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Syftet med undersökningen var att undersöka om och hur samverkan mellan arbetsgivare och 
medarbetare inom äldreomsorgen ger medarbetarna möjlighet att påverka sin arbetsplats och 
sin arbetssituation samt om det fanns områden inom samverkan som kunde förbättras.
Ledarskapet på enheterna är så intimt förknippat med samverkan och medarbetarnas möjlighet 
till påverkan vilket gjort att även det har fått en roll i denna undersökning. Undersökningen, 
som bestod av riktade öppna intervjuer, genomfördes med sex respondenter som arbetade på 
tre olika arbetsplatser. Respondenterna var personer som arbetade i den direkta omvårdnaden 
som undersköterskor eller vårdbiträden. Arbetsplatserna var särskilda boenden inom 
äldreomsorgen i en medelstor stad i Mellansverige. Resultatet visade att de flesta 
respondenterna var nöjda med den samverkan som fanns på arbetsplatsen och att de kände att 
de hade möjlighet att kunna påverka både sin arbetsplats och sin arbetssituation. Det fanns 
brister och förbättringsområden inom samverkansarbetet, men på det stora hela så var 
medarbetarnas intryck positivt. En slutsats jag kan dra av denna undersökning är att 
samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare inom äldreomsorgen fungerar på ett för 
medarbetarna tillfredställande sätt. Det finns områden som kan och bör förbättras, framförallt 
när det gäller mer övergripande frågor i verksamheten, men överlag är de flesta medarbetarna 
nöjda med samverkan som den ser ut i dag.

Nyckelord: Samverkan, Delaktighet, Arbetsplatsträffar, Äldreomsorg, Ledarskap, 
Kommunikation



Förord

Det tog mig två terminer att färdigställa denna uppsats och det har varit en lång och 
händelserik tid för mig. Det som skulle bli en termin av fokusering och koncentration på 
uppsatsen blev istället ett år då jag både började nytt jobb, blev gravid och fick en fantastisk 
liten dotter samt arbetade med denna uppsats. Det har varit tufft och jobbigt men fantastiskt 
roligt även om det har funnits stunder då jag önskat att jag kunde fokusera på bara en sak.

Det finns massor av personer som på olika sätt hjälpt mig under denna tid och som verkligen 
förtjänar ett tack. De respondenter som ställt upp och gett mig av sin tid för att jag ska kunna 
genomföra undersökningen. Ingrid, min handledare, som har varit tillgänglig under hela tiden 
med goda råd och mycket uppmuntran. Min chef, Barbro, som har trott på mig och inte tappat 
hoppet att jag någon gång ska bli klar med denna kurs och mina medarbetare på arbetet som 
visat stort tålamod. Sist men inte minst min sambo som ställt upp och gett mig tid och 
möjlighet att jobba med uppsatsen samt min lilla dotter som är så snäll att jag kunnat slutföra 
detta arbete under hennes första levnadsmånader.

Västerås i maj 2007

Sofia Lundin
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1. Inledning

Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare är alltid aktuellt att diskutera och förbättra. 
Det finns många undersökningar som visar på att medinflytade och möjlighet för 
medarbetaren att påverka sitt arbete höjer effektiviteten och kvalitén för verksamheten. För
den kommunala äldreomsorgen, som ofta finns i fokus både i media och för våra politiker, är 
det otroligt viktigt att ta tillvara på de möjligheter till förbättringar som samverkan kan ge.

Under 1980- och 1990–talet har det skett stora förändringar inom den offentliga sektorn i 
Sverige. Man har övergått till att konkurrensutsätta verksamheter och i och med det också 
övertagit delar av den privata sektorns ledningssystem, detta på både gott och ont. New public
management är ett begrepp som under dessa decennier blir mer och mer använt inom den 
offentliga sektorn och därmed också inom äldreomsorgen. Detta har naturligtvis också 
avspeglat sig på alla nivåer inom verksamheterna.

Äldreomsorgen har under en längre tid varit ett relativt outforskat område inom vetenskapen. 
I början av 2000-talet konstaterades dessa kunskapsluckor av den statliga kommittén 
Välfärdsbokslut (SOU 2001:79 i Gustafsson & Szebehely, 2005). De senaste åren har dock 
intresset för äldreomsorgen växt och det har forskats och skrivits en hel del inom detta 
område.  

Samverkansavtalet, som är det dokument som reglerar samverkan mellan arbetstagare och 
arbetsgivare inom bland annat kommunerna, gjordes om 2005 och det samverkansavtal som 
nu gäller heter FAS 05. FAS, som står för Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i kommuner, 
landsting och regioner, har slutits mellan arbetsgivarorganisationer och fackförbund med syfte
att öka medbestämmande och inflytande för medarbetarna på arbetsplatserna. Varje kommun 
(och företag) har också egna lokala samverkansavtal och dokument som styr samverkan.

Det är den samverkan som regleras i FAS 05 som kommer att finnas i fokus för min 
undersökning. Jag vill se hur medarbetarna inom den kommunala äldreomsorgen ser på 
samverkan och hur de tycker att den kan förbättras. FAS 05 är ett gediget avtal där man 
arbetat fram ett samverkanssystem för olika sorters verksamheter för att förenkla och stärka 
samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare. Tyvärr så tror jag att man ofta ser det som ett 
jobbigt måste i verksamheterna istället för att se det som ett verktyg för att utveckla 
verksamheten. Jag är intresserad av varför det är på det sättet och vad man kan göra åt det. I 
bästa fall kommer mina resultat att ge underlag för såväl vidare forskning som utveckling av 
samverkan på arbetsplatser.

1.1 Syfte

Syftet med undersökningen var att undersöka om och hur samverkan mellan arbetsgivare och 
medarbetare inom den kommunala äldreomsorgen ger medarbetarna möjlighet att påverka sin 
arbetsplats och sin arbetssituation samt om det fanns områden inom samverkan som kunde 
förbättras. Ledarskapet på enheterna är så intimt förknippat med samverkan och 
medarbetarnas möjlighet till påverkan vilket gjort att även det har fått en roll i denna 
undersökning.
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1.2 Forskningsfrågor

 Hur upplever medarbetarna inom äldreomsorgen att de genom samverkanssystemet har 
möjlighet att vara delaktiga och påverka beslut gällande den verksamhet de arbetar i?

o Hur fungerar samverkan mellan arbetsgivare och medarbetare i verkligheten i 
äldreomsorgen?

o Vad i samverkan fungerar bra och vad fungerar mindre bra?
o På vilket sätt är ledarskapet viktigt för samverkan?
o Vad kan göras för att förbättra samverkan inom äldreomsorgen?

1.3 Avgränsningar

Jag har valt att avgränsa min undersökning till särskilda boenden inom den kommunala 
äldreomsorgen. Att jag väljer just äldreomsorg beror på att det är en verksamhet jag känner 
och där jag vet att det ofta finns problem med samverkan. Detta betyder dock inte att jag inte 
tror att samma problem finns inom andra verksamheter. Jag har också valt att titta specifikt på 
de samverkansformer som finns reglerade i FAS 05 eftersom jag vet att det ska finns på alla 
kommunala verksamheter. 

1.4 Förförståelse

Jag har själv arbetat inom äldreomsorgen i många år, både som vårdbiträde och som 
enhetschef vilket ger mig en god bild av hur verksamheterna fungerar. Jag har arbetat i flera 
olika kommuner och antingen kommunerna varit stora eller små och organisationerna 
välfungerande eller inte så har jag inte speciellt ofta stött på någon verksamhet där samverkan 
fungerar på ett utmärkt sätt. Äldreomsorgen är som så många andra verksamheter i ständig 
förändring och det är också ett tungt skäl till varför man borde arbeta hårdare på att få 
samverkan att fungera. 

1.5 Bakgrund

För att kunna förstå vissa av äldreomsorgens specifika problem så kommer jag här att 
presentera organisationen och dess medlemmar. Det finns naturligtvis vissa saker som är 
liknande i andra verksamheter men jag tycker ändå att det finns en vinst med att försöka ge en 
bild av äldreomsorgen för dem som ej är så bekanta med den sortens verksamhet. Jag kommer 
också att här gå lite djupare in på samverkansavtalet.

1.5.1 Äldreomsorgen som organisation

Dagens äldreomsorg är en kommunal angelägenhet och även om det är vanligt att man lägger 
ut verksamheter på privata utförare så är det kommunen som står som huvudman för 
verksamheten. Under 1990-talet minskade resurserna till äldreomsorgen drastiskt och man 
genomförde många omorganisationer för att effektivisera och minska kostnaderna. Under de 
senaste åren har den trenden vänt och man kan nu se en ökning av resurserna till 
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äldreomsorgen och även ett ökande antal anställda inom verksamheten (Gustafsson & 
Szebehely, 2005). 

Äldreomsorgen har varit i ständig förändring sedan den moderna äldreomsorgen kan sägas 
starta i början av 1900-talet. Innan dess var det länge ett oavlönat kvinnoarbete där man inom 
familjen tog hand om äldre släktingar. De som inte hade en familj som sörjde för en var 
hänvisade till fattigvården (Gustafsson & Szebehely, 2005). Det var först under senare delen 
av 1940-talet som man skilde på fattigvården och äldreomsorgen. Man började utveckla 
hemtjänst och olika sorters boende för äldre såsom ålderdomshem, servicehus och sjukhem 
(Törnquist, 2004). År 1990 tillsattes ”Äldreberedningen” av regeringen för att behandla frågor 
om prioriteringar och samordning av insatser för äldre. Fördelningen mellan kommuner och 
landsting var oklar när det gällde äldrefrågor. Detta resulterade i Ädelreformen som 
genomfördes 1992 och gav kommunerna det fulla ansvaret för äldres omvårdnad (Törnquist, 
2004). I dag styrs äldreomsorgen av Socialtjänstlagen (Lindblom & Nordback, 2002) och 
Nationell handlingsplan för äldrepolitiken (Proposition 1997/98:113). Socialtjänstlagen är den 
lag som bland annat reglerar medborgarnas rätt till bistånd i olika situationer som till exempel 
äldreomsorg. Den nationella handlingsplanen styr inriktningen för äldrepolitiken i Sverige. 

1.5.2 Enhetschefer

Att vara enhetschef på ett äldreboende är ofta en krävande uppgift som involverar såväl 
verksamhetsansvar som personal och samverkansansvar. Det första handlar om att se till att 
verksamheten svarar upp till de politiska mål som finns när det gäller ekonomi och kvalitet på 
verksamheten. Det innefattar också utveckling och ledning av verksamheten. Personalansvaret 
innebär allt från rekrytering till arbetsmiljöansvar och administration omkring olika 
personalfrågor. Ansvaret för samverkan med berörda parter står såväl för samverkan med 
fackliga förbund som samverkan med övriga intresseorganisationer inom området så som 
sjukvården, pensionärsföreningar m.m. (Törnquist, 2004).

I Wreders (2005) undersökning påvisas hur stort behovet är av en bra ledning för att 
arbetsplatsen ska fungera och där framförs även en del kritik mot de enhetschefer som är 
ansvariga för de enheter som finns med i undersökningen och på deras sätt att (inte) ta tillvara 
på den kompetens som finns i organisationen/på enheten. För att förstå denna problematik 
behöver man se tillbaka lite på hur enhetschefernas arbetsförhållanden förändrats över tiden. 
Under den första halvan av 1900-talet var enhetschefen ofta den enda anställda på 
äldreboendena. På 60- och 70-talet var det mindre än tio anställda per enhetschef inom 
äldreomsorgen. Detta har successivt ökat och i dag är det inte helt ovanligt att varje 
enhetschef har upp till 90-100 medarbetare på enheterna (Törnquist, 2004). Med denna 
bakgrund kan det knappast anses förvånande att kvalitén på ledarskapet i dag upplevs som 
sämre än det gjorts tidigare. 

1.5.3 Medarbetarna

Av dem som arbetar som undersköterskor och vårdbiträden inom äldreomsorgen är 
majoriteten, ca 90 %, kvinnor och 45 % saknar utbildning inom det område de arbetar i 
(Törnquist, 2004). Dessa siffror verifieras också i Trydegårds (2005) sammanställning av 
forskning omkring äldreomsorg i Norden där det står att 93 % av alla anställda i 
äldreomsorgen är kvinnor och 43 % av dem saknar relevant utbildning. Till de utbildningar 
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som i sammanhanget är relevanta räknas till exempel Omvårdnadsprogrammet som är en 
gymnasieutbildning samt liknande vuxenutbildningar och interna utbildningar som 
kommunerna anordnar för att utbilda den befintliga personalen. De sistnämnda kan vara allt 
från en 16-veckors vårdbiträdesutbildning till undersköterskeutbildning på 40 veckor.

Det arbete som tidigare utfördes i äldreomsorgen var till stor del sådant som kan kallas 
traditionellt husmodersarbete. Under 50-talet började den offentliga sektorn expandera och de 
som anställdes var då medelålders gifta kvinnor som arbetade några timmar per dag och 
anställdes också per timme. Någon utbildning behövdes då inte utan vanligt husmodersvett 
och en god vilja att vårda och hjälpa ansågs tillräckligt. Detta är vad äldreomsorgens 
kunskapskultur bygger på även i dag (Törnquist, 2004). I Törnquists (2004) undersökning om 
kompetens hos vårdbiträden och undersköterskor kom hon fram till att följande kunskaper och 
kompetens är viktiga i dagens äldreomsorg: Omsorg och omvårdnadskunskap (förmåga att ta 
hand om de äldre i vardagssituationer), Hem och hushållskunskap samt eventuellt en viss 
ämneskunskap i psykologi och sociologi. Den personliga kompetens som värdesätts är att man 
ska vara empatisk och ha ett bra bemötande samt vara lyhörd och kunna lyssna. Det är med 
andra ord fortfarande i dag till viss del så kallat husmodersarbete det är frågan om. Dessutom 
lägger man stor vikt vid personlig lämplighet vilket många som arbetar inom verksamheten 
tycker är viktigare än utbildning (Törnquist, 2004).

 Det finns problem bland de anställda i äldreomsorgen med avsaknad av yrkesidentitet. För att 
avhjälpa detta anser Socialstyrelsen att kompetenskrav och yrkesbenämning måste klargöras 
(Socialstyrelsen i Törnquist, 2004). Brante (i Wreder, 2005) skriver om att skapa en 
gemensam yrkesidentitet handlar mycket om gemensamma värderingar. I ett yrke där nästan 
hälften av personalen saknar relevant utbildning och de resterande ofta har olika bakgrund i 
form av olika sorters utbildningar är det nog svårt att ha gemensamma värderingar från start. 
Detta uttrycks också i Wreders undersökning där många uttalar sig om just detta problem. 

1.5.4 Samverkansavtalet

Medbestämmandelagen [MBL] trädde i kraft den 1 januari 1977 och är en arbetsrättslig lag 
som innehåller regler om förhållandet mellan arbetsgivare och fackföreningarna. Denna lag 
omfattar hela arbetsmarknaden, såväl privat som offentlig sektor (Djärv, Nilsson & Norén-
Winsell, 1990). Samverkansavtalet, FAS 05, är ett avtal som har till syfte att konkretisera 
delar av MBL. Den del som man framförallt ville konkretisera var det medbestämmandeavtal 
som finns med i MBL. Denna del skapade ett visst problem inom den offentliga sektorn 
eftersom man inte kan sluta kollektivavtal som påverkar den politiska demokratin. I den 
offentliga sektorn så är det främst som medborgare i kommun, landsting eller stat som man 
kan vara med och påverka verksamheternas mål och inriktning. Detta gör att möjligheten till 
medbestämmande på dessa punkter begränsas för medarbetarna i deras roll som medarbetare.
1980 beslöt man efter omfattande diskussioner att göra ett tillägg i kommunallagen om 
medbestämmandeavtal. Områdena för medbestämmande inom kommunal verksamhet är: 
arbetsledning, förslagsrätt, rationalisering och administrativ utveckling, personalutveckling, 
personalinformation och facklig information, personalrörlighet och planering (Djärv m.fl., 
1990). Även Arbetsmiljölagen [AML] tar upp vikten av samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare under ett flertal paragrafer (Lindblom & Nordback, 2002).

FAS, som står för Förnyelse – Arbetsmiljö – Samverkan i kommuner, landsting och regioner, 
är underskrivet av Landstingsförbundet, Svenska Kommunförbundet, Arbetsgivarförbundet 
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Pacta samt berörda fackförbund.  Förutom MBL och AML så är även Lagen om facklig 
förtroendemans ställning på arbetsplatsen [FML] grund till samverkansavtalet FAS 05. 
Förutom samverkan så behandlar avtalet också arbetsmiljö, rehabilitering, arbetsorganisation, 
jämställdhet och mångfald i arbetslivet. Främst så handlar FAS 05 om att skapa ett system för 
samverkan på arbetsplatserna. Syftet med systemet är följande:

Systemet ska underlätta samverkan mellan parterna och öka medarbetarnas 
möjlighet till delaktighet. Samverkanssystemet ska också understödja en 
fortlöpande utveckling av verksamheten så att den uppfyller medborgarnas krav 
på effektivitet, service och kvalitet. Systemet syftar även till att integrera hälsa, 
arbetsmiljö-, medbestämmande och verksamhetsfrågor (FAS 05 sid. 9).

Vidare i FAS 05 så står det om vikten av en dialog mellan arbetsgivare och medarbetare på 
varje arbetsplats. För att underlätta detta och säkra att det görs finns arbetsplatsträffarna. De är 
till för att skapa ett forum för dialoger omkring utveckling, planering och uppföljning av 
verksamheten på enheten. Träffarna ska också ge förutsättningar för medbestämmande och 
personlig utveckling för medarbetarna. De ska vara regelbundna och bör dokumenteras. Alla 
som har sitt huvudsakliga arbete förlagt till arbetsplatsen ska deltaga i arbetsplatsträffarna.
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2. Litteraturgenomgång

I denna litteraturgenomgång går jag främst igenom den litteratur och tidigare forskning som 
gjorts inom detta ämne. Eftersom det inte finns så mycket forskning omkring samverkan inom 
offentlig verksamhet så har jag även inriktat mig på styrningen inom denna verksamhet 
eftersom jag anser att styrningen speglar både möjligheten till och synen på samverkan inom 
dessa verksamheter.

2.1 Samverkan och delaktighet

Traditionellt sett så har vi i Sverige länge arbetat med demokrati i arbetslivet. Detta har 
troligen sina rötter i den demokratiprocess som fortgått i hela samhället under lång tid 
tillbaka. Fackföreningarnas arbete och beslut som till exempel frihet att strejka har stärkt 
arbetet för medarbetarnas delaktighet under mer än 100 år i Sverige. På senare tid har såväl 
lagändringar som att man ser konkurrensfördelar med delaktighet påverkat arbetet med 
demokrati på arbetsplatsen på ett positivt sätt (Theorell, 2003). Relationen mellan demokrati 
och delaktighet på arbetsplatserna är en fråga som diskuterats av Helms Jorgensen och 
Warring (i Andersson & Jonsson 2006). För att jämföra dessa två begrepp måste vi först reda 
ut vad vi menar med delaktighet. Är det delaktighet i beslutsprocessen eller delaktighet i 
verkställande av besluten som menas? Även Paldanius (1999) diskuterar dessa frågor där han 
menar att man ska skilja på delaktighet på micro- och macro-nivå, d.v.s. delaktighet på 
arbetsplatsen och delaktighet på en övergripande organisationsnivå. Theorell (2003) menar, i 
sin kunskapssammanställning, att det som påverkar människor mest är att ha eller inte ha 
kontroll över sitt eget arbete. Detta betyder att det som känns viktigast för anställda är att 
kunna vara delaktiga i beslut rörande deras egen arbetsplats d.v.s. på micronivå. När det gäller 
ett arbete inom den offentliga sektorn så har man automatiskt möjlighet att påverka frågor om 
ledning och organisation genom politiska val eftersom dessa organisationer är politiskt styrda. 
Detta gör att det kan vara svårt att skilja på frågorna om delaktighet och demokrati på 
arbetsplatserna inom offentlig verksamhet.

Dilschmann, Falck och Krafft (2000) menar att det finns det ingen bra definition på begreppet 
delaktighet. Delaktighet brukar allmänt betyda att berörda personer ska få möjlighet att ge 
sina synpunkter och att dessa synpunkter beaktas inför beslut. Delaktighet kräver då ingen 
beslutsbefogenhet för den enskilde personen eller gruppen. Generellt sett menar Dilschmann, 
Falck och Krafft att man kan utgå ifrån att delaktighet utifrån medarbetarnas perspektiv 
handlar om att kunna vara med och påverka sådant som rör deras arbete och deras arbetsmiljö. 
Paldanius (1999) menar att delaktighet också kan vara en motivationsfaktor för medarbetare 
som kan öka deras välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen samt ett sätt att utnyttja alla 
medarbetares kunnande.

2.1.1 Samverkan och delaktighet i äldreomsorgen

Gustafsson och Szebehely (2005) har gjort en stor undersökning inom äldreomsorgen 
som bland annat innehåller frågor omkring medarbetarnas möjlighet att påverka sin 
arbetssituation under åren 2000 och 2003. I denna undersökning har de också jämfört 
svaren med en undersökning som gjordes under åren 1988-1991. Tyvärr så visar denna 
undersökning att medarbetarnas upplevda möjlighet att påverka sin arbetssituation 
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försämrats under dessa år. Man kan se en viss ökning från år 2000 till 2003 men det 
kommer ändå inte upp till de siffror som var i slutet av 80- och början av 90-talet. Man 
kan också i undersökningen se en markant ökning av medarbetare som upplever att de 
har så mycket att göra att de inte hinner med sina arbetsuppgifter. Även här har siffrorna 
sjunkit något mellan åren 2000 och 2003 men de ligger ändå mycket högre än vid den 
tidigare undersökningen. Det är bekymmersamt för äldreomsorgen att få dessa resultat. 
Man kan också dra paralleller mellan dessa undersökningar och Gustafssons och
Szebehelys (2005) bedömning av ekonomin i äldreomsorgen där det under hela 1990-
talet sparades och drogs in medan det de sista åren har börjat bli bättre igen.

På arbetsplatsträffarna som ska finnas på varje arbetsplats inom den kommunala 
äldreomsorgen har man inte obegränsad beslutsrätt men det utesluter inte att det finns en 
hel del som dessa träffar kan besluta om. Dessutom är vinsterna med att låta 
medarbetare vara delaktiga och kunna påverka sin arbetssituation stora. I Kinlaws bok 
Medarbetarskap (1995) presenteras en idé om hur man systematiskt går tillväga för att 
förbättra företags användning av sina medarbetares mentala kapacitet. Där beskrivs 
fördelarna med medarbetarskap eller empowerment vilket är det begrepp som vanligast 
används. Empowerment handlar i enkla drag om att själv ha makt att besluta om saker 
som styr ens liv, i detta fall i den enskildes arbete. De tankar som Kinlaw har omkring 
detta stämmer ganska väl med de grunder som finns för FAS 05. 

Hall (1990) har också undersökt hur viktig samverkan är för ett bra resultat för 
företaget. Han talar om hur samverkan föder engagemang och kreativitet som i sin tur 
höjer prestationen. De saker han poängterar är: inflytande, relevans, samhörighet, 
arbetsstyrning, social miljö och problemlösning. Varje medarbetare måste ha möjlighet 
till inflytande, inte bara vara delaktiga i beslut utan också se resultat av besluten. Alla 
medarbetare måste känna att det arbete man gör är relevant och viktigt samt att det finns 
en grupptillhörighet, en samhörighet i arbetsgruppen/företaget där alla strävar mot 
samma mål. Arbetsledningen är viktig eftersom arbetet behöver en struktur för att vara 
effektivt, det är både ledning och arbetstagare överens om. Dock får ledningen inte vara 
för stark då detta hämmar kreativiteten hos arbetstagarna, en svår men viktig 
balansgång. Hur kreativa medarbetarna/arbetstagarna kan vara är också beroende av den 
sociala miljön. Den utgörs av de sociala normer som finns på arbetsplatsen som 
bestämmer hur folk ska förhålla sig till varandra. Det är den sociala miljön som avgör 
om människor känner spänning eller leda, iver eller apati för sitt arbete och den har en 
direkt inverkan på produktiviteten hos arbetstagarna. Problemlösning, som är den sista 
punkten, handlar om på vilket sätt man tar itu med problem på arbetsplatsen. Om 
metoderna för problemlösning inte gynnar kreativiteten så kommer man aldrig framåt 
med nya lösningar utan riskerar att fastna i gamla spår. Man måste dock komma ihåg att 
samverkan ska vara ett sätt att nå ett mål, samverkan är inte ett mål i sig. Om man på en 
arbetsplats inte kan använda samverkan för att föra verksamheten framåt på ett eller 
annat sätt så har man arbetat förgäves. Att arbeta med samverkan utan att låta den ha 
någon betydelse kan ge negativa effekter i en verksamhet (Hall, 1990). Detta är viktigt 
att ha i minnet då den kommunala verksamheten styrs av politiska mål och det kan göra 
att man samverkar för att det står så i målen och inte för att det är viktigt för 
medarbetarna och verksamheten. 

Sammantaget kan man säga att det finns mycket forskning som stöder idén att det är 
viktigt med samverkan och möjlighet till medinflytande för medarbetarna. Det ökar inte 
bara produktiviteten direkt hos enheten utan påverkar även trivsel och hälsan hos 
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medarbetarna samt engagemanget för arbetet. Det finns också större möjlighet att skapa 
gemensamma värderingar som leder till en tydligare yrkesidentitet om man använder sig 
av samverkan på arbetsplatsen.

2.2 Styrning i offentlig verksamhet

Under slutet på 1980-talet började tendenserna synas att den offentliga sektorn närmade sig 
mer och mer det tänkande som finns i den privata sektorn. Detta grundar sig i olika politiska 
inriktningar där konkurrensutsättning och upphandlingar blev mer intressanta och aktuella för 
verksamheterna inom den offentliga sektorn. Anledningen till detta var att den offentliga 
sektorn drogs med stora ekonomiska problem och lösningen ansågs ligga i en högre grad av 
resultatstyrning där man satte fokus på ekonomin (Blomqvist & Rothstein, 2000). Detta ledde
till ett managementkoncept för ledning och styrning av den offentliga sektorn som påverkade 
alla led i organisationerna med syftet att rationalisera och effektivisera verksamheterna 
(Eriksen, 1998). Eriksen beskriver detta som ett trendbrott i uppfattningen om den offentliga 
sektorn. Det innebar också att man introducerade en mängd nya begrepp som bara några år 
tidigare skulle anses otänkbara i dessa sammanhang. För äldreomsorgen betydde detta, 
förutom att vissa verksamheter konkurrensutsattes, att man också i många kommuner 
övergick till ett beställar- och utförarsystem (Almqvist, 2004). 

Managementteorin bygger enligt Eriksen (1998) på idén att sociala framsteg uppnås genom en 
ökning av den ekonomiska produktiviteten. Denna produktivitetsökning behövde en mer 
sofistikerad organisation och det var på detta sätt som ”New Public Management” växte fram. 
Man avsåg att låta nya mätinstrument såsom effektivitet och ekonomi vara det som skulle 
motivera och disciplinera medarbetarna samtidigt som man underströk vikten av 
decentralisering och delegering. Detta menar Blomqvist och Rothstein (2000) ökade 
skillnaderna mellan de beslutade målen för verksamheterna och det som faktiskt gjordes i 
implementeringen. Att denna styrprincip fick så hög genomslagskraft kan förklaras på olika 
sätt. En förklaring anses vara att den offentliga sektorn blev för stor i förhållande till den 
privata sektorn och allt svårare att finansiera. En annan förklaring kan bestå i de ökade krav 
och de olika behov som präglade och fortfarande präglar vårt samhälle (Eriksen, 1998). Detta 
gjorde att man utvärderade verksamheterna, däribland äldreomsorgens verksamheter, efter 
förmåga att hålla budget vilket gjorde att andra utvärderingsinstrument försvann. Man mätte 
allt utifrån vilken kostnad det medförde och nytta det gjorde i förhållande till kostnaden. 
Eriksen skriver utifrån detta: ”Påståendet att ett liv inte kan mätas i pengar får alltid räkna 
med det krassa svaret: Vi har inga data som stöder den uppfattningen.” (Bellah1991: 117 i 
Eriksen 1998:109). Detta är ett etiskt problem där exempelvis sjukvården får olika betalt för 
olika operationer vilket gör att man kan prioritera de mer ”lönsamma” patienterna före dem 
som har ett större sjukvårdsbehov. Enligt Eriksen var detta från början ett av de starkare 
argumenten för att sjukvård och annan omsorg skulle skötas av den offentliga sektorn och inte 
drivas av privata företag med vinstintressen. 

I förlängningen betydde detta att man såg medborgare mer som klienter eller kunder till den 
offentliga sektorn än personer som är röstberättigade och därmed också en del av styrningen 
av den offentliga sektorn (Eriksen, 1998). Kvalitetssäkringen i verksamheten ligger inte i 
mätningar och uppföljningsmetoder utan i konkurrenssituationen menar Eriksen. De 
verksamheter som inte håller en hög kvalitet blir bortvalda och försvinner därmed i slutändan. 
Detta visar sig inte riktigt stämma eftersom det visat sig i en engelsk studie att politiker inte 
varit villiga att lägga ned kommunala verksamheter som inte lönar sig eftersom det blir för 
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politiskt kostsamt då befolkningen inte varit positiv till sådana beslut (Blomqvist & Rothstein, 
2000). Detta menar Blomqvist och Rotstein är en av svårigheterna med att överföra ett 
ledningssystem från den privata sektorn in i den offentliga utan att ta hänsyn till att det 
handlar om en politiskt styrd organisation. 

2.2.1 New Public Management i praktiken

Almqvist (2004) har i sin artikel ”Två decennier med New Public Management – Succé eller 
fiasko” granskat för- och nackdelar med den nya styrningen inom offentliga verksamheter
med utgångspunkt i äldreomsorgen i Stockholm Stad. En av fördelarna han observerade var 
att man vid det första tillfället då man konkurrensutsatte verksamheter kunde mäta en 
kostnadseffektivisering på upp till 12 %. Denna effekt klingade sedan av och vid de två 
följande upphandlingstillfällena kunde man ej längre se sådana effekter. Det kom också vissa 
positiva effekter som man från början inte hade räknat med. En sån effekt var att de 
enhetschefer inom äldreomsorgen som var delaktiga i detta fick en ny syn på sin verksamhet. 
Även om de var ganska överens om att de ansåg att äldreomsorgen skulle skötas av den 
offentliga sektorn så var de positivt överraskade över hur upphandlingsförfarande gjorde det 
möjligt för dem att sätta ord och siffror på sin verksamhet som de tidigare inte kunnat göra. 
De tyckte att de fått en bättre översikt över såväl ekonomi som verksamhet på grund av detta. 

Almqvist (2004) pekar också på flera nackdelar. Ett problem var att man för sent upptäckte att 
man i upphandlingsunderlaget inte hade formulerat kvalitetskriterierna på ett mätbart sätt 
vilket gjorde dem omöjliga att följa upp. Detta gjorde att det lades ännu mer tyngd på den 
ekonomiska uppföljningen eftersom den var möjlig att följa upp. En annan observation som 
Almqvist också gjorde var att i vissa verksamheter förändrades inte speciellt mycket alls. 
Verksamheter som upphandlats och tagits över av privata företag drevs vidare med samma 
personal vilket gjorde att verksamheter i stort sett fortsatte som förut utan större förändringar. 
En negativ effekt uppstod också när man märkte att vissa förändringar blev för överdrivna och 
slog över i negativa effekter. Bland annat så decentraliserades vissa frågor så långt att den 
centrala ledningen till slut hade släppt ifrån sig vissa av de frågor som de borde ha behållit. 
Detta gjorde att ledningen tappade lite av den plattform den tidigare haft.

2.3 Ledarskap

Ledarskapet är centralt för samverkan och för medarbetarnas möjligheter att påverka sin 
arbetssituation och den verksamhet som de arbetar i. I Sverige har vi sedan länge en tradition 
av arbetslivsreformer och organisatoriskt nytänkande (Björkman, 2003). Genombrottet för 
medbestämmande på arbetsplatserna får man nog säga kom på 1970-talet vilket sedan fick ge 
vika för den på 1980-talet omskrivna ”starka chefen”. När man sedan under mitten av 1990-
talet och framåt behövde spara på resurserna kunde man återigen se ett genomslag för 
medbestämmande när man ”plattade ut” organisationerna och övergick mer och mer till 
decentraliserade organisationer. Oavsett trender så kan man säga att Sverige alltid har utmärkt 
sig inom arbetslivsområdet och att svenskt arbetsliv kännetecknas av en ovanlig öppenhet
(Björkman, 2003).

Ledarskapet förknippas traditionellt sett med planering, organisering, styrning och kontroll. 
Den modernare ledarskapsforskningen hävdar dock att man nu har övergett dessa element för 
att istället intressera sig för vad medarbetarna tänker och känner. Ledarskapet handlar numer 
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om att få medarbetare att handla på ett önskvärt sätt genom att påverka dem i rätt riktning 
snarare än att tvinga dem att utföra saker (Alvesson, 2003). Vissa författare och forskare vill 
till och med hävda att man de senaste åren kan identifiera ett doktrinskifte i svenskt ledarskap 
vilket har inneburit att det idéstyrda ledarskapet nu är det som finns i centrum (Alvesson, 
2003).

När det gäller ledare i offentliga organisationer så är de ofta en symbol för hela ledningen för 
sina medarbetare. Detta ledarskap bygger ofta på att man som medarbetare förväntar sig av 
ledaren att han/hon bidrar med sådant som ingen annan kan vilket gör att de andra 
medlemmarna i organisationen tjänar på att följa och tro på ledaren. Det är detta som ger 
ledaren sin legitimitet som ledare snarare än att den kommer utav att han/hon har gjort sig 
förtjänt av den genom att bevisa sin kunskap eller sin lämplighet som ledare för medarbetaren 
(Hagström 1988). 

2.3.1 Ledningen på enheterna

Den ledning som finns närmast medarbetarna är enhetscheferna och det är dessa personer som 
är mest centrala för den enskilde medarbetaren. Trydegård (2005) konstaterar att det mesta 
lärandet på enheterna görs i dialog mellan medarbetare och enhetschefen. Hon konstaterar 
också utifrån en studie som jämfört olika ledningsstrukturer i äldreomsorgen att de flesta 
medarbetare inom äldreomsorgen, oavsett organisationsform, är nöjda med kommunikationen 
med sin chef.  Astvik och Aronsson (i Hjalmarsson, 2002) konstaterar det motsatta i sin 
undersökning där det visar sig att de flesta medarbetarna upplever sig ha ett stort stöd av sina 
arbetskamrater men ett mindre stöd av chefen. Rinnan och Sylwan (i Hjalmarson, 2002) 
betonar betydelsen av att arbetsledaren finns till hands för att stödja och handleda personalen 
under deras arbetstid. Äldreomsorgsinspektörerna i Stockholm Stad konstaterar i sin 
årsrapport 1999 (i Hjalmarsson, 2002) att det finns stora problem med underdimensionerad 
ledning och tillskriver de platta organisationerna detta problem. De skriver vidare att många 
enhetschefer ansvarar för alltför stora enheter och för mycket personal vilket gör att de inte 
hinner handleda och stödja medarbetarna i den utsträckning som det skulle behövas. I både 
denna rapport och i Gustafsson och Szebehelys undersökning (i Hjalmarsson, 2002) 
konstateras att de flesta enhetschefer har ett omöjligt uppdrag och alldeles för stora 
ansvarsområden och för många arbetsuppgifter. 



11

3. Metod

I detta avsnitt har jag som syfte att beskriva hur jag genomfört min undersökning och vilka 
olika val jag gjort när det gäller metod och urval av respondenter samt på vilket sätt jag har 
behandlat resultatet av undersökningen. Jag kommer också att redovisa vad jag gjort för att 
maximera tillförlitligheten i resultatet samt hur jag uppfyller de etiska regler som ställs på 
forskare.

3.1 Metodval/ansats

Denna undersökning är induktiv i sitt förhållande mellan teori och praktik. Det finns ingen 
utarbetad teori att utgå ifrån utan jag har arbetat åt det andra hållet där jag utgått ifrån 
verkligheten och ska i den här undersökningen försöka beskriva och bidra med förståelse av 
den. Enligt Bryman (2002) så ska en sådan undersökning gå ifrån ett resultat till en teori. 

Att arbeta med en induktiv strategi sammankopplas ofta med en kvalitativ ansats. Jag har valt 
att arbeta utifrån en kvalitativ ansats i denna undersökning eftersom jag ville fokusera på hur 
samverkan upplevs av medarbetarna som är medverkande i dem. Undersökningen består av 
intervjuer. Den kvalitativa forskningen lägger vikten vid hur individerna som medverkar i 
undersökningen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet istället för att utgå ifrån den 
naturvetenskapliga modellens tillvägagångssätt där uppfattningen om den sociala verkligheten 
istället ses som en yttre och objektiv verklighet (Bryman, 2002). 

Min undersökning är inspirerad av fenomenologin på så sätt att jag har utgått ifrån 
intervjupersonernas upplevda verklighet. Min egen uppfattning är att undersökningar av det 
här slaget endast kan förstås genom erfarenheterna hos de individer som finns och verkar i 
den verkligheten jag vill beskriva. Min intention med undersökningen var att leta likheter i 
intervjupersonernas uppfattning om arbetsplatsmötena snarare än att se och jämföra olikheter. 
Jag är intresserad av vad de som grupp har för syn på och intryck av dessa möten. Man kan på 
detta sätt inte bara visa hur intervjupersonerna tolkar sin omgivning, i detta fall en viss 
mötesform, utan också försöka sätta denna tolkning i förhållande till de undersökningar som 
tidigare gjorts som i mitt fall representeras av den litteraturgenomgång som finns i uppsatsen.

3.2 Datainsamlingsmetod

Jag genomförde intervjuer med medarbetare inom den kommunala äldreomsorgen. Syftet med 
intervjuerna var att ta reda på hur samverkan går till och vad som fungerar bra respektive 
mindre bra på de möten som samverkan omfattar. Anledningen till detta är att jag ville
försöka undersöka hur viktiga dessa möten är för de enskilda medarbetarna och se om de ges 
möjlighet att påverka sin arbetsplats på dessa möten.

Jag valde att göra intervjuer för att jag vill skapa mig en djupare förståelse för hur individerna 
själva ser på arbetsplatsträffarna och vad som händer på dem. Jag har använt mig av riktade 
öppna intervjuer för att få respondenterna att beskriva fenomenet arbetsplatsträff och hur de 
upplever dem (Lantz, 1993). Denna typ av intervjuer kan också kallas semistrukturerade 
intervjuer (May, 2001). Fördelarna med denna typ av intervjuer är att man kan låta 
respondenterna själva avgränsa och definiera fenomenet samt att de även kan ge sin egen 
uppfattning om dessa träffar (Lantz, 1993). Jag har valt att använda mig av intervjuplaner för 
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att säkerställa att jag får med de frågeområden jag vill ha med (se bilaga 2). Jag formulerade
frågeområden och frågor i intervjuguiden. Min önskan var att respondenten själv skulle kunna
beskriva de saker jag frågade om.

Ett alternativ till intervjuerna hade kunnat vara att använda mig av fokusgrupper eller 
gruppintervjuer. I detta fall så valde jag bort detta på grund av att jag som forskare kände mig 
osäker på om jag skulle kunna genomföra dessa på ett tillfredställande sätt med tanke på att 
jag har en begränsad vana av att intervjua och ingen vana alls av gruppintervjuer eller 
fokusgrupper. Detta skulle kunna göra att jag fick ett resultat som ej kändes tillförlitligt 
eftersom jag var tveksam till kvalitén på genomförandet. En annan metod jag valde bort var 
tanken på att komplettera mina intervjuer med observationer av en eller flera 
arbetsplatsträffar. Detta valde jag bort av det enkla skälet att jag under den begränsade tid jag 
har till mitt förfogande för denna undersökning hellre genomför fler intervjuer än att försöka 
dela upp tiden och genomföra både intervjuer och observation. Risken hade annars varit att 
det i slutändan blev för få intervjuer för att kunna säkerställa ett resultat på ett bra sätt.

3.2.1 Urval

Jag bestämde mig för att avgränsa undersökningen till medarbetare på särskilda boenden, så 
kallade äldreboenden, i en kommun i mellersta Sverige. Mina krav från början var att 
respondenterna skulle vara anställda som vårdbiträden eller undersköterskor som har som 
huvudsakliga arbetsuppgift att arbeta med omvårdnad. De har en fast anställning med 
placering på den aktuella enheten minst ett år. Anledningen till detta är att jag ville att de ska 
ha en erfarenhet av arbetsplatsträffarna på enheten. Jag valde medvetet bort andra eventuella 
yrkesgrupper på den aktuella enheten eller enheterna eftersom det främst är denna 
yrkeskategori som intresserar mig. 

Jag tog hjälp av fackförbundet Kommunal för att få kontakt med personer som stämde 
överens med mina kriterier och som var villiga att ställa upp och bli intervjuade. De gav mig 
förslag på personer och arbetsplatser jag kunde vända mig till för att få kontakt med lämpliga 
respondenter inom den berörda kommunen. Jag tog först telefonkontakt med dem för att höra 
om de är intresserade. Efter det skickade jag ut ett missivbrev (bilaga 1) till de respondenter 
jag ville intervjua så de i lugn och ro kunde läsa om min undersökning och hur deras bidrag 
skulle komma att behandlas innan själva intervjun. Därefter hade vi förnyad telefonkontakt 
där vi bestämde tid och plats för intervjun.

Jag har intervjuat sex personer från tre olika arbetsplatser. Alla respondenter arbetar som 
vårdbiträden eller undersköterskor inom äldreomsorgen. De har alla en betydande erfarenhet 
och har arbetat mellan tio och tjugosex år inom äldreomsorgen. De har varit ganska länge på 
samma arbetsplats, mellan tre och tio år. Jag betonade i min urvalsprocess att jag tyckte att det 
var viktigt att de minst hade varit ett år på den nuvarande arbetsplatsen för att de skulle kunna 
ha en klar bild av hur det fungerade och det har de uppfyllt med råge. 

De tre arbetsplatserna som respondenterna arbetar på ser ganska lika ut. De är alla särskilda 
boenden inom äldreomsorgen, ett av boendena har även integrerad hemtjänst i närområdet. 
Organisationen inom äldreomsorgen i denna kommun består av en förvaltningschef/ 
äldreomsorgschef som har det övergripande ansvaret för all äldreomsorg inom kommunen. På 
nästa nivå finns det verksamhetschefer som har ett geografiskt område inom kommunen som 
de är ansvariga för där det ofta finns både särskilda boenden och hemtjänst. På varje enhet 
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finns sedan en enhetschef som också arbetar som sjuksköterska. På de arbetsplatser som jag 
varit på så har den aktuella enhetschefen haft ansvar för två avdelningar och i ett fall även för 
en hemtjänstkrets. Avdelningarna består av åtta till tio boenden och sex till tio medarbetare. 
Som mest har en enhetschef haft ansvar för tjugo medarbetare

3.3 Databearbetning/analysmetoder

Intervjuerna spelade jag in och skrev sedan ut dem i sin helhet. Detta var ett tidskrävande 
arbete men jag valde att göra det eftersom jag anser att det inte finns något annat sätt som i 
detta fall är lika bra. Nackdelen kan vara att intervjupersonerna kan känna sig obekväma med 
att tala inför en bandspelare (May, 201). Min erfarenhet säger att det går över ganska snart då 
intervjun kommit igång. Fördelarna är att intervjuaren inte behöver anteckna vilket gör att 
man kan fokusera mer på det som sägs samt att underlaget finns med i sin helhet och man kan 
under analysens gång gå tillbaka och höra eller läsa ordagrant vad som har sagts (May, 2001). 
Alternativen till att spela in intervjun är att anteckna under intervjuns gång vilket jag anser 
vara en osäker metod i detta fall då många saker riskerar att falla bort. Det finns då också en 
risk för att man ersätter intervjupersonens ord med sina egna (May, 2001).

De transkriberade intervjuerna var sedan det råmaterial som jag analyserade för att få fram ett 
resultat. Som jag tidigare varit inne på så är jag inspirerad av fenomenologin i min 
undersökning. Detta avspeglar sig också i min analys då jag letat likheter i respondenternas 
svar för att försöka få fram en bild av arbetsplatsträffarna som speglar alla respondenters syn 
på dem. Jag redovisar även, i resultatet, de avvikande svaren för att inte dölja något eller 
försöka visa på likheter som är större än de egentligen är. 

I själva analysarbetet har jag använt mig av kategorisering vilket är nödvändigt för att kunna 
få ett sammanhang i de rådata man har (May, 2001). Bryman (2002) skriver att det är en 
fördel att börja med kodningen tidigt. Detta har ökat förståelsen för de data jag hade samt att 
det har underlättat arbetsfördelningen istället för att man väntar med allt arbete till dess att alla 
intervjuer är gjorda. Jag har också läst igenom intervjuerna allt eftersom för att se vad och om 
jag missat att fråga saker eller om jag gjort andra misstag under intervjun som kan rättas till 
inför nästa intervju. Under genomläsningarna av intervjuerna har jag försökt att leta efter 
olika teman och nyckelord som jag kunde använda mig av vid kodningen. Till en början blev
det många olika kategorier men efter en del arbete kunde jag minska antalet något för att 
senare förenkla analysen. Enligt Bryman (2002) behöver man inte vara orolig för att använda 
sig av många kategorier eftersom man senare i arbetet har lättare för att se vilka som är 
viktiga och vilka man kan ”städa bort”. 

Kategorisering är numer en välanvänd och respekterad metod bland forskare men det finns 
kritik mot metoden. Den stora nackdelen med att använda sig av kategorisering är att det alltid 
finns en risk att meningen i det som respondenterna säger faller bort under kategoriseringen 
(Bryman, 2002). För att undvika detta så har jag växlat mellan att se på delarna, som i detta 
fall är kategorierna, och helheten i texten från transkriptionerna (Lantz, 1993).

I själva analysen av det kategoriserade materialet letade jag framförallt efter likheter i 
respondenternas svar och de bilder som respondenterna ger av arbetsplatsträffarna. Det gäller 
att inte bara se sig blind på det som sägs utan också se på respondenternas sociala identiteter i 
sammanhanget (May, 2001). 
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3.4 Trovärdighet

När det gäller att beskriva trovärdigheten i en undersökning så är det brukligt att använda sig 
av begreppen validitet och reliabilitet. Dessa begrepp har dock fått en del kritik och det finns 
forskare som menar att de hör till den kvantitativa forskningen och att man istället inom den 
kvalitativa forskningen bör använda sig av begreppet trovärdighet. Detta på grund av att man 
anser att kvalitativa undersökningar borde bedömas på grundval av andra kriterier än 
kvantitativa undersökningar (Bryman, 2002). Jag har valt att använda mig av begreppet 
trovärdighet och de olika kriterier för detta som Guba och Lincoln (i Bryman, 2002) 
presenterar för att redogöra för hur jag arbetat med dessa frågor i min undersökning. Dessa 
olika kriterier har paralleller till de vanligare använda kriterierna inom reliabilitet och validitet 
men jag anser att kriterierna för trovärdighet dels är lättare att applicera på en kvalitativ
undersökning och dels är själva begreppen enklare att förstå.

3.4.1 Tillförlitlighet

Tillförlitligheten kan jämföras med begreppet intern reliabilitet. Det handlar i första hand om 
att kontrollera att man använder sig av gällande regler för undersökningen samt att man 
rapporterar sina resultat till de personer som är en del av den sociala verklighet som studerats 
för att vara säker på att man som forskare uppfattat verkligheten på ett riktigt sätt (Bryman, 
2002). För att säkerställa tillförlitligheten kan man använda sig av till exempel respondent-
validering eller triangulering. 

När det gäller respondentvalidering så handlar det om att man kan lämna ut hela eller delar av 
resultatet till de respondenter som har deltagit i undersökningen för att säkerställa att man har 
fångat en bild av verkligheten som överensstämmer med respondenternas bild. Det svåra med 
detta är två saker, för det första så kan respondenterna reagera i efterhand på vad de sagt och 
inte alls känner igen sig i forskarens beskrivning av deras åsikter eftersom forskaren i sin 
analys kanske drar slutsatser som inte alltid är positiva för respondenten. För det andra så kan 
det vara svårt för respondenterna att läsa den sortens redovisningar av forskningsresultat då 
inte alla har en vana av det språket (Bryman, 2002). Detta kunde vara ett problem i mitt fall 
då de personer jag intervjuade ofta inte har läst mer än till gymnasienivå och därför troligen 
saknar eller har en begränsad vana att granska den här typen av forskningsresultat.

Triangulering innebär att man använder sig av flera metoder för att kunna jämföra dessa och 
därmed granska sina resultat (Bryman, 2002). Detta hade varit möjligt för mig om jag också 
valt att använda mig av observationer som ett komplement. Nu valde jag, som jag tidigare 
beskrivit, bort detta på grund av att jag föredrog att få med fler intervjuer istället. Jag kan i 
och för sig tycka att även fler intervjuer hade kunnat öka tillförlitligheten i resultatet eftersom 
jag fått information från flera källor.

Jag har under mina intervjuer försökt säkerställa tillförlitligheten genom att använda mig av 
kontrollfrågor där jag frågat om samma saker på olika sätt för att svaren på det sättet blir 
lättare att tolka ”rätt”. Jag har också använt mig av frågor så som: ”Har jag förstått dig rätt i 
detta……” och ”Som jag tolkar det du säger så menar du………, stämmer det?”. Detta för att 
under intervjun försöka säkerställa tillförlitligheten i svaren och min förståelse av dem.
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Jag har inte låtit mina respondenter ta del av de transkriberade intervjuerna eftersom jag tror 
att man som respondent i efterhand kan ha åsikter om vad man sade och hur man sade saker. 
Detta på grund av att man under intervjun naturligtvis säger saker utan att reflektera så 
mycket över vad man säger hela tiden. Detta är både positivt och negativt eftersom jag ville
spegla deras verklighet så tydligt det gick. Jag anser dock att det gav en bättre bild av 
verkligheten att ta deras första impulsiva svar än att låta dem se dessa och sedan ges möjlighet 
att ändra dem till mer tillrättalagda svar. Respondenterna erbjöds att få en kopia av den 
färdiga uppsatsen.

3.4.2 Överförbarhet

För att kunna bedöma huruvida resultaten från undersökningen är överförbara till en annan 
miljö så behöver läsaren en beskrivning av den sociala miljö som undersökningen gjorts i 
(Bryman, 2002). Jag har försökt att beskriva miljön som undersökningen gjorts i med hjälp av 
tidigare forskning och annan bakgrundslitteratur. Mitt syfte med detta är att ge läsaren en 
bakgrund till hur det ser ut inom den kommunala äldreomsorgen och på så sätt få en förståelse 
för miljön. I resultatdelen beskriver jag också den sociala verkligheten utifrån 
respondenternas bild för att ytterligare klargöra hur miljön ser ut. Om detta resultat är 
överförbart till en annan miljö blir upp till läsaren att avgöra. 

3.4.3 Pålitlighet

Pålitlighet är motsvarigheten till begreppet reliabilitet och handlar om hur pålitligt resultatet 
av undersökningen är (Bryman, 2002) Ett sätt att säkerställa detta är att låta andra forskare ta 
del av undersökningen i sin helhet och kritiskt granska varje del av analysen och resultatet för 
att se om de kommer fram till samma slutsatser enligt Lincoln och Guba (i Bryman, 2002). 
Detta är dock en tidsödande process vilket gjort att den inte är speciellt vanlig. En kvalitativ 
undersökning genererar ofta en stor mängd data som måste gås igenom för denna typ av 
granskning och jag har inte den möjligheten i denna undersökning att låta någon göra detta. 

Jag har försökt att utförligt beskriva hur jag genomfört undersökningen och analysen för att 
läsaren själv ska kunna granska metoden och därmed också resultatets pålitlighet. 

3.4.4 Möjlighet att styrka och konfirmera resultatet.

Det ska framgå i undersökningen att forskaren har agerat i god tro och inte medvetet låtit sina 
personliga värderingar eller teoretiska inriktningar styra resultatet. Att vara helt objektiv i sin 
undersökning är naturligtvis omöjligt i samhällsvetenskaplig forskning eftersom forskaren 
alltid är en del av den miljö han eller hon studerar (Bryman 2002). Ett sätt för mig att 
säkerställa detta är att tydligt visa vilken min förförståelse omkring detta ämne är. Om 
resultatet är möjligt att styrka är upp till läsaren att ha en uppfattning om. Min del i detta är att 
dels försöka så tydligt som möjligt redogöra för respondenternas svar genom exempelvis vissa
citat för att deras åsikter ska komma fram och dels genom att själv kritiskt granska mina 
resultat i den avslutande diskussionen.
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3.5 Etiska ställningstagande

Ordet etik står ofta för en grupps normer och värderingar (May, 2001). Inom den 
samhällsvetenskapliga forskningen är de etiska frågorna ofta i fokus och anses vara mycket 
viktiga. Det viktigaste som man som forskare alltid måste tänka på är att ingen får komma till 
skada av ens forskning. Jag kommer här nedan att gå igenom de fyra huvudkraven på 
forskningen som Vetenskapsrådet (2006) har sammanställt.

3.5.1 Informationskravet

Respondenterna måste informeras om att deras medverkan alltid är frivillig och att den kan 
avbrytas när som helst. Informationen ska vara utformad så att respondenten har den 
information han eller hon behöver för att kunna avgöra om han eller hon vill vara delaktig i 
undersökningen (Vetenskapsrådet, 2006). 

Jag skickade ut information om min undersökning till respondenterna i förväg så att de kunde
läsa informationen i lugn och ro och därmed också hade en bättre chans att ställa frågor om 
undersökningen innan intervjun. I den information som jag skickade ut fanns uppgifter om 
hur och var man kunde kontakta mig om frågor kom upp eller om man inte ville delta i 
undersökningen. Jag informerade dem också muntligen innan intervjun om att deras 
deltagande var frivilligt och att de när som helst kunde avbryta intervjun.

3.5.2 Samtyckeskravet

Forskaren ska alltid ha ett samtycke från uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare. Dessa 
personer ska inte befinna sig i beroendeställning till forskaren och ska heller inte utsättas för 
otillbörliga påtryckningar för att deltaga. (Vetenskapsrådet, 2006).

I och med att jag informerat respondenterna, som i detta fall är de undersökningsdeltagare jag 
har med i min undersökning, om att deras deltagande är frivilligt och vad materialet ska 
användas till så har jag utgått att de samtycker till att bidra med information genom sitt 
deltagande i undersökningen. Eftersom jag själv arbetar som enhetschef inom äldreomsorgen 
har jag valt att förlägga min undersökning till en annan kommun än den jag arbetar i så att 
min yrkesroll inte ska påverka respondenterna vilket det skulle kunna gjort om jag istället valt 
att genomföra undersökningen i ”min” kommun.

3.5.3 Konfidentialitetskravet

All information som respondenterna lämnar ska behandlas på ett sådant sätt att de ej kan 
identifieras när man läser rapporten. Om uppgifterna är särskilt känsliga ska all personal som 
behandlar dessa uppgifter skriva på en tystnadsplikt (Vetenskapsrådet, 2006).

Jag har under min redovisning av resultatet använt mig av citat från respondenterna för att 
understryka och förtydliga vissa saker. Citaten har inte varit av ett sådant slag att jag varit 
tvungen att ändra språket något för att minska risken att någon kan identifieras på grund av 
språket. Urvalet av respondenterna är gjort på ett sådant sätt att endast den som medverkat 
kommer att veta att det är de som medverkar om de inte väljer att tala om det själva för andra. 
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De uppgifter jag har frågat efter är inte så känsliga att det finns risk för att personer tar skada 
men jag har i alla fall gjort mitt bästa för att avidentifiera alla respondenterna i presentationen 
av resultatet.

3.5.4 Nyttjandekravet

Informationen som respondenterna lämnar får endast användas till forskning och inte till 
kommersiellt eller annat icke-vetenskapligt bruk. Informationen får heller inte användas till 
beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde som t.ex. vård utan medgivande av den 
berörda (Vetenskapsrådet, 2006).

Jag informerade respondenterna om att jag avsåg att använda det material jag får till 
undersökningen i min C-uppsats och att informationen de lämnar i intervjuerna inte kommer 
att användas i andra syften än till forskning eller av andra personer än mig själv.  



18

4. Resultat

Resultatet av de svar jag fick i intervjuerna har jag kategoriserat för att enklare kunna ge en 
överskådlig bild av det. Jag har använt mig av två huvudkategorier, Samverkan och
Ledarskap, och ett antal underkategorier till dessa två, se fig.1 nedan.

Figur 1. Kategoriöversikt (egen konstruktion).

4.1 Samverkan

Att få en klarhet i hur samverkan såg ut på de olika arbetsplatserna var centralt i min 
undersökning. Samverkan består av olika delar och jag har försökt att se på de olika delarna 
var och en för sig. Överlag tyckte respondenterna att deras samverkan fungerade men att det 
finns en del att förbättra.

4.1.1. Samverkansavtalet

Jag frågade alla respondenter om de visste något om samverkansavtalet och vad de då visste.
Samverkansavtalet är det avtal som styr samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare/
medarbetare och har en central roll i samverkansprocessen i alla fall inom den kommunala 
verksamheten. Av de sex personer som jag intervjuade så var det bara två som kände till 
samverkansavtalet. De flesta visste inte riktigt vad det var för något eller innebörden av det 
men ofta kunde man relatera till något annat som hade med samverkan att göra som till 
exempel i detta citat som är ett svar på frågan om man känner till samverkansavtalet:

Samverkan

Samverkansavtalet

Möten

Möjlighet att påverka

Vad är bra samverkan?

Förbättringsområden

Ledarskap

Chefens roll

Ledaregenskaper

Kommunikation



19

Nej, det vet jag inget om. Vi har en samverkanskalender, SAM-kalendern, där vi 
ska skriva in alla arbetsplatsträffar och alla andra möten som är som 
arbetsledarträffar, teamträffar och så.

De två personer som kände till samverkansavtalet visste inte riktigt vad det gick ut på. Ingen 
av respondenterna hade diskuterat eller blivit informerade om samverkansavtalet på sitt 
arbete eller i något annat sammanhang.

4.1.2 Möten

De olika mötena som jag frågade respondenterna om under intervjuerna var 
samverkansgrupper, arbetsplatsträffar och om det fanns andra sorters möten med personalen 
förutom dessa två som är styrda av samverkansavtalet. Jag kommer här att presentera dem 
var och en för sig.

När det gällde samverkansgrupperna så var det inte många av respondenterna som kände till 
om det finns eller att det ska finnas en samverkansgrupp med representanter från 
verksamheten. En samverkansgrupp består ofta av en verksamhetschef eller förvaltningschef 
och fackliga representanter från olika fackliga förbund och olika delar av verksamheten.  I 
detta fall så finns både verksamhetschefer och förvaltningschefen med samt fackliga 
representanter. En av respondenterna var med på dessa samverkansgrupper och hon tyckte 
själv att det var synd att det var så många som inte visste vad samverkansgruppen var. En av 
respondenterna uttryckte det så här:

Det är ju inte många arbetsplatser som vet att man kan lyfta fram en fråga till 
samverkansgruppen. Men skulle fler veta om det och komma ihåg det så skulle kanske 
mer saker komma upp på dessa möten.

De flesta andra respondenterna, tre av sex, visste inte om det fanns någon samverkansgrupp 
eller vad den gjorde. Två respondenter visste att det fanns en samverkansgrupp men inte 
riktigt vad den gjorde.

Arbetsplatsträffarna var ett fenomen som alla respondenterna kände väl till och som alla 
deltog kontinuerligt i. Enligt respondenternas beskrivning av dem så såg det ganska lika ut på 
de olika arbetsplatserna. På alla arbetsplatser var det enhetschefen som planerade in och 
kallade till arbetsplatsträffarna. Det varierade lite hur ofta de hade dessa träffar, mellan sex till 
elva gånger per år. Träffarnas längd varierade från en och en halv timme till tre timmar. De 
som hade träffarna mer sällan hade längre träffar istället. På två av arbetsplatserna hade man 
arbetsplatsträffar med enhetschefen och den egna avdelningen. På den tredje arbetsplatsen var 
det två avdelningar som hade arbetsplatsträffarna tillsammans och även där tillsammans med 
enhetschefen. 

Alla upplevde att man kunde sitta ostört under dessa träffar. Ofta samarbetade man med en 
annan avdelning som hjälpte till med det löpande arbetet under träffarna eller så tog man in 
timanställda vikarier för att lösa arbetet under denna tid. Enhetschefen var den som höll i 
mötet och det var även hon/han som gjorde dagordningen för mötet. Alla arbetsplatsträffar 
protokollfördes och man följde upp protokollen från en gång till en annan. 
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Arbetsplatsträffarna är obligatoriska för all personal och på de flesta ställen har man de 
schemalagda. På den arbetsplats där man inte hade det schemalagt beräknade man att börja 
med det inom en snar framtid. Om man inte av någon anledning kunde vara med på 
arbetsplatsträffen så har alla ett eget ansvar att sedan informera sig om vad som hade sagts 
genom att läsa protokollet och tala med sina arbetskamrater. Jag frågade om det fungerade 
med det egna ansvaret, om alla tog det och var med på arbetsplatsträffarna som de skulle. Det 
visade sig att det var lite olika med det. En del personer tog det ansvaret till fullo medan andra 
inte alls var lika ansvarsfulla och engagerade. Alla respondenterna tyckte i alla fall att det var 
ett bra system och att de som ville ta sitt ansvar också kunde vara med och påverka. Den 
minoritet, för på alla arbetsplatserna uppfattade jag det som att det handlade om några få 
personer, som inte tog det ansvaret fick också leva med de beslut som togs i deras eventuella 
frånvaro. En respondent uttryckte det så här när jag frågade om det fungerade med att alla tog 
sitt ansvar: 

Nej, det kan vara lite bristfälligt ibland. Det finns de som säger att jag kommer inte att 
komma för jag har arbetat i flera dagar och det är min enda lediga dag då men det vet 
man ju om så det borde man inte kunna säga. Man kan inte komma sen och säga att 
man inte vet. Då vet man att det varit möte och att man ska läsa protokollet. Och om 
man har nåt och säga men inte kan komma så kan man anmäla det så det finns inga
ursäkter.

På alla tre arbetsplatserna ansåg respondenterna att det fanns både tid och utrymme för 
medarbetarna att utrycka sin åsikt i de frågor som togs upp på arbetsplatsträffarna. Det fanns 
också möjlighet att ta upp egna frågor även om det vanligaste var att man var flera som hade 
talat om det tidigare och kommit överens om att ta upp en sak. På alla tre ställena fanns det 
dock medarbetare som aldrig sade sin mening på mötena men den allmänna meningen bland 
respondenterna var i alla fall att deras åsikter kom fram eftersom de ofta diskuterade sina 
åsikter tillsammans med dem som de arbetar mest med istället för på de större mötena.

Alla respondenterna såg arbetsplatsträffarna som något viktigt och var också nöjda med den 
möjlighet de faktiskt hade att kunna påverka sitt arbete. De var också överens om att det 
kändes otroligt viktigt för sin trivsel och sin motivation till arbetet att kunna påverka formen 
för sitt arbete och sina scheman. 

Förutom arbetsplatsträffarna hade samtliga arbetsplatser andra personalmöten. På alla 
arbetsplatser hade man teamträffar där enhetschefen var med tillsammans med vårdpersonalen 
och eventuellt annan aktuell personal såsom sjukgymnaster och arbetsterapeuter. På dessa 
möten talade man om de brukarna som man arbetar med. På två av tre ställen hade man också 
stormöten två gånger per år. Detta var rena informationsmöten där all personal på boendet 
deltog vilket ofta handlade om fyra till sex avdelningar.

4.1.3. Möjlighet att påverka

Respondenterna i min undersökning bedömde sin möjlighet att påverka i olika frågor som 
olika beroende på frågans art. När det gällde respondenternas upplevelse av deras möjlighet 
att påverka beslut som rör deras arbete så tyckte alla respondenter att de hade stor möjlighet 
att påverkade saker som rör den direkta verksamheten som till exempel schemaläggning, 
rutiner m.m. Så här beskrev en respondent möjligheten att påverka:
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Det är mest i dom beslut som rör vår arbetssituation och arbetsplats. Där kan vi vara 
med och bestämma att så och så gör vi. Men sen är ju dom större besluten också 
viktiga men det är ju nästan alltid bestämt att så och så ska det vara. Så tycker jag i 
alla fall men alla tycker väl olika.

Precis som denna respondent så tyckte de övriga respondenterna att när det gäller andra större 
och mer övergripande frågor var besluten ofta tagna redan när de blev involverade i frågorna. 
De upplevde alla att de hade en möjlighet att säga sin åsikt men de tyckte inte att deras svar 
blev tagna på allvar. På en arbetsplats berättade man att de inte speciellt ofta diskuterade 
övergripande frågor på arbetsplatsträffarna utan tog dessa på de planeringsdagar som man 
hade två gånger om året. 

De frågor som oftast kom upp på arbetsplatsträffarna var frågor som berörde den direkta 
verksamheten samt praktiska frågor och frågor om arbetsmiljön. Dessa frågor var också de 
som alla respondenterna ansåg vara de viktigaste för dem och där de också kände att de och 
deras kunskap blev tagna på allvar. Dessa beslut drevs också igenom utan onödiga dröjsmål 
och de följdes alltid upp på alla tre arbetsplatserna. Alla respondenterna fick frågan om de 
beslut som togs på arbetsplatsträffarna följdes upp och de upplevde alla att det var så. De 
uttryckte också att det var viktigt att det gjordes så att alla följde det man bestämde. På frågan 
om besluten följdes upp svarade en respondent:

Ja, det tycker jag nog, för det mesta i alla fall. En del saker måste man ta upp flera 
gånger. Ibland är det ju så att alla är rörande överens om en sak men sen gör man lite 
som man själv tycker i alla fall sedan. Det är ju många starka personer och olika starka 
viljor som ska enas. Då behöver man någon som kan chefa lite mer.

Alla respondenterna upplevde också att arbetsplatsträffarna var viktiga både som 
informationstillfällen men också som tillfällen att diskutera och ta beslut om olika frågor i 
deras arbete. 

4.1.4 Vad är bra samverkan?

När respondenterna tillfrågades om vad som är en bra samverkan talades det mycket om 
kommunikation. Alla var överens om att kommunikation med både arbetskamrater och den 
närmaste chefen är A och O för att samverkan ska fungera. 

För det första att man ska kunna tala med varandra ordentligt. Både inom 
arbetsgruppen och med chefen, det är väl det viktigaste. Att man är uppriktig och säger 
vad man tänker och att man kan stå för det man säger också. 

Andra viktiga saker var att det finns tid och plats att hinna träffas och diskutera olika saker. 
Flera av respondenterna utryckte att trots att man arbetade tillsammans hela tiden så fanns det 
sällan tid att diskutera dessa frågor annat än under de inplanerade mötena.

Att få tid och möjlighet att tala med varandra kan ju vara ett problem ibland. Nu är 
våra arbetsplatsträffar inplanerade och vi lägger in dem på scheman så nu måste vi ju 
vara med. Förut har det lätt blivit att det kommit något emellan och vi måste skjuta upp 
det men så är det inte nu. Nu är de ju schemalagda.
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Ledarskapet beskrevs också som en viktig faktor för en bra fungerande samverkan samt även 
medarbetarna själva, att de har ett engagemang och en vilja att förändra och göra bra saker.

4.1.5. Förbättringsområden

De flesta av respondenterna tyckte att det fanns saker att förbättra inom samverkan och då 
främst när det gäller arbetsplatsträffarna. Flera av dem tyckte att det skulle vara bra och 
intressant om de fick en större möjlighet att påverka de större besluten och diskutera de mer 
övergripande frågorna. I de fall som dessa frågor kom upp så ansåg alla respondenter att de 
inte hade något att säga till om. Två av respondenterna hade till och med tagit upp den frågan 
med sin chef för att försöka få en förändring. 

Jag har just talat med min chef om att jag skulle vilja vara med lite högre upp och 
påverka när det ska göras om och byggas om och så. Det känns som om de skulle 
kunna höra lite mer med personalen i dom situationerna. Ibland så känns det som om vi 
bara gnäller och sätter oss på tvären men det finns ju ofta en orsak till det. Vi vet ju hur 
verksamheten fungerar och vi vet ju vilka hjälpmedel vi behöver, vilka utrymmen vi 
behöver och vilken tid vi behöver. 

Flera av respondenterna gav uttryck för att de trodde att de hade saker att tillföra i till exempel 
en diskussion om ekonomin och att de även skulle tycka att det var lättare att förstå vissa 
beslut om de visste mer om bakgrunden till dem.

De flesta respondenterna var i stort sett nöjda annars med hur arbetsplatsträffarna fungerade. 
De frågor där de upplevde att de kunde vara med och påverka i var frågor som var viktiga för 
dem. De tyckte också att det inte fanns någon anledning att förändra formerna för 
arbetsplatsträffarna utan att de fungerade bra som de är.

4.2 Ledarskapet

Ledarskapet var en av de faktorer som respondenterna ansåg var viktig för att samverkan 
skulle fungera bra. Alla de respondenterna jag intervjuade tyckte att de hade ett bra ledarskap 
på sina arbetsplatser vilket de också ansåg var en viktig anledning till att samverkan 
fungerade så bra som den gjorde.

4.2.1 Chefens roll

Organisationen i den berörda kommunen har förändrats de senaste åren vilket gjort att man 
har gjort mindre enheter med färre antal medarbetare för varje enhetschef. Istället är 
enhetscheferna nu både chefer och sjuksköterskor på de boendena som de arbetar på. Fördelen 
med den nya organisationen tyckte respondenterna var att de hade en större närhet till sin 
närmaste chef och att den chefen fortfarande hade kunskap om hur det såg ut i verksamheten 
eftersom hon eller han arbetade där själv. Nackdelen var att de dubbla rollerna verkade vara 
betungande för cheferna och man märkte att chefen inte hann med allt. Det var då främst 
sjuksköterskeuppgifterna som blev bortprioriterade. Ingen av respondenterna uppfattade att 
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deras chef inte gjorde sina uppgifter som chef. En risk de kunde se var dock att man var för 
mycket arbetskamrat med sjuksköterskorna och att de därför inte hade samma förmåga och 
möjlighet att vara chef som om de kommit in som chefer direkt. Så här säger en av 
respondenterna om sjuksköterskornas dubbla roller:

Dom som jobbar här är ju sjuksköterskor och har bara varit enhetschefer sen förra 
året. Dom som är lite äldre dom har lite svårt att ta plats verkar det som. Det ska vara 
någon yngre som inte har jobbat som sjuksköterska så länge utan går in som 
administrativ direkt. Man blir för mycket kompis med sjuksköterskorna. Hon har ju gått 
här tidigare och hon har haft lite svårt att gå ifrån sjuksköterska till att bli chef men det 
är väl något man lär sig också under tiden som chef.

4.2.2. Ledaregenskaper

När respondenterna fick frågan om vad som är viktigt hos en chef så var de överens om flera 
saker. Man tyckte att det var väldigt viktigt att chefen tog sig tid att lyssna på sina 
medarbetare, och lyssna på riktigt inte bara för stunden. Det poängterades från flera 
respondenter att det var viktigt att det man sade togs på allvar. Alla respondenterna upplevde 
att det var så nu men alla tyckte inte alltid att det hade varit så. 

Den andra egenskapen som alla respondenterna tyckte var viktig var att chefen vågade vara 
chef och kunde ta beslut och stå för de besluten. Här påpekade fyra av respondenterna att 
samverkan var bra men det behövdes också en person, i detta fall chefen, som gick in och bröt 
diskussionen när man inte kom längre och beslutade hur man skulle göra. Flera respondenter 
sa att det inte var bra med en chef som var för mycket arbetskamrat eftersom det då kunde bli 
svårt att säga ifrån och bestämma. Två av respondenterna ansåg att detta var en svårighet för 
den nya organisationens chefer som tidigare varit arbetskamrater på ett annat sätt än de var 
nu.

Först och främst ska de (cheferna) vara tillgängliga, finnas på plats. Det har vi väl 
aldrig haft problem med. Sen måste det vara någon som vågar vara chef, någon som 
törs gå emot gruppen. 

En tredje egenskap som tre av respondenterna betonade var kunskap. En enhetschef måste ha 
kunskap om den verksamhet de bedriver om chefen också ska kunna vara en ledare. Det 
handlade inte så mycket om att chefen behövde veta allt utan bara vara bra insatt i 
verksamheten. Ingen av dessa sex respondenter tyckte att det var en svaghet att chefen sa att 
hon/han inte visste en sak bara han/hon tog sig tid och engagemang att kolla upp det.

Det krävs ju att personen (chefen) har kunskap först och främst. Jag tror att det är A 
och O att man har det faktiskt.

4.2.3. Kommunikation

Som jag tidigare var inne på så var en av de viktigaste egenskaperna medarbetarna önskade av 
sin chef att han/hon kunde lyssna. Kommunikation var förövrigt en röd tråd genom hela 
intervjuerna när det gäller såväl arbetskamrater som chefer.  
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Hon ska kunna lyssna på oss innan hon fattar ett beslut. Vi ska kunna samarbeta på 
lika villkor liksom. Hon ska inte ta för givet att hon vet för att hon är chef.

Det krävs ju att en chef lyssnar på vad man har att säga. Det är en bra chef helt enkelt, 
som kan lyssna och lyssna på riktigt, ta en på allvar liksom.

Att kunna påverka handlar om att bli lyssnad på och att bli tagen på allvar, det är alla 
respondenterna eniga om. Kommunikationen är det absolut viktigaste redskapet i samverkan 
för att den ska ha någon effekt alls.

4.3 Sammanfattning

Respondenterna i min undersökning var eniga om det mesta. De tyckte alla att det var viktigt 
med samverkan och att de hade möjlighet att påverka sin arbetssituation och sitt arbete. Den 
viktigaste och för respondenterna mest välkända biten av samverkan var arbetsplatsträffarna, 
de övriga bitarna, såsom samverkansgrupper och samverkansavtalet, kände de flesta inte alls 
till. 

Alla respondenterna tyckte att deras arbetsplatsträffar fungerade bra för det mesta. Man var 
nöjd med hur de var utformande och man tyckte att man kunde komma till tals och göra sina 
åsikter hörda. Man upplevde att man hade en stor möjlighet att påverka den nära 
verksamheten och de frågor som berörde den vilket man också tyckte var det viktigaste 
frågorna. Det man saknade var mer diskussioner och större påverkansmöjligheter om de mer 
övergripande frågorna 

Ledarskapet var en viktig del av samverkan för alla respondenterna. Det är avgörande för om 
samverkan fungerar bra eller inte. De respondenter jag intervjuade var alla nöjda med det 
ledarskapet som de hade nu på sina arbetsplatser. Den enda svårigheten vi talade om var 
enhetschefernas delade roller eftersom de på alla tre arbetsplatserna även var sjuksköterskor 
med ansvar för den medicinska biten på boendena också.

De delar som man främst pekade på som viktiga i ett bra ledarskap var att kommunikationen 
fungerade, att chefen måste våga vara chef och chefen hade kunskap om sitt ansvarsområde.
För att kunna ha en fungerande kommunikation ansåg man att det både var viktigt att chefen 
hade en förmåga att lyssna och ta sina medarbetare och deras frågor på allvar samt att det 
fanns möjlighet till kommunikation, det vill säga att chefen var tillgänglig. Att chefen ska 
kunna ta beslut var det andra som poängterades. Det var viktigt för respondenterna att 
ledarskapet var tydligt och att man inte ville att chefen skulle vara ”en i gänget” utan att 
han/hon skulle kunna gå emot och våga ta beslut när det krävdes. Kunskapen som krävdes av 
chefen var framförallt kunskap om verksamheten och hur den fungerade. Kunskap om övriga 
frågor så som lagar och avtal poängterades inte alls av någon av respondenterna.
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5.       Analys

I detta kapitel kommer jag att presentera min analys av resultatet mot bakgrund av 
litteraturgenomgången. Vissa delar av resultatet har varit betydligt mer intressanta mot 
bakgrund av de frågeställningar jag har för denna undersökning och därför har jag framförallt 
valt att inrikta mig på dessa delar. Jag har också med delar om ledarskapet som egentligen inte 
direkt kan knytas till frågeställningarna men eftersom ledarskapet är intimt förknippat med 
medarbetarens möjlighet att påverka så har dessa delar också fått ta plats i såväl undersökning 
som resultat och analys. Både i den litteratur som jag läst och under de intervjuer som jag 
gjort framkommer att man inte kan tala om delaktighet och samverkan utan att komma inpå 
ledarskapet.

5.1 Samverkan

Samverkan inom den kommunala äldreomsorgen styrs framförallt av det samverkansavtal 
som har skrivits under av både arbetsgivarorganisationer och berörda fackliga organisationer. 
I den organiserade samverkan som ska finnas på alla arbetsplatser inom den kommunala 
äldreomsorgen ingår bland annat samverkansgrupper och arbetsplatsträffar. Jag har valt att 
titta på om dessa delar finns och hur medarbetarna tycker de fungerar samt om det är några 
delar som skulle kunna förbättras.

5.1.1 Samverkansavtalet

De flesta respondenterna visste inte speciellt mycket om samverkansavtalet även om alla 
visste att det fanns ett sådant. Anledningen till detta kan vara flera. Samverkansavtal som styr 
och systematiserar samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare har funnits länge i 
Sverige. Det troliga är att de flesta tar ett sådant avtal för givet och anser att det är den 
faktiska samverkan och möjligheterna att påverka som är viktiga, inte hur avtalet ser ut. I 
samverkansavtalet (FAS 05) står det bland annat att det viktiga är dialogen mellan 
arbetsgivare och medarbetare och att samverkansavtalet bara är ett verktyg för att nå dit. Med 
den bakgrunden så anser jag att huruvida man känner till vad som står i samverkansavtalet 
inte har så stor betydelse så länge man har en samverkan som fungerar och att alla 
medarbetare känner att de har en möjlighet att påverka sin arbetssituation.

5.1.2 Möjlighet att påverka

De möten som finns reglerade i samverkansavtalet (FAS 05) är samverkansgrupper och 
arbetsplatsträffar. Paldanius (1999) talar om att skilja på micro- och macro-nivå när man talar 
om delaktighet för medarbetarna det vill säga att man ska skilja på delaktighet på själva 
arbetsplatsen och delaktighet på en högre nivå i organisationen. Dessa olika nivåer 
representeras av arbetsplatsträffarna och samverkansgrupperna i de flesta kommuner där 
arbetsplatsträffarna behandlar frågor på micronivån, det vill säga de frågor som direkt berör 
den verksamhet som medarbetarna arbetar i och de frågor som har en direkt praktisk 
anknytning till dessa. Samverkansgrupperna behandlar frågor på macronivån, de vill säga de
frågor som har en mer övergripande betydelse för organisationen. Både Paldanius (1999) och 
Theorell (2003) säger att det som är av störst betydelse för den enskilde medarbetaren är att 
ha inflytande över de beslut som påverkar dem direkt i verksamheten de arbetar i.  
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När det gäller samverkansgrupperna så var de flesta respondenterna inte medvetna om vilken 
roll dessa grupper spelar för samverkan. Man visste att de fanns men inte vilka som ingick 
eller vad de beslutande om. Detta kan bero på att man generellt sett är dålig på att informera 
medarbetarna om detta. Samverkansgrupperna är ofta sammansatta av chefer och olika 
fackliga företrädare vilket borde ge en stor möjlighet till information eftersom både 
arbetsgivaren och de fackliga företrädarna borde vara intresserade av att alla medarbetare 
åtminstone är informerade om dessa beslut och diskussioner.  En annan anledning till att så 
många av respondenterna är dåligt insatta i samverkansgruppernas arbete kan vara den 
förklaring som Paldanius talar om, att det är de beslut som påverkar människor direkt som är 
av störst intresse. Jag tolkar resultatet med ledning av Paldanius teori eftersom jag tror att 
delaktighet för enskilda individer främst handlar om att kunna påverka den närmaste 
omgivningen, i detta fall den arbetsplats man arbetar på. 

Arbetsplatsträffarna var allmänt mycket välkända av respondenterna. Dessa träffar var de som 
alla respondenter kände till och alla hade deltagit i dem många gånger.  Hall (1990) skriver att 
det är viktigt att komma ihåg att samverkan ska vara ett medel för att nå ett mål, samverkan i 
sig är inget mål. Arbetsplatsträffarna upplevs av respondenterna just som ett medel för att 
besluta olika saker på arbetsplatsen. Man upplever att man på dessa träffar kan påverka olika 
saker på arbetet och att de beslut man tar sedan följs upp. Det är en kort väg mellan beslut och 
resultat vilket kan göra att man har lättare att se sambandet mellan det man själv har varit med 
att påverka och det som sedan genomförs. Detta är ytterligare en skillnad mellan 
delaktigheten på micro och macronivå, på micronivå ser man en mycket tydligare koppling 
mellan det som beslutas och resultatet i verksamheten än man kan göra med beslut på 
macronivån. Hall (1990) påpekar också vikten av detta när han talar om att varje medarbetare 
inte bara ska kunna vara med och påverka besluten utan också se resultaten av dessa beslut för 
att samverkan ska vara framgångsrik.

Respondenterna upplevde alla att de var nöjda med sina arbetsplatsträffar. Ingen av dem jag 
intervjuade tyckte att deras möjlighet att påverka hade minskat under 1990-talet vilket 
Gustafsson och Szebehely (2005) visade på i sin undersökning om samverkan inom 
äldreomsorgen. Jag kunde däremot se att respondenterna, precis som Gustafsson och 
Szebehely, gör en koppling mellan ekonomin och möjligheten att påverka. Flera av 
respondenterna talar om att de skulle vilja vara mer informerade och ha en större möjlighet att 
påverka inom de ekonomiska frågorna. Jag tolkar detta som att de tycker eller i alla fall tror 
att det är i de diskussionerna som de större frågorna avgörs. Flera av respondenterna ger 
uttryck för en viss besvikelse över att man inte frågar efter deras åsikt inom dessa frågor 
eftersom de själva anser att de har saker att bidra med inom även detta område. 

Det jag har reagerat på i resultatet av undersökningen är att trots att de flesta respondenterna 
säger sig vara intresserade av dessa frågor så är det väldigt få av dem som intresserat sig för 
och engagerat sig i samverkansgrupperna där dessa frågor främst tas upp. Vad detta beror på 
är svårt att säga, kanske är det så att man inte har samma tillfälle till att ta del av frågor som 
rör ett större organisatoriskt perspektiv. Det är lätt att denna typ av diskussioner och möten 
anses vara svårtillgängliga eftersom vägen mellan beslut och handling kan vara mycket 
byråkratisk och lång. Har man inte en vana av detta så kan ofta dessa möten anses vara 
onödiga och slöseri med tid. Flera respondenter anser att det är positivt att de beslut de tar på 
arbetsplatsträffarna ger snabba resultat. Jag tror att man behöver se ett samband mellan beslut 
och verkan för att uppleva mötena som meningsfulla. Detta är något man måste arbeta med 
inom äldreomsorgen tycker jag för att fler medarbetare ska kunna och vilja engagera sig i 
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frågor på ett ”högre” plan. Det är en viktig del för att ytterligare kunna utveckla samverkan 
och ge medarbetarna en chans att kunna påverka även i frågor som inte rör deras direkta 
verksamhet utan på ett mer organisatoriskt plan.

Flera av de forskare som jag hänvisat till tidigare talar om hur samverkan påverkar såväl 
effektiviteten i organisationen som trivseln för medarbetarna. Majoriteten av respondenterna 
talar också om hur samverkan är viktig för deras trivsel och engagemang i arbetet. Att känna 
sig delaktig inte bara i beslutsprocessen utan i organisationen i stort är viktigt för de flesta 
respondenterna. Jag tror också att det blir en god cirkel av detta. Om man känner sig delaktig i 
organisationen vill man också vara med och påverka olika beslut för att förbättra den, både för 
sin egen skull och för organisationen i sin helhet.

5.1.3 Bra och dålig samverkan

Det som respondenterna poängterade när vi talade om bra samverkan var framförallt 
fungerande kommunikation och tid och möjlighet att träffas. Kommunikationen handlar såväl 
om att kunna kommunicera med sin chef som med sina kollegor. Att kommunikationen är 
viktig är inte så konstigt eftersom den måste vara själva grunden som ska fungera om man ska 
ha möjlighet till samverkan. Hall (1990) tar också upp den sociala samvaron som en viktig del 
i samverkan. Den delen framkommer inte så tydligt hos respondenterna men man kan ändå 
ana den i diskussionerna omkring det viktiga i att ha en möjlighet att ha möten. Alla 
respondenterna beskrev vikten av att arbetsplatsträffarna var en möjlighet till att sitta ostört 
under en avgränsad tid för att diskutera saker som var viktiga för dem. Många av 
respondenterna poängterade att även om de arbetade tillsammans hela dagarna så fanns den 
tiden nästan aldrig förutom på dessa möten. Det fanns också på alla arbetsplatser utrymme 
under arbetsplatsträffarna att även diskutera saker som rörde den sociala delen av arbetet och 
alla tyckte att det var en viktig del för att deras samarbete skulle flyta på bra. 

Ett problem på alla arbetsplatserna var att det alltid fanns personer som inte tog en aktiv del i 
arbetsplatsträffarna och de saker som diskuterades där. Ingen av respondenterna tog dock upp 
detta som ett allvarligt problem vilket jag reagerade lite för. Den allmänna åsikten var att 
dessa personers åsikter kom fram i alla fall förr eller senare eftersom man talade om alla saker 
även i mindre grupper. På en av arbetsplatserna hade den nuvarande chefen börjat med att 
fråga alla personer om deras åsikt i olika frågor vilket uppfattades som positivt av 
respondenten. På alla arbetsplatser fanns dock krav på varje medarbetares eget ansvar. Det 
formella kravet var att man skulle närvara på arbetsplatsträffarna. Om man av någon 
anledning hade förhinder så var det upp till varje medarbetare att själv informera sig om vad 
som sagts och beslutades. Det informella kravet som jag upplevde att medarbetarna hade på 
varandra var att om man inte talade om vad man tyckte och ville så fick man foga sig efter 
dem som gjorde det och var med och påverkade. En respondent sa till och med att man fick 
skylla sig själv om man inte passade på att säga sin åsikt. Detta tolkar jag som ett uttryck för 
att man som medarbetare värnar om sin möjlighet att påverka och att man upplever dem som 
inte gör det som lite av ett hot mot samverkan. Man vill inte se sina möjligheter att påverka 
försvinna för att inte alla tar sitt ansvar. Man ser alltså samverkan inte bara som en rättighet 
utan också som en skyldighet.

Sammantaget så var respondenterna nöjda över sina möjligheter att påverka och med den 
samverkan som fanns på deras arbetsplatser. Det finns förbättringsmöjligheter men min 
tolkning var att det handlade just om möjligheter till att göra saker bättre än en missnöjdhet 
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med det som är i dag. Hall (1990) talar om hur samverkan föder engagemang och kreativitet i 
en organisation vilket jag tycker stämmer på den inställning som jag mötte hos de 
respondenter jag intervjuade. Det finns mycket att förbättra men de flesta verkar känna att det 
är möjligt att göra det eftersom de känner sig delaktiga både i beslut och i organisationen. 

5.2 Ledarskapet

Ledarskapet på arbetsplatsen är centralt för hur samverkan fungerar. Under de senaste tjugo 
åren har man sett en förändring i ledarskapet från det att ledaren eller chefen mest har 
intresserat sig för ledning, planering, styrning och kontroll till att intressera sig mer för hur 
medarbetarna tänker och känner omkring sitt arbete (Alvesson, 2003). Detta har naturligtvis 
gjort att samverkan har fått en större och viktigare roll på arbetsplatserna. Respondenterna i 
min undersökning var till stor del nöjda med det ledarskap som de hade, främst då deras 
närmaste chefer. Det var de närmaste cheferna, enhetscheferna, som respondenterna hela tiden 
relaterade till då vi talade om ledarskapet. Detta nämns i flera av de undersökningar jag har 
läst att det är det nära ledarskapet som är viktigast för medarbetarna. 

Det finns både undersökningar som stödjer att medarbetarna inom äldreomsorgen är nöjda 
med kommunikationen och dialogen med sin chef (Trydegård, 2005) och de undersökningar 
som stödjer motsatsen (Astvik & Aronsson i Hjalmarsson 2002). Detta tyder på, anser jag, att 
det varierar mycket från arbetsplats till arbetsplats eftersom det inte är den stora 
organisationen och dess inriktning för ledarskapet som präglar hur medarbetarna uppfattar det 
utan den enskilda individen som är chef på just deras arbetsplats. Eftersom det handlar om 
detta nära ledarskap så kommer variationerna att vara stora i alla undersökningar man gör 
inom detta område. 

I undersökningen som Rinnan och Sylwan gjort (refererade i Hjalmarsson, 2002) betonas 
vikten av att ha ett nära samarbete med sin närmaste chef och att det är viktigt att ha chefen 
nära till hands. Detta stöds också av Trydegård (2005) som betonar att de mesta av lärandet på 
enheterna görs i nära dialog mellan chef och medarbetare. Detta är något som alla 
respondenterna i min undersökning också trycker på. De har, efter en nyligen gjord 
omorganisation, fått sin chef närmare och träffar henne/honom oftare än tidigare vilket alla 
respondenterna uppfattar som mycket positivt. Flera av dem säger också att detta är en av de 
viktigaste faktorerna för ett lyckat ledarskap. I äldreomsorgsinspektörerna i Stockholms stads 
årsrapport för 1999 (Hjalmarsson, 2002) konstateras att det nya ledarskapet i de stora 
decentraliserade organisationerna ofta resulterar i för stora enheter där närheten mellan chef 
och medarbetare går förlorad. Detta understryks också i Gustafssons och Szebehelys 
undersökning (Hjalmarsson, 2002) där man konstaterar att de flesta enhetschefer har ett 
omöjligt uppdrag med för stora ansvarsområden och för många arbetsuppgifter. Detta kan 
vara något som de verkar ha tagit lärdom av i den kommun där min undersökning är gjord 
eftersom man där valt att åter igen införa mindre enheter med färre medarbetare per chef. 
Enligt de svar som mina respondenter ger så har det också gett utdelning med flera 
medarbetare som upplever det som en mycket positiv förändring. 

En annan viktig egenskap som respondenterna framhöll var att den som är chef måste våga ta 
beslut. Hall (1990) beskriver också detta när han talar om att arbetsledningen är viktig för att 
strukturera arbetet. Han talar också om att ledningen inte får vara för styrande för då hämmas 
kreativiteten hos medarbetarna. Det är denna balans som också respondenterna beskriver när 
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de å ena sidan talar om att de vill ha en bestämd chef som vågar vara chef, å andra sidan 
framhåller de vikten av kommunikation och samarbete mellan chef och medarbetare. 

5.3 Sammanfattning

Det återkommande temat inom både litteraturen och i respondenternas svar är 
kommunikation. Det måste finnas möjlighet till kommunikation både när det gäller klimatet i 
samarbetet såväl som de rent praktiska aspekterna som närhet och tillfälle till kommunikation. 
Om man utgår ifrån samverkansavtalet så kan man se att hela syftet med det är att skapa 
möjlighet för kommunikation bl.a. genom arbetsplatsträffar och det tror jag är en bra grund att 
bygga vidare på. I den kommun där jag gjort min undersökning har man dessutom förändrat 
organisationen på ett sådant sätt att närheten mellan medarbetare och chef blivit större både 
genom att varje enhetschef har färre medarbetare och genom att de arbetar tätare ihop i 
verksamheten. Detta är en stor del av förklaringen till att samverkan på många punkter 
fungerar bra i denna kommun, i alla fall på de arbetsplatser där jag har gjort min 
undersökning. 

Resten av framgångsfaktorerna är mycket individuella eftersom det både hänger på att det 
finns en chef som vill och har förmågan att kommunicera med sina medarbetare och att 
medarbetarna själva vill vara med och ta ansvar och påverka.

De frågor jag ville få svar på i denna undersökning var hur samverkan fungerar i verkligheten 
inom äldreomsorgen samt vilka delar som fungerar bra och vad som fungerar mindre bra. Jag 
tycker att jag i mitt resultat har kunna besvara dessa frågor. Svaren var mer positiva än jag 
hade väntat mig vilket gör mig glad. Även om det finns lite att arbeta med tycker ändå de 
respondenter som jag talat med att samverkan fungerar och är en viktig del i arbetet, inte bara 
tråkiga ”måsten”.
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6. Diskussion

Jag kommer här att diskutera den metod jag använt mig av och de val jag gjort innan och 
under min undersökning. Jag kommer också att presentera en diskussion utifrån mitt resultat 
där jag ska försöka diskutera resultatet utifrån ett större perspektiv. 

6.1 Metoddiskussion

Jag valde att genomföra en undersökning som var induktiv i sitt förhållande mellan teori och 
empiri. Ansatsen för undersökningen var kvalitativ eftersom jag ville undersöka 
respondenternas upplevelse av samverkan. Jag har under min undersökning gjort ett antal val 
som naturligtvis har påverkat resultatet. Min förhoppning är att jag har gjort val som hjälpt 
mig säkerställa ett så trovärdigt resultat som möjligt. Jag kommer i detta avsnitt att diskutera 
omkring de metodval jag gjort i undersökningen.

6.1.1 Intervjuerna

Jag valde att använda mig av öppna riktade intervjuer för min undersökning. Syftet med detta 
var att kunna hålla öppet för att respondenten själv skulle kunna avgränsa fenomenet 
samverkan och samtala runt de frågor som kom upp samtidigt som jag ville att det skulle 
finnas en viss struktur på intervjuerna för att säkerställa att jag fick svar på de frågor jag hade.
Jag anser att denna metod fyllde det syfte som jag hade. 

Det alternativ jag var inne på att använda mig av istället för traditionella intervjuer var 
fokusgrupper. Att jag valde bort det berodde på att jag ansåg att det skulle ha varit en svårare 
metod. Fördelarna med fokusgrupper är annars många. Jag hade kunnat få med fler 
respondenters åsikter på samma tid vilket hade ökat möjligheten att styrka resultatet bättre. 
Jag tror också att det ofta kan vara lättare för respondenterna att uttrycka sina åsikter i grupp 
där den enes tankar ledar de andra vidare i resonemanget. En nackdel kan vara att man inte 
kan vara säker på att man får höra alla respondenters åsikter eftersom det lätt kan bli en stor 
samstämmighet i gruppen där respondenterna väljer att uttrycka en åsikt som överensstämmer 
med de andra. Jag är nu i efterhand nöjd med att jag valde bort denna metod eftersom jag tror 
att jag skulle ha haft svårt att genomför den på ett bra sätt.

När det gäller urvalet för respondenterna så hade jag ett ganska snävt urval för att kunna 
begränsa undersökningen. Jag valde att bara intervjua medarbetare inom äldreomsorgen som 
arbetar i den direkta verksamheten. Jag valde bort att ta med enhetschefer eftersom 
undersökningen hade som syfte att undersöka medarbetarnas upplevelse. Grunden till detta är 
att jag ville avgränsa mig så tydligt som möjligt för att istället kunna fördjupa mig i 
medarbetarnas åsikter. En fördel med detta som jag kom underfund med efterhand var att 
många av de respondenter jag träffade upplevde att det var positivt att jag inte talade med 
deras chef och att detta kan ha gett dem större förtroende för mig och därmed ledde till en 
ökad öppenhet under intervjuerna.

6.1.2 Trovärdighet

Det är svårt att i en så här begränsad undersökning vara säker på att man gjort allt man kunnat 
för att säkerställa en trovärdighet i undersökningen. Den slutgiltiga bedömningen lämnar jag 
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åt läsaren att göra. Jag har arbetat mycket med att tydligt presentera vilka metoder och olika 
val jag gjort genom hela undersökningen för att det klart ska framgå hur den är genomförd. 
Att samstämmigheten i resultatet var så högt tycker jag tyder på att det i alla fall minskar 
risken för att det ligger några problem med missförstånd eller otydliga frågor i intervjuerna. 
Jag gjorde också två provintervjuer med medarbetare inom samma yrkeskategori för att 
säkerställa intervjuplanen så bra som möjligt. 

Bryman (2002) hävdar att för att läsaren ska kunna bedöma om en undersökning är överförbar 
på en annan social miljö bör man beskriva miljön där respondenterna finns i. Detta har jag 
försökt göra så tydligt som möjligt i min bakgrundsbeskrivning av äldreomsorgen och de 
yrkeskategorier som arbetar där. Jag anser inte att resultatet är överförbart till vilken 
verksamhet som helst men jag tror att det kan i alla fall tjäna som en vägledning för 
medarbetarnas uppfattningar inom äldreomsorgen, främst i den aktuella kommunen men 
också i andra kommuner med liknande organisation.

6.2 Resultatdiskussion

Samverkan har länge varit en viktig del i arbetslivet. Sverige har länge legat långt fram i 
arbetet med demokrati på arbetsplatser (Theorell, 2003). Man har sett i lika undersökningar att 
det finns många olika positiva effekter av samverkan och en ökad delaktighet för 
medarbetarna. I dagens konkurrens, som även sträcker sig till verksamheter som tidigare 
skötts enbart av kommunerna, kan även samverkan och delaktighet ses som en 
konkurrensfördel. Dels för att det kan öka kvalitén och effektiviteten i en verksamhet men 
också eftersom de flesta verksamheter är så lika kvalitetsmässigt och kostnadsmässigt att detta 
kan vara den avgörande faktorn i ett jämförande mellan olika utförare.

Inom kommunernas arbete har det länge funnits olika samverkansavtal för hur samverkan 
mellan medarbetare och arbetsgivare ska fungera. Dessa avtal har träffats mellan olika 
fackföreningar och arbetsgivarorganisationer såsom kommunförbundet. I dessa avtal har 
fackföreningarnas företrädare ofta haft betydande roller som företrädare för medarbetarna. 
Detta har under de senaste avtalen luckrats upp en del med syftet att alla medarbetare ska vara 
delaktiga i samverkan och i de beslut som fattas. 

Syftet med denna undersökning var att undersöka hur medarbetare inom äldreomsorgen 
uppfattar samverkan mellan medarbetare och arbetsgivare. Det finns ett tydligt 
samverkansavtal (FAS 05) som styr hur denna samverkan ska gå till men det har gjorts få 
undersökningar om hur det egentligen fungerar. Underlättar detta samverkanssystem 
medarbetarnas möjlighet att påverka sin arbetssituation? Anser medarbetarna själva att 
systemet fungerar? 

Att bygga system och rutiner för olika processer inom en verksamhet kan vara svårt men det 
svåraste är att hitta vägar att följa upp dessa system för att se hur och om de verkligen 
fungerar och om de fyller det syfte som de ska göra. Att följa upp ekonomiska resultat eller 
resultat i produktionen är ofta enkelt, det handlar då om mätbara värden, men hur följer man 
upp en medarbetares möjlighet att påverka eller hur man anser att samverkanssystemet 
fungerar? Jag anser att det finns två sidor att titta på när det gäller att undersöka graden av 
delaktighet för medarbetare. Det handlar dels om den upplevda delaktigheten hos 
medarbetarna, det är den jag undersökt i denna uppsats. Där är frågan inte om eller hur stor 
medarbetarnas påverkansmöjligheter verkligen är utan hur medarbetarna upplever att de kan 
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påverka och vara delaktiga. Den andra sidan handlar om hur stor medarbetarnas delaktighet 
faktisk är. Tar man tillvara på deras kunskaper och erfarenheter i verksamheten? Denna fråga 
har jag inte inriktat mig så mycket på under detta arbete men det kommer ändå fram hos vissa 
respondenter att man anser att denna del inte bedöms som lika viktig varken för dem själva 
eller för arbetsgivaren. 

Flera forskare menar att möjlighet att påverka och vara delaktig i beslut kan vara en 
motivationsfaktor för medarbetarna. Paladius (1999) menar att det även kan öka 
medarbetarnas välbefinnande och trivsel på arbetsplatsen och Theorell (2003) säger att det 
viktigaste för en medarbetare är att ha kontroll över sin arbetssituation. Delaktighet handlar då 
om den upplevda delaktigheten hos medarbetarna. Det spelar inte någon stor roll hur stor 
möjlighet medarbetarna har att påverka utan det viktiga för att få dessa positiva effekter är att 
de upplever en delaktighet och att de har en möjlighet att påverka. Kanske är det denna del 
som är viktigast. Om man som medarbetare känner sig delaktig i verksamheten så är man nöjd 
och tillfreds och producerar därmed bättre. I såna fall handlar det inte så mycket om hur väl 
ledningen tar tillvara på medarbetarnas kunskaper utan hur man leder på ett sätt så att alla kan 
känna sig delaktiga. 

När det handlar om att tillvarata kunskap handlar det mer om den faktiska delaktigheten.
Paldanius (1999) menar att delaktighet också kan vara ett sätt att utnyttja alla medarbetares 
kunnande och erfarenheter. Hur mycket av detta tillvaratas i olika verksamheter i dag? I min 
undersökning finns det respondenter som har arbetat i över 20 år inom samma yrke. Den 
erfarenhet de besitter i olika frågor måste vara ovärderlig i deras verksamhet och ändå tycker 
jag att de under intervjuerna ger uttryck för att den inte efterfrågas.

Ledarskapet är en viktig del i samverkan. Alla respondenterna i undersökningen talar om hur 
viktig chefens roll är i samverkan. Det är oftast den närmaste chefen som har ansvaret för att 
samverkan ska fungera på arbetsplatsen. Det handlar därmed mycket om vilket förtroende de 
finns i personalgruppen för den personen. Finns inte det förtroendet så fungerar inte 
samverkan på ett tillfredställande sätt. Detta gör förutsättningarna för samverkan mer 
individbundet än vad jag tror uppmärksammas i de flesta organisationer.

I den kommun där jag genomfört min undersökning har man nyligen omorganiserat och 
minskat varje enhet och därmed också antalet medarbetare per enhetschef. Anledningen till 
detta vet jag egentligen inget om men jag kan inte låta bli att spekulera lite i om detta inte är 
en tendens vi kommer att se inom kommunal verksamhet.  Chefernas fackförbund har varit 
och är engagerade i denna fråga och vill se en maxgräns för antal medarbetare per enhetschef 
för att cheferna ska ha en rimlig arbetsmiljö. Det har tidigare varit och är fortfarande inte 
ovanligt att en chef kan ha över sextio medarbetare att samverka med. Att enheterna minskas 
påverkar också möjligheten till samverkan på ett positivt sätt eftersom det finns en bättre 
möjlighet att bygga upp ett förtroende mellan chef och medarbetare om chefen har mer tid för 
sina medarbetare.  

Det finns också en annan dimension på detta som inte nämns i denna undersökning och det är 
organisationens inställning till samverkan. För att den närmaste chefen ska kunna och vilja 
arbeta med samverkan så är det viktigt att organisationen lägger vikt vid det arbetet av flera 
skäl. Detta är ett tidskrävande arbete och det krävs förståelse för att det kan ta tid både av 
medarbetarna och av chefens arbetstid men också så kan det fördröja olika beslut något om 
alla ska ha möjlighet att vara delaktiga i dem.
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6.3 Slutsatser

De forskningsfrågor som jag ställde inför denna undersökning handlade om hur samverkan 
inom äldreomsorgen fungerade. Vad som fungerade bra, vad som fungerade dåligt och vad 
som kunde förbättras. Jag tycker att jag under arbetets gång har fått svar på dessa frågor och 
att jag har kunnat förmedla en bild över hur medarbetarna inom äldreomsorgen ser på sin 
möjlighet att påverka sitt arbete och sin arbetssituation. 

En slutsats jag kan dra utifrån detta resultat är att samverkan inom äldreomsorgen regleras av 
det samverkansavtal som skrivits under av arbetsgivarorganisationer och berörda fackförbund. 
Medarbetarna anser att de har en möjlighet att påverka och vara delaktig i verksamheterna de 
arbetar i. De tycker också att det finns utrymme att diskutera olika frågor och att klimatet på 
arbetsplatserna är sådant att de kan och vill uttrycka sina åsikter. Det finns saker som kan 
förbättras för att samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare ska fungera bättre, 
framförallt i de mer övergripande frågorna, men redan i dag så anser medarbetarna att det 
fungerar bra

6.4 Fortsatt forskning

Det finns mängder av olika varianter på fortsatt forskning som jag tycker skulle vara relevant 
utifrån den undersökning jag gjort och dess resultat. En fråga är naturligtvis den som jag tar 
upp i min resultatdiskussion om hur stor medarbetarnas delaktighet egentligen är och hur och 
om man tar tillvara på deras kunskaper och erfarenheter. 

Det skulle också vara intressant att i större utsträckning undersöka hur viktig ledarens roll är 
för medarbetarnas möjlighet att vara delaktiga och kunna påverka. Om man utgår ifrån att 
medarbetarnas upplevda möjlighet att påverka är den viktigaste delen så är ledarens/chefens 
roll väldigt viktig och det skulle vara mycket spännande att titta på den utifrån detta 
perspektiv.
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Bilaga 1

Missivbrev angående undersökning

Hej!

Jag heter Sofia Lundin och jag studerar Arbetslivspedagogik på högskolan i Mälardalen 
(Västerås). Jag håller nu på med en C-uppsats om samverkan mellan arbetsgivare och 
arbetstagare inom äldreomsorgen. I den undersökning jag ska göra kommer det att ingå ett 
antal intervjuer i detta ämne. Intervjuerna kommer att handla om samverkan på din arbetsplats 
och hur du ser på den.

Deltagande i undersökningen är frivilligt och du kan när som helst under intervjun avbryta ditt 
deltagande om du vill. Det material som jag får från din intervju kommer att behandlas 
konfidentiellt. Ingen annan kommer att ta del av materialet i sin helhet och det kommer endast 
att användas i forskningssyfte. I rapporten kommer jag att avidentifiera de svar som jag 
redovisar från intervjuerna, d.v.s. ingen kommer att veta vem som har sagt vad i intervjuerna.

Din chef på din arbetsplats kommer att vara informerad om att jag genomför intervjuer där 
och vad undersökningen handlar om men han/hon kommer givetvis inte att ta del av din 
intervju.

Om du så önskar så kan du få del av resultatet när uppsatsen är färdig.

Jag kommer att ta en vidare kontakt för att bestämma tid och dag för intervjun. Tidsåtgången 
beräknas vara en timme. Jag kommer att spela in intervjun.

Hör gärna av dig med frågor om det är något du undrar över.

Mvh

Sofia Lundin
Tfn 070-42 84 213
Mail: sln06001@student.mdh.se

Handledare: Ingrid Johansson
Mail: ingrid.johansson@mdh.se



Bilaga 2

Intervjuguide
Informera om syftet med undersökningen och att respondentens identitet kommer att hållas 
konfidentiell. Informera också om att deltagandet är frivilligt och att respondenten när som 
helst kan avbryta sitt deltagande om han/hon vill. Tala om igen att jag kommer att spela in 
intervjun och att inspelningen kommer att sparas bara så länge som jag arbetar med 
undersökningen.

Frågor
Bakgrund

- Hur länge har du arbetat inom äldreomsorgen?
- Hur länge har du arbetat på den arbetsplats du arbetar på nu?
- Kort beskrivning av arbetsplatsen med antal medarbetare/chef
- Vad vet du om samverkansavtalet?
- Hur ser Arbetsplatsträffarna ut på din arbetsplats?
- Vem kallar till mötena?
- Vilka deltar?
- Vem leder dessa möten?

Om ledarskap
- Hur skulle du beskriva det ledarskap som finns på din arbetsplats?
- Tror du att ledningen är viktig för förutsättningarna för samverkan?
- Hur mycket tror du ledarskapet påverkar formen för 

samverkan/arbetsplatsträffarna?
- Vad tycker du kännetecknar en bra ledare?

Om samverkan
- Beskriv hur samverkan och möjligheten att påverka ser ut på din 

arbetsplats.
- Kan du beskriva hur arbetsplatsträffarna kan gå till på din arbetsplats.
- Vilka frågor brukar tas upp?
- Vad tycker du om arbetsplatsträffarna?
- Hur tycker du dessa möten fungerar?
- Finns utrymme för diskussioner?
- Beslutas det saker på era arbetsplatsträffar?
- I vilka frågor kan ni besluta?
- Följs besluten upp?
- På vilket sätt/hur följs besluten upp?
- Känner du att du kan vara med och påverka beslut på din arbetsplats?
- Känner du att du kan vara med att påverka beslut på arbetsplatsträffarna?
- Finns det delar i samverkan på din arbetsplats som skulle behöva 

förändras?
- Tycker du att det är viktigt att kunna vara med att påverka din arbetsplats?
- I vilka frågor tycker du att det känns viktigt att kunna påverka?
- Finns de frågorna med på arbetsplatsträffarna?

Avslutningsvis
- Fråga om respondenten har några frågor.
- Tacka för att han/hon medverkade
- Fråga om det går bra att höra av sig om det finns flera frågor.
- Beskriv igen hur materialet kommer att användas.


