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Förord 
 
Under den gångna våren har vi två tillsammans upplevt några intensiva men samtidigt 
intressanta månader som sakta förvandlats till veckor och sedan gått över till dagar vartefter 
våra ansträngningar med denna undersökning har pågått. Det har varit en tid för många nya 
upptäckter men samtidigt en tid präglad av många känslor som växlat från oro och stress till 
en undran om vi kommer att kunna och att hinna och slutligen en stor glädje över att vi har 
både kunnat och hunnit! 
 
Vi vill tacka alla de respondenter som ställde upp till intervju, utan Er hade vi inte kunnat 
genomföra denna undersökning. Tack till Susan Qvist som har korrekturläst vårt arbete. Ett 
innerligt tack till Er! 
 
Vi vill också tacka vår handledare Osman Aytar som har inspirerat och hjälpt oss med sina 
råd och sin uppmuntran. Ett stort tack till Dig! 
 
 
Eskilstuna i juni 2009 
 
Merja Hoikkaniemi Erika Qvist 
 



 

Abstract 
 

Titel:  
Upplevd delaktighet i personalsamverkan. En studie om vårdpersonalens upplevelser av 
delaktighet inom äldreomsorgen.   
 
Författare:  
Merja Hoikkaniemi, Erika Qvist. 
 
Nyckelord: Personalsamverkan, kommunikation, delaktighet. 
 
Syftet med studien är att bidra till en ökad kunskap om vårdpersonalens upplevelser av 
delaktighet i och konsekvenser av samverkan i en organisation inom social omsorg. För att 
uppfylla syftet har följande frågeställningar använts: Vad innebär personalsamverkan?  Hur 

upplever vårdpersonalen sin delaktighet i personalsamverkan? Vilka konsekvenser blir det 

vid fungerande respektive bristande personalsamverkan? Studien är genomförd med en 
kvalitativ undersökning med tio halvstrukturerade intervjuer som har genomförts med tio 
vårdpersonal som respondenter med hjälp av strategisk urvalsmetod.  Intervjuerna spelades in 
på band och transkriberades därefter utifrån relevans till våra forskningsfrågor. Intervjuerna 
har sedan tolkats och analyserats mot tidigare forskning och Bubers ”Jag-Du”- teori samt 
Theirs  teori om det pedagogiska ledarskapet.  
 
Resultaten visar på vikten av chefens ansvar i personalsamverkan mellan bistånds-
handläggare, chef, vårdpersonal och i att göra vårdpersonalen delaktiga i berörd samverkan 
med hjälp av pedagogiskt ledarskap. Vårdpersonalen behöver initialt involveras mer i berörd 
samverkan för att i större utsträckning kunna påverka samverkan och därmed öka sin 
arbetsmotivation. Vidare behöver vårdpersonalen skapas förutsättningar till att mer komma i 
kontakt med biståndshandläggaren. Som en följd av fungerande personalsamverkan påverkas 
de äldre till att bli mer glada och friska. Bristande personalsamverkan kan få följden av att 
vårdpersonalen jobbar mot varandra, bland annat på grund av förekommande olika för-
hållningssätt. Det skapar ohälsa på olika sätt hos både personal och äldre. Våra slutsatser blir 
att personalsamverkan i större utsträckning behöver formas av överordnade och vårdpersonal 
tillsammans. Vidare att vårdpersonalens, chefens och biståndshandläggarens roller i per-
sonalsamverkan behöver förtydligas. De äldre behöver beredas bättre möjligheter att komma i 
personlig kontakt med biståndshandläggaren. Vårdpersonalen upplever sig kunna påverka 
mycket på äldreboendets praktik men inte lika mycket som de skulle önska uppåt i hierarkin 
trots att de har ansvaret att arbeta närmast de äldre. Genom praktiserat pedagogiskt ledarskap 
och metakommunikation skapas förutsättningar till att känna delaktighet i samverkan för 
vårdpersonalen.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund och problemområde 

 
Samverkan i olika former är enligt Danermark (2005) ett ofta förkommande begrepp inom 
yrkeskategorier som arbetar med människor som är i behov av en samhällsinsats av något 
slag. Medarbetare av olika professioner förväntas påverka varandra genom sina handlingar 
kring en individ i syfte att uppnå något gemensamt mål.  
  
Äldreomsorgen är ett av de områden i vilken samverkan utgör en central del. Utifrån erfaren-
heter från praktik inom området har vi uppfattning av att informationsgången i berörd 
samverkan går från biståndshandläggare genom enhetschef till vårdpersonal. De äldre får 
sedan slutligen del av berörd samverkan i form av verkställd omsorg genom vårdpersonal. 
Enligt Kaufman och Kaufmans (2005) definition kan denna slags information tolkas som 
sekundärinformation som eventuellt kan förvrängas på sin väg neråt i yrkeshierarkin. 
Danermark och Kullberg (1999) anser att chefens förmedlarposition till och från 
biståndshandläggaren och vårdpersonalen sätter stora krav på chefens insikter om bland annat 
sina egna kommunikativa färdigheter och sin förmåga att skapa förutsättningar för samverkan. 
 
Silfverberg (1999) anser att vårdpersonalens självständighet i mötet med de äldre är betydligt 
större än vad deras formella position medger. De har en maktposition gentemot de äldre i 
vissa avseenden trots att de befinner sig längst ner i en hierarkisk ordning. Det ligger dels en 
potentiell maktutövning i den asymmetriska relationen mellan vårdpersonal och vård-
mottagare. Dels har äldreomsorgsorganisationen inte någon omedelbar kontroll över det som 
sker i mötet mellan vårdpersonal och vårdmottagare. Därmed fattas beslut för äldreomsorgs-
politikens förverkligande på äldreomsorgsorganisationens lägsta nivå (Silfverberg, 1999). 
 
Med hänvisning till Silfverberg (1999) kan det anses att ansvar över att fatta de beslut som 
dels förverkligar äldreomsorgspolitik, dels verkställer de uppdragsinnebörder som definieras i 
mötet mellan biståndshandläggare och enhetschef, ligger på äldreboendets vårdpersonal. Dock 
har vårdpersonalen inte någon direkt del i vilka uppdragsinnebörder som definieras i mötet 
mellan biståndshandläggare och enhetschef. Dessa i sin tur har inte någon direkt del i det som 
sker i möten mellan vårdpersonal och de äldre på äldreboendet. Risk för missuppfattningar på 
vägen kan därmed föreligga. Enligt Danermark och Kullberg (1999) riskerar de äldre att bli 
utsatta i den vardag de befinner sig i vid brister kring personalsamverkan.  
 
Vårt intresse för berörd personalsamverkan dök upp inom ramen för arbetsplatsförlagda 
studier inom en äldreomsorgsorganisation där medarbetare från beställar- och utförarenheter 
samverkar kring omsorgen av äldre personer. Enhetschefen i berörd samverkan är en 
förmedlande länk mellan biståndshandläggaren och vårdpersonalen som har att verkställa 
besluten i praktiken som sin yrkesroll. Vårdpersonalen får därmed innebörden av uppdraget 
verbaliserat för sig genom sin chef, som därmed blir den mellanlänk som definierar uppdraget 
från biståndshandläggaren för vårdpersonalen. De äldre, som denna samverkan är till för, kan 
i praktiken slutligen anses få del av det tagna beslutet genom möten med vårdpersonalen i 
äldreomsorgsverksamhetens vardagsverksamhet (Dunér & Nordström, 2005). Vår upplevelse 
under praktikperioden blev att vårdpersonalen, trots att de har ansvaret att arbeta närmast de 
äldre, inte upplevde sig kunna påverka berörd samverkan på så sätt som de hade önskat. 
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1.2 Syfte och forskningsfrågor 

 
Syftet med denna studie är att bidra till ökad kunskap om vårdpersonalens upplevelser av del-
aktighet i och konsekvenser av samverkan i en organisation inom social omsorg. Samverkan 
är ett begrepp som kan ha många innebörder. I denna studie definieras samverkan som 
personalsamverkan. Vi utgår från att vårdpersonalen har delaktighet i berörd samverkan. I och 
med att ämnet är stort har vi undersökt syftet genom följande forskningsfrågor:  
 
Vad innebär personalsamverkan?   
 
Hur upplever vårdpersonalen sin delaktighet i personalsamverkan? 
 
Vilka konsekvenser blir det vid fungerande respektive bristande personalsamverkan? 

 
 1.3 Avgränsning 

 
Vi har avgränsat oss med att vi har vårdpersonal som undersökningskategori och med att vår 
undersökning genomförs på två mellansvenska orter. 
 

1.4 Social omsorg som verksamhetsområde  

 
I detta avsnitt ges en kort beskrivning av beställar- och utförarorganisation inom dagens äldre-
omsorgsverksamhet som bakgrundsinformation till vår studie. 
 
Omsorgen om äldre individer utgör ett stort område inom den offentliga sektorn i Sverige. 
Socialt omsorgsarbete är sedan en längre tid tillbaka i tiden ett etablerat verksamhetsfält. 
Sedan 1999 tillämpas den så kallade ”beställar-utförar” - modellen i över hälften av Sveriges 
kommuner inom bland annat äldreomsorgen. I berörd organisationsmodell har myndighets-
utövning i form av biståndshandläggning skiljts från utförandet, det vill säga verkställighet av 
de uppdrag som kommer från beställarenheten. Den praktiska omvårdnaden av de äldre utförs 
av utförarenhetens vårdbiträden och undersköterskor som agerar utifrån det mandat som deras 
yrkesposition tillåter. En risk med denna modell är att vårdbiträdenas inflytande över arbetet 
minskar i och med att omsorgen delats upp i separata delar enligt ”beställar-utförar”- modell-
en (SOU 2003). Eliasson (1996) betonar att personalens möjligheter att hantera situationer 
som uppkommer i vårdarbetet i många fall kan vara beroende av omgivande faktorer, 
exempelvis upplevt stöd från arbetsledningen för vårdpersonalen. Blomqvist och Edberg 
(2004) menar att både vårdpersonalens och de äldres välbefinnande ökar när personalen får 
stöd till exempel genom handledning i sitt dagliga arbete.  
 
Szebehely (1995) skildrar att utvecklingen av det sociala omsorgsarbetet genom vård-
biträdenas arbetssituation har gått mot en löpandebandslik modell med detaljerade scheman 
och regelsystem som vårdpersonalen är ålagda att följa. I vissa kommuner har särskiljandet 
gått så långt att beställningar sker enbart genom standardiserade uppdrag som lämnas till 
utförarna att verkställa. Tillvägagångssättet sker delvis i motsättning till den traditionella be-
skrivningen av hur omsorg ska bedrivas där den enskildes behov är i fokus och omsorgen 
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anpassas efter denna. Enligt Szebehely (1995) medför förfaringssättet en ökad risk att vård-
personalen upplever att de inte kan påverka hur vården utformas i praktiken.  
 
Szebehely (1995) anser vidare att en organisationsstruktur där beslut och utförande är 
åtskiljda kan innebära att vårdpersonalen får svårt att inhämta kunskaper om den äldre och 
därigenom utföra ett omsorgsfullt handlande. Möjligheterna att inhämta kunskap kan 
organiseras sönder genom bland annat uppifrånstyrning. Författaren anser att vårdpersonalen 
alltmer håller på att förlora kontrollen över sitt arbete på grund av det. I sitt eget yrkes-
utövande är vårdpersonalen beroende av att andra personalgrupper sköter sina arbetsuppgifter 
och att de är ansvarsfulla och noggranna i sitt arbete. Om det inte finns några förutsättningar 
för samverkan med andra personalgrupper blir det ofta en källa till frustration och osämja för 
gruppen vårdpersonal. Utan en strikt detaljstyrning uppifrån får vårdpersonalen större förut-
sättningar att planera arbetet och chans att närmare bedöma vad den äldre behöver för hjälp 
dagligen. En god omsorg förutsätter att vårdpersonalen har utrymme att handla i verk-
samheten och makt att påverka beslut som rör det konkreta vårdarbetet kring de äldre. 
Vårdpersonalen bör därför enligt Eliasson (1996) kunna uppleva en frihet att anpassa vården 
efter den äldres behov. Melin Emilssons (1998) studie gällande vårdpersonal inom äldre-
omsorgen bekräftar Eliassons (1998) resonemang då hennes undersökning visar på att vård-
personalen lägger stor vikt vid att kunna påverka hur vården kring den äldre utformas. 
Resultatet visar vidare att när vårdpersonalen upplever sig ha ett stort inflytande över sitt 
arbete är produktiviteten och trivseln på arbetsplatsen högre än när arbetet är uppifrånstyrt. 

1.5 Disposition 

 
Efter detta inledande kapitel följer kapitel 2 som innehåller vår teoretiska referensram, 
begreppsdefinitioner, tidigare forskning följt av en sammanfattning av dessa och avslutnings-
vis de teorier vi valt att använda oss av i studien. I Kapitel 3 redogörs för våra metodval och 
vårt urvalsunderlag, etiska ställningstaganden, studiens validitet och reliabilitet samt data-
bearbetning och analysmetod. Kapitel 4 består av resultat och analys följt av en samman-
fattning av dessa. Avslutningsvis innehåller Kapitel 5 en metod- och resultatdiskussion som 
avslutas med slutsatser vi kommit fram till i vår undersökning samt förslag till vidare 
forskning. 
 

 

2. Teoretisk referensram 

I detta kapitel beskrivs tidigare forskning och valda teorier. Först definieras dock vissa 
centrala begrepp i studien som kan vara till hjälp för en oinvigd att kunna referera till.  

2.1 Begreppsdefinitioner 

 
Nedanstående begrepp har definierats av oss själva. Formuleringarna baseras på tidigare in-
hämtade kunskaper.   
  
Samverkan i vår studie definieras som personalsamverkan mellan vårdpersonal, enhetschef 
och biståndshandläggare inom en äldreomsorgsorganisation.  
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Verksamhet i vår studie ska ses utifrån deltagande personalens påverkan på verksamheten 
genom berörd samverkan. 
 
Vårdpersonal i vår studie syftar på både vårdbiträden och undersköterskor. 
 
Delaktighet. I vår studie syftar begreppet på vårdpersonalens upplevelser av sin delaktighet i 
personalsamverkan mellan vårdpersonal, enhetschef och biståndshandläggare. 

2.2 Tidigare forskning  

I det här avsnittet presenteras tidigare forskning som vi bedömer som relevant i förhållande 
till vår studie. Samverkan är ett relativt väl beforskat fenomen mellan två samverkansparter. 
Vi har dock uppfattat att forskning kring vår specifika inriktning på vårdpersonalens 
upplevelser av sin delaktighet i personalsamverkan verkar vara ett område som är mindre 
beforskat. Vi har valt att ta med Silfverbergs (1999) avhandling ”Att vara god eller göra rätt – 
en studie i yrkesetik och praktik” i vår studie trots att den inriktar sig på etik inom hem-
tjänsten. Valet motiveras med att vi anser att i den belyses aspekter som har relevans till vår 
studie. 

2.2.1 Samverkan 

 
Thylefors och Lennéer-Axelsson (1996) anser att samverkan i många fall inte behöver betyda 
att den uppfattas som harmoniserad för alla samverkande parter. Samverkansarbete behöver 
tränas fram och kräver kommunikationsförmåga, social kompetens, regler samt tillit och 
respekt för varandra för att parterna ska vilja dela med sig av sin tid och information. 
Ansträngningar från parterna bör gå i samma riktning med individens bästa intresse för 
ögonen. 
 
Danermark och Kullberg (1999) definierar samverkan som medvetna och målinriktade 
handlingar som utförs tillsammans med andra gällande ett definierat problem och syfte i en 
grupp som är tydligt avgränsad. Ledningens ansvar i att skapa förutsättningar för samverkan 
och att möjligheterna till samverkan ökar om parterna har kunskap om varandras verksam-
hetsområden. 
 
I Simonssons (2002) definition är samverkan en viktig del i delad organisationsform och 
kräver alltid någon form av kommunikation. Kommunikationsförmågan kan anses vara 
avgörande för ett framgångsrikt ledarskap då en stor del av chefernas arbetsdag går åt till 
kommunikation.  
 
Silfverberg (1999) visar på att vårdpersonalen befinner sig längst ner i en hierarkisk ordning 
men har ändå i vissa avseenden en maktposition gentemot de äldre. För det första ligger det en 
potentiell maktutövning i den asymmetriska relationen mellan vårdpersonal och vård-
mottagare. För det andra har äldreomsorgsorganisationen inte någon omedelbar kontroll över 
det som sker i mötet mellan vårdpersonal och vårdmottagare. Vårdpersonalens själv-
ständighet i mötet blir därmed betydligt större än vad hennes/hans formella position medger. 
Därmed fattas beslut för förverkligandet av äldreomsorgspolitik på äldreomsorgsorganisation-
ens lägsta nivå. 
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2.2.2 Chefens inverkan på samverkan 

 
Danermarks (2005) resultat visar på att påverkansfaktorer för samverkan består av en tydlig 
ledning som klarar av att skapa grundläggande förutsättningar och definierar klara mål för 
samverkan. Maktaspekter är andra betydande samverkansfaktorer. En del yrkesgrupper anses 
ha större makt än andra. Yrkesgruppen som besitter minst makt riskerar att inte uppleva sig 
kunna påverka. Följden av denna ojämna maktfördelning skapar hinder i samverkan. 
Resultaten visar vidare på att på grund av sina olika utbildningsbakgrunder och yrkes-
tillhörigheter har medarbetarna olika förhållningssätt/synsätt att se på människan i för-
hållande till det de samverkar kring. De olika parterna måste synliggöra sina perspektiv för 
varandra och genom diskussion/kommunikation lära sig att förstå varandra bättre. 
 
Hjalmarson och Norman (2005) påvisar i resultatet av sin studie att chefens attityd till 
samverkan är en underlättande faktor i samverkan på grund av att hans/hennes attityd gärna 
smittar av sig på medarbetarna. Chefen har med andra ord ett stort ansvar i samverkan. Vidare 
visar författarnas resultat på att medarbetarna i sitt arbete bör anamma ett brukarperspektiv, 
det vill säga att sätta den äldre i centrum i samverkanssituationer. Bristande kommunikation 
är en faktor som försvårar samverkan. 

 2.2.3 Gruppkulturens inverkan på samverkan 

 
Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att varaktiga och smittsamma inställningar inom en grupp 
formas gärna till gruppkulturer med tiden. Chefens inställning smittar gärna av sig till 
medarbetare. Ledaren bör därför beakta sin egen attityd då den i sin tur kan påverka de 
anställdas inställning.  
 
Granér (1991) anser att deltagarna i en grupp skapar var för sig eller tillsammans en 
gruppmiljö där de klarar av att hantera framgångar och misslyckanden, utmaningar, för-
hoppningar och besvikelser. 
  

2.2.4 Kommunikationens inverkan på samverkan 

 
Jacobsen och Thorsvik (2002) beskriver kommunikation vara en förutsättning för allt 
samspel. Kommunikation lägger grunden för interaktion mellan medarbetare inom en arbets-
grupp eller mellan olika arbetsenheter. En fungerande kommunikation är en viktig framgångs-
faktor värt att beakta för medarbetare inom organisationer. Kommunikationsproblem är 
vanligt förekommande inom organisationer. Den organisationskultur medarbetare i en grupp 
har skapat genom sin kommunikation har en påverkan i hur de tolkar och upplever varandra.  
 
Watzlawick, Bavelas och Jackson (1967) definierar kommunikation vara att två parter talar 
med varandra och båda gör gällande för varandra hur de uppfattar det de talar om, de 
metakommunicerar. Det har skett en verklig kommunikation när båda förstår hur båda förstår 
verkligheten. Båda parter ska komma till en ömsesidig förståelse av hur båda parter definierar 
verkligheten men inte nödvändigtvis till en gemensam uppfattning om verkligheten. En 
tillfredsställande kommunikation är att ses som en god relation. Parterna bör med andra ord 
vara intresserade av vad den andra parten vill förmedla. Lyckad kommunikation kännetecknas 
vidare av att två eller flera personer får tillfälle att tillsammans sträva efter att uppnå något 
mål i samverkan med varandra. Med komplementära relationer i en kommunikation avses 
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kommunikationsparter där en part dominerar och den andra är i underläge. Så är fallet ex-
empelvis i relationen mellan en chef och en anställd.  
  
Enligt Simonsson (2002) är chefens uppgift att skapa mening och förståelse åt arbetet och det 
som händer inom organisationen och i organisationskulturen. Verkligheten kan ses som 
socialt konstruerat och att både chef och underordnad påverkar den verklighetssyn som ligger 
till grund för gruppens aktiviteter och beslut. På grund av organisationsstrukturens utformning 
har chefer inte alltid fysisk närhet till sina medarbetare, ej heller delar de gemensamma upp-
gifter med sina medarbetare. Det gör det svårt för chefen att anpassa informationen till 
medarbetarnas verksamhet och därmed kunna fungera som en utgångspunkt för dialog. Vidare 
visar studien på att metakommunikation, det vill säga samtal då chefer och medarbetare 
preciserar för varandra vad man talar om, förekommer sällan. Avsaknaden av meta-
kommunikation visar sig bland annat i att varken chefer eller medarbetare har någon 
uppfattning om sitt eget eller varandras kommunikationsansvar.  
 
I Kaufman och Kaufman (2005) diskuteras kommunikationens olika riktningar. Kommunika-
tionen kan vara nedåtriktad, uppåtriktad eller horisontell. Nedåtriktad kommunikation går från 
ledaren till medarbetaren och har en styrande funktion då den innebär att arbetsinstruktioner 
förmedlas eller att medarbetaren ges feedback på sina prestationer.  Kommunikationen kan 
dock bli förvrängd på vägen från ledaren till medarbetaren, speciellt om organisationen består 
av flera led som informationen måste passera genom. Förvrängningarna kan vara antingen 
medvetna eller omedvetna. Uppåtriktad kommunikation rör informationen som förmedlas från 
medarbetaren till ledaren. Denna slags kommunikation kan till exempel röra idéer och 
återkopplingar. Studier visar att samtalen med ledaren är kortare än motsvarande samtal med 
kollegor. Detta kan bland annat bero på statusskillnader. Det är viktigt att chefen skapar en 
arbetsmiljö som uppmuntrar till uppåtriktad kommunikation så att medarbetarna vågar lita på 
chefen. 

2.2.5 Organisationsstrukturens inverkan på samverkan 

 
Jacobsen och Thorsvik (2002) anser att organisationsstruktur ger stabilitet och skapar 
avgränsningar i medarbetares beteende. Det är enligt författarna rimligt att anta att fysiska 
förhållanden påverkar den kommunikation som pågår mellan medarbetare. Fysisk närhet 
tenderar att öka kommunikationen medan fysiskt avstånd tenderar att minska den samma. Or-
ganisationsstrukturens utformning spelar roll i att maktfaktorer och risk för konflikter uppstår 
i arbetsgrupper. 

2.2.6 Sammanfattning av tidigare forskning  

 
Som ovanstående resonemang visar är bland annat kommunikationens betydelse för en god 
samverkan ett genomgående drag vi funnit i forskningen. Thylefors och Lennéer-Axelssons 
(1996) samt Jacobsen och Thorsvik (2002) visar på att samverkansarbete kräver kommunika-
tionsförmåga samt att fysisk närhet ökar kommunikationen. Detta styrks av Simonsson (2002) 
om kommunikationens vikt i en delad organisationsform. Författaren visar på svårigheter med 
informationsöverföringen till de anställda genom att chefen inte delar uppgifter med dem eller 
befinner sig fysiskt nära sina anställda. Watzlawick et al, (1967) resultat visar på att verklig 
kommunikation har skett när parter metakommunicerar. Danermark (2005) verifierar denna 
tanke då han anser att samverkande parter bör synliggöra sina perspektiv för varandra. 
Kaufman och Kaufman (2005) lyfter fram vikten av att chefen skapar en arbetsmiljö som 
uppmuntrar till flerriktad kommunikation.  
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Danermark och Kullberg (1999) fann att ledningens ansvar är att skapa förutsättningar för 
samverkan. Olika yrkesgrupper har olika grader av makt och de som upplever sig ha minst 
makt tenderar att inte uppleva sig kunna påverka. Silfverberg (1999) ser ett dilemma i detta på 
grund av att vårdpersonal, som befinner sig längst ner i en hierarkisk ordning, är samtidigt i 
praktiken den yrkeskategori som i sitt yrkesutövande innebördsmässigt verkställer äldre-
omsorgspolitik utan någon omedelbar kontroll av sina överordnade. Hjalmarson och Norman 
(2005) lyfter fram att chefens attityd är en underlättande faktor i samverkan då attityden på-
verkar medarbetarna. Detta bekräftas av Jacobsen och Thorsvik (2002). Att anamma ett 
brukarperspektiv i samverkan lyfts upp av både Hjalmarson och Norman (2005) samt 
Thylefors och Lennéer-Axelsson (1996). Granér (1991) lyfter slutligen upp att arbetsmiljön 
påverkas av deltagarna och att dessa tillsammans skapar möjligheter att hantera exempelvis 
misslyckanden. Jacobsen och Thorsvik (2002) för resonemanget vidare och anser att den 
organisationskultur medarbetarna genom kommunikationen skapar i arbetsgruppen har en 
påverkan i hur de tolkar och upplever sin samverkan. 

2.3 Teorier 

 
I detta avsnitt presenteras de teorier som vi har använt oss av vid analysen av resultatet.  
 
Enligt Bjereld, Demker och Hinnfors, (2002, s. 73) är en teori ”en utsaga om vissa definierade 
fenomens orsaksrelation till varandra”. Enligt författarna styr en god teori vad för slags for-
skningsdesign forskaren behöver.  

2.3.1 Bubers relationsteori om ”Jag-Du” och ”Jag-Det”  

 
Buber (1923) skildrar två motsatta relationstyper, ”Jag-Du” och ”Jag-Det” i sin social-
filosofiska teori. Enligt författaren kan ”Jag-Du”- relationen anses vara den grund-läggande 
mänskliga relationen där människans jag skapas i. Enligt Buber (1929) har vi som individer 
en stor makt att genom bemötande och kommunikation påverka hur en annan människa 
upplever sin omgivning. Vidare strävar en ”Jag-Du”- relation efter ett dialogiskt för-
hållningssätt i kommunikationen mellan de i relationen deltagande parterna. Existerar inte 
förmågan att gå in i en sådan relation kan en känsla av utanförskap och brist på mening in-
finna sig som konsekvens hos en individ (Buber, 1929). En motsats till ”Jag-Du” relationen 
benämns av Buber (1923) som en ”Jag-Det”- relation. Kommunikationen mellan parterna är 
ensidig och därmed i obalans med följden av att ingen ömsesidig dialog uppstår.  

 
Buber (1954) anser att när båda parter upplever delaktighet i en relation läggs grunden till att 
skapa förutsättningar för en dialog i det mellanmänskliga mötet. Dialog kan utvecklas genom 
att vi visar oss som vi själva är och låter motparten framträda som han/hon i mötet. Båda 
parter upplever att de blir involverade i det som sker i dialogen/mötet vilket leder till upp-
levelsen av delaktighet i det som sker i sammanhanget. Genom det sätt vi kommunicerar och 
förhåller oss till andra i olika mötessituationer kan det skapa en känsla av delaktighet. 

2.3.2 Theirs teori om det pedagogiska ledarskapet 

 
Theirs (1999) teori om det pedagogiska ledarskapet bottnar i arbetslivets ständiga förändring. 
För att verksamheten ska kännas meningsfull för personalen bör den pedagogiska ledaren 
forma visioner och mål för organisationen tillsammans med personalen. Enligt Their (1999) är 
verksamheter i behov av psykologiskt utrymme, det vill säga rörelsefrihet. För att uppnå 
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önskvärda resultat behövs målstyrning och personalen bör få möjlighet att arbeta fritt inom de 
överenskomna ramarna för att uppnå de gemensamma målen.  
 
Their (1999) poängterar att i den pedagogiska ledarens människosyn utvecklas människan i 
samspelet med andra människor och när samtliga personal får möjlighet att samlas till-
sammans och utbyta erfarenheter. All personal har dock inte tillträde till möten och det är ofta 
samma personal som träffas gång på gång och samtalar. Olika slag av kompetenser kan på så 
vis hindras att komma till sin rätt. En fungerande kommunikation är enligt Their (1999) viktig 
för att en verksamhet ska fungera. Kommunikationen och dess kanaler bör hållas levande för 
att personalen ska känna sig delaktiga i arbetet. Den pedagogiska ledaren förstår därmed att 
för verksamhetens överlevnad behöver kommunikationen gå via personalen genom att de får 
ta del av information. Genom information från ledningen finns det förutsättningar för att 
personalen känner en känsla av delaktighet samt tilltro till ledningen. Den pedagogiska 
ledaren samverkar kontinuerligt med medarbetarna och ger snabb återkoppling, följer ständigt 
upp och lyssnar. Enligt Their (1999) bör det pedagogiska arbetet i verksamheten grundas på 
en tydlig och medveten uppfattning om filosofi, visioner och mål. 
 
 

3. Metod och empiriskt material  

I det här avsnittet redogörs för vår forskningsmetod och de delar som utgör den helhet som 
vår forskningsmetod består av. 

3.1 Metodval och forskningsansats 

 
Enligt Starrin och Svensson (1994) är syftet med kvalitativ forskningsansats att beforska hur 
något är beskaffat. Med hjälp av en kvalitativ ansats är det möjligt att komma fenomen nära. 
Vi har sökt beskriva vårdpersonalens upplevelser av berörd samverkan genom att utgå från en 
deskriptiv kvalitativ forskningsansats i vår studie (Kvale, 1997). Vi har använt oss av en 
induktiv kvalitativ ansats i enlighet med Kvale (1997) när vi sökt kunskap om fenomenet 
personalsamverkan i empirin. Bjereld et al (2002) definierar induktion med att bygga teorier 
ur empiriska data.  
 
Den hermeneutiska tolkningsprocessen liknas av Ödman (2007) vid att lägga ett pussel. I 
början bildas oftast ett kaos av alla bitar och det är svårt att veta vart man ska starta för att 
lyckas med att foga samman pusslets alla delar. Under det första stadiet plockar man planlöst 
bland bitarna enligt författaren. Sedan visar det sig så småningom att flera bitar ihop bildar ett 
logiskt sammanhang. Genom att kontinuerligt pendla mellan del och helhet i tanken går fler 
och fler bitar mer och mer samman. Slutligen utkristalliseras det ett mönster, en helhet, ur det 
färdiga pusslet.  Genom att ha studerat delarna har vi funnit den helhet som vi söker. Vidare 
bör forskaren enligt författaren söka sig utanför texten, det vill säga tolka, för att finna svar. 
Vi har därmed i vår studie i enlighet med Ödman (2007) studerat delarna i personalsamverkan 
i form av respondenternas svar på intervjufrågorna och sedan tolkat och tematiserat dem i 
syfte att skapa oss en större helhetsbild. Vi har kontinuerligt ställt oss frågan ifall intervju-
personernas utsagor är relevanta för studien och om helheten kan bli mer begriplig genom att 
foga in dessa delar. 
 
I Ödmans (2007) förklaring handlar tolkning i hermeneutiken om att söka förstå innebörd och 
mening av ett fenomen. Fenomenet får olika innebörder genom det som man som forskare 
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tolkar in i det. Lantz (1993) anser att den mening och innebörd man tillskriver ett fenomen är 
bundet till individ, kultur och tid. Vi har i vår resultatredovisning redovisat de innebörder som 
våra respondenter har tillskrivit fenomenet personalsamverkan och upplevelsen av sin 
delaktighet i personalsamverkan inom en äldreomsorgsorganisation med beställar- och 
utförarmodellen. Vi har därefter redovisat för våra tolkningar av dessa innebörder. Beställar- 
och utförarmodellen från 1999 (Szebehely, 1995) utgör ett yttre sammanhang för vår for-
skning. Modellen har samtidigt spelat roll i hur vi har formulerat våra forskningsfrågor, för de 
svar som vi tolkat mot våra forskningsfrågor och för den förståelse vi fått oss av fenomenet 
personalsamverkan. 

3.2 Kvalitativ intervju och datainsamling 

 
Enligt Kvale (1997) syftar kvalitativ intervju till att med intervjuns hjälp skapa en möjlighet 
för intervjuaren att skapa sig en förståelse för vad respondenten har för upplevelser utifrån det 
beforskade fenomenet. Intervjuarens intresse ska vara riktat mot den intervjuades stånd-
punkter. Det som skiljer forskningsintervju och vardagssamtal åt är att vardagssamtalet 
bygger på en ömsesidighet; det vill säga att båda samtalsparter har en möjlighet att skapa 
förståelse för sin motpart i samtalet. Vid en forskningsintervju styr forskaren samtalet genom 
att ställa frågor som respondenten förväntas att svara på; samtalet är med andra ord 
enkelriktat. Forskaren har därmed ett stort ansvar att ställa rätt intervjufrågor för att inte 
riskera att få ett missvisande forskningsresultat. Författaren anser vidare att konsten i att lära 
sig att intervjua sker genom att intervjua. Genomförda pilotintervjuer före intervjuer med 
valda urvalspersoner ökar intervjuarens förmåga att skapa ett tryggt och stimulerande samspel 
med den som intervjuas.  Enligt Holme och Solvang (1997) kan en metod ses som ett verktyg 
som kan vara forskaren till hjälp vid problemlösning samt i samband med när ny kunskap ska 
utvinnas.  
 
Vi har valt intervju som datainsamlingsmetod för vår studie i syfte att kunna undersöka 
fenomenet personalsamverkan på nära håll. Vi har använt oss av halvstrukturerad 
intervjuteknik med intervjuguide som metod i att söka kunskap om vårdpersonalens 
upplevelser under genomförandet av empiriundersökningen i vår studie. Genom intervjuerna 
bereddes respondenterna en möjlighet att redogöra för sina tankar och åsikter samt beskriva 
hur de upplever fenomenet personalsamverkan utifrån sin egen verklighet. Vi genomförde 
våra intervjuer under en period på två veckor i april månad. Intervjuguiden (se bilaga 2) 
bestod av 15 centrala frågor som var grupperade i frågeområden eller teman. Under 
intervjutillfället ställdes sedan ett varierande antal följdfrågor beroende på respondenternas 
svar. Samtliga intervjuer tog mellan 30 minuter och en timme och spelades in på band. Vi 
anpassade oss efter intervjupersonerna vid val av plats för intervjun. Alla intervjuer ägde rum 
på de intervjuades arbetsplats. I början av intervjusituationen, innan bandspelaren sattes på, 
pratade vi lite lätt om annat än intervjuämnet en stund i syfte att söka få intervjupersonen att 
slappna av och känna sig mindre spänd inför intervjun. Exempelvis genom att småprata om 
det fina vädret och genom att beskriva att vi själva kunde känna oss lite nervösa inför 
intervjun. Därigenom var det sedan lättare att gå in på hur intervjupersonen eventuellt 
upplevde intervjusituationen. Några av respondenterna medgav sig vara nervösa till att börja 
med men det släppte ganska fort när vi inte stressade igång med intervjun. Vi satte på 
bandspelaren först efter vi frågat respondenten ifall denne var färdig att sätta igång med 
intervjun. 
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3.3 Urval  

 
Vårt urval av intervjupersoner består av vårdpersonal inom äldreomsorgsorganisation på två 
mellansvenska orter. Enligt Holme och Solvang (1997) är det viktigt för forskaren att noga 
tänka igenom sitt urval av deltagare i sin studie då urvalet kan ha stor betydelse för resultatet. 
Det är av vikt för forskaren att i sitt urval välja respondenter ur ett relevant urvalsområde i 
syfte att kunna få svar på sin ställda forskningsfråga/-or och för att minimera risken för ett 
obrukbart forskningsresultat. Betydelsen av att noggrant spegla sitt urval mot syftet är därmed 
stort. Kvale (1997) anser att det är av vikt för forskaren att beakta så ingen kommer till skada 
på grund av hans eller hennes forskning.  
 
Vi har valt att utgå ur ett strategiskt urval i vår studie i enlighet med Kvale (1997) utifrån 
vissa i förväg formulerade kriterier. I många fall är det klokt att formulera en avgränsning och 
sedan hålla fast vid denna under forskningsprocessens gång. Det kan anses att vår valda 
urvalsmetod också är att betrakta som ett bekvämlighetsurval i och med att intervjupersoner 
har valts ut av personalansvarig enhetschef inom utförarenheten. Våra urvalskriterier bestod 
av att intervjupersonerna skulle arbeta på ett äldreboende och ha kunskaper om, samt delta i 
personalsamverkan som var den företeelse vi ämnade undersöka. Vi startade upp sökandet 
efter intervjupersoner genom ett besök på ett äldreboende i en mellansvensk kommun. Vår 
strävan var att få tala med enhetschefen på stället i förhoppning om att hon eventuellt kunde 
hjälpa oss med kontaktuppgifter till vårdpersonal som kunde tänkas vara intresserade av att 
delta i vår studie. Enhetschefen i fråga lyssnade intresserat när vi berättade om vårt syfte med 
studien. Hon lovade att höra sig för med personalen hur de ställde sig till vår förfrågan. Hon 
verkade mycket intresserad av vår studie och gav oss ett intryck av att flera i personalen 
säkert skulle kunna tänka sig att ställa upp på intervju. Chefen tog på sig ansvaret att dela ut 
missivbrev till enhetens vårdpersonal för att vid intresse kunna ta kontakt med oss via de 
mejladresser eller telefonnummer som stod nedtecknade i missivbrevet.  
 
Sedan väntade vi några dagar men svar uteblev. Vi kontaktade enhetschefen åter efter 
ytterligare några dagar för att få reda på om någon i personalen eventuellt då hade anmält sitt 
intresse till henne. Dock var det ingen som hade hört av sig till henne. Därmed tog vi 
telefonkontakt med ytterligare en enhetschef på ett annat äldreboende i en annan mellan-
svensk kommun. Kort därefter fick vi via mejl en lång lista med namn och telefonnummer till 
vårdpersonal i verksamheten som hade anmält sitt intresse för att ställa upp på en intervju. Vi 
ringde upp tio vårdpersonal som hade anmält sig som intresserade, men fick kontakt endast 
med nio trots att vi ringde upp denne vid flera tillfällen. Personen i fråga hörde inte heller av 
sig tillbaka till oss. De nio intresserade informerades om syftet med vår studie och forsknings-
etiska principer. Tider bokades för enskild intervju med var och en. I samråd med vård-
personal som skulle delta i studien bestämdes sedan att intervjuerna skulle äga rum på deras 
respektive arbetsställen och intervjuerna skulle pågå under en tidsperiod på två veckor. Tiden 
gick fort och vi hade nio respondenter i stället för de tio intervjupersoner som är det antal 
intervjupersoner som krävs av de studenter som genomför sin undersökning tillsammans. Vi 
valde därför att infoga en tidigare genomförd testintervju med en vårdpersonal som underlag 
för resultatet med vår studie. Vår testperson blev därmed den tionde urvalsperson som vi har 
med i vår studie. 
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3.4 Databearbetning och analysmetod 

 
Databearbetningen av intervjuerna genomfördes i flera steg. Vi inledde med att spela upp 
banden med intervjuer och transkriberade sedan materialet genom att ordagrant skriva ner det 
som intervjupersonerna sagt under intervjun. Enligt Kvale (1997) är transkribering att ändra 
något från en form till en annan. Dess syfte är att återge en händelse i skriftlig form. Det är 
därför viktigt att även notera och skriva ner längre tystnader, skratt och eventuella andra 
uppvisade känslouttryck i syfte att återgivning av intervjun ska bli så korrekt som möjligt. När 
det talade språket omvandlas till en text blir materialet mer lätthanterligt för en närmare 
analys i ett senare skede (Kvale, 1997).  
 
Efter transkribering tog en noggrann läsning av den skrivna texten vid i syfte att söka 
tematisera materialet utifrån teman som vi anser har relevans för de forskningsfrågor vi utgår 
från i vår studie. Vi har tematiserat varje intervjusvar med hjälp av forskartriangulering det 
vill säga att vi har läst igenom utsagorna båda två separat för sig i syfte att materialet blir läst 
från olika håll. Sedan har vi jämfört våra respektive teman i syfte att se om det eventuellt hade 
gått att vaska fram olika teman ur vårt material. Så skedde dock inte. Våra huvudteman är 
dock lika då vi har valt att utgå från våra forskningsfrågor som teman. Enligt Kvale (1997) 
kan metoder som meningskoncentrering och meningskategorisering användas i syfte att 
organisera och koncentrera innebörder i ett material så att forskaren kan skapa sig ett underlag 
att kunna börja söka mening i något som ligger utanför det uttalade. Vi har inspirerats av 
meningskoncentrering som metod när vi definierat våra teman och vid upptäckten av nya 
teman. Metoden meningskategorisering kom till nytta när vi kategoriserat svaren under 
respektive forskningsfrågor. Meningskategorisering i analysen framträdde genom att vi först 
tematiserade våra intervjusvar och sedan kategoriserade svaren under en adekvat 
forskningsfråga som vi använt som teman i vår analys. 

3.5 Validitet och reliabilitet 
 
Syftet med vår undersökning är att bidra till ökad kunskap av vårdpersonalens upp-levelser av 
delaktighet i och konsekvenser av personalsamverkan inom en äldreomsorgsorganisation 
tillhörande social omsorg. Vi har utgått från intentionen att lyfta fram, beskriva och söka 
förstå olika aspekter av personalsamverkan samt synliggöra dess innebörder. Genom att tolka 
innebörder i intervjuutsagor har vi sökt att bilda oss en förståelse för respondenternas 
uppfattning om fenomenet personalsamverkan.  
 
Enligt Ödman (2007) spelar ens förförståelse roll i tolkandet och att det ingår i det hermeneu-
tiska förhållningssättet att redogöra för sin förförståelse. Vidare ingår i förförståelsen även ens 
fördomar och förutfattade meningar. I brist på egen erfarenhet har vi till exempel delvis haft 
en diffus fördomsföreställning om att vårdpersonalen inte har någonting att säga till om då de 
ligger lägst i yrkeshierarkin. Forskaren kan enligt Ödman (2007) tolka utifrån olika 
abstraktionsnivåer och aspekter samt sätta fokus på både det konkreta och existentiella i 
tillvaron. Vidare anser författaren att det går att tolka mer fördomsfritt om den som tolkar är 
medveten om att det som tolkas kan ses ur olika infallsvinklar. Vi har haft en kort gemensam 
förförståelsegrund att utgå från i samverkan då vi båda har erfarenheten av att ha deltagit i 
vissa delar av berörd verksamhet under en kort praktikperiod inom en äldreomsorgs-
organisation under vår utbildning. Vi är medvetna om att denna erfarenhet kan ha påverkat 
oss i vår forskarroll och att det omedvetet kan speglas i studien. Dock, genom att vi med-
vetandegjort oss ovan nämnda aspekter i samband med våra perspektivval, anser vi att vi 
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därmed uppmärksammat den problematik som kan förekomma när man forskar i något 
fenomen som ligger nära det egna erfarenhetsområdet (Eliasson, 1995).  
 
Den människosyn vi utgår från har sin teoretiska förankring i så kallade verksamhets- och 
interaktionsteorier (Eliasson, 1995) då vi har förutsatt att berörd samverkanspersonal ut-
vecklas i sin personalsamverkan genom interaktion med andra i samband med sin yrkes-
utövning. De krav och förväntningar som ställs på vårdpersonalen på äldreboendets praktik 
utvecklar olika förmågor och behov hos dem (Eliasson, 1995) varav vi har utgått från att 
samverkan och delaktighet skulle kunna vara ett hos vårdpersonalen. Vidare har vi utifrån 
våra gjorda perspektivval sökt redogöra för vår egen människosyn och att synliggöra dessa 
vår studie igenom.  
 
Enligt Holme och Solvang (1997) är det säkraste sättet att pröva reliabiliteten i sitt 
forskningsarbete genom att göra en jämförelse mellan oberoende studier av samma fenomen 
vid två olika tillfällen av antingen en annan eller samma forskare. På grund av frågornas form 
har vi dock i stället sökt att påvisa trovärdighet i vår undersökning genom transparans i 
forskningsprocessen. Kvale (1997) definierar att begreppet validitet väcker frågan om 
metoden forskaren valt är en metod som anses pålitlig i ett vidare perspektiv. Vidare att 
reliabiliteten ökas genom en exakt beskrivning över hur forskaren tänkt genomföra sin studie 
på grund av att det minimerar risken för ett opålitligt resultat. Vi har sökt att visa på 
reliabilitet genom att hänvisa till både tidigare forskning och doktorsavhandling inom vårt 
forskningsområde. Vi har säkrat validiteten i arbetet genom att formulera intervjufrågor som 
är relevanta i förhållande till undersökningens syfte och forskningsfrågor. Under alla moment 
i vår undersökning har vi sökt utgå från syftet och de forskningsfrågor vi ställt utifrån syftet. 

3.6 Etiska ställningstaganden 

 
Inför våra intervjuer har vi tillämpat och informerat våra respondenter om forskningsetiska 
aspekter som är antagna av Humanistiskt samhällsvetenskapliga forskningsrådet, (HSFR), och 
som enligt Vetenskapsrådet (2009) handlar om informations-, samtyckes-, konfidentialitets- 
och nyttjandekrav. Informationskravet har uppfyllts genom att via telefon informera om 
vikten av varje enskild respondents samtycke till att genomföra en intervju. Förfarandet av att 
intervjuerna skulle komma att spelas in på band betonades. Vidare delgavs deltagarna 
information om undersökningen och dess syfte genom missivbrev (bilaga 1). Varje 
respondent delgavs information om att deras deltagande i studien var frivilligt och att de hade 
rätt att avbryta i vilket skede som helst de själva ville. Samtyckeskravet har uppfyllts genom 
att varje respondent genom missivbrev tilldelades information om att denne själv bestämmer 
över villkoren för sin medverkan. Denna information upprepades sedan vid intervjutillfället 
innan själva intervjun påbörjades. Konfidentialitetskravet har uppfyllts genom information till 
varje respondent om att personuppgifter tillika intervjumaterial skulle förvaras på ett säkert 
sätt för att inte hamna i obehöriga händer. Vidare att allt material skulle komma att förstöras 
efter att uppsatsen blivit godkänd. Nyttjandekravet har uppfyllts genom att respondenterna 
informerats om att personuppgifter endast kommer att användas för forskningsändamål, vilket 
också framgår i missivbrevet. Vid intervjutillfällena repeterades det ovannämnda för 
respondenterna. Vi hade dessutom med oss missivbrev vid intervjutillfället i syfte att kunna 
lämna ut till respondenterna ifall så önskades av någon anledning. 
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4. Resultat och analys 

I detta avsnitt beskrivs vårt resultat efter att samtliga intervjuer och utskrifter är lästa och 
tematiserade. Resultatet presenteras dels utifrån forskningsfrågor och dels utifrån nya teman 
som har utkristalliserats av intervjusvaren. Direkt efter resultatpresentationen kopplas 
resultatet till teorier och tidigare forskningsresultat. Därefter sker en analys av intervjusvaren 
utifrån teorier och tidigare forskningsresultat. Vi har samlat resultaten under rubriker som 
motsvarar de temaämnen som vi urskiljt ur svarsmaterialet. Analys följer direkt efter 
redovisningen av varje presenterad temaresultat.  
 
Den hermeneutiska spiralen i analysen framträder genom att våra teman är relevanta för 
forskningsfrågor som vi tolkar mot syftet. Vi är medvetna om att våra tolkningar och analyser 
är präglade av hur vi som personer tolkar intervjumaterialet. Någon annan skulle få fram ett 
annat resultat. I enlighet med Eliassons (1995) redovisning söker vi i vår analys urskilja den 
människosyn som i intervjusvaren synliggörs av förhållningssätt och handlingar på 
arbetsstället i stället för den människosyn som vårdpersonalen har verbaliserat för oss i ord 
under intervjun.  
 
Tystnad och korta pauser av intervjupersoner vid vissa tillfällen under intervjuer har i 
resultatcitaten markerats med tre punkter. Det ord/de ord som är förstärkt med svart i vissa 
citat är avsett att betonas. 

4.1 Vad personalsamverkan innebär  

 
Vår första frågeställning ställdes i syfte att få fram vårdpersonalens syn på vad de anser 
personalsamverkan innebära.  
 
Samtliga respondenter anser att personalsamverkan handlar om att i arbetsgruppen ingående 
personal är samspelta och att kommunikationen mellan parterna fungerar. En av intervju-
personerna anser att personalsamverkan är att personalstyrkan som grupp är med och påverkar 
verksamhetsinriktning genom att gruppen kan meddela sin mening till biståndshandläggaren 
genom chefen. Några av intervjupersonerna lyfter upp fungerande relation med chef och 
personal som personalsamverkan. En av intervjupersonerna uttrycker personalsamverkan vara 
att gruppen har samma värderingar och jobbar åt samma mål: 
  

Ja det är väl att man kan arbeta i gruppen som man är i. Att man kommer överens och kan prata med 
varandra. Det är samverkan. Jag arbetar på en viss våning men ibland får vi hjälpas åt mellan våningarna, 
och det är ju bra att man kan samarbeta bra med dom också. Att man är sams och pratar och jobbar åt 
samma mål. Samma värderingar och allting.  

 
En intervjuperson anser att personalsamverkan är till för de boende och för att de ska ha det så 
bra som möjligt. Ytterligare en respondent säger att personalsamverkan är att det inte finns 
några konflikter i arbetsgruppen och att om det blir konflikter ska de lösas i gruppen: 
 

Ja det är ju att personalen kan samarbeta… att de kommer överens och att det inte finns några konflikter, 
och är det konflikter så kan man lösa dem tillsammans. Det är ju liksom lite upp till mig också vad jag 
tycker, jag kanske tycker en sak och de andra en annan sak men just här så är vi… Alltså det behöver inte 
vara några stora grejer, det kan vara om att… ja ”hon glömde tömma soppåsen” och då blir det jättestort 
och då går de och tjafsar här om det, men ofta kommer det fram och vi pratar om det. 
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Analys  
 
Det framkommer ur intervjusvaren att det är en minoritet av respondenter som anser sin 
relation med chefen vara betydande i personalsamverkan. Detta kan tyda på att gruppen är 
självgående och därmed inte i behov av att chefen styr upp med hjälp av pedagogiskt 
ledarskap (Their, 1999). Det kan eventuellt också tolkas som att chefen praktiserar peda-
gogiskt ledarskap genom att ge sina medarbetare frihet att sköta verksamheten på ett 
självständigt sätt. Eventuella möjliga influenser av pedagogiskt ledarskap i gruppen förstärks i 
tolkningen genom att en intervjuperson anger personalsamverkan bestå av att gruppen arbetar 
efter samma förhållningssätt och samma målsättning. Enligt författaren är verksamheter i 
behov av psykologiskt utrymme i form av rörelsefrihet. För att uppnå önskvärda resultat 
behövs målstyrning och personalen bör få möjlighet att arbeta fritt inom de överenskomna 
ramarna för att uppnå de gemensamma målen. Enligt Simonsson (2002) finns det en stark 
koppling mellan kommunikation och det idébaserade ledarskapet. Chefens uppgift är att skapa 
mening och förståelse åt arbetet och det som händer inom organisationen och i 
organisationskulturen. Det idébaserade ledarskapet genom exempelvis självständigt handlan-
de subjekt är samstämmigt med det pedagogiska ledarskapet som diskuteras i Their (1999).  
 
En respondent lyfter upp vikten av att gruppen ska kunna påverka uppåt i hierarkin genom 
kommunikation. Det kan tyda på att det finns få inslag i arbetsmiljön som uppmuntrar till 
uppåtriktad kommunikation det vill säga att vårdpersonalen vågar ta upp sina önskemål med 
chefen. Detta ser vi paralleller med Kaufman och Kaufman (2005). Det skulle också kunna 
tyda på att vårdpersonalen överlag antingen är nöjd med hur chefen hanterar informationen till 
och från biståndshandläggaren. Gruppens beteenden kan kopplas ihop med Granér (1991) 
som anser att deltagarna i en grupp skapar var för sig eller tillsammans en gruppmiljö där de 
klarar av att hantera framgångar och misslyckanden, utmaningar, förhoppningar och 
besvikelser. 
 
Vidare lyfts det upp i svaren en dold konfliktbenägenhet att finnas i arbetsgruppen. Det kan 
eventuellt tolkas som att konflikter knappt förekommer i personalsamverkan i berörd respon-
dentgrupp. De skulle samtidigt också kunna tolkas som att gruppmiljön på arbetsstället kan 
vara av sådan art att personalen i enlighet med Granér (1991) inte klarar av att hantera 
negativa skeenden i arbetsgruppen såsom misslyckanden, besvikelser och eventuella andra 
skeenden. Det kan möjligen också vara så att det inte är legitimt av någon anledning vilket gör 
att personalen inte vågar ta upp konflikter i gruppen. Att konflikter skapas kan möjligtvis 
också vara avhängigt chefens förmåga att skapa förutsättningar för samverkan och definiera 
klara mål för samverkan (Danermark, 2005). 
 
Intervjusvaren visar på att endast få av respondenterna anser sig kunna påverka något uppåt i 
hierarkin i samverkan gällande verksamheten. Det skulle kunna tolkas bero på chefens attityd 
till vilka som ska ha del i samverkan och att denna attityd sedan förs över till medarbetarna. I 
detta ser vi kopplingar till Their (1999) och Danermark (2005). Det kan också vara så att 
respondenterna upplever sig i enlighet med Buber (1923) ha en Jag-Det – relation med 
biståndshandläggaren och därmed kommer de inte ens att tänka på möjligheten att kunna 
påverka hennes beslut genom chefen. Enligt Buber (1929) har vi som individer en stor makt 
att genom bemötande och kommunikation påverka hur en annan människa upplever sin om-
givning. ”Jag-Du” - relationen förutsätter därmed att båda samtalsparter är äkta i sitt be-
mötande gentemot varandra och använder sig av ett bekräftande förhållningssätt. En motsats 
till ”Jag-Du” relationen benämns av Buber (1923) som en ”Jag-Det”- relation. Kommunika-
tionen mellan parterna är ensidig och ingen ömsesidig dialog uppstår. Det kan eventuellt 
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också spela in om, och i sådana fall hur, chefen involverar vårdpersonalen i det som sker i 
mötet mellan chefen och biståndshandläggaren. Detta bekräftas av Hjalmarson och Norman 
(2005) vars resultat visar på att chefens attityd till samverkan är en underlättande faktor i 
samverkan på grund av att hans/hennes attityd gärna smittar av sig på medarbetarna. Chefen 
har med andra ord ett stort ansvar i samverkan. Vidare visar resultatet på att personal-
samverkan innebär att man ska samverka för de boendes bästa. Detta ser vi paralleller med 
Hjalmarson och Normans (2005) samt Thylefors och Lennéer-Axelssons (1996) forskning 
som visar att medarbetarna bör anamma ett brukarperspektiv, det vill säga att sätta den äldre i 
centrum i samverkanssituationer.  

4.2 Hur vårdpersonalen upplever sin delaktighet i personalsamverkan 

 
Vår andra frågeställning handlade om att söka få fram vårdpersonalens syn på hur de upplever 
sin delaktighet i personalsamverkan. 

4.2.1 Vårdpersonalens upplevelser av chefens roll i personalsamverkan 

 
Samtliga respondenter anser sig ha en bra och välfungerande samverkan med sin chef.  
Merparten av intervjupersonerna anser det vara viktigt att chefen lyssnar aktivt och att hennes 
roll är att åtgärda sådant som de själva inte klarar av att åtgärda beroende på att det ligger ut-
anför ramen för deras yrkesposition. Flera anser att chefen är duktig på att involvera sin vård-
personal i utformandet av den planering och genomförandet av uppdrag kring de äldre som 
kommer ”uppifrån” biståndshandläggaren: 
 

Ja det kommer ju till oss… dom har ju, jag vet inte om dom sitter på socialbyrån, men de som har hand om 
allt sånt här det är ju vår chef. Det är ju den som vi har kontakt med, sen får vi reda på vem som flyttar hit 
och det vi behöver för att kunna bemöta den personen rätt. 

 

Dock anser få av respondenterna att de får tillräckligt med annan information av chefen jämte 
informationen från biståndshandläggaren. Några intervjupersoner anser att chefen skapar 
tillräckliga förutsättningar för att de ska kunna sköta sitt jobb genom att chefen ofta pratar 
med dem vid olika tillfällen och i olika forum. Några av respondenterna anser att vård-
personalen får för lite kunskap om de äldre i grunden. Ytterligare några av dem anser att de av 
chefen bereds otillräckliga förutsättningar för att de ska kunna klara av sitt jobb på ett bra sätt. 
En intervjuperson påtalar dock chefens försök att skapa förutsättningar till att alla ska kunna 
göra ett bra jobb genom att planera för bland annat demensutbildning och en annan utbildning 
där man bland annat kommer att ta upp ”förhållningssätt och sånt”. Chefen är bra på att följa 
upp och ta tag i önskemål från vårdpersonalen: ”Hon gör ju som vi säger” (skratt). Vidare 
framkommer det i intervjuerna en åsikt om att chefen dock brister i sitt ledarskap i och med 
att hon inte söker ändra det kontaktmannasystem som praktiseras som arbetsmodell. Dock ser 
respondenten en fördel med kontaktmannaskapet för de boende i form av trygghet genom att 
samma personal alltid har omsorg av dem när berörd personal är på sitt arbete. Ytterligare en 
respondent anser att chefen ger otillräcklig eller undermålig information/feedback angående 
vårdpersonalens arbete med de äldre. Chefen har ingen insikt i det direkta arbetet är några 
intervjupersoners åsikt: 
 

Vår chef träffar ju inte de boende så ofta, utan hon får reda på saker som vi berättar på morgonen och det vi 
berättar på mötena. Hon är ju inte ute i vården heller. På morgonmötena kanske det är någon av de boende 
som kommer upp och självklart så ser hon den eller hör den, men hon är inte ute i vården heller. Allting 
som händer läser hon i våra dagböcker som jag berättade om, allmänna och medicinska händelser.   
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Chefen styr dock. Hon bestämmer och man vänder sig till henne vid konflikter; annars är 
personalgruppen självgående anser flera av de intervjuade. När det gäller chefens ansvar 
gentemot de äldre i förhållande till sin arbetsledande position anser en tredjedel av 
respondenterna att chefen har ansvaret i samverkan och att också vårdpersonalens ansvar 
definieras av chefen. 
 

Ja det är också stort för det är hon som bestämmer... så att säga så, men jag kan tycka att det är vi som har 
huvudansvaret, men sen är det ju alltid chefen som bestämmer. 
 

Vidare visar resultatet på att hälften av våra respondenter upplever att chefens uppgift är att 
skapa del i samverkan för olika personalgrupper:  

    
Jo men det beror utifrån chefens sätt att arbeta, om det är ett pedagogiskt ledarskap eller…så det är ju 
liksom viktigt. Det sätter ju ramarna för hela verksamheten. Man vågar misslyckas och prova nya saker.  

 
Analys 
 
Chefens ansvar i personalens mening är att skapa samverkan. Detta finner vi en likhet med i 
Danermark och Kullbergs (1999) samt Danermarks (2005) resultat som visar på vikten av 
chefens förmåga att skapa förutsättningar för samverkan för personalen.  Enligt Buber (1929) 
har vi som individer en stor makt att genom bemötande och kommunikation påverka hur en 
annan människa upplever sin omgivning. Chefen beskrivs som en person som aktivt lyssnar 
på sin personal och som är synlig i verksamheten. Vidare framkommer det upplevelser av 
positiv delaktighet i vårdpersonalens och chefens samverkan. Chefen har en vana att komma 
in på avdelningarna varje morgon och stanna kvar en stund innan dagens arbete sätter igång. 
Det kan tolkas som att chefen genom att visa sig inbjuder sin personal till kontakt. Genom 
dialog mellan chef och vårdpersonalen skapas därmed en inbjudande atmosfär som bland 
annat kan uppmuntra vårdpersonalen till uppåtriktad kommunikation (Kaufman & Kaufman, 
2005). Chefen upplevs av vårdpersonalen ha ett stort ansvar då hon tar emot all information 
utifrån gällande de äldre och sedan återger den till vårdpersonalen. Detta förhållande kan 
tolkas som att vårdpersonalens ansvar definieras av chefen. Korrekt information i tillräcklig 
mängd från chef till vårdpersonal kan tolkas kunna vara avgörande för vårdpersonalens 
upplevelse av att känna sig delaktiga i sitt arbete och i att kunna ta sitt ansvar i 
samverkansprocessen vilket kan kopplas ihop med Their (1999) och Simonsson (2002) vilkas 
resultat visar på att en ökad informationsmängd ökar chefens ansvar att hjälpa personalen i 
deras arbete. 
 
Chefen tar snabbt tag i ärenden som vårdpersonalen anser behöver åtgärdas vilket ökar 
vårdpersonalens delaktighet genom upplevelsen av att kunna påverka. Det kan även tolkas 
kunna påverka vårdpersonalens känsla av delaktighet då personalen samtidigt bereds en chans 
att dagligen kunna uppleva sig kunna komma i kontakt med sin chef. Their (1999) beskriver 
att en pedagogisk ledare kontinuerligt samverkar med sina medarbetare. Chefen ger snabb 
återkoppling, följer ständigt upp, lyssnar, talar, frågar, tar hänsyn, anpassar sig och lär men 
ställer även krav och förväntningar. Genom sin pedagogiska ledarstil som vi bedömer att 
chefen uppvisar inför sin personal kan det tolkas att hon genom att göra sig tillgänglig 
samtidigt även underlättar för sin personal att våga ta kontakt till samspel med chefen. En till-
ämpning av en ”Jag-Du” - relation (Buber, 1923) kan framkalla upplevelsen av gemenskap 
och helhet i tillvaron på grund av att de individer som deltar i relationen ser och bemöter 
varandra som hela människor. Vi tolkar det som att chef och personal bemöter varandra i 
subjekt-subjekt - relation.  
 



 

16 
 

Även det att chefen delvis upplevs att ge sin personal grundlig information om det som sker i 
verksamheten och kring de boende kan öka vårdpersonalens känsla av delaktighet. Det tolkas 
av oss kunna påverka upplevelsen av delaktighet för enskild vårdpersonal antingen positivt 
eller negativt. Det styrks av Theirs (1999) teori om det pedagogiska ledarskapet där ledaren 
genom att kontinuerligt informera skapar förutsättningar för personalen att uppleva 
delaktighet. 
 
En del av vårdpersonalen upplever sig inte delaktiga i hur arbetet med de äldre utformas i 
praktiken på grund av att regelverket för det är statiskt genom ett praktiserat 
kontaktmannaskapssystem. Ansvaret som skapas inom ”det slutna system som kallas för 
kontaktmannaskapet”, såsom det beskrivs av en respondent, kan i praktiken tolkas vara 
inskränkt ansvar och kan eventuellt tolkas att kunna skapa osämja och så konfliktfrön i 
arbetsgruppen (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Vårdpersonalen ser dock en fördel med 
kontaktmannaskapet för de boende i form av trygghet genom att samma personal alltid tar 
hand om deras behov när berörd personal är på sitt arbete. Resultatet kan kopplas till 
Hjalmarson och Normans (2005) resultat som visar på att medarbetare ska sätta den äldre i 
centrum i samverkanssituationer genom att sätta fokus på brukarperspektivet och att bristande 
kommunikation är en faktor som försvårar samverkan. Systemet med kontaktpersoner enligt 
respondenterna går ut på att personalen har själva satt ett regelverk för vilka vårdpersonal som 
hör ihop med vilka äldre, det vill säga utnämns till deras kontaktperson. Systemet gillas inte 
av alla i personalen men det har inte gått att ändra trots att det uttryckts önskemål om det. Det 
kan tolkas som att chefen i det fallet inte utövar pedagogiskt ledarskap genom att söka skapa 
möjligheter för alla i personalen att ha del i utformandet av verksamhetens regelverk.  
 
Vi tolkar det som att det kan förekomma inslag av ett Jag-Det - förhållningssätt (Buber, 1923) 
både mellan personal till personal och mellan chef till personal. Det kan möjligtvis också 
tolkas som att chefen eventuellt kan brista i sitt ledarskap genom att inte söka skapa 
förutsättningar för samtliga i personalen till att kunna påverka till utformandet av rutiner för 
verksamheten (Danermark, 2005). Dock skapar chefen genom kontaktmannaskapet förut-
sättningar till god vård för de äldre då detta förfarande för de boende innebär en trygghet 
genom att de alltid tas omhand av samma personal när dessa är på sitt arbete. Här ser vi en 
koppling till Thylefors och Lennéer-Axelssons (1996) resultat om att samverkan inte alltid 
innebär att den upplevs som harmoniserad av alla samverkansparter. Samverkan behöver 
tränas fram och kräver kommunikationsförmåga, social kompetens, regler samt tillit och re-
spekt för varandra för att parterna ska vilja dela med sig av sin tid och information. An-
strängningar från parterna bör gå i samma riktning med individens bästa intresse för ögonen.  
 
Systemet med kontaktmannaskapet skulle kunna tolkas som ett ämne som eventuellt kan föda 
frön till konflikter i arbetsgruppen. Detta anser vi är en likhet med Danermark (2005) vars 
resultat visar på maktaspekter som påverkansfaktorer i samverkan jämte en tydlig ledning 
som klarar av att skapa grundläggande förutsättningar och definierar klara mål för samverkan. 
Vidare visar resultaten på att beroende på olika kunskapsbakgrunder och yrkestillhörigheter 
har medarbetarna olika förhållningssätt att se på de äldre i relation till det de samverkar kring. 
Resultatet förstärks av att delaktighet i att påverka gängse rutiner upplevs som begränsade av 
medlemmar tillhörande arbetsgruppen. Detta förhållande kan anses kunna härledas till 
Danermarks (2005) resultat som visar på att på grund av sina olika utbildningsbakgrunder och 
yrkestillhörigheter har medarbetarna olika förhållningssätt att se på människan i förhållande 
till det de samverkar kring. De olika parterna måste synliggöra sina perspektiv för varandra 
och genom kommunikation lära sig att förstå varandra bättre. 
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Förhållandet att chefen av vårdpersonalen beskrivs styra trots att chefen inte av alla uppges ha 
någon direkt insikt i det praktiska arbetet skulle kunna tyda på en diskrepans mellan chefens 
ansvar och faktiska delaktighet i den praktiska verksamheten. I detta ser vi en likhet med 
Danermark och Kullberg (1999) som definierar samverkan som ett ansvar för ledningen att 
skapa förutsättningar för samverkan. Det kan också vara ett uttryck för att chefen i sitt 
ledaransvar utgår från ett brukarperspektiv vilket av vårdpersonalen uppfattas som ett uttryck 
för att chefen inte har insikt i vårdpersonalens praktiska arbete (Hjalmarson & Norman, 
2005). Chefen är inte närvarande i den praktiska verksamheten då hennes arbetsrum ligger 
separat i en annan del av äldreomsorgen.  Det kan anses kunna kopplas till Simonsson (2002) 
och Kaufman och Kaufman (2005) samt tolkas som att organisationens utformning kan 
medföra svårigheter för chefen att få en inblick i vårdpersonalens arbete. Detta förhållande 
kan tolkas kunna minska vårdpersonalens känsla av delaktighet.  Upplevelsen hos 
vårdpersonalen av att chefen inte har någon direkt insyn i vårdpersonalens arbete bekräftas av 
Danermark och Kullbergs (1999) resultat då de menar att möjligheterna till samverkan ökar 
om parterna har kunskap om varandras verksamhetsområden. Resultatet bekräftar även 
Silfverberg (1999) då dennes studieresultat visar på att överordnade inte har någon omedelbar 
kontroll över det som sker i mötet mellan vårdpersonal och den äldre. 

4.2.2 Vårdpersonalens upplevelser av samverkan med biståndshandläggare 

 
Samtliga intervjupersoner uppger att de inte han någon personlig kontakt med bistånds-
handläggaren. Samverkan med biståndshandläggaren uppges endast komma de till del via 
dokument som en del av dem benämner som ”papper”. Närapå alla respondenter upplever sig 
inte på något sätt ha del i resonemangen mellan chef och biståndshandläggare. Några av de 
intervjuade uppger sig uppleva att biståndshandläggaren aldrig kommer på några upp-
följningsmöten trots att dessa möten egentligen ingår i biståndsgången:  
 

Som vårdpersonal har man ingen kontakt med biståndshandläggaren, men däremot tar enhetschefen kontakt 
med henne. Sen ska det ju följas upp med ett uppföljningsbesök efter en tid… 
 

En övervägande andel av respondenter upplever att de endast involveras i det som gäller 
uppdraget gentemot de äldre, och som från början preciserats i dialog mellan biståndshand-
läggare och chef, genom deltagande i ett vårdplaneringsmöte efter att den äldre befunnit sig 
på äldreboendet en period och vårdpersonalen har haft chans att erfara den äldres hälsostatus 
med tiden: 

 
Som vårdpersonal? Ja det är ju vi som känner dom bäst, eller hur, det är vi som märker förändringarna men 
det är inte vi som kallar till de här mötena. Chefen läser våra papper och påpekar att vi kanske behöver sitta 
ner med anhöriga som är oroliga. Så alla kan samlas och kolla vart vi står nu. Hur gör vi nu och hur går vi 
vidare med den äldre. 
  

Halva respondentgruppen uppger sig inte heller vara involverade på något personligt sätt i 
resonemangen mellan chef och biståndshandläggaren då all information sker genom skriven 
text i dokument: 
 

Nej, närmaste chefen kommer ju upp och säger att ”nu har vi fått en ny boende” och så läser hon upp dom 
och berättar vad dom har kommit fram till. Sen berättar hon vilket datum de flyttar in och sådär. Sen vet inte 
vi mycket mer, det är bara att jobba på. 

 
Vidare visar resultatet på att vårdpersonalen upplever att de inte kan göra lika mycket för de 
boende som de skulle vilja ifall de hade del i resonemangen som förs mellan bistånds-
handläggaren och chefen: 
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Ja visst skulle man kunna göra mer för den boende kanske om man fick en grund att gå på. Vad det är för 
utredningar och om det är något på gång eller… det är mycket som…Oftast är det ju liksom att man får ta det 
som det är. Det går bra. 

 
Ett flertal respondenter upplever informationsgången från biståndshandläggare till vård-
personal genom chef brista ibland då informationen inte är korrekt alla gånger. Några få 
intervjupersoner anser sig få tillräckligt med information från biståndshandläggaren genom 
chefen och blir därmed de enda som säger sig vara nöjda med sin samverkan med 
biståndshandläggaren. Hälften av intervjupersonerna skulle vilja vara med på det första mötet, 
eller möten överlag som handlar om de äldre med både biståndshandläggare och chef 
närvarande. Flera av de intervjuade vill ha kontakt med biståndshandläggaren på grund av att 
de säger sig vilja vara med om den första och primära kontakten kring den äldre. En intervju-
person har ingen uppfattning om biståndshandläggaren: 
 

Nej för den människan har vi aldrig haft med någonting att göra. Hon är ju liksom inte med här, utan det är 
ju vår chef som sitter med. 
 

En intervjupersons utsaga skiljer sig åt jämfört med de andra då respondenten är ensam om att 
uppge sig vara involverad genom dokument det vill säga utan en personlig kontakt alls med 
biståndshandläggaren. En annan anser sig ha del i verksamhetsplanering genom att ”ta för 
sig”. En tredje uppger sig vara mycket delaktig som vårdpersonal i hur uppdraget utformas i 
praktiken: 
 

Där har vi ju ganska mycket att säga till om egentligen, det är ju vi som tar hand om det... det där pappret 
kan ju vara som när de är födda och vad de har för sjukdomar... sen vet man ju inte riktigt ändå hur det blir 
då, så vi bestämmer ju ganska mycket om det här i alla fall. Inte det medicinska för det är ju sjuksköterskor 
och läkare, men allt det andra det fixar ju vi.  

 
Det är brukligt inom berört äldreboendes praktik att äldre kommer till dem för avlastning. 
Innan så sker får vårdpersonalen ett papper där det har kryssats för att den äldre exempelvis 
klarar av att gå på toa själv eller tvätta sig själv. I praktiken har det visat sig att vissa av de 
äldre som kommer på avlastning är mycket dåliga när de kommer och många av dem har dött 
plötsligt efter en tid. Respondenten anser att de vid sådana fall inte har fått rätt information 
och att följden blir att den äldre därmed blir vårdpersonalens ansvar: 
 

Men det är ett papper vi får och så står det liksom… någon har kryssat i ”gå på toa själv” till exempel och 
”tvätta sig själv” och bla bla bla, men… Ja det måste ju… det är ju från hemmet de kommer hit på 
avlastning, så det måste ju gå genom biståndshandläggaren, så det är väl därifrån det måste komma.  Då har 
inte vi fått rätt information och de har inte kollat upp den boende ordentligt tycker jag då utan då blir det 
plötsligt vårt ansvar. 

 
Analys 
 
Det kan i respondenternas svar tolkas in att de varken upplever sig ha någon personlig relation 
eller kontakt i sin samverkan med biståndshandläggaren. Informationen angående de äldre 
kommer vårdpersonalen till del genom chefen i form av beslut och/eller serviceplan. Vi tolkar 
det som att vårdpersonalen genom andras beslut och formuleringar görs sekundärt delaktiga i 
samverkan med biståndshandläggaren gällande de äldre. Relationen mellan vårdpersonal och 
biståndshandläggare kan därmed anses ha drag av en Jag-Det - relation i likhet med Bubers 
(1923) subjekt-objekt - relation. Det kan hos vårdpersonalen skapa bristande upplevelser av 
att kunna utföra sitt arbete utifrån de boendes bästa på grund av att metakommunikation med 
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berörda överordnade saknas och/eller inte förekommer i tillräcklig utsträckning (Watzlawick 
et al, 1967). 
 
Vidare kan den information som förmedlas till vårdpersonalen gällande de äldre, via chefen 
från biståndshandläggaren, enligt respondenterna vara bristfällig och vissa gånger helt fel-
aktig.  Detta ser vi en likhet med Kaufman och Kaufman (2005) som anser att kommunika-
tionen kan bli förvrängd om organisationen består av olika led som den ska passera genom. 
Vidare kan man av resultatet avläsa att vårdpersonalen är medvetna om sin underordnade 
ställning då de har ”bara att jobba på” oavsett att de upplever sig tillräckligt involverade i 
informationsgången eller inte. Det resultatet kan tolkas visa likhet med Watzlawick et al, 
(1967) beskrivning om att komplementära relationer avser kommunikationsparter där den ena 
parten dominerar och den andra är i underläge, exempelvis i relationen mellan chef och 
anställd. 
 
Hälften av vårdpersonalen uttrycker sig vilja vara med på ett första möte med biståndshand-
läggare och chef i syfte att få tillgång till direktinformation angående de äldre samt i syfte att 
kunna säga sin åsikt i något gemensamt forum. Resultatet visar på likhet med Their (1999) av 
att all personal inte bereds tillträde till möten. Det är ofta samma personal som träffas gång på 
gång för att resonera. Olika slag av kompetenser kan på så vis hindras att komma till sin rätt. 
Vidare kan resultatet tolkas som att de äldre, efter de väl kommit in på äldreboendet, i 
praktiken sällan bereds möjlighet till att komma i kontakt med biståndshandläggaren annat än 
i tredje hand på grund av att informationsgången går genom vårdpersonal till chef och genom 
chef till biståndshandläggare (Kaufman & Kaufman, 2005). Det kan på ett sätt tolkas som att 
de äldre själva hamnar i en Jag-Det – relation (Buber, 1923) med biståndshandläggaren i den 
samverkan som tillkommit för deras skull.  
 
Vidare kan detta subjekt-objekt - förhållande mellan biståndshandläggare och äldre tolkas att 
kunna förstärkas genom resultatet som visar på hur det i praktiken blir när de äldre kommer 
till äldreboendet för avlastning. Det kan avläsas i intervjusvaren att de äldre vid ankomsten 
ofta har en mycket sämre hälsostatus än vad som framkommer i de dokument som vård-
personalen dessförinnan har fått för sin information. Ofta dör de äldre strax efter att de har 
inkommit till äldreboendet för avlastning. I praktiken kan det tolkas som att bedömningen av 
de äldres funktionstillstånd och hälsostatus hamnar på vårdpersonalens ansvar på grund av att 
de äldre har tilldelats sin avlastningsplats på bristande eller felaktiga grunder. Vi ser här en 
direkt likhet med Silfverberg (1999) vars resultat visar på att trots att vårdpersonalen befinner 
sig längst ner i en hierarkisk ordning har de ändå i vissa avseenden en maktposition gentemot 
de äldre. Varken chefen eller biståndshandläggaren har någon omedelbar kontroll över det 
som sker i mötet mellan vårdpersonal och den äldre. Vårdpersonalens ansvar och själv-
ständighet i mötet med de äldre blir därmed betydligt större än vad deras formella position 
medger. 

4.2.3 Vårdpersonalens upplevelser av ansvarsförhållanden i personalsamverkan 

 
En tredjedel av de intervjuade anser att ansvaret för verksamheten och de gamla delas mellan 
chef och vårdpersonal. Närapå hälften av vårdpersonalen anser att deras ansvar gentemot de 
äldre är mycket stort:  
       

Det är ett stort ansvar vi har... att ta hand om någon annan person. Det är ett väldigt stort ansvar, det tycker 
jag. 
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Hälften av respondenterna upplever sig kunna påverka verksamheten. En intervjuperson anser 
sig kunna påverka i vården och omsorgen av de äldre utifrån det kontaktmannaskapssystem 
som praktiseras i arbetsgruppen men inte mer. Ytterligare en respondent vill kunna påverka i 
större utsträckning jämfört med hur det är idag. En intervjuperson anser att hennes er-
farenheter inte tas tillvara på av andra i vårdpersonalen. En minoritet av vårdpersonal ser sig 
själva ensamt ansvariga på avdelningen i positionen som vårdpersonal på grund av att chefens 
roll enligt dem är att vara vårdpersonalen behjälplig i att ordna upp sådant som de behöver i 
sitt arbete och som de inte kan fixa själva på grund av att det ligger utanför deras position 
eller utanför avdelningen: 
 

Ja nog har man ansvar allt… alldeles för stort ansvar egentligen. Jag är ju lite så om det skulle hända något 
när man är där… då blir man lite att man tar lite sådär… vad hade jag kunnat göra annorlunda… hade jag 
kunnat hämta sköterskan eller… förstår ni hur jag menar… men ansvar det har man ju. Jag har ansvar över 
hur de ser ut, hur de är klädda… hur de mår och… det är ju vi som jobbar här. 

 
Vårdpersonalens ansvar är att vara en förmedlande länk mellan de boende och chefen och 
består i att berätta för chefen hur det går för den äldre. Några anser att i vårdpersonalens 
ansvar ingår också att meddela chefen och sjuksköterskan om missförhållanden med de äldre i 
syfte att lämna över ansvaret till dem för åtgärd på deras ansvarsnivå. Vissa upplever detta 
som ett stort förmedlingsansvar i sitt ansvar inför chefen samt i att bemöta den äldre och 
anhöriga rätt, att ge rätt vård, att kunna läsa av de äldre rätt och därigenom bemöta de äldre 
rätt. Vårdpersonalens ansvar gentemot de äldre i förhållande till chefen synliggörs av en 
intervjuperson som säger så här: 
 

Det där med att jag måste rapportera till chefen att jag tycker att en boende behöver något eller sånt. Jag 
tycker att det känns som att… ja… att jag måste… alltså ansvaret det är ju egentligen det största och sen att 
jag ska göra någonting åt det genom chefen eller sjuksköterskan eller… för annars får inte pensionärerna, 
alltså de får ju inte den kontakten direkt med sjuksköterskan eller något sånt. 
 

Nära hälften av de intervjuade uppger att vårdpersonalen har huvudansvaret över de äldre 
medan en tredjedel anser att vårdpersonalen har för mycket ansvar gällande de äldre i för-
hållande till sin yrkesposition. Lika många vill ha mer ansvar än vad de har idag. Chefen 
uppges inte speciellt söka varken kontakt med de äldre eller ha någon insikt i det direkta 
arbetet:  
 

Nej inte så, det är om de mot förmodan skulle söka henne…inte någonting annat…så det är ansvaret att om 
de äldre vill framföra något så ligger det på mig. 

 
Vidare visar resultatet på att en tredjedel av respondenterna anser att de har mer ansvar, makt 
och kunskap om de äldre än chefen. Att chefen av vårdpersonalen inte upplevs ha någon 
direkt del i arbetet med de äldre samtidigt som chefen bryr sig synliggörs av nedanstående 
två citat: 
 

Vi har ju nästan makten över chefen för de vet inte så mycket och det kan man bli lite arg på ibland. De vet 
inte nå om hur det är egentligen… det pratar vi ofta om. De tror att det är så jävla lätt, men det är det inte. 
Och sen att de tar tag i det… det är plus minus noll, hon bryr sig verkligen och kollar upp saker och ting. 
 
Ja, alltså som personal har vi ju lite makt att… om man ska till chefen, för vi vet ju mer om de boende än 
vad chefen vet. Så om vi kommer och säger att ”den här vill ha så och så”, ” det här måste ordnas”…då 
kollar ju dom upp det. 

 
 
 



 

21 
 

Analys 
 
Vår tolkning av vårdpersonalens delaktighet i hur de upplever sitt ansvar gentemot de äldre 
och chefen är att respondenterna verkar ha en stor frihet att själva anpassa vården efter den 
äldre. Några av respondenterna upplever sig vara delaktiga genom att ha hela ansvaret över de 
gamla på avdelningen. Delaktigheten för en del av vårdpersonalen kan därmed eventuellt 
tolkas att komma till uttryck genom vårdpersonalens upplevelse av att veta mer än chefen och 
genom upplevelsen av att kunna påverka verksamheten. Genom sin förmedlarroll mellan de 
boende och chefen kan vi se en likhet med Danermark (2005) vars resultat visar på makt-
aspekter som betydande samverkansfaktorer. En del yrkesgrupper anses ha större makt än 
andra. Därmed måste de olika parterna synliggöra sina perspektiv för varandra och genom att 
kommunicera med varandra lära sig att förstå varandra bättre. Chefen har skapat en rörelse-
frihet i verksamheten vilket kan tolkas som att personalen i enlighet med det pedagogiska 
ledarskapet (Their, 1999) fått möjlighet att arbeta fritt inom överenskomna ramar. Genom att 
tillåta personalen ett stort ansvar kan det tolkas som att chefen sätter tilltro till sin 
vårdpersonal. Detta kan kopplas till Thylefors och Lennéer-Axelssons (1996) resultat som 
visar på att upplevelsen av kvaliteten i samverkan har ett samband med känslan av tillit till de 
parter som deltar. Vissa ser sig mer eller mindre ensamt ansvariga för verksamheten med de 
äldre på avdelningen. Andra kan tolkas anse sig ha för mycket ansvar i förhållande till sin 
yrkesposition vilket kan härledas till Silfverberg (1999) och Jacobsen och Thorsvik (2002) 
som anser att varaktiga och smittsamma inställningar inom en grupp formas gärna till 
gällande gruppkulturer med tiden. 

4.2.4 Vårdpersonalens upplevelser av personalsamverkan mellan vårdpersonal 

 
Det finns varierande erfarenheter och skilda uppfattningar om samverkan och kommunikation 
mellan vårdpersonalen i respondenternas svar. Samtliga respondenter anger sig uppleva att 
samverkan på avdelningen/enheten fungerar på ett ”bra” sätt. Någon upplever sig delaktig i 
verksamhetsplanering beroende på att hon gör sig själv delaktig genom att hon tillhör de ”som 
tar för sig”. Respondenten nämner även att samverkan är positiv och lärande: 
 

Man lär sig av varandra. Alla människor har ju olika bakgrunder. Du tänker på ett sätt och jag tänker på ett 
sätt. Men det finns inget som säger att det jag säger är rätt och då kan man lära sig av varandra och man 
kanske får gå en del av vägen själv eller så kanske det finns ”nerpräntat” på papper vad det är för något som 
gäller i olika pärmar. 

 
En respondent upplever sig mycket delaktig i utförandet av uppdraget för de äldre genom att 
hon upplever sig kunna påverka den dagliga verksamheten. En respondent upplever sig 
delaktig genom att få beröm, om de boende är nöjda och genom en fungerande arbetsgrupp. 
Ytterligare en intervjuperson anser samverkan fungera på grund av att personalen utgår från 
samma värderingar i sitt arbete, det vill säga att de sätter de boende i centrum och är på jobbet 
för deras skull. Några av respondenterna beskriver arbetsgruppen i fråga vara en turbulent 
arbetsgrupp som jobbar litet mer mot varandra än med varandra trots att perspektiv klargörs 
för varandra, dock med ett tillägg av att ingen utifrån skulle upptäcka det. Arbetsgruppen 
fungerar som en enad grupp i vissa saker men har olika uppfattningar om vissa rutiner vilket 
har skapat grupperingar till följd av olika förhållningssätt. En intervjuperson uppger sig inte 
tro att chefen har någon inblick i grupperingarna i personalen eller verksamheten på grund av 
att chefen sällan är fysiskt närvarande: 
 

Ja det är väl att de inte har fått någon inblick i det. Hon skulle ha kanske, om hon får vetskap om det kanske 
hon följer upp, men jag tror inte att hon riktigt vet. Ja, jag vet inte. Att de är ju inte med oss på samma sätt, 
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cheferna sitter ju på ett annat ställe och sen sitter de ju där tills vi behöver prata eller hon har ju inte inblick 
på samma vis i verksamheten så. 

 
Analys 
 
Det förekommer i arbetsgruppen att bemöta både personal och boende individuellt som de 
unika individer de är i en lärande arbetsgrupp där samverkan är positiv och lärande. Det tyder 
på att pedagogiskt ledarskap praktiseras i arbetsgruppen (Their, 1999) och att olika perspektiv 
vädras genom metakommunikation mellan personal (Watzlawick et al, 1967).  

  
Vi får dock en motsägelsefull bild av gruppatmosfären genom intervjusvaren då några av 
respondenterna säger arbetsgruppen i fråga vara en turbulent arbetsgrupp där ”folk jobbar lite 
mer mot varandra än med varandra” trots att perspektiv klargörs för varandra (Watzlawick et 
al, 1967) men att ”det är inget som någon utifrån skulle upptäcka”. Detta kan eventuellt tolkas 
bero på att chefen av någon anledning inte har klarat av att skapa rätta förutsättningar för 
arbetsgruppen; kanske finns det inte tillräckligt tydliga mål som grund för arbetet eller att 
personalgruppen inte vet vad det är för mål de ska sträva mot (Their, 1999). Detta finner vi 
likheter i Jacobsen och Thorsvik (2002) som visar på att organisationsstrukturen spelar roll i 
hur arbetet i arbetsgrupperna genomförs. 

4.2.5 Vårdpersonalens upplevelser av förhållningssätt och värdegrunder 

 
Hälften av respondenterna uppger att de metakommunicerar med varandra i arbetsgruppen det 
vill säga försäkrar sig om att de ”pratar samma språk” med varandra. Några av intervju-
personerna anger att man i arbetsgruppen diskuterar brukarperspektiv och att arbetet utgår 
från samma målsättning det vill säga de äldres bästa. En tredjedel av den intervjuade 
vårdpersonalen uppger att det förekommer diskussioner om värdegrunder i arbetsgruppen, 
exempelvis om vision, målsättningar, värderingar, förhållningssätt med mera. Å andra sidan 
anser en tredjedel att det inte förekommer diskussioner om förhållningssätt och om andra 
ovan nämnda aspekter: 
 

Samtal om värderingar? Alltså vi har inte haft några samtal så om värderingar. Inte vad jag kan komma på 
så här i alla fall. Men det skulle vara bra om de hade sånt, för då skulle…ja alltså vi ska ju ha sånt nu i vår så 
att vi försöker jobba tillsammans mot samma mål och samma värderingar. Vi ska försöka att bli en grupp, 
och det har chefen tagit tag i. 
 

Några av respondenterna anser att metakommunikation förekommer men endast angående de 
äldre. Olika förhållningssätt förekommer enligt en respondent och en annan intervjuperson 
anger att personalen ger varandra feedback men att det sker i för liten utsträckning. En av 
respondenterna angående om vad samtal om förhållningssätt skulle innebära för verksamheten 
om de existerade: 
  

Jo men det tycker jag väl skulle vara bra, så då får man liksom en helhet eller vad man ska säga. För nu är 
det liksom ”därifrån får man det” och ”därifrån kommer den informationen” och liksom…jaha…vilket är 
det som gäller då. 
 

En intervjuperson uppger att det finns olika förhållningssätt och olika kunskapsnivåer i 
arbetsgruppen oavsett metakommunikation. Två av respondenterna upplever att de olika 
förhållningssätten som personalen utgår från i arbetet skapar konflikter i samverkan och 
bidrar till att vårdpersonalen i många fall arbetar mot varandra istället för med varandra. En 
respondent uppger att grupperingar förekommer i arbetsgruppen och en annan att det finns en 
subkultur i arbetsgruppen och eventuellt också att någon stark person styr. En intervjuperson 
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upplever att det är chefens roll att hantera konflikter på arbetsplatsen och skapa del i 
samverkan för personalen.  
 
Analys 
 
Resultatet kan tolkas visa på influenser av ett pedagogiskt ledarskap i arbetsgruppen. Vidare 
att upplevelsen av det pedagogiska ledarskapet varierar i arbetsgruppen. Det finns motstridiga 
upplevelser i gruppen av förekomsten av metadiskussioner gällande värdegrunder och 
förhållningssätt. En tredjedel av respondenterna uppger att dessa diskussioner förekommer 
samtidigt som samma andel av vårdpersonalen uppger att de inte förekommer. Hälften av 
intervjupersonerna upplever i sin tur att de i arbetsgruppen försäkrar sig om att ”prata samma 
språk” genom att metakommunicera. Det förhållandet i resultatet kan eventuellt tolkas som att 
det kan finnas olika uppfattningar och kunskaper (Danermark, 2005) bland vårdpersonalen 
om vad man bör diskutera när man pratar om värdegrunder och förhållningssätt.  Vi finner en 
likhet i resultatet med Their (1999) om att den pedagogiska ledaren bör göra personalen 
delaktiga i att utforma visioner, förhållningssätt och mål för verksamheten för att denna ska 
kännas meningsfull. Personalen bör uppleva att de genom en dialog med chefen och annan 
personal inbjuds till att vara delaktiga när dessa formuleras i syfte att kunna arbeta mot 
samma mål och uppleva att de är en enad grupp. Vidare tolkar vi att det kan påverka vård-
personalens upplevelse av sin delaktighet i samverkan negativt om samtal om mål och 
förhållningssätt inte förekommer i verksamheten i tillräcklig utsträckning. Vi kan även tolka 
av citaten ovan att samtal om värderingar och förhållningssätt är efterfrågade i verksamheten. 
Chefen kan tolkas ha visat sig vara medveten om problematiken i att kommunikationen brister 
gällande värderingar och förhållningssätt och kommer därmed att åtgärda dessa brister genom 
fortbildning. Vi kan även här finna en likhet med Their (1999) och till Danermark och 
Kullbergs (1999) resultat. I vår uppfattning påvisar resultatet vidare att vårdpersonalen inte 
har någon djupare uppfattning om sitt eget eller andras kommunikationsansvar då de insikter 
om kommunikationens metanivå som framkommer i intervjusvaren skiljer sig mycket åt  i 
intervjusvaren (Simonsson (2002).  
 
Vidare kan det anses kunna tolkas in i resultatet att det är av vikt att samverkande parter 
synliggör sina perspektiv för varandra i syfte att skapa samverkan av god kvalitet kring de 
äldre (Hjalmarson & Norman, 2005) och att parterna genom inbördes kommunikation kan lära 
sig att förstå varandra bättre (Watzlawick et al, 1967). Upplever vårdpersonalen att de har 
kännedom om vad övrig vårdpersonal har för förhållningssätt i sitt arbete kan det tolkas kunna 
skapa en större helhetsbild som eventuellt kan bidra till en ökad känsla av delaktighet i 
arbetet. Detta ser vi likheter med i Danermarks (2005) studie. I vårt resultat ser vi även 
likheter med Granér (1991) som visar på att deltagarna i en arbetsgrupp tillsammans formar 
en miljö där det skapas utrymme för diskussioner av olika slag. Vidare tolkar vi in i resultatet 
att det delvis råder en ”Jag-Det” relation (Buber, 1923) mellan personalen på enheten då 
ömsesidig dialog angående personalens olika värderingar och förhållningssätt förekommer 
enbart i liten utsträckning. Det förhållandet tolkar vi kan påverka känslan av delaktighet 
negativt genom att parterna därmed inte synliggör sina värderingar för varandra i mötet 
(Watzlawick et al, 1967).  Vidare tolkar vi in i resultatet att det finns underliggande konflikter 
på enheten som har skapats av olika förhållningssätt och/eller bristande kommunikation i 
arbetsgruppen. Följderna resulterar i skilda målsättningar och grupperingar bland vård-
personalen som vi tolkar kan påverka deras känsla av delaktighet vilket kan kopplas till 
Danermark och Kullbergs (1999) resultat som visar på att ledningens ansvar är att skapa 
förutsättningar för samverkan och att olika yrkesgrupper har olika grader av makt samt att de 
som upplever sig ha minst makt tenderar att inte uppleva sig kunna påverka. 
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4.3 Följder av fungerande respektive bristande personalsamverkan  

 
Vår tredje frågeställning ställdes i syfte att undersöka vad fungerande och/eller bristande 
personalsamverkan fick för påföljder hos gruppen äldre som samverkan är till för. 

4.3.1 Följder vid fungerande personalsamverkan 

 
Flera i respondentgruppen anger att en fungerande personalsamverkan innebär att personal är 
glada och bjuder till lite extra vilket ger en positiv stämning och arbetsmiljö. Intervju-
personerna beskriver sina upplevelser av arbetet som mer meningsfullt, det är harmoniskt och 
utgår från samma mål och man gör ett bättre jobb vid fungerande samverkan:  
 

Jo men man gör ett bättre jobb alltså om det är bra. Och man känner väl att det är mer meningsfullt 
också…när det fungerar bra. Och man kan kanske slappna av på ett annat sätt då när man vet att allt 
fungerar. Ja men så blir det ju… 

 
Flera av intervjupersonerna uppger att de kan bjuda mer på sig själv när atmosfären är god 
och det är högt i tak och när det inte förekommer så mycket ”skitprat”. Enligt en utsaga är 
personalen tillgängliga och närvarande och ställer upp för varandra samt ger feedback när 
kommunikation och feedback mellan dem fungerar och att med chefens hjälp löser sig allt 
sådant som de själva varken har tid eller mandat att åtgärda. Några respondenter anger stärkt 
självkänsla komma genom delaktighet i de beslut som tas i verksamheten vid fungerande 
samverkan. Vidare att vårdpersonalen lättare tar till sig av chefens information och att det blir 
lättare att diskutera olika beslut med chefen när samverkan upplevs att fungera. En respondent 
anger fungerande samverkan medföra att personalen tydliggör sina mål för varandra och att de 
på så vis kan komma överens om vilka som är de gemensamma målen. En av respondenterna 
anser verksamheten få ett gott rykte i samhället med glada och positiva personal och boende 
då personalen bemöter alla på ett bra sätt vid upplevd fungerande samverkan. 
 
Analys 
 
När personalen upplever sig delaktiga i fungerande personalsamverkan har det en positiv 
verkan på både personalens måenden och de sociala inslagen i verksamhetspraktiken hålls 
levande. Både personal och äldre kan tolkas kunna bli nöjda genom att deras mellanmänskliga 
behov blir uppfyllda (Buber, 1954). Båda grupper kan anses kunna vinna bättre hälsa genom 
att de kan uppleva sig involverade i en meningsfull och behovstillfredsställande verksamhet 
som har en strävan mot samma mål. Följden av en fungerande samverkan innebär bland annat 
goda inbördes personalrelationer, att personalen lyssnar mer på varandra och att de tar del av 
varandras arbetssätt och åsikter (Simonsson, 2002). Personalen upplever sig eventuellt också 
kunna göra ett bättre jobb vilket i sin tur skulle kunna tolkas påverka personalrelationerna på 
ett positivt sätt. Vidare kan följden av en fungerande samverkan genom att chefen lyssnar och 
direkt tar tag i saker som personalen har synpunkter på tolkas vara att hon gör sin personal 
delaktig och bemöter de i en subjekt-subjekt – relation (Their, 1999) och (Buber, 1923). Det 
skulle kunna tolkas påverka vårdpersonalens delaktighet på ett positivt och förstärkande sätt 
att kunna uppleva sig ha betydelse på äldreboendets praktik. 
 
Det kan tolkas som att vid fungerande samverkan påverkas verksamheten positivt genom att 
atmosfären kan upplevas på ett mer lättsamt sätt av enskild personal vilket kan tolkas ha en 
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påverkan på hela gruppen. Personalen rör sig åt samma håll när samverkan flyter på bra.  
Vidare kan kommunikation med metakommunikativa inslag tolkas kunna skapa en fördjupad 
kommunikation och förståelse parterna emellan vilket kan bidra till ökad delaktighet för 
personalen (Watzlawick et al, 1967). Genom att enskild vårdpersonal genom meta-
kommunikation kan tolkas utöka sina insikter i andras resonemang kan de eventuellt tolkas 
komma till insikt om sig själva och därigenom andra i samverkan. Detta kan tolkas ha en 
positiv verkan på personalrelationer som helhet med följd av att de berörda påverkas till att bli 
mer öppna till sina sinnen och därmed för andras resonemang. Därigenom kan man eventuellt 
öka praktiserandet av metakommunikation i arbetsgruppen som helhet (Watzlawick et al, 
1967). Det kan tolkas öka vårdpersonalens självförtroende, vilket kan resultera i att 
vårdpersonalen eventuellt gör ett bättre jobb gentemot de äldre. Följden kan tolkas bli att 
vårdpersonal i ömsesidighet söker skapa en enad arbetsgrupp som strävar mot samma mål. 
Detta ser vi likheter med i Thylefors och Lennéer-Axelsson (1996).  
 
Genom en fungerande samverkan bland annat genom att chefen informerar vårdpersonalen på 
ett adekvat sätt i tillräcklig mängd kan vårdpersonalen anses kunna utföra ett bättre arbete. 
Detta kan tolkas vara en mycket viktig led i att chefen skapar behövliga förutsättningar genom 
tillräcklig mängd av korrekt information från biståndshandläggare genom chef till vård-
personal då den kan anses påverka kvalitén på deras arbete med de äldre (Danermark, 2005). 
Vidare kan det tolkas skapa en positiv inbördes verkan mellan chef och vårdpersonal av att 
chef och vårdpersonal talar om värderingar och att chef och personal arbetar mot samma mål 
och lär sig därmed att prata samma språk oavsett olika befattningar (Their, 1999) och 
(Simonsson, 2002). 

4.3.2 Följder för de äldre vid fungerande personalsamverkan 

 
Samtliga respondenter anger att de äldre mår bättre och är mer trygga vid fungerande 
personalsamverkan i arbetsgruppen. Att personalen får mer resurser att ta hand om de gamla 
när de upplever samverkan fungera nämns av en majoritet av intervjupersoner. En tredjedel av 
respondenterna anser att de äldre är mer glada, de skojar och kanske trallar lite samt äter med 
god aptit. En respondent anger att kvalitetssäkring av arbetet blir högre för de äldre då 
personalen pratar om målsättningar när deras samverkan fungerar väl: 
 

Ja de mår ju bättre…man kanske tar mer tid för dem, de känner ju när någonting  fungerar bra… 
Det är det som är så otäckt… de känner ju liksom på atmosfären med hur… ja. 
 

En tredjedel av respondenterna tar upp möjligheten för omsorgen av de äldre att kunna utgå ur 
en mer omfattande och korrekt information om chans för vårdpersonal fanns att vara med på 
ett möte med biståndshandläggare innan den äldre kommer till äldreboendet. Nästintill en 
tredjedel av respondenterna pekar på vikten av att vårdpersonalen får del av korrekt 
bakgrundsinformation från biståndshandläggare gällande de äldre förmedlad till sig genom 
chefen.  Hälften av respondenterna uppger fungerande samverkan komma de äldre till del i 
form av en god vård och ett ”annorlunda” bemötande: ”Man skrattar och är positiv och drar 
med sig de gamla”. Enligt nästan alla intervjupersoner skapar en fungerande samverkan en 
god sammanhållning. Att de äldre blir mer aktiverade av personalen och mer delaktiga i 
verksamheten lyfts upp av en majoritet av respondenterna. Likaså anger merparten av 
intervjupersonerna att de äldre får sina behov uppfyllda genom fler aktiviteter när personal 
utgår från de äldres önskemål. Majoriteten av respondenterna nämner att de äldre är lugna och 
söker sig till gemenskap med vårdpersonalen och varandra genom att sätta sig i grupprummet 
när samverkan mellan personalen fungerar väl: 
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Jaa, precis. Och se till att de kan säga vad de vill till en och ja jag tycker det är väldigt viktigt. Ja det är ett 
tacksamt jobb, det är det. 

 
Analys 
  
En följd av att personalen upplever sin samverkan fungera kan tolkas vara att det påverkar 
deras humör positivt, de är nöjda och mår bra till själen vilket leder till bra stämning och 
sprider glädje på avdelningen. Personalen gör ett bra jobb och därigenom påverkas de äldre 
också till att bli mer glada. Det kan i sin tur tolkas kunna påverka de äldres hälsa på ett 
positivt sätt. Det kan också tolkas som att upplevelsen av fungerande samverkan i 
personalgruppen kan eventuellt få en följd av att vårdpersonalens ork och lust till att 
genomföra ett positivt och kvalitetsmässigt fullgott arbete med de äldre ökar. I sin tur kan det 
skapa positiv energi hos de äldre samtidigt som vårdpersonalen själva eventuellt kan uppleva 
sig bli motiverade till att ytterligare söka utöka sina kunskaper och färdigheter i sitt arbete. 
Därmed ökar förutsättningarna för ett gott yrkesutövande vilket i sin tur kan tolkas komma de 
äldre till del i form av vård av god kvalitet som utgår från de äldres behov. Detta resultat 
bekräftas av Hjalmarson och Norman (2005) som visar på resultat av att medarbetarna i sitt 
arbete bör anamma ett brukarperspektiv, det vill säga att sätta den äldre i centrum i 
samverkanssituationer. Bristande kommunikation är en faktor som försvårar samverkan. 
Resultatet av att vårdpersonalen har makt att exempelvis kunna välja att genomföra aktiviteter 
utifrån hur och om de upplever att personalsamverkan fungerar kan knytas till Silfverberg 
(1999) forskningsresultat om att de i vissa avseenden har en maktposition gentemot de äldre 
trots sin position längst ner i en hierarkisk ordning. 
 
I och med tillräcklig och korrekt information om de äldre till vårdpersonalen via chefen blir 
det lättare för vårdpersonalen att utföra ett professionellt jobb. Därmed kan vårdpersonalen 
tolkas uppleva sig delaktiga i samverkanskedjan omkring de äldre samt att deras kunskaper 
och förståelse för helheten kring de äldres vård och övrig situation kan öka. De kan också 
tolkas uppleva sig ha betydelse vilket kan leda till att de får lättare att forma arbetet med den 
äldre i praktiken. Det kan anses gynna de äldres tillvaro generellt till det bättre. Dessa resultat 
bekräftas av Simonsson (2002) vars resultat visar på att chefens uppgift är att skapa mening 
och förståelse åt arbetet och det som händer inom organisationen och i organisationskulturen. 
Verkligheten kan ses som socialt konstruerad och att både chef och underordnad påverkar den 
verklighetssyn som ligger till grund för gruppens aktiviteter och beslut. 

4.3.3 Följder vid bristande personalsamverkan 

 
Majoriteten av respondenterna uppger bristande samverkan kunna leda till negativa känslor 
och upplevelser såsom exempelvis att de inte har någon sammanhållning i arbetsgruppen. 
Grupperingar i personalgruppen och konflikter mellan personal uppges förekomma av mer än 
hälften av respondenterna. Merparten av respondenterna uppger sig även bli deppiga och 
upplever spänningar och fientlighet i form av att kunna hamna utanför och inte få reda på 
saker när samverkan brister. Några intervjupersoner uppger att man kan tappa lusten till att gå 
till jobbet eller jobba med en viss person. Några av respondenterna uppger att mobbning 
förekommer i arbetsgruppen vid bristande samverkan. Samtliga respondenter uppger sig 
uppleva att personalen hamnar i olika läger där man har olika syn på det som ska göras i 
verksamheten. En minoritet av intervjupersonerna anger att det praktiseras ett system med 
kontaktmannaskap. Bristande samverkan stjäl energi anges av en intervjuperson. Majoriteten 
av respondenterna upplever att bristande samverkan skapar känslor av ett personligt 
misslyckande genom att bli överkörd av bland annat chefen och genom att inte få något gehör 
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för sina åsikter. Olika målsättningar, och subkulturer uppges av en tredjedel som ytterligare 
följder vid bristande samverkan och att delar av arbetsgruppen inte är med i samverkan 
överhuvudtaget:  
 

Jo men då går en hit och en dit. Man jobbar åt olika håll, jo det är så det är. Det känns i luften. Ingen mår bra 
av det, jo det är så det blir. Jo men då pratar ingen med varandra och så… 

 
Ingen metakommunikation förekommer när det brister i samverkan enligt en tredjedel av 
respondenterna. En respondent anser handledning krävas medan några intervjupersoner 
uppger sig vilja söka göra sitt bästa i alla fall. Vidare att chefen ska lösa konflikter som 
förekommer.  När samverkan upplevs brista på något sätt kan det enligt nästintill samtliga 
beskrivas i termer av att chefen inte lyssnar eller delger bristfällig information. Det 
framkommer även av en respondent att bristande samverkan innebär att personalen får jaga 
efter information. Ytterligare en respondent anser att chefen måste agera enligt gällande 
regler. Mycket information kan tappas på vägen enligt nästan en tredjedel och det blir 
”missar” i verksamheten då informationen går i flera led. Bristande samverkan ökar känslan 
av det personliga ansvaret i form av utökat ansvar gentemot de äldre för vårdpersonalen är 
synpunkter som förekommer i en tredjedel av intervjusvaren.  
 
Analys 
 
Det kan i respondenternas svar tolkas in att följden av att chefen inte alltid lyssnar på sin 
personal är att de upplever sig inte bekräftade (Buber, 1923) och det kan leda till upplevelser 
av otillräcklighet och/eller av att inte ha gjort ett bra jobb. Vidare om samtal om visioner och 
målsättningar inte förekommer kan följden bli att gruppen inte hålls ihop och att 
målsättningarna inte följs av alla i personalen (Their, 1999). Personalen kan också påverkas 
till att börja arbeta åt olika håll om exempelvis kommunikationen inte fungerar 
tillfredsställande (Jacobsen & Thorsvik, 2002). Det kan eventuellt tolkas skapa grogrunder till 
att grupperingar bildas på enheten. Ökad konfliktbenägenhet och motsättningar i 
arbetsgruppen kan tolkas bli konsekvenser av bristande personalsamverkan. Bristande 
samverkan kan skapa konflikter och grupperingar i arbetsgruppen till följd av menings-
konflikter och brist på metakommunikation (Watzlawick et al, 1967). Det kan tolkas av 
intervjusvaren som att det är förekommande att personalen jobbar mot varandra i stället för 
med varandra på grund av olika förhållningssätt (Their, 1999). Den upplevda följden hos 
vårdpersonalen av att det brister i information för vårdpersonalen kan eventuellt tolkas bero 
på att cheferna sitter utspridda vilket gör att de inte får tillräckligt med inblick i det konkreta 
arbetet med de äldre. Att information kan tappas på vägen från biståndshandläggaren till 
vårdpersonalen genom chefen kan också tolkas spela roll att informationsgången går i tre led. 
Detta finner vi likheter i Kaufman och Kaufman (2005) samt i Simonsson (2002).  
 
Personalen uppger sig varken i tillräcklig utsträckning uppleva kunna vara involverad i alla 
boenden eller att skapa sig ett helhetsperspektiv överlag på arbetet på grund av att 
kontaktmannaskapssystem praktiseras på stället. I enlighet med respondentbeskrivning av 
kontaktmannasystem ”fördelas” de äldre mellan personal av personal i stället för av 
överordnad. För vald kontaktperson innebär detta att denne ska ansvara för i stort sett allt som 
behöver åtgärdas gällande de äldre som ingår i berörd vårdpersonals kontaktmannaskap.  
Kontaktmannaskapet kan åtminstone periodvis kunna få en negativ följd för delar i personalen 
på grund av möjlig sned arbetsbelastning som gynnar vissa av personalen. Samtidigt 
missgynnas andra beroende på graden av arbetsbelastning för kontaktpersonen i fråga till följd 
av hur pass vård- och omsorgskrävande den person är som den berörda blir kontaktperson för. 
Det kan eventuellt tolkas kunna försvåra samverkan genom möjliga grupperingsbildningar 
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eller konflikter som följd av det eventuella missnöje kontaktmannaskapet kan väcka hos vissa 
i personalgruppen. Förfarandet skulle kunna tolkas som en brist på pedagogiskt ledarskap 
(Their, 1999) och på Jag-Det – relation (Buber, 1923) mellan personal men också mellan 
personal och chef på grund av att chefen här kan eventuellt anses brista i sitt pedagogiska 
ledarskap. Vidare kan kontaktmannasystemet tolkas kunna bidra till skapandet av en Jag-Det 
– relation mellan de personer i gruppen äldre och de i gruppen vårdpersonal som inte kommer 
i relation med varandra genom kontaktmannaskapet. Dock kan följden av 
kontaktmannaskapet tolkas att gynna de äldre i form av trygghet på grund av kontinuiteten av 
att de alltid bemöts av samma personal i stort sett i alla situationer när berörd kontaktperson är 
på plats. Påverkan av den bristande samverkan på grund av bristande upplevelse av 
delaktighet blir att arbetet med de äldre blir svårare för alla i personalen. Det förhållandet kan 
anses visa på att kommunikationen mellan människor är viktig och en förutsättning för att 
samverkan ska fungera. Detta ser vi likheter med i Thylefors och Lennéer-Axelsson (1996), 
Danermark (2005), Hjalmarson och Norman (2005) samt i Jacobsen och Thorsvik (2002). 

4.3.4 Följder för de äldre vid bristande personalsamverkan 

 
Majoriteten av respondenterna uppger att de äldre riskerar obehag, ledsamhet och att må 
dåligt på grund av att de boende inte hamnar i fokus vid bristande personalsamverkan. Vidare 
att personalen kan ägna mindre uppmärksamhet för de äldres behov när samverkan brister.  
De äldre kan få dålig hälsa genom bristande vård och omsorg. Vidare uppges av flertalet 
respondenter att de äldre kan bli otrygga, de kan ramla och skada sig mer än vanligt. Nästan 
halva respondentgruppen anger att vården av de äldre kan bli felaktig och de äldre kan bli 
oroliga, upprörda och aggressiva. De boende är enligt en tredjedel av respondenterna inte lika 
sociala och får svårare att komma till ro på kvällen.  Några respondenter uppger att de äldre 
håller sig till sina rum i stället för att söka sig till vårdpersonalen eller varandra. Hälften av 
respondenterna uppger att de äldre inte alltid får den hjälp och uppföljning som de behöver 
och har rätt till när personalsamverkan brister på något sätt. Vidare tas personalens bristfälliga 
kunskaper om de äldres behov i samband med ankomsten till äldreboendet upp av några 
respondenter. Vidare anger några intervjupersoner att vårdpersonalen ibland saknar del i 
resonemangen med biståndshandläggare och chef i samband med utformandet av uppdraget 
kring de äldre eller att berörda parter inte pratar samma språk när samverkan brister av någon 
anledning. Majoriteten av de intervjuade anger att det vid bristande samverkan tar längre tid 
för vårdpersonalen att komma underfund med hur man bäst ska kunna bemöta och ta hand om 
de äldre: 
 
       Jo men det tycker jag att jag är… det är när man lär känna den boende och då ser man vilka önskningar de 

har och hur de fungerar och så. På så vis kommer man fram till slut att så vill de har det.  
 
Analys 
 
Vårdpersonalen får reda på den boendes verkliga behov först med tiden. Under tiden får de 
äldre ta följderna av denna brist på kunskap till följd av otillräcklig bakgrundsinformation 
eller att det kan brista i bakgrundsinformation. Detta förhållande kan eventuellt tolkas leda till 
att de äldre riskerar att bli bristfälligt eller felaktigt bemötta och behandlade tills 
vårdpersonalen till slut med tiden kommer i underfund med hur de äldre vill ha det eller vilka 
behov de har. Risk för att missa något kan anses kunna föreligga när alla samverkansparter 
inte träffas och metakommunicerar med varandra. Detta finner vi en likhet med Danermark 
och Kullbergs (1999) resultat som visar på att om kommunikationen och/eller samverkan i 
organisationen brister blir de äldre utsatta i sin vardag. 
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Påverkan av den bristande samverkan för vårdpersonalen i form av upplevelsen av bristande 
delaktighet i samverkan kan tolkas bli att de kan uppleva arbetet med de äldre som mer 
betungande. Detta förhållande kan tolkas visa på att kommunikationen mellan de sam-
verkande är viktig och en förutsättning för att samverkan ska fungera. Brister kommunikation-
en från biståndshandläggaren genom chefen till vårdpersonalen påverkar denna brist i 
kommuniceringen de äldre. Detta förhållande finner vi en likhet med Danermark och 
Kullbergs (1999) resultat som visar på att chefens förmedlarposition till och från 
biståndshandläggaren och vårdpersonalen sätter stora krav på chefens insikter om bland annat 
sina egna kommunikativa färdigheter och sin förmåga att skapa förutsättningar för samverkan.  
Jacobsen och Thorsvik (2002) visar på att kommunikation lägger grunden för interaktion 
mellan medarbetare inom en arbetsgrupp eller mellan olika arbetsenheter och att en 
fungerande kommunikation är en viktig framgångsfaktor värt att beakta för medarbetare inom 
organisationer.  
 
Resultatet på personalens bristfälliga kunskaper gällande de äldre kan eventuellt kunna tolkas 
ha samband med att de överordnade inte är fysiskt närvarande på äldreboendets vardags-
praktik då de har sina arbetsrum på annat ställe. Detta kan anses ha likheter med Simonsson 
(2002) resultat som visar på att organisationsstrukturens utformning spelar roll i att chefer inte 
alltid har fysisk närhet till sina medarbetare. De överordnade delar inte heller alltid 
gemensamma uppgifter med sina medarbetare. Det kan göra det svårt för chefen att anpassa 
informationen att passa medarbetarnas verksamhetsnivå och därmed kunna fungera som en 
utgångspunkt för dialog. Vidare visar Simonssons (2002) studie på att metakommunikation, 
det vill säga samtal då chefer och medarbetare preciserar för varandra vad man talar om är 
sällan förekommande.  
 
Vid bristande personalsamverkan, exempelvis om personalen inte kommer överens, känner de 
äldre av det. De söker sig kollektivt bort från personalen och varandra och håller sig till sina 
rum trots att de befinner sig mitt bland andra människor omkring sig med chans till att kunna 
umgås.  Detta resultat visar på att även gruppen äldre kan drabbas av en slags negativ grupp-
kultur som en följd av en bristande personalsamverkan. Vi finner här en likhet med Jacobsen 
och Thorsvik (2002) vars forskningsresultat visar på att varaktiga och smittsamma inställning-
ar inom en grupp formas gärna till gruppkulturer med tiden. Även gruppen äldre kan drabbas 
av en negativ gruppkultur till följd av att vårdpersonalens upplevda delaktighet i personal-
samverkan brister.  

4.4 Följder för de äldre vid bristande kommunal ekonomi 

 
En intervjuperson uppger ekonomiska aspekter kunna spela roll i att vårdpersonalen inte 
bereds möjlighet att kunna vara med på möte med biståndshandläggaren innan de äldre 
kommer till äldreboendet eller att det ibland förekommer att personal ”nollas”. Respondenten 
förklarar ”nollning” med att man inte sätter in fler personal i verksamheten ibland trots att det 
saknas en personal i personalgruppen vissa gånger när någon i personalen är borta av någon 
anledning. Vidare anger respondenten att personalen inte hinner göra lika mycket längre som 
förut. Anledningen är att det ska sparas pengar i kommunen: 
       

Vi hinner inte. De sätter inte in personal… så att… det ska ju sparas pengar, fem miljoner eller vad var det 
nu igen? Så sånt kan man ju höra att de boende klagar på, när det blir för lite personal. Det är ju tid och 
pengar som prioriteras, så är det ju. 
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Analys 
 
Dessa förhållanden kan eventuellt tolkas få följden att samverkan kan bli bristfällig på grund 
av brist på pengar vilket leder till för lite personal som konsekvens. Det i sin tur kan tolkas 
leda till negativa följder för de äldre i form av att de boende riskerar exempelvis att inte få 
städat på grund av trött befintlig personal. Detta är ett resultat som vi inte hittar någon likhet 
med i varken tidigare forskning eller valda teorier som finns medtagna i vår studie. 

4.5 Sammanfattning av analys 

  
Resultatet visar på att personalsamverkan för berörd personalgrupp innebär att personalen 
upplever sig kunna påverka verksamheten och att alla på äldreboendet samverkar för de 
boendes bästa utifrån samma målsättningar (Hjalmarson & Norman, 2005). Vidare att vård-
personalen anser det vara chefens uppgift att skapa del i samverkan för personalen 
(Danermark & Kullberg, 1999). Genom chefens uppmuntran upplever sig vårdpersonalen ha 
en ömsesidig relation med chefen. De upplever sig delvis kunna påverka uppåt i hierarkin 
(Kaufman & Kaufman, 2005; Buber, 1923). Resultatet visar på en bristande och opersonlig 
samverkan mellan vårdpersonal och biståndshandläggare. Vårdpersonal görs sekundärt 
delaktiga med handläggaren i och med att delaktigheten skapas i andra hand genom skrivna 
dokument och genom informationsförmedling med chef som mellanhand. De äldre bereds 
sällan möjlighet till att komma i personlig kontakt med biståndshandläggare. De äldre kan 
anses hamna i en subjekt-objekt - relation med biståndshandläggaren efter sin flytt till äldre-
boendet.  
 
Kommunikation mellan berörda parter är viktig och en förutsättning för att samverkan ska 
fungera (Thylefors & Lennéer-Axelsson, 1996; Danermark, 2005; Hjalmarson & Norman, 
2005). Kommunikation ökar vid fungerande samverkan och bidrar till en ökad delaktighet för 
personalen (Watzlawick et al, 1967). Korrekt information i tillräcklig mängd från 
biståndshandläggare till vårdpersonal via chefen underlättar för vårdpersonalen att utföra ett 
professionellt jobb. Genom att söka utbilda personalen visar chefen tecken på ett pedagogiskt 
ledarskap (Their, 1999). Resultatet som helhet visar på upplevelser av positiv delaktighet i 
vårdpersonalens och chefens samverkan genom tillämpning av subjekt-subjekt – relationer, 
dock förekommer små inslag av ett subjekt-objekt - förhållningssätt (Buber, 1923) mellan per-
sonal och chef. Vidare visar resultatet på att samverkan kan riskeras att bli bristfällig på grund 
av ekonomiska aspekter vilket får negativa följder för de äldre i form av bristande omsorg på 
grund av för få vårdpersonal i tjänst periodvis. Det kan skymtas en motsättning i 
arbetsgruppen genom utsagor av en turbulent arbetsgrupp i intervjusvaren. Av dessa kan man 
eventuellt ana att chefen inte har satt tillräckligt tydliga mål (Their, 1999) eller att det 
eventuellt finns dolda konflikter i arbetsgruppen som inte kommer till tydligt uttryck vid 
intervjun. Vidare visar resultatet på motstridiga uppgifter av att det i gruppen diskuteras eller 
förekommer metadiskussioner om värdegrunder. Det går också avläsa i svaren att samtal om 
värderingar och förhållningssätt är efterfrågade i verksamheten. Den av chef praktiserade 
ledarstilen är av mycket stor vikt och mycket ansvar ligger på chefen för att personalen ska 
uppleva sig delaktig (Their, 1999). 
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5. Diskussion och slutsatser 

Diskussionen består av en metod- och en resultatdiskussion. I metoddiskussionen diskuterar 
vi våra metodologiska överväganden under forskningsprocessen. I resultatdiskussionen 
presenterar vi egna tankar kring resultatet och relaterar dessa i ett större sammanhang. 
Avslutningsvis presenteras studiens slutsatser samt några uppslag till framtida forskning. 

5.1 Metoddiskussion 

 
I detta avsnitt diskuteras våra metodologiska val för vår forskning och de tillvägagångssätt 
som vi använt oss av i de metodiska val som vi har gjort i vår studie.  
 
Enligt Bjereld et al (2002) är teoretiska utgångspunkter avgörande för metodologiprocessen i 
en undersökning och valet av metod såsom metoddiskussionen måste alltid vila på 
metodologiska överväganden. I det konkreta forskningsarbetet har vi valt Buber (1923), 
Buber (1929) och Buber (1954) och Their (1999) som våra teoretiska utgångspunkter i vår 
forskningsmetod. Jämte tidigare forskningsresultat har dessa teorier hjälpt oss att precisera 
vad vi i grund och botten menar med våra generella problemformuleringar och varit oss 
behjälpliga att ta fram vårt resultat. Vi har också fått hjälp och stöd av metodologin när vi har 
sökt att försäkra oss om att de ställda intervjufrågorna i praktiken har beskrivit det som de 
enligt den generella problemställningen är satta att beskriva. 
 
En fördel med vårt teorival har varit att vi med hjälp av dem har kunnat synliggöra hur 
verkligheten i personalsamverkan kan gestalta sig för vårdpersonalen i vårt resultat. Vidare 
hur vårdpersonalen eventuellt skulle vilja att samverkan fungerar och vilka konsekvenser det 
kan bli av samverkan beroende på om den upplevs som fungerande eller bristande. Inför 
resultatet har vi i analysen fått draghjälp av de normativa och deskriptiva inslag om 
verkligheten som finns beskrivna i dessa teorier då det i Buber (1954) behandlas relationer 
och förhållningssätt samt att Their (1999) diskuterar pedagogiskt ledarskap. Det har i enlighet 
med Bjereld et al (2002) hjälpt oss att utgå från teori i stället från empiriska generaliseringar i 
vår studie. Det har med fördel skett genom att vi har koncentrerat oss på att se om det kan 
skönjas en relation mellan personalsamverkan och delaktighet.   
  
Urvalet ska av författaren därmed noggrant avspeglas mot avhandlingens syfte enligt Holme 
och Solvang (1997). Författarna anser det som mycket viktigt att tänka igenom sitt urval av 
deltagare då det spelar stor roll i vilket resultat man får. Vi kan vara en aning kritiska till vårt 
val av urvalspersoner på grund av att flertalet av dem är rekommenderade av en överordnad. 
Det kan föreligga risk för att valet omedvetet är gjort utifrån vilka urvalspersoner som på 
bästa sätt representerar den valda empirin. Det kan också finnas en risk för likartade svar på 
grund av liknande värderingar och förhållningssätt då flertalet av urvalspersonerna arbetar 
nära varandra. Vi är dock medvetna om att resultatet inte är överförbart för samtliga 
vårdpersonal på äldreboendet. För att få ett representativt resultat hade det varit lämpligt att 
intervjua fler personer. Överförbarheten av vår studie kan försvåras genom att vi inte har ställt 
några faktafrågor, exempelvis ålder, vilket kan försvåra för andra att jämföra vår studie med 
andra studier (Kvale, 1997).  
 
Testintervjun hjälpte oss att utveckla intervjuguiden så att den på bästa sätt gav oss svar på de 
teman vi ville belysa. Detta förfarande kan anses ha ökat reliabiliteten i vår studie. Dock 
kunde det vid vissa intervjutillfällen bli så att respondenten inte alltid svarade precis på det 
som frågan syftade på. Med hjälp av följdfrågor gick det dock att leda respondenten på rätt 
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spår och få svar på det som frågan syftade på. Vi kan vara kritiska mot våra intervjufrågor då 
vissa av dem kunde av några respondenter upplevas att gå en aning in i varandra. Det 
avhjälptes med att vi formade om frågan för berörd respondent vid tillfället. Sedan justerades 
berörd fråga till nästa intervjutillfälle i syfte att undvika att samma situation uppstår. Också 
ordningsföljden på frågorna och tillhörande temat kunde ha betydelse för vilka svar vi fick 
och i vilken ordning. Exempelvis märkte vi att vissa frågor om samverkan blev av respon-
denten förknippade med kommunikation och vice versa. Vissa gånger blev det så att vi fick 
svar på vårt sista tema redan i tema två och/eller vice versa. 
 
En fördel med halvstrukturerad intervjuguide anser vi har varit att den gav oss möjlighet att 
vara flexibla i intervjusituationen och att ställa lämpliga följdfrågor. Vidare upplevde vi att 
intervjuguiden var oss behjälplig vid de tillfällen då samtalet fördes bort från ämnet och vi 
kunde då leda tillbaka samtalet på rätt spår igen. En nackdel i studien har varit att det ibland 
har varit svårt att komma åt intervjupersonernas samverkanspraktiker genom intervju. Det har 
varit svårt vissa gånger för intervjupersoner att uttrycka sina upplevelser i ord. Vi valde båda 
att vara aktiva vid intervjuerna. Den ena intervjuade och den andra höll reda på eventuella 
speciella intryck och behandlade teman och följdfrågor genom diskreta anteckningar om dito i 
syfte att kunna följa upp. Vi valde dock medvetet att tona ner den av oss som höll i pennan i 
syfte att skapa en balanserad intervjusituation för respondenten. ”Sekreteraren” satte sig 
medvetet längre bort från intervjuare och intervjuad så respondenten fick möjlighet att 
uppleva en mer jämn maktbalans vid situationen.  Detta gick inte alla gånger beroende på 
intervjuställe vilket kan ha lett till upprepningar av intervjufrågor vid berört intervjutillfälle. 
Det kan eventuellt ha spelat roll i resultatet i någon mån i form av mindre igenomtänkta svar.  
 
En annan fördel med att vi båda var närvarande vid intervjuerna har varit att vi därmed kunde 
komplettera varandra och dela med oss av våra intryck till varandra efter intervjun. Det anser 
vi har underlättat för vår tolkning av intervjumaterialet. Vid transkriberingen av materialet 
upplevde vi att det var lättare att lägga märke till detaljer som vi inte alltid uppmärksammat 
under intervjuerna. Vi upplevde även att det insamlade materialet blev lättare att hantera efter 
denna genomgång och gav analysen ett större djup. Att vi till att börja med läste igenom 
intervjumaterialet separat var för sig efter transkribering hjälpte oss att komma fram till 
temainnehåll då ingen av oss hade valt ut olika temaämnen ur intervjusvaren. Att vi sedan 
gemensamt granskat materialet efteråt har varit en annan underlättande faktor för tolknings-
arbetet då vi samtidigt har kunnat föra en diskussion kring intervjuerna. Detta förhållande 
anser vi kan ha en påverkan på vårt resultat i form av förstärkt validitet. 
 
Vi har inspirerats av det hermeneutiska perspektivet genom att växla från att se det 
övergripande till att gå in i detaljer för att sedan granska helheten likt i den hermeneutiska 
cirkel som beskrivs av Kvale (1997). Vi har växlat mellan olika tolkningsmöjligheter tills alla 
delar enligt vårt sätt att se det på skapat ett logiskt sammanhang och tills ingen del motsagt 
den andra. Detta förfarande anser vi har påverkat resultatet genom ökad validitet då 
tolkningarna är giltiga för de företeelser som har studerats. Hermeneutiken har underlättat för 
oss i analysarbetet då vi genom hermeneutiken fått en djupare förståelse för de företeelser 
som framkommer i vårt arbete. Vi har lyft fram vår förförståelse som är en del av det 
hermeneutiska perspektivet. Genom att vi gjort det har vi samtidigt blivit medvetna om de 
innebörder i intervjumaterialet som liknar och skiljer sig från vår egen uppfattning av 
fenomenet personalsamverkan. Vår förförståelse om fenomenet personalsamverkan har 
därmed förändrats vilket vi anser har lett till ökad kunskap om fenomenet personalsamverkan. 
Slutligen anser vi att det hermeneutiska förhållningssättet har haft en påverkan på vårt resultat 
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när vi med hjälp av perspektivet har kunnat tolka våra teman vara relevanta mot våra 
forskningsfrågor.  
 
Datas validitet anser vi kan bedömas som hög då vi anser oss ha använt relevanta metoder för 
att besvara studiens frågeställningar. En svag punkt i undersökningen kan dock anses vara att 
vi under intervjuerna ibland har kunnat uppleva att vissa begrepp i vår frågeguide, till 
exempel samverkan, av vissa respondenter har kunnat upplevas som vida och därmed svåra 
att beskriva. Följden blev att vissa svar kunde bli något otydliga att tolka medan vissa var 
ganska allmänna till sitt innehåll och som i vissa fall blev svåra att sätta in i ett vidare 
sammanhang. Detta kan ha spelat roll i vårt resultat och är samtidigt det som vi eventuellt 
hade kunnat göra bättre i vår undersökning. Vi har försökt att presentera vårt resultat i en 
tydligt avgränsad och begriplig referensram med hjälp av rubriker och underrubriker som vi 
därmed hoppas blir meningsfullt för läsaren att ta del av. Detta anser vi förstärker resultatens 
tillförlitlighet. Syftet med studien har uppfyllts genom att vi fördjupat oss i tidigare forskning 
och beskrivit relevanta teorier för att sedan jämföra teori och empiriskt insamlade material. Vi 
har kontinuerligt i vår studie refererat till tidigare forskning som visar på liknande slutsatser 
som vi själva dragit. På så vis har vi skaffat oss en närmare inblick i och en förståelse i 
forskningsfenomenet samtidigt som vi uppfyllt vårt syfte med undersökningen. Som helhet 
kan urskiljas att samband mellan problem, metod, resultat och slutsatser bildar en logisk 
helhet uppsatsen igenom. Därmed kan det anses att uppsatsen följer en röd tråd under-
sökningen igenom. 

5.2 Resultatdiskussion  

  
Syftet med denna studie har varit att bidra till ökad kunskap om vårdpersonalens upplevelser 
av delaktighet i och konsekvenser av samverkan i en organisation inom social omsorg. Vi har 
undersökt syftet genom följande forskningsfrågor: Vad innebär personalsamverkan?  Hur 
upplever vårdpersonalen sin delaktighet i personalsamverkan? Vilka konsekvenser blir det vid 
fungerande respektive bristande personalsamverkan?  
 
Vi anser att vi har svarat på våra forskningsfrågor och besvarat syftet för vår studie. Den 
sammanfattande bilden av intervjusvaren visar på chefens ansvarsroll i personalsamverkan 
mellan beställar- och utförarenheter genom återkommande inslag intervjuerna igenom och att 
vårdpersonalen vill uppleva sig kunna påverka mer i verksamheten bland annat genom 
tillgång till korrekt information av överordnad. Vårdpersonal arbetar närmast de äldre och 
upplever sig ha ett stort ansvar. Det kan tolkas in en grundläggande motsättning i berört 
ansvarsförhållande i personalsamverkan för vårdpersonalen i form av att de å ena sidan 
upplever sin delaktighet i samverkan bestå av att ha ett mycket stort ansvar, ibland hela 
ansvaret, över de äldres vård och omsorg. Å andra sidan är vårdpersonalen samtidigt inte 
delaktiga i hur arbetet med de äldre definieras att utformas i praktiken då det sker i dialog 
mellan deras chef och biståndshandläggare. I praktiken är vårdpersonalen hänvisade till att 
förlita sig på andrahandsinformation som ibland kan vara bristfällig eller helt felaktig.  
 
Vårdpersonalen upplever sig behöva beredas bättre förutsättningar än vad som för närvarande 
är brukligt för att komma i kontakt med biståndshandläggaren. De äldre utsätts för att förlita 
sig på tredjehandsinformation i motsatt riktning genom att det de vill förmedla sig med till 
biståndshandläggaren går via vårdpersonal till chefen och genom chefen vidare till 
biståndshandläggaren. Behovet är att tidigare än för närvarande få tillgång till korrekt 
bakgrunds- och annan information om de äldre i syfte att kunna ge den äldre en kvalitativt bra 
omsorg som de äldre är i behov av och har rätt till. Som informationsgången är organiserad i 
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dagens beställar- och utförarenheter ligger det ett stort ansvar på chefens kommunikativa 
förmåga genom att chefen har en informationsförmedlande roll mellan biståndshandläggare 
och vårdpersonal. När informationen förvrängs eller blir direkt felaktig föreligger en risk för 
negativa följder för de äldre. De äldre bereds sällan möjlighet till att komma i kontakt med 
biståndshandläggare efter de väl kommit till äldreboendet. Som en följd riskerar de äldre att 
hamna i underordnad ställning och brist på autonomi på grund av att biståndshandläggaren 
som myndighetsperson delvis brister i sitt ansvar för sitt yrkesutövande genom att inte alltid 
följa upp ärenden. Vidare visar resultatet på att försämrade ekonomiska förutsättningar vid 
dålig ekonomi i kommunen får följden av att vårdpersonalen sliter ut sig då vikarier inte sätts 
vid frånvaro och de äldre riskerar att inte få sina behov uppfyllda. De äldre riskerar generell 
ohälsa med ledsamhet och otrygghetskänslor på grund av försämrad vård- och 
omsorgskvalitet. 
 
Intervjusvaren vid fungerande samverkan visar på att ökade förutsättningar för ett gott yrkes-
utövande för vårdpersonalen i form av fungerande samverkan med övriga samverkansparter 
ökar förutsättningar för ökad helhetssyn i samverkan. Det kan i sin tur anses komma de äldre 
till del i form av en vård och omsorg av god kvalitet utifrån brukarperspektiv.  Följder av 
fungerande samverkan kan minska konflikter i personalgruppen och öka vårdpersonalens 
arbetsmotivation. Tillskott av positiv mental energi har en hälsoskapande effekt hos 
personalen. Därmed kan personalen få mer kraft till att göra ett bra jobb. Därigenom påverkas 
också de äldre till att bli mer glada och friska vilket sammantaget främjar hälsan hos både de 
äldre och personalen.  
 
Intervjusvaren vid bristande samverkan visar på att personalen jobbar mot varandra i stället 
för med varandra, bland annat beroende på olika förhållningssätt. En del av personalen 
upplever sig inte kunna skapa sig ett helhetsperspektiv i sitt arbete på grund av praktiserat 
kontaktmannaskapssystemet. Systemet upplevs skapa orättvis arbetsfördelning för vissa i 
personalen och kan åtminstone delvis vara orsak till den osämja, konflikter och grupperingar 
som vi kan skönja finnas i arbetsgruppen. Vidare kan även gruppen äldre drabbas av negativ 
gruppkultur och söka sig bort från avdelningsgemenskapen som en följd av en bristande 
personalsamverkan. Samverkan kan också brista på grund av brist på pengar vilket leder till 
för lite personal som en följd vilket drabbar de äldre.  
 
Vi har delvis bekräftat vår förförståelse och tillika fördom från praktiktiden bestående av att 
vårdpersonalen inte skulle uppleva sig kunna påverka berörd samverkan på så sätt som de 
önskar. Delvis har den kastats omkull som en följd av studiens resultat. Vårdpersonalen 
upplever sig kunna påverka mycket på äldreboendets praktik. Dock upplever de sig inte kunna 
påverka fullt lika mycket uppåt i beslutshierarkin som de skulle önska trots att de har ansvaret 
att arbeta närmast de äldre. Därmed är vårdpersonalen i stort behov av stöd av de andra två 
parterna i berörd personalsamverkan. Vårdpersonalens roller jämte chefens och biståndshand-
läggarens roller med anknytning till samverkan dem emellan bör förtydligas. Resultatet kan 
anses överensstämma med vad som inledningsvis tas upp av oss, det vill säga att 
vårdpersonalens självständighet i vissa avseenden i möten med de äldre verkar vara större än 
vad deras formella position medger. Det kan också anses som styrkt att vårdpersonalen delvis 
har en maktposition gentemot de äldre i vissa avseenden utan någon omedelbar kontroll av 
överordnade över det som sker i mötet mellan vårdpersonal och de äldre. Vidare anser vi att 
risken för att äldre kan bli utsatta vid brister kring personalsamverkan till följd av saknad av 
gemensamma möten för alla samverkansparter och till följd av att informationsmissar i 
praktiken föreligger.   
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5.3 Slutsatser  

 
Genom utövat pedagogiskt ledarskap och uppmuntran till metakommunikation skapas 
förutsättningar för vårdpersonalen att kunna uppleva delaktighet i personalsamverkan mellan 
biståndshandläggare, chef och vårdpersonal. Genom att vårdpersonalen samtidigt bereds 
möjligheter till att stödja och stärka varandra skapas möjligheter för dem att kunna uppleva 
empowerment i berörd personalsamverkan (Askheim & Starrin, 2007). Vidare kvalitetssäkras 
arbetet genom att vårdpersonalen praktiserar brukarperspektiv genom att sätta fokus på de 
äldre. Genom ett praktiserat kontaktmannaskapssystem i arbetsgruppen riskerar de äldre på 
äldreboendet dock att drabbas av en negativ gruppkultur med följd av social isolering. Risken 
kan ytterligare anses komma att förstärkas av att de äldres chans till umgänge med alla i 
personalen inskränks som en följd av berört kontaktmannaskap. De äldre som kommer till 
äldreboendet i avlastningssyfte riskerar att drabbas av mycket negativa följder på grund av att 
vårdpersonal utan kompetens för medicinska bedömningar i praktiken hamnar inför ansvaret 
att göra bedömningar utanför ramen för sin yrkesposition. Vårdpersonalen stressas av att själv 
ansvara för anpassningen av vården vilket kan få följden av fysiska och psykiska stressymtom 
samt ökad risk för konflikter i arbetsgruppen. Omsorgen av de äldre vid bristande samverkan 
upplevs som mer betungande överlag av vårdpersonalen och kan leda till negativa 
arbetsrelaterade hälsoeffekter hos dem. Genom att konfliktbenägenhet och grupperingar 
förekommer i arbetsgruppen föreligger det en risk för en subkultur i arbetsgruppen, eventuellt 
i form av en informell ledare som söker styra åt annat håll än ledningen efter sina egna 
förhållningssätt. Avslutningsvis drar vi slutsatsen av att personalsamverkan behöver formas 
av såväl överordnade som vårdpersonal tillsammans.  
 

5.4 Framtida forskning 

Vår studie har hos oss gett upphov till tankar och funderingar vilket har resulterat i förslag på 
nya forskningsfrågor. Vi anser bland annat att det skulle vara intressant att närmare studera de 
samverkande parternas roller i samverkan eftersom vi i vår studie upplevde dessa som oklara. 
Vidare skulle det kunna vara intressant att ta reda på hur biståndshandläggare och enhets-
chefer upplever samverkan kring de äldre. Vad har de för perspektiv? Ytterligare en aspekt att 
vid intresse kunna fördjupa sig i är om kön och ålder spelar någon roll i samverkan. Slutligen 
anser vi att det skulle vara intressant att fördjupa sig i de äldres upplevelser av berörd per-
sonalsamverkan. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1: Missivbrev      

 
     
    Eskilstuna 2009-03-31 

 
Hej! 
 
Vi är två studenter som heter Merja Hoikkaniemi och Erika Qvist. Vi studerar sista terminen 
på det Beteendevetenskapliga programmet på Mälardalens Högskola i Eskilstuna. I 
programmet ingår att genomföra ett examensarbete i något ämne som har relevans till social 
omsorg.  
 
Det ämne vi valt är att belysa hur personalsamverkan inom äldreomsorgsorganisation 
fungerar. Vi utgår från vårdpersonalens perspektiv. 
 
Du har tillsammans med ett antal andra vårdpersonal blivit utvald till att bli intervjuad. Varje 
intervju beräknas ta cirka en (1) timma.  
 
Vi vill upplysa dig om att det enligt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer är frivilligt 
för Dig att delta och Du kan när som helst avbryta Din medverkan om Du så önskar. All 
information som framkommer under intervjun kommer behandlas konfidentiellt och kommer 
endast att användas till denna studie. Vi avidentifierar materialet så att det inte framgår vem 
som intervjuats. Det material som vi kommer att vi samla in via intervjuerna ska förstöras 
efter att uppsatsen blivit godkänd. 
 
Vi är mycket tacksamma om Du vill medverka i vår studie och dela med dig av dina 
upplevelser.  
 
Har Du några frågor innan eller efter intervjutillfällena så kontakta oss gärna per telefon: 
Erika xxxxxx, Merja xxxxxx eller via mejl: xxxxxx, xxxxxx. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Merja Hoikkaniemi och Erika Qvist 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Tema 1       
Vad innebär personalsamverkan? 
 
Intervjufråga: 

1. Vad innebär personalsamverkan för dig? 
 
Tema 2 
Hur upplever vårdpersonalen sin delaktighet i personalsamverkan? 
 
Intervjufrågor: 

1. Vilka upplevelser har du av personalrelationer? 
 
2. På vilket sätt samverkar du med din chef? 
 
3. På vilket sätt samverkar du med biståndshandläggaren? 
 
4. På vilket sätt har du del i samverkan mellan din chef och biståndshandläggaren? 
 
5. På vilket sätt samverkar du med biståndshandläggaren gällande de äldre? 
 
6. Hur upplever du att du har del i planeringsarbetet gällande de äldre? 
 
7. Hur upplever du att du har del i utformandet av uppdrag gällande de äldre? 
 
8. Hur upplever du att du har del i genomförandet av uppdrag gällande de äldre?  

 
Tema 3 
Vilka konsekvenser blir det vid fungerande respektive bristande personalsamverkan? 
 
Intervjufrågor: 

1. Vad kan det bli för påverkan av fungerande samverkan mellan vårdpersonalen?   
 
2. Vad kan det bli för påverkan av fungerande samverkan mellan vårdpersonal och 

enhetschef? 
 
3. Vad kan det bli för påverkan av fungerande samverkan mellan vårdpersonal, 

enhetschef och biståndshandläggare? 
 
4. Vad kan det bli för påverkan av bristande samverkan mellan vårdpersonalen? 
 
5. Vad kan det bli för påverkan av bristande samverkan mellan vårdpersonal och 

enhetschef? 
 

6. Vad kan det bli för påverkan av bristande samverkan mellan vårdpersonal, enhetschef, 
biståndshandläggare? 


