter i en 
promemoria som inte var tänkt att övertyga utan bara informera. I detta material förklarades 
inte heller hur processen 2002 skilde sig från tidigare liknande processer. Där fanns dessutom 
så mycket annan information att Hur-informationen lätt kan ha förbisetts. Dessutom kom 
denna information för sent. Deltagarna bildade sig redan, när de valdes till ledamöter av 
valförsamlingen, en bild av vilken roll de skulle ha, vilket inte alls stämde med den som var 
planerad för dem. På grund av detta hjälpte det inte heller att deltagarna fick muntlig 
information om hur processen skulle gå till på det första valförsamlingsmötet. Eftersom det 
finns inbäddat i organisationens struktur hur en sådan här process skall gå till hade mer energi 
behövts läggas på kommunikationen som kunde ändra den här normen tidigt i processen.  
 
Ett tydligt exempel på denna starka Hur-tradition var användandet av en valförsamling. Just 
eftersom det dessutom finns en så lång och stark tradition av att använda sig av en sådan 
borde man inte ha använt sig av ett sådant forum. Skall en stark hur-norm bytas ut i en process 
som är så viktig och där många vill vara med och bestämma krävs en tydlig kommunikation, 
och att använda sig av den gamla formen gav signaler om att man skulle använda den vanliga 
processen. Att byta namn hade förmodligen inte heller varit nog, utan hela strukturen på 
hörandet hade behövt bytas ut och anledningen till detta kommunicerats tydligt och tidigt för 
att bryta Hur-normen. Konflikter uppstod eftersom kommunikationen till deltagarna om Hur 
processen skulle gå till inte fungerade. 
 
Vi ser även i vår fallstudie hur det som Danielsson kallar tyst ledarskap har bidragit till 
konflikter. Ledningens aktiviteter har varit avsedda att kommunicera en sak, men har tolkats 
som något helt annat. Styrelsens ordförande gav medvetet lite information till valförsamlingen 
för att han inte ville anklagas för att ta för mycket makt. Detta tolkades helt tvärtom, 
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valförsamlingen såg det som hemlighetsmakeri och en ovilja att ge raka besked. Samma sak 
hände när förvaltningschefen deltog på valförsamlingens första möte för att med se till att 
processen levde upp till de formella kraven. Detta tolkades istället av valförsamlingen som att 
en tjänsteman försökte ta makt från de valda företrädarna för universitetets olika grupper. Det 
är uppenbarligen mycket viktigt att ta hänsyn till det tysta ledarskapets påverkan eftersom 
oförutsedda effekter kan leda till ilska och konflikter. 
 
5.5.2 Mål i beslutsfattande 
 
5.5.2.1 Olika syn på mål och medel 
 
Något som är karakteristiskt för vår fallstudie är en oenighet mellan deltagarna om vad som är 
målet för processen och vad som bara är ett steg på vägen dit. Vi ser att det, precis som Simon 
säger, inte finns någon tydlig mål-medel-hierarki utan att de olika deltagarna har olika syn på 
vad som är mål och vad som endast är ett medel. Alla ser det som viktigt att få en bra rektor, 
det är man ense om. Däremot anser styrelsen att målet om att valförsamlingen skall ha flera 
kandidater att välja på är ett sätt att nå målet, men inget mål i sig och inget man måste 
använda sig av. Ledamöterna i valförsamlingens däremot anser att det är ett mål i sig att de 
skall få ta ställning till flera kandidater, därför att de ser det som att de inte kan förrätta val 
annars. 
 
Styrelsen anser också att processens utformning i sig inte är ett mål, medan det 
valförsamlingen kallar en demokratisk process är ett mycket viktigt mål för dess ledamöter. 
Ledningen menar att processen inte är lika viktig som målet, medan studenter och lärare 
menar att utformningen är mycket viktig för att ge legitimitet åt rektorn. Det är tydligt att 
olika uppfattning om vad som är ett mål och vad som endast är ett sätt att nå det inte bara 
innebär en svårighet att nå resultat utan också är en mycket viktig orsak till konflikter i 
beslutsprocesser. 
 
5.5.2.2 Subgoal identification 
 
Det är inte nog med att deltagarna är oense om vad som är mål och vad som inte är det, när de 
väl identifierar mål som alla delar har de dessutom olika uppfattning om vad dessa innebär, 
det vill säga det fenomen som Simon kallar subgoal identification. Alla deltagare anser att det 
är viktigt att rektorn får en bra förankring i organisationen. Däremot har man olika 
föreställningar om vad förankring betyder. För styrelsen innebär det att de olika grupperna 
inom universitetet skall få möjlighet att uttala sig om vad de tycker om den kandidat som 
styrelsen presenterar, vilket i sig inte behöver betyda att styrelsen faktiskt rättar sig efter detta. 
Denna uppfattning få de stöd av i högskoleförordningen, och det är den som används i 
näringslivet där de flesta styrelseledamöterna inklusive ordföranden kommer från. 
 
För ledamöterna i valförsamlingen betyder förankring i organisationen något helt annat. De 
associerar det till en valsituation där valda företrädare för medlemmarna röstar och tar 
ställning till flera kandidater. Denna föreställning bygger på tradition, och på en rädsla för att 
en rektor som inte tillsatts på detta sätt inte skulle tillgodose alla delar av organisationen. När 
sedan dessa båda sätt att se på förankring möts i processen uppstår konflikter. Styrelsen tycker 
att valförsamlingen har för höga krav, och valförsamlingen blir upprörd eftersom man tycker 
att styrelsen bara använder dem som alibi. Vi ser att olika subgoal identification är en stor 
orsak till konflikt i beslutsprocesser. 
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5.5.2.3 Ändrade förutsättningar, ändrade mål 
 
I vår fallstudie märkte ledningen att man inte skulle kunna nå det mål om fyra kandidater man 
satt upp. Blomqvist och Jacobsen menar att detta inte är något exceptionellt utan att det i alla 
projekt förr eller senare är nödvändigt att revidera sina mål. De menar då att det är bra att 
ägna sig åt återkoppling och ifrågasättande, men att detta bör ske med alla inblandade, även 
personalen. Som vi såg i vår fallstudie tog styrelsen själv beslutet om att man inte längre 
behövde presentera fyra kandidater för valförsamlingen, och sedan informerades övriga 
deltagare om detta. Detta agerande stämmer överens med den roll styrelsen såg att man hade 
som de som styrde processen. Det kolliderar å andra sidan mot valförsamlingens syn på sig 
själv. De ansåg att de skulle välja på flera kandidater och blev upprörda när de upplevde att 
den demokrati de förväntar sig krymps eftersom styrelsen tar beslut den enligt valförsam-
lingen inte har rätt till. Vi ser i teorin att målrevidering är nödvändig i beslutsprocesser, men 
empirin lär oss att om denna revidering inte förankras uppstår konflikter. 
 
 

5.6 Sammanfattning av kapitlet 
 
Med hjälp av teorier om vad som är centralt i professionella byråkratier och offentlig 
verksamhet ser vi att det visserligen är kontroversiellt att använda sig av metoder från det 
privata näringslivet, men att de stora anledningarna till konflikter i beslutsprocesser i sådana 
organisationer beror på andra saker. Det är tydligt att konflikter uppstår om man inte tar 
hänsyn till organisationens traditioner när processer ändras. Likaså är det tydligt att en 
anledning till konflikt är att människor som är vana att jobba självständigt protesterar när de 
sätts i en position där de känner sig maktlösa och oviktiga. 
 
Genom att titta på beslutsprocesser från perspektivet om insiktströghet ser vi att konflikter 
inte behöver uppstå för att deltagarna är ovilliga att acceptera en ny roll, utan att de kan 
uppstå för att de inte inser att de har en ny roll. Därför handlar de enligt den roll de känner till, 
och konflikter uppstår när denna gamla roll inte passar in i den nya processen. Vi ser också 
med hjälp av teorier om rationalitet i beslutsfattande, att om deltagarnas syn på vad som är 
rationellt beteende, skiljer sig åt, är det en grund för konflikt. 
 
Universitetsstyrelsens naivitet i och med förhoppningarna om att verkställandet av beslutet 
skulle sköta sig självt gjorde att man inte lade tillräcklig fokus på implementeringen av 
processen. Detta ledde till att koordineringen inte fungerar vilket leder till konflikter. Vi ser 
också att om planeringen av en beslutsprocess är dåligt förankrat i organisationen leder det till 
svårigheter, frustration och konflikter vid genomförandet av denna. 
 
När människor skall fatta beslut tar de hjälp av den referensram som organisationen ger dem 
genom historia och vana. För att undvika konflikter måste denna ram ge samma budskap som 
de regler man beslutat skall gälla i en beslutsprocess. Om dessa två säger emot varandra måste 
de nya reglerna förklaras mycket tydligt, annars uppstår konflikt. Det är också viktigt att 
ledningen för en beslutsprocess får deltagarna att identifiera sig med hela organisationen 
istället för dess delar, annars riskerar man att deltagarna drar åt olika håll eftersom olika saker 
är bra för olika grupper. I sådana fall uppstår lätt konflikter. 
 
Efter att ha analyserat empirin utifrån teorier om politik i beslutsfattande ser vi att det finns 
flera olika anledningar till konflikt i beslutsprocesser. Den första är att konflikter uppstår 
därför att människors rätt att deltaga och därmed deras status i organisationen ifrågasätts. Vi 
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ser också att konflikter uppstår på grund av att deltagarna förväntar sig att sådana skall 
uppkomma, och på grund av att de förväntar sig att makt är något som behöver erövras i 
beslutsprocesser. 
 
Även regler kan ge upphov till konflikter i beslutsprocesser. Det gäller inte bara för de som 
leder en process att följa reglerna, utan reglerna och ändringar av dessa måste förklaras tydligt 
för deltagarna annars uppstår konflikt. Även om en process utformning sedan följer reglerna 
är det inget skydd mot konflikter därför att reglerna kan tolkas och värderas olika. Något som 
sedan växer fram på grund av att konflikter uppstår är en polarisering. Denna har sedan 
förvärrat konflikterna eftersom den förhindrat en konstruktiv konflikthantering. 
 
Efter en analys utifrån kommunikation i beslutsfattande ser vi att bristande kommunikation i 
beslutsprocesser leder till bristande koordinering av deltagarnas roller. När dessa inte stämmer 
överens uppkommer missuppfattningar och konflikter. Vi ser också att bristande koordinering 
inom ledningsgruppen leder till att kommunikationen med resten av organisationen inte 
fungerar vilket i längden leder till konflikter. Dessa kan emellertid hanteras om man har en 
bra konflikthantering, men utan en sådan tillåts små konflikter att växa sig större. Vi ser att 
utan en bra kommunikation försvåras koordineringen, vilket leder till missförstånd och 
konflikter, vilket i sin tur försvårar kommunikationen. En ond cirkel uppstår. 
 
Vi ser också att konflikter lätt uppstår när kommunikation till deltagarna om Hur processen 
skall gå till inte fungerar. Det är dessutom uppenbarligen mycket viktigt att ta hänsyn till det 
tysta ledarskapets påverkan eftersom oförutsedda effekter kan leda till ilska och konflikter. 
 
Efter en analys av beslutsprocesser utifrån teorier om mål i beslutsfattande är det tydligt att 
olika uppfattningar om vad som är ett mål och vad som bara är ett sätt att nå det är en mycket 
viktig orsak till konflikter i beslutsprocesser. Även subgoal identification verkar vara en stor 
orsak till konflikt i beslutsprocesser. Vi har också sett att det är nödvändigt att förankra 
förändringar av processens mål hos alla deltagare eftersom det annars lätt uppstår konflikter 
på grund av att deltagarna känner sig överkörda. 
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Kapitel 6 – Slutsatser 
 

I detta kapitel presenteras de slutsatser som analysen gett. 
 
 
 

6.1 Introduktion till slutsatserna 
 
Med hjälp av vår analys har vi kunnat identifiera viktiga faktorer som leder till konflikter i 
beslutsfattande. Dessa slutsatser presenteras i detta kapitel. Som tidigare konstaterats gäller 
slutsatserna för organisationer som kan karakteriseras som professionella byråkratier samt 
organisationer i offentlig sektor. 
 
Vi såg i analysen att en rad orsaker leder till konflikter i beslutsprocesser, men det som också 
är tydligt är att dessa går att hänföra till två grunder:  
 

1. strukturen på den organisation där processen utspelar sig 
2. bristande kommunikation 

 
Detta samband kommer vi här att utveckla, och vi sammanfattar det hela i en modell. 
 
 

6.2 Maktförskjutning 
 
Flera personer har i empirin gjort gällande att det skulle vara inflytandet från näringslivet som 
varit grund till konflikterna i fallstudien. Vi menar att det kan se ut så vid en första 
granskning, men om man tar ett steg tillbaka ser man att det som deltagarna i processen 
protesterat mot inte i första hand är att tänkande från näringslivet fått inflytande utan att makt 
har flyttats från den operativa kärnan upp till ledningen. Decentraliseringen i beslutsprocessen 
har minskat och det har lett till konflikter. 
 
I en organisation som är starkt decentraliserad är medlemmarna vana att jobba självständigt 
och att ha mycket att säga till om. I universitetsvärlden finns dessutom en lång tradition av 
kollegialt beslutsfattande. När då organisationens medlemmar sätts i en position där de känner 
sig maktlösa och oviktiga protesterar de. De upplever att deras status ifrågasätts och börjar 
försvara denna. Konflikter uppstår. Sedan kan man kalla denna centralisering av inflytande i 
beslutsprocesser för inflytande från näringslivet, men den kan också ha andra grunder. Vi ser 
emellertid att ökat inflytande från näringslivet i sig inte är någon större orsak till konflikt utan 
att det är centraliseringen av makten i beslutsprocesser i en starkt decentraliserad organisation 
som leder till konflikt.  
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6.3 Bristande kommunikation 
 
I analysen identifierade vi följande faktorer som orsakar konflikt i beslutsprocesser: 

- Insiktströghet 
- Olika syn bland deltagarna på vad som är rationellt beteende 
- Ingen hänsyn tas till hur organisationens historia och vanor påverkar medlemmarna. 
- Skillnad i syn på regler 
- Förväntningar på att konflikter skall uppstå leder till polarisering 
- Dålig koordinering av deltagarns roller, även inom ledningsgruppen 
- Skillnad i syn på vad som är mål och vad som är medel  
- Olika subgoal identification.  

 
Dessa åtta faktorer har emellertid en gemensam grund, bristande kommunikation. De beror 
nämligen till allra största delen på missuppfattningar och fördomar, vilka skulle kunna 
minimeras med en genomtänkt fungerande kommunikation.  
 
Insiktströghet beror i och för sig inte på att kommunikationen inte fungerar, men med tydlig 
kommunikation innan processen sätts igång kan trögheten minska och därmed kan en 
konfliktfaktor tas bort. Bristande kommunikation om vad som händer i beslutsprocessen kan 
även förstärka deltagarns olika syn på vad som är rationellt beteende. Det är när deltagarna 
inte har kunskap om varandras situation som man upplever varandras beteenden som 
irrationella. 
 
Vi såg också genom analysen att om inte kommunikationen om hur en beslutsprocess skall gå 
till fungerar uppstår förvirring. Deltagarna skaffar sig då en grund att stå på genom att falla 
tillbaka på organisationens historia och vanor. Stämmer dessa inte överens med hur processen 
är planerad uppstår konflikter. Detta kan avhjälpas om kommunikationen mellan ledning och 
deltagare fungerar. Bristande kommunikation leder även till att deltagarnas skilda syn på 
vilket regelverk som skall gälla och vad det innebär förstärks.  
 
Deltagarns förväntan om att konflikter skall uppstå är en stor anledning till att det faktiskt blir 
så. Den är också allvarlig eftersom den leder till polarisering vilket ytterligare förstärker 
konflikterna. Bristande kommunikation i processens inledning förstärker de fördomar som  
misstänksamheten bygger på, medan god kommunikation tidigt i processen är nödvändigt för 
att hindra att polarisering uppstår.  
 
Bristande kommunikation är också anledningen till att koordineringen av deltagarnas roller i 
en beslutsprocess inte fungerar. När olika deltagare har olika syn på vad deras roller i 
beslutsprocessen innebär uppstår konflikter, vilket i sin tur leder till polarisering, vilket 
försvårar kommunikation och koordinering ännu mer. Vad som blivit tydligt i analysen är att 
det är extra viktigt att denna kommunikation och koordinering av rollerna fungerar bland de 
som planerar beslutsprocessen. Om de inte vet vem som har ansvar för vad, kommer 
kommunikationen definitivt inte att fungera, och den onda cirkeln fortsätter. 
 
Slutligen har vi det faktum att bristande kommunikation leder till att deltagarna har olika syn 
på vad som är målet med processen och vad som bara är ett sätt att nå detta. Bristande 
kommunikation mellan deltagarna leder också till att de identifierar olika subgoals, vilket 
också leder till konflikt eftersom det leder till att deltagarna lägger fokus på olika saker. 
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Vi inser att bristande kommunikation inte alltid är grunden till konflikter i beslutsprocesser 
men däremot anser vi att det utgör grunden för de konflikter som uppstod i denna fallstudie. 
Vi sammanfattar vårt resonemang i modellen nedan. 
 

      
 
 
 

6.4 Fortsatt forskning 
 
Vi har genomfört vår studie med utgångspunkt i empirin och har genererat en modell som 
förklarar varför konflikter i beslutsprocesser uppstår. Vad som nu vore intressant är att göra 
ytterligare undersökningar för att antingen bekräfta eller förkasta det vi kommit fram till, 
antingen genom att undersöka en liknande process och se om samma resultat nås eller att 
undersöka en helt annan beslutsprocess för att se om resultaten håller. 
 
Något som också vore intressant är att undersöka vad man kan göra för att komma till rätta 
med de här konfliktorsakerna. Vi har konstaterat att bristande kommunikation är grunden till 
konflikter i beslutsprocesser, och hur en process skall läggas upp för att komma till rätta med 
detta vore mycket intressant att undersöka. Det vore också intressant att undersöka vad som 
händer i en organisation efter att en konfliktfylld beslutsprocess är avslutad, för att se om 
konflikterna ligger kvar och påverkar den ordinarie verksamheten. 
 
Vi har sett att tradition har en stark inverkan på beslutsprocesser i offentlig sektor, och det har 
också konstaterats att sektorn utsätts för allt större influenser från omvärlden. Det vi kunnat 
konstatera här är att en förändring i organisationsstrukturen kan leda till konflikt i 
beslutsprocesser, och att följa förändringen i den offentliga sektorn och se vilken inverkan den 
har på beslutsfattandet vore mycket intressant. 
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Bilaga 1 – Intervjumall  
 
Intervjumall 1 – för respondenter verksamma på universitetet 
 
Demografiska frågor 
Namn? 
Befattning? 
Vad innebär befattningen och hur länge har du haft den? 
 
Respondentens bild av processen 
Kan du berätta om processen i kronologisk ordning från det att du kom in i den till den avslutades? 
 
Respondentens roll i processen 
Vad hade du för roll? 
Vilken betydelse hade den/du för processen? 
 
Jämförelse med tidigare rekryteringar av rektor (om respondenten varit med)  
Om du jämför med tidigare rekryteringar, vad är de största likheterna respektive skillnaderna i processen? 
Har betydelsen av de olika rollerna i processen förändrats? Hur? 
Om respondenten upplevt skillnader, är dessa positiva eller negativa? 
 
Konflikterna i processen 
Vad tror du konflikterna i processen berodde på? 
 
Målet med processen 
Vad var målet med processen? 
 
Ideal process 
Hur anser du att en rektorsrekrytering borde gå till? 
 
Övrigt 
Finns det något mer du tycker vi borde veta? 
 
- - - - - - - - -  
 
Intervjumall 2 – för ämnesrådet på utbildningsdepartementet 
 
Demografiska frågor 
Namn? 
Befattning? 
Vad innebär befattningen och hur länge har du haft den? 
 
Respondentens bild av processen 
Kan du berätta om processen i kronologisk ordning från det att du kom in i den till den avslutades? 
 
Jämförelse med tidigare rekryteringar av rektor (om respondenten varit med)  
Om du jämför med tidigare rekryteringar, vad är de största likheterna respektive skillnaderna i processen? 
Vad har hänt på andra universitet i Sverige som rekryterat efter 1998? 
 
Målet med processen 
Vad var målet med processen? 
 
Ändringar i förutsättningarna för processen 
Hur ändrades högskoleförordningen 1998? 
Hur har rekrytering gått till tidigare? 
 
Övrigt 
Finns det något mer du tycker vi borde veta? 


