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Sammanfattning 
Föreliggande studie syftar till att i en kommun undersöka förvaltningars allmänna upplevelser 

och åsikter kring samverkan och kommunikation som sker mellan dem och arbetsgivarenheten. 

Vi har i studien valt att med en kvalitativ ansats inhämta empiriskt material genom att genomföra 

intervjuer med nio respondenter fördelat på olika förvaltningar inom organisationen. 

 

Genom kvalitativa intervjuer har fyra frågeställningar besvarats. För det första vilka åsikter och 

uppfattningar förvaltningarna har på samverkan mellan dem och arbetsgivarenheten. För det andra 

vilka åsikter och uppfattningar förvaltningarna har på kommunikationen mellan dem och 

arbetsgivarenheten. Det tredje vilka positiva samt negativa faktorer som förvaltningarna upplever 

att det finns kring samverkan och kommunikation mellan dem och arbetsgivarenheten. För det 

fjärde vilka faktorer som påverkar förvaltningarnas behov av samverkan och kommunikation med 

arbetsgivarenheten. 

 

Studiens resultat visar att kommunikation är en stor del av arbetet som samverkan sker kring i 

organisationen. Förvaltningarna anser att det är viktigt med en gemensam dialog kring de beslut 

som fattas inom organisationen för att känna delaktighet och få insyn i organisationen. Varför det 

är viktigt med en god dialog mellan förvaltningar och arbetsgivarenheten har även till stor del att 

göra med att arbetsgivarenheten i många ärenden sitter på spetskompetensen. Att förvaltningarna 

måste kommunicera med arbetsgivarenheten för att få del av arbetsgivarenheten kompetens ses 

generellt inte som ett hinder i arbetet. Intervjudata ger intryck av att detta kan bero på att 

organisationens har goda strukturella förutsättningar för att skapa en god samverkan. 
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Abstract 
This present study aims to within a public sector investigate a public management’s general 

experiences and opinions about collaboration and communication that occurs between them and 

the employer unit. We have chosen to study with a qualitative approach to obtain empirical data 

by conducting interviews using eight respondents broken down by different public managements 

within the organization. 

Through our interviews four questions were answered. Firstly experiences regarding views and 

opinions on the collaboration between the public managements and the employer unit. Secondly 

from the public managements point of view, the views and opinions that the public management 

might have on the communication that occurs between them and the employer unit. Thirdly the 

positive and negative factors experienced by the public management regarding collaboration and 

communication between them and the employer unit. Fourthly what factors affect the public 

management’s needs regarding collaboration and communication towards the employer unit. 

Our results demonstrate that communication is a major part of the work that involves the need of 

collaboration. The public management’s opinion is that it is important to have a dialogue about 

the decisions taken within the organization to feel involved and gain an insight into the 

organization. It’s also important for the public managements to have a good dialogue with the 

employer unit because the employer unit in many cases has the excellence of specific knowledge. 

This study shows that the public managements generally don’t look at the requirement of 

collaborating and communication with the employer unit as an obstacle. Why that is might be 

because of the organization has good structural conditions, which seems to have a good formula 

if you look to the interview responses. 
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1. Inledning 
 

År 2010 arbetade det ca 760 000 anställda inom Sveriges samtliga kommuner (Löfgren, 2009). 

Detta medför ett omfattande arbete kring personaladministrativa arbetsuppgifter. 

Personaladministration är en naturlig del av den kommunala verksamheten och har därför i stora 

delar decentraliserats till förvaltningarna. Det har blivit allt mer viktigt att förvaltningarna får rätt 

stöd och stimulering kring dessa arbetsuppgifter för att kunna utföra sitt arbete. Detta har medfört 

att vissa kommuner etablerat en arbetsgivarenhet, vars uppgift är att stödja och stimulera 

förvaltningarna i arbetet med olika personalfrågor. Detta kommer att ställa höga krav på 

samverkan och kommunikation mellan förvaltningarna och arbetsgivarenheten. 

 

Samverkan som tidigare var ett alternativ till att förbättra effektivitet i verksamheter har nu blivit 

en förutsättning för att aktörer inom organisationer ska kunna utföra sina arbetsuppgifter 

(Danermark, 1999). Många organisationer strävar idag efter en ökad samverkan, dock finns det 

sällan konkret uttalat hur denna strävan ska fungera. Samverkan är ett begrepp som vid en början 

kan uppfattas som ett tydligt och lättbegripligt begrepp, trots detta så finns det många 

definitioner. Vi använder oss av definitionen att samverka är medvetna målinriktade handlingar 

som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 

syfte (Danermark, 2000). För att få en lyckad samverkan är det viktigt att känna till varandras 

synsätt och att kunna kommunicera kring det (Danermark, 2008). Kommunikation blir därför 

också avgörande för hur moderna organisationer fungerar, och är därför nyckeln till samarbete 

för att förverkliga organisationens mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Kommunikation kan 

beskrivas som en process där människor för kontakt med varandra, och kan vidare definieras som 

att det sker en förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och känslor mellan 

sändare och mottagare (Larsson, 2001). 

 

Kravet på samverkan har blivit vanligare inom offentlig sektor de senaste decennierna så har 

specialisering och professionalisering inneburit att allt fler yrkesgrupper blivit engagerade. Denna 

ökade professionalisering har lett till en fragmentisering inom svenska myndigheter och andra 

organisationer (Germundsson, 2011). Med denna utgångspunkt vill vi undersöka hur 

förvaltningar samverkar och kommunicerar med arbetsgivarenheten i en kommun kring det 

personaladministrativa stöd som de ska bidra med. 
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2. Bakgrund 
 

 

I detta kapitel presenterar vi relevant bakgrundsinformation som är av relevans för det syfte som 

presenteras senare. 

 

2.1. Kommuner i allmänhet 

I Sverige så balanseras statens makt av en utvecklad kommunal självstyrelse på två nivåer, 

genom kommunen och landstinget (Gustafsson 1996). I regeringsformen, som är en grundlag i 

Sverige, ingår kommunal självstyrelse. Detta innebär att det är grundlagsreglerat att det ska 

finnas kommuner och landsting (Bengtsson, 2010). Kommuner i Sverige har ansvar över ett stort 

antal varierande uppgifter, men tyndpunkten ligger på välfärdsystemen inom grund- och 

gymnasieskola samt socialtjänst inklusive barn- och älderomsorg. Kommunerna har också hand 

om fysisk planering, miljö- och hälsoskydd samt brandskydd. Övriga verksamheter, som faller 

inom den allmäna kompetensen, gäller bland annat fritids- och kulturverksamhet, näringslivsstöd 

samt industriell och teknisk verksamhet (Lidström, 2003). 

 

Kommunfullmäktige är det högst beslutande organet och är folkvald och beslutar om viktiga 

övergripande frågor samt utser ledamöter i kommunstyrelse. Fullmäktige beslutar däremot 

normalt inte i frågor inom verksamheterna och inte heller i ärenden som rör myndighetsutövning 

mot enskilda personer. Kommunstyrelsen är kommunens ledande politiska förvaltningsorgan och 

har ansvar för hela kommunens utveckling och ekonomiska ställning (Lindeborg, 2011). 

Styrelsen har också ett övergripande ansvar att verkställa de beslut som fullmäktige beslutar om 

(Lidström, 2003). Den kommun som uppsatsen behandlar har samma organisationella struktur. 

 

2.2. Förvaltningar 

Under fullmäktige finns i kommunen ett rikt förgrenat system med nämnder och styrelser med 

tillhörande förvaltningsorgan. Förvaltande uppgifter innebär tillämpling i den dagliga 

verksamheten av de allmänna bestämmelser och regler som gäller för ett verksamhetsområde, 

alltså den löpande verksamheten. Förvaltningarna ska se till att genomföra eller implementera ett 

konkret beslut som har fattats av fullmäktige (Gustafsson, 1996). De uppgifter som förvaltningar 

ska arbeta kring kan exempelvis handla om hälso- och sjukvård, äldreomsorg, förskola och skola 

(Bengtsson, 2010). Som tidigare nämnt så är arbetsgivarenhetens primära uppgift att stödja och 

stimulera förvaltningarna med personaladministrativa frågor. Förvaltningarna tar därför kontakt 

med arbetsgivarenheten i många ärenden som främst har att göra med personalrelaterade frågor. 

 

Kommunen har fem olika förvaltningar: 

 

 Barn och utbildning – Barn- och utbildningsförvaltningen har hand om barnomsorg, 
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skolbarnomsorg och utbildning för barn och vuxna. Kommunens mål är att föräldrar 

ska få god information för att kunna engagera sig och stödja sina barn på bästa sätt 

(Byrsten, 2012). 

 

 Kommunledningskontor – Kommunledningskontoret består av kommunstyrelsens 

förvaltningar. Under kommunledningskontoret finns den tekniska nämnden och 

bygglovsnämnden (Lindeborg, 2011). 

 

 Kultur och fritid – Ansvarar för kulturella händelser samt fritidssysslor så som museer 

och fritidsgårdar (Lindeborg, 2011). 

 

 Miljö- och hälsoskydd – Miljö- och hälsoskyddsförvaltningen som ansvarar för miljö- 

och hälsoskyddsfrågor i kommunen. Tillsammans med kontoret är nämndens uppgift 

att förebygga och skydda invånarna och naturen mot störningar av olika slag. 

Naturvårdsfrågor är en annan del av Miljö- och hälsoskyddskontorets verksamhet 

(Emretsson, 2012). 

 

 Socialförvaltning – Socialförvaltningen ansvarar för omsorg om äldre och personer 

med funktionsnedsättning samt stöd, rådgivning och övriga insatser till barn, 

ungdomar och vuxna. Socialnämnden ansvarar även för att kommuninvånare som 

behöver socialt eller ekonomiskt stöd får detta enligt de lagar och regler som fastställts 

av riksdag och regering (Hedenby, 2011). 

 

 

2.3. Arbetsgivarenheten 

 

 
Figur 1. Förenklad bild över kommunens organ. Reviderad upplaga efter det som är intressant för vår studie. 
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Kommunstyrelsen är uppdelad i sju olika enheter, varav arbetsgivarenheten är en av dessa sju. Då 

personalansvaret har decentraliserats och de olika förvaltningarna behöver mer stöd i sitt arbete 

så är det arbetsgivarenheten som har det övergripande ansvaret för helheten i personalpolitiken 

(arbetsgivarenheten, 2012). Arbetsgivarenhetens primära uppgift är därmed att stödja och 

stimulera förvaltningarna i arbetet med olika personalfrågor (Olofsson, 2011). Förvaltningarna i 

kommunen där vi utfört vår studie upplever att de ibland inte har lika bred kunskap som 

arbetsgivarenheten har. Därför anser vissa av de vi intervjuat att arbetsgivarenheten är ett viktigt 

stödorgan i deras vardagliga arbete. Arbetsgivarenheten arbetar bland annat med avlönings-, 

pensions- och försäkringsfrågor, men även andra personaladministrativa frågor såsom 

rekrytering, utbildning, och personalsociala ärenden. Arbetsgivarenheten tar även hand om 

förhandlingsfrågor där arbetsgivarenheten, med för kommunen bindande verkan, äger rätten till 

att teckna kollektivavtal. De medverkar även i kommunala förändringsarbeten och lägger därmed 

betoning på personalfrågornas betydelse (Olofsson, 2011). 
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3. Syfte 

 
Studiens syfte är att i en kommun undersöka förvaltningars allmänna uppfattningar och åsikter 

kring samverkan och kommunikation som sker mellan dem och arbetsgivarenheten. Med detta 

som grund vill vi diskutera samt lyfta fram vad som motverkar respektive underlättar de olika 

förvaltningarnas möjlighet till att samverka och kommunicera med arbetsgivarenheten. 

3.1. Avgränsningar 

Vårt intresse är att undersöka vilka upplevelser och åsikter det finns kring kommunikation och 

samverkan mellan förvaltningarna och arbetsgivarenheten. Vi har valt att enbart titta på 

förvaltningarnas åsikter och uppfattningar men inte arbetsgivarenhetens åsikter och uppfattningar 

kring samverkan och kommunikation. Vi är medvetna om att arbetsgivarenheten kan bidra med 

ytterligare åsikter och uppfattningar kring samverkan och kommunikationen dem två emellan, 

men dessa kommer vi inte att undersöka. 

3.2. Frågeställning 

1. Vilka åsikter och uppfattningar har förvaltningarna på samverkan mellan dem och 

arbetsgivarenheten? 

2. Vilka åsikter och uppfattningar har förvaltningarna på den kommunikation som sker mellan 

dem och arbetsgivarenheten? 

3. Vilka positiva samt negativa faktorer upplever förvaltningarna att det finns kring samverkan 

och kommunikation mellan dem och arbetsgivarenheten? 

4. Vilka faktorer påverkar förvaltningarnas behov av samverkan och kommunikation med 

arbetsgivarenheten? 
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4. Tidigare forskning 
 

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som gjorts inom ämnena samverkan och 

kommunikation. I analysen används senare materialet i detta kapitell med intervjudata för att 

skapa en mer tillförlitlig studie. 

 

Bölander (1993) har i sin forskning som gjorts på två mindre orter nämnt vissa hinder för god 

samverkan. I det stora hela så uppfattas kontakten mellan verksamheterna bra, trotts det så har 

organisationen i fråga samverkansproblem: ett organiserat samarbete saknas samt att 

ansvarsfördelningen är otydlig när samarbete sker. Arbetsuppgifter ses ur olika perspektiv och 

därför uppfattas problemen olika. Kunskaperna är små om vad andra delar av organisationen gör 

exakt och där med svårigheter i att kunna se vad organisationen klarar av. 

Bölander (1993) anger även hög personalomsättning som ett problem vad gäller kontinuitet i 

samarbetet. Rutiner, tydliga arbetsplaner och en tydlig arbetsfördelning är faktorer som är 

positiva för samverkan men som har svårare för att uppstå vid hög personalomsättning. Bölander 

(1993) såg tecken på detta i sin forskning då de olika undersökta grupperna hade olika grad av 

personalomsättning. Bölander (1993) menar att samverkan är nyckelbegreppet för att kunna 

överbrygga organisationer, vilket är viktigt för att inte riskera en organisatorisk splittring. 

Germundsson (2011) menar att samverkan används i många olika sammanhang men att det oftast 

uppfattas som någonting positivt. Författaren förknippar i sin forskning samverkan med bättre 

möjligheter att arbete tillsammans med andra, uppnå gemensamma mål eller att arbeta mer 

effektiv genom samutnyttjande av kompetenser och resurser. Germundsson (2011) menar även 

att samverkan har blivit vanligare inom offentlig sektor de senaste decennierna då specialisering 

och professionalisering inneburit att allt fler yrkesgrupper blivit engagerade. Denna ökade 

professionalisering har lett till en splittring inom svenska myndigheter och andra organisationer, 

vilket kan leda till en bristande helhetssyn. Detta ställer högre krav på god samverkan inom 

organisationen för att dess olika organ inte ska glida isär (Germundsson, 2011). 

Författarens resonemang återkopplas i analysen av att överbrygga organisationer, någonting som 

blir mer och mer viktigt för offentliga organisationer där ökad proffesionalisering riskerar att 

uppstå i organisatiorisk splittring. Ett resonemang kommer även att föras kring fördelar med bra 

inlärningslooper kopplat till  personalomsättning.  
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5. Teori 
 

I detta kapitel presenteras teoretiska utgångspunkter inom ämnena samverkan och 

kommunikation. Materialet används senare i analysen tillsammans med intervjudata för att skapa 

en mer tillförlitlig studie. 

5.1. Samverkan 

5.1.1. Begreppet samverkan och dess innehåll 

Samverkan har förekommit under en lång tid men det är inte förrän under de senaste åren som det 

inom offentlig sektor har kommit att bli en så pass viktig fråga (Danermark & Kullberg, 1999). 

Det kan tyckas enkelt att definiera ”samarbete” och ”samverkan” som samma sak. Med 

samarbete menas att ”några personer eller funktioner ’arbetar samman’, det vill säga gör 

någonting tillsammans” (Boklund, 1995:45). Danermark (2000) menar att de två begreppen är 

lika varandra och att en distinktion bör göras. Samverka innebär att tillsammans med andra, ofta 

personer med annan utbildning, och som är styrda av andra regelsystem och i annan position, 

arbeta mot ett gemensamt mål. ”Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som utförs 

tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” 

(Danermark, 2000:15, kursivering i originalet). Det blir alltså avgörande utifall individer befinner 

sig i samma grupp eller inte då det talas om samarbete eller samverkan. 

Samverkan är ingenting som ses i en enstaka yrkesgrupp, det kan däremot förekomma samarbete. 

När någon eller några arbetar gemensamt och tillför sina specifika resurser, kompetenser och 

kunskaper till en uppgift som ska genomföras tillsammans så uppstår samverkan. Då varje 

yrkesgrupp tillför någonting som gör att uppgiften kan utföras bättre så uppstår den mest 

optimala samverkan, det kan till och med räcka att alla yrkesgrupper tillför sina specifika 

perspektiv (Berggren, 1982, refereras i Boklund, 1995). Samverkan beskrivs oftast som en 

process som behöver växa fram genom faser och inlärningslooper där det gäller att pröva sig fram 

till en lyckad samverkan (Trägårdh, 1997). Danermark & Kullberg (1999) menar dessutom att då 

många människor varit inblandade i olika samverkansprojekt så finns det redan en stor 

vardagskunskap om fenomenet. 

5.1.2. Varför ett behov av att samverka? 

Ordet samverkan är ett komplext ord men även viktigt att forska kring då det ständigt 

återkommer i samtal (Berg, 2012). Samverkan är enligt författaren ett ord som kan betyda allt och 

ingenting samtidigt som det får olika innebörd beroende av vilka aktörer som är inblandade. 

”Att samverka är en fråga om att verka tillsammans [...], denna gemensamma ”verkan” dessutom 

ska leda till någon form av nytta.” (Berg, 2012:2). Klart är, oavsett hur komplext begreppet 

samverkan är, att det antas kunna bidra med en ökad kunskapsutveckling (Berg, 2012). 



- 8 - 
 

Berg (2012) menar även att då flera personer arbetar mot ett gemensamt mål krävs det att de 

inblandade får jämbördiga möjligheter till det arbete som utförs. Uppfylls inte detta menar 

författaren att denna samverkanssituation istället övergår till ett samarbete eller om det dras ännu 

längre: medverkan. Berg (2012) liknar samverkan vid en dans: vid samverkan ska samtliga vara 

involverade, den ene ska inte endast föra såväl som endast följa. ”En sådan dans sveper inte fram 

på golv täckta av rosenblad utan får snarare navigera mellan taggar och törnar i en takt präglad av 

ömsom försiktighet och ömsom djärvhet.” (Berg, 2012:5). Det blir med andra ord avgörande för 

samverkans utgång om alla är med på noterna eller ej, att båda parter samspelar med varandra. 

Görs inte detta så riskerar samverkan att övergå i medverkan. Samspel är nämligen en 

förutsättning för att medarbetare ska kunna utföra sina arbetsuppgifter på ett bra sätt. Dessa 

samspelsbehov kan variera från organisation till organisation, det är därför viktigt att klargöra hur 

behoven ser ut: Vilka samspelar med varandra? Hur är kvaliteten? Behövs det mer eller 

annorlunda samspel för att prestera bättre resultat? För att etablera ett bra samspel måste du 

bekräfta andra kollegors behov (Hammarström, 2008). 

Definitionen av samverkan är inte alltid den samma, beroende på vem som tillfrågas. Danermark 

(2000) menar att det är få ord som väcker sådana känslor av förhoppning och förväntning men 

även ibland olust som ordet samverka. Förhoppningen är att samverkan ska leda till att 

verksamheten ska kunna drivas effektivare, billigare och bättre (Danermark, 2000). De flesta 

aspekter inom samverkan är positiva, men inte alla. Samverkan kan förknippas med bättre 

möjligheter att arbeta tillsammans med andra, att uppnå gemensamma mål eller att genom 

samutnyttjande av kompetens från flera verksamheter arbeta mera effektivt. Dock kan samverkan 

ibland även upplevas som oroande och irriterande då det egentliga syftet med en 

samverkansprocess kan vara oklar och osäker. Denna orolighet kan tänkas vara störst hos de 

anställda då det grundläggande ansvaret på samverkan ligger hos ledningen, det ansvaret kan 

därmed inte överlåtas till de enskilda medarbetarna. Deras uppgift blir istället att delta i 

samverkan med förutsättning att ledningen tar sitt ansvar. Då maktfaktorn är en aspekt att ta 

hänsyn till så kommer utbildning, position, kön och många andra faktorer påverka hur samverkan 

uppfattas. Det är därmed inte ett orimligt påstående att samverkan ur ett ovanifrån-perspektiv 

framstår som positivt medan det ur ett underifrån-perspektiv kan uppfattas som mer oroande 

(Danermark, 2000). 

5.1.3. Vad påverkar samverkan 

Då människor har egna tankar, åsikter och känslor så reagerar de på det som händer omkring 

dem. Då människor är en del av samverkan så kommer de således att reagera på det 

samverkansarbete som försiggår omkring dem. Detta kan leda till problem då de individer som är 

föremål för samverkan konkurrerar om inflytande över kunskapsdimensionen inom 

organisationen. Viss kunskap och vissa yrkesgrupper väger tyngre än andra då de har olika 

prestige och makt. Ju större dessa skillnader är desto större är sannolikheten att problem i 

samverkan uppstår (Danermark, 2000). Ett likartat resonemang förs av Bång & Rudstam (1984, 

refereras i Danermark & Kullberg, 1999) som menar att personalens yrkesidentitet har en central 
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roll vad gäller upplevelser av vad som sker i samverkan inom organisationen. Makt är ett begrepp 

som sällan diskuteras i samband med samverkan. Maktaspekter dyker däremot ”omedvetet” upp i 

form av andra begrepp så som inflytande, delaktighet och kontroll (Danermark, 2004). 

Danermark (2004) visar ett exempel på detta genom att beskriva en läkares roll: läkarens ord 

väger tyngst när beslut ska fattas då denne har det högre ansvaret, högre utbildning och högre 

status på yrket. Detta kommer att resultera i att då beslut ska fattas så går andra inblandade i 

organisationen genom läkaren. ”Ju högre upp desto mer ansvar och därmed makt” (Danermark, 

2004:53). 

Även graden av politisk styrning påverkar samverkansmöjligheterna inom organisationen. Ett 

synsätt är enligt Danermark (2000) att ju mindre politisk styrning, desto större frihetsgrad finns 

för individerna inom organisationen. Tyvärr så är detta någonting som de inblandade inte kan 

påverka själva, det gäller att lära sig leva med dessa olikheter. Att lära sig detta blir lättare om en 

helhet ges där alla inom organisationen inser att det är på detta viset och att vissa faktorer inte 

kan hänföras till en viss person i fråga. Organisationens förutsättningar är det viktigaste 

förutsättningarna för en lyckad samverkan (Danermark, 2000). De psykologiska faktorerna, 

personkemin, är frågor som är underordnade i sammanhanget. 

Först då de grundläggande förhållandena för samverkan har bearbetats så kan frågor kring 

personkemi behandlas, framgångsrik samverkan bestäms alltså inte i första hand av personkemi 

utan av mer grundläggande strukturella förhållanden. De strukturella förutsättningarna som 

författaren talar om uttrycks i följande punkter: 

 Samverkan har en tydlig och klar ledning 

 Samverkan har ett klart uttalat mål 

 Tillräckliga resurser ställs till förfogande 

 Skillnaderna mellan de samverkande avseende synsätt, organisation och regelverk har 

identifierats 

 Hindrade skillnader undanröjs eller om detta inte går, sätt att hantera dem utvecklas 

(Danermark, 2000:47). 

Problem med samverkan kan även kopplas till organisationens kunskap som fås genom att 

undvika exempelvis hög personalomsättning, som försvårar uppbyggnaden av en gemensam 

kunskapsbas för personalen (Danermark & Kullberg, 1999). Även oklarhet i ansvarsgränser, samt 

dålig samordning är en faktor som kan påverka samverkan negativt (Danermark & Kullberg, 

1999). Danermark (2000) poängterar att enighet i teoretiska frågor inte är realistiskt att uppnå, 

dock gäller det att förstå varandras olikheter för att kunna ta lärdom och utvecklas av det. Det blir 

således viktigt för lyckad samverkan att känna till varandras synsätt och kunna kommunicera 

kring dem (Danermark, 2000). Detta är ett synsätt som vi delar med författaren, vilket har lett till 

att vi även valt att fokusera på kommunikation. 
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5.2. Kommunikation 

5.2.1. Vad är kommunikation? 

Kommunikation kan beskrivas som en process där människor för kontakt med varandra, och kan 

vidare definieras som att det sker en förmedling av olika signaler i form av budskap, attityder och 

känslor mellan sändare och mottagare (Larsson, 2001). Ordet ”kommunikation” kommer ifrån 

latinets ”communicare”, som betyder att något ska bli gemensamt (Nilsson & Waldemarson, 

2007). Det innebär att vi både meddelar och delar med oss av något, exempelvis innebörder, 

upplevelser, känslor, handlingar och värderingar. Språk och socialt samspel är medfödda 

förmågor hos människan, men färdigheten att använda dem är inte medfödd. 

 

Färdigheten att kommunicera i många olika och specifika situationer är något som människan lär 

sig och som ständigt förbättras genom nya erfarenheter. Med ökad kunskap kring kommunikation 

så kan onödiga störningar förhindras och andra kommunikationsproblem, samt upptäcka mer än 

det som ligger på ytan och få grepp om det som finns men inte syns eller är underförstått (Nilsson 

& Waldemarson, 2007). 

5.2.2. Kommunikation i en organisation och dess eventuella problem 

Kommunikation i organisationer kan definieras som en kontinuerlig process där medlemmarna 

upprätthåller och förändrar organisationen genom att kommunicera med individer och grupper 

både internet som externt (Jacobsen & Thorsvik, 2008).  Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att 

kommunikation inte bara är överföring av information, utan också förmedling av idéer, attityder 

och känslor ifrån en person eller en grupp till en annan. Kommunikation är en avgörande faktor 

för hur väl en organisation fungerar, därför är det viktigt att det finns ett väl fungerande 

samarbete för att förverkliga en organisations mål (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Om det finns en 

stark intern kommunikation inom en organisation så kan det lyfta verksamheten som helhet 

(Larsson, 2001). Eftersom en god intern kommunikation skapar en samlad känsla av delaktighet 

vilket skapar motivation oavsett om det gäller kommersiell produktion eller offentlig service. 

 

Kommunikationsproblem i organisationer uppstår när kommunikationen mellan ledningen och de 

anställda inte fungerar. Exempelvis så lyssnar inte ledningen på personalens synpunkter eller 

informerar dem om vad som sker (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Mycket av 

kommunikationsproblemen grundar sig i att personer upplever att de får för lite information, och 

känner sig därmed inte delaktiga. Att de inte har tillräckligt med information för att ta beslut etc. 

Ett lika stort problem är att personerna känner att de får för mycket information. De känner att de 

inte kan ta in all information och sållar därmed bort information. Det är viktigt men svårt att hitta 

en lagom nivå på kommunikationsmängden (Larsson, 2001). Det är inte bara i förhållande till 

ledningen som anställda kan uppleva kommunikationsproblem. Lika vanligt är att 

kommunikationen de anställda emellan är dålig och att de vet för lite om varandras arbete. Det 

som är grundläggande för många kommunikationsproblem är att ledare eller anställda inte 

skickar den information som de anser sig ha behov av, vilket kan leda till osäkerhet i det dagliga 
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arbetet (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

5.2.3. Lyssna 

Kommunikation består av två grundläggande aspekter, talande och lyssnade. Vi människor 

lyssnar mer än vi pratar, läser och skriver. Därför är lyssnande bland det viktigaste för att en bra 

kommunikation ska fungera (Nilsson & Waldemarson, 2007). Det är lättare att sluta lyssna än att 

börja lyssna, eftersom vi ibland snabbt vill komma fram till vad den andre är ute efter och därför 

fyller i med vad som borde sägas eller menas. Vi människor tänker också ofta mer på vad vi 

själva ska säga om en liten stund än lyssnar på vad den andre egentligen säger. 

 

Lyssnande är en social process och det är mycket som vi måste göra under det att vi lyssnar på 

budskapens innehåll. Exempelvis måste vi bekräfta den andre, definiera relation och situation, 

läsa av omgivningen, planera vårt eget tal och våra egna reaktioner och dessutom undvika att 

fastna i svårigheter med att tyda det som sägs och görs (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

5.2.4. Tolkning 

Mycket av kommunikationen i en organisation är icke-verbala signaler för att fastställa vad som 

egentligen menas med det som kommuniceras. Exempelvis så är det viktigt att ta hänsyn till både 

information, associationer, idéer, attityder, och känslor, vilket påverkar hur det hela uppfattas och 

tolkas av dem som kommunicerar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Människor har idag allt mer 

olikartade mål, erfarenheter, förväntningar, och vår personliga bakgrund är även mer varierad 

idag och vi möter dessutom betydligt mer människor idag än förr (Nilsson & Waldemarson, 

2007). Därför ökar riskerna för missförstånd och störningar i samspelet och konsekvenserna av 

missförstånden tenderar också att bli svårare att hantera. Situation, sammanhang eller kontext är 

avgörande för att forma en korrekt tolkning av det som sägs. Människor använder all sin kunskap, 

vilja och förmåga för att leta efter tolkningar. Det krävs ibland både tålamod och fantasi för att 

förstå vad människor menar, eftersom vårt språk rymmer en inneboende mångtydighet. Om vi 

ständigt skulle försöka vara precisa, konkreta och exakta i det vi säger, skulle vi aldrig bli klara 

med att säga det vi vill (Nilson & Waldemarson, 2007). 

5.2.5. Kommunikationskanaler  

Jacobsen & Thorsvik (2008) menar att anställda i organisationer väljer kommunikationskanal 

utifrån det budskap som de vill förmedla. Opersonliga budskap som ska gå i samma form till 

många personer sänds ofta genom en skriftlig kommunikationskanal, medan enkla och 

jobbrelaterade besked tenderar att skickas via e-post. En nackdel med dessa opersonliga 

kommunikationskanaler är att risken för missförstånd och störningar ökar (Nilsson & 

Waldemarson, 2007). Larsson (2001) menar att muntlig kommunikation är väldigt viktigt inom 

den interna kommunikationen, med arbetsplatsmöten som den vanligaste typen. Problemet är 

dock att denna kontaktform nu för tiden lätt blir för storskaliga och envägsriktade. Därför blir det 

allt vanligare att små, korta och snabbt sammankallade möten kommer att få allt större betydelse 

inom internkommunikation i framtiden (Larsson, 2001). Muntlig kommunikation ger goda 

möjligheter till att förmedla mycket information under kommunikationens lopp (Jacobsen & 
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Thorsvik, 2008). Sändaren får också omedelbar reaktion på informationen och kan där och då 

försöka reda ut eventuella missförstånd och oklarheter och anpassa argumentationen till 

mottagarens reaktioner på budskapet. 

5.2.6. Formell och informell kommunikation 

Kommunikation kan ske i många olika former, exempelvis så skiljer sig formell och informell 

kommunikation. Den formella kommunikationen utgörs av exempelvis regelbundna möten, och 

den informella av exempelvis småpratet när anställda råkas vid under kaffepausen (Danermark, 

2004). Formella kanaler tillfredsställer sällan helt personalens behov av information (Larsson, 

2001). 

Ju mindre de formella kanalerna lyckas tillgodose människor med relevanta budskap, desto mer 

utvecklas den informella kommunikationen. Informell kommunikation är den interaktion som 

medarbetare av olika skäl själva skapar bredvid den formella. Larsson (2001) menar dock att den 

informella kommunikationen som sker inom en organisation generellt bör ses som en positiv 

funktion. Denna form av kommunikation är väldigt effektiv och snabb då deltagarna oftast är 

intresserade av dess innehåll. 

 

Nilson & Waldemarson (2007) menar att det finns två olika sorters kommunikation som används 

i samspel med andra människor, den ena benämns som ”vanliga” samtal medan den andra kallas 

för ”professionella” samtal. Det vanliga samtalet är den sortens samtal som mest används i det 

vardagliga livet och kan uttrycka sig på olika sätt och styras av olika regler samt normer. 

Skillnaderna mellan olika typer av samtal bygger på vilken relation och roller parterna har till 

varandra (Nilsson & Waldemarson 2007). Professionella samtal innebär kommunikation mellan 

arbetskollegor och andra människor som är kopplat till arbete. Nilson & Waldemarson (2007) 

menar att syftet med det professionella samtalet är att uppnå specifika mål, vilket kan innebära att 

ge stöd, hantera problem, skapa delaktighet och så vidare. Kommunikation kan alltså betyda flera 

olika saker. Det kan å ena sidan ses som kontakt i allmänhet mellan människor och grupper som 

exempelvis samtal på gatan. Det kan å andra sidan betyda organisationers planerade 

kontaktformer och genomtänkta struktur för en fungerande samverkan mellan olika berörda 

grupper och enheter (Larsson, 2001). 

 

5.2.7. Kommunikationsmodell 

Shannon och Weavers ”Mathematical Theory of Communication” är en allmänt erkänd 

kommunikationsteori som Fiske (1998) använt i tidigare forskning om kommunikation. Den 

grundläggande kommunikationsmodellen, som kan ses nedan i figur 2, presenterar hur en 

kommunikationsprocess kan se ut. 

Sändaren i modellen är beslutfattaren och är den som beslutar vilket meddelande som ska sändas. 

Det utvalda meddelandet omvandlas sedan av sändaren till en signal som sänds genom kanalen 

till mottagaren. Kodning är det budskap som sändaren vill förmedla till mottagaren. Budskapet 

sänds genom den valda kanalen och här kan det uppstå störningar. Mängden störningar beror på 
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vilken kanal som används, exempelvis så ökar opersonliga kommunikationskanaler risken för 

störningar. Störningar är alla de signaler som uppstår i kommunikationen men som inte har sänts 

av sändaren, störningar gör således den avsedda signalen svårare att avkoda på ett korrekt sätt. 

Avkodning är det budskapet som mottagaren uppfattar kodningen efter att den genomgått 

störningarna i kommunikationskanalen. Feedback är överföringen av mottagarens reaktion 

tillbaka till sändaren. Fiske (1998) menar att feedback har ett antal underordnade funktioner. Den 

kanske viktigaste av dessa är att feedback hjälper mottagaren att känns sig delaktig i 

kommunikationen. 

 

 
Figur 2. Shannon - Weavers kommunikationsmodell. I texten omnämns sender som sändare, encoder som kodning, 

channel som kanal, noise som störning, decoder som avkodning och receiver som mottagare. 

 

Vi kommer i vår studie att använda oss av denna modell för att på ett mer tydligt sätt förklara 

varför kommunikationsproblem kan uppstå, samt vilka av de kommunikationskanalerna som 

används på organisationen som kan vara de mest eller minst lämpliga. Detta hör även samman 

med att förklara hur feedbacken upplevs ut i organisationen. 

5.2.8. Sammanfattning 

Samverka är de medvetna handlingar som görs för att uppfylla det mål som organisationen har 

(Danermark, 2000). Hur dessa mål ska uppnås kan variera beroende på exempelvis vilket 

anställningsområde individen har. Det är också viktigt att samverkan leder till någon form av 

nytta, exempelvis utvecklas kunskapsmässigt (Berg, 2012). Det är viktigt för en organisation att 

olika yrkesgrupper tillför sina olika perspektiv (Berggren, 1982, refereras i Boklund, 1995). 

Andra kollegors behov behöver bekräftas för att samverkan inte ska riskera att övergå till 

medverkan (Hammarström, 2008). 

Kommunikation är en process där människor för kontakt med varandra och där det sker en 

förmedling av olika signaler mellan sändare och mottagare (Larsson, 2001). Kommunikation är 
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avgörande för hur väl en organisation fungerar (Jacobsen & Thorsvik, 2008). För att kunna ge 

stöd och hjälpa varandra i arbetet så är det viktigt att definiera vilken relation anställda har till 

varandra (Nilsson & Waldemarson, 2007). Det blir lättare för anställda att kommunicera om de 

sitter under samma tak (Larsson, 2001), detta kopplar vi senare ihop med informell 

kommunikation och vilken betydelse det får för att få och sprida information. Kommunikation är 

inte alltid enkelt, för lite eller för mycket information kan skapa problem i 

kommunikationsprocessen (Larsson, 2001). 

Ett mer utförligt resonemang kommer att föras i analysdelen senare i uppsatsen där vi kopplar 

samman lämplig teori med den intervjudata som framkommit i våra intervjuer.  
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6. Metod 
 

I detta kapitel redogör vi för den vetenskapliga ansats som vi använt oss av i insamlandet av det 

empiriska materialet. Vi presenterar även insamlingsmetoder, urval, etiska hänsynstaganden och 

proceduren för studien. 

6.1. Val av metod 

Syftet med studien är att undersöka förvaltningarnas upplevelser och åsikter kring samverkan och 

kommunikation gentemot arbetsgivarenheten. Vi finner att det är intressant att ta del av 

respondenternas perspektiv på ämnet utifrån deras egna yrkeserfarenheter.  Därför så anser vi att 

en kvalitativ ansats är att föredra i vår studie. En kvalitativ forskning syftar till att klargöra ett 

fenomens karaktär eller egenskaper. Den kvalitativa forskningen söker alltså primärt efter 

fenomenets innebörd eller mening (Widerberg, 2002). Det finns flera olika fördelar med att utföra 

en kvalitativ undersökning. En styrka med att göra en kvalitativ undersökning är att 

datamaterialet oftast är detaljerat och rikt på information (Denscombe, 2009). Kvalitativ 

forskning ligger även bra till när det handlar om att hantera komplexa sociala situationer likt vårt 

syfte. En annan fördel med kvalitativ analys är att den tillåter mer än en giltig förklaring, 

eftersom den bygger på forskarens tolkningsskicklighet (Denscombe, 2009). Istället för att 

förutsätta att det måste finnas en korrekt förklaring för någonting, så kan forskare komma fram 

till olika slutsatser, trots att de använder sig av samma metoder (Denscombe, 2009). Vi är 

medvetna om att detta även kan vara en negativ aspekt med kvalitativ forskning. Då forskarens 

egen identitet, bakgrund och egna övertygelser spelar roll i frambringandet av analysen och data 

(Denscombe, 2009). 

6.2. Intervjuer 

Kvalitativ forskning erbjuder möjlighet att utföra intervjuer av en liten grupp människor som har 

sammanförts av en forskare, för att undersöka attityder och uppfattningar och idéer inom ett 

speciellt ämnesområde (Denscombe, 2009). Intervjuer ger forskaren möjlighet att muntligen få 

fram andras uppgifter, berättelser och förståelse (Widerberg, 2002). Innan undersökningen hade 

vi liten uppfattning om organisationen och använde oss därför av informantintervjuer, eftersom vi 

ville få en bredare uppfattning om helheten av organisationen. Vid en informantintervju används 

svarspersonerna som källor där den information som framkommer granskas och prövas. 

Svarspersonen ska bidra med information om hur verkligheten ser ut inom organisationen. Vi 

använde oss av centralitet i våra informantintervjuer som hölls tillsammans med delar av 

arbetsgivarenheten, bland annat personalchefen men även avdelningschefer för olika 

förvaltningar. Centralitet användes eftersom berättelser som kommer från centralt placerade 

källor är mer pålitliga (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson, Wängnerud, 2007). 

  

Innan intervjuerna kontaktades respondenterna för att i förväg bestämma mötesplats och tid. 

Detta skedde dels via mail och dels via telefon, vilket också gav dem möjligheten att ställa frågor 

till oss om exempelvis tidsomfattning av intervjun. 
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Vi utförde i vår studie åtta intervjuer, dessa var semistrukturerade. Då vi ville få insikter i 

människors åsikter, uppfattningar, känslor och erfarenheter är intervjuer med största sannolikhet 

den mest lämpliga metoden (Denscombe, 2009). Tanken med en semistrukturerad intervju är att 

låta den intervjuade personen utveckla sina idéer samtidigt som intervjuaren är flexibel och ställer 

följdfrågor (Denscombe, 2009). Vi ville få en bred och övergripande bild av de fenomen som vi 

har tittat på för att sedan kunna gräva djupare i respondenternas åsikter beroende på vad de 

svarade. Vårt val blev därför att utföra semistrukturerade intervjuer. Sju av de åtta intervjuerna 

som genomfördes var personliga intervjuer medan den åttonde intervjun var en gruppintervju 

med två respondenter. Personliga intervjuer är relativt lätta att kontrollera då forskaren har endast 

en persons tankar och åsikter att utforska, vilket också är till en nackdel då antalet synpunkter blir 

begränsade. En gruppintervju erbjuder däremot fler synpunkter, vilket bör vara till en fördel. En 

nackdel med en gruppdiskussion är att den gör det möjligt för deltagarna att lyssna till alternativa 

synpunkter som kanske framhävs av gruppen istället för av individen (Denscombe, 2009). 

Intervjuguiden ska vara det översatta uttrycket för det som forskaren önskar att analysera och 

vara dennes hjälpreda i intervjusituationen (Widerberg, 2002). Intervjuguiden var tematiserad 

efter bakgrundsfrågor, samverkansfrågor samt kommunikationsfrågor. Vår första fråga (se bilaga 

1) avsågs vara en ”lätt” fråga att svara på, någonting som Denscombe (2009) rekommenderar för 

att få den intervjuade att slappna av och finna sig till rätta. Frågorna var utformade som öppna 

frågor, respondenterna gavs alltså inte alternativet att svara endast ja eller nej. Öppna frågor 

signalerar dessutom att intervjuaren verkligen vill veta hur intervjupersonen ser på olika saker 

(Fellinger, 2002). Följdfrågor ställdes efter hur respondenten svarade på frågorna. Alla intervjuer 

spelades in, vilket vi fick tillåtelse till av samtliga respondenter. Som material vid intervjuerna 

användes intervjuguide samt papper och penna. Även två stycken mobiltelefoner för inspelning 

användes, dessa hade före intervjuerna testats.  

Intervjuerna genomfördes delvis i kommunhuset och delvis ute på förvaltningarna då vi tog oss 

till respondenterna. Samtliga intervjuer utfördes i ett avskiljt rum som lät oss ostört genomföra 

intervjuerna. Att kunna genomföra intervjuer ostört och avskilt minskar risken för att någonting 

ska gå fel (Denscombe, 2009). Vi utförde intervjuerna genom att en av oss ansvarade för att ställa 

frågor och följdfrågor medan den andra förde anteckningar. Detta gjorde vi för att den intervjuade 

endaste skulle behöva fokusera på att tala med en person, och där med undvika förvirring kring 

vem han eller hon talade med. Vi försökte arrangera rummet så att den som blev intervjuad 

endaste behövde söka ögonkontakt med den som förde dialogen om han eller hon ville. 

Då vi ville pröva de hypoteser som vi hade mot empirisk data så använde vi oss av en analytisk 

induktion. En analytisk induktion ger även möjlighet att i efterhand komplettera teori utifrån det 

som framkommer av empirisk data (Boolsen, 2007). 
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6.3. Urval 

Vårt syfte är att undersöka förvaltningarnas upplevelser och åsikter kring samverkan och 

kommunikation och inte arbetsgivarenhetens upplevelser och åsikter. Därför var det endast 

respondenter ifrån förvaltningarna som valdes ut till vår undersökning. De som vi har intervjuat 

på förvaltningarna har antingen chefsliknande positioner eller är assistenter på den avdelning som 

de arbetar på. De anställda på förvaltningarna behandlas i uppsatsen med det gemensamma 

uttrycket förvaltningar. Vårt urval av respondenter till den kvalitativa undersökningen valdes ut 

av vår kontaktperson på arbetsgivarenheten. Kontaktpersonen gav oss en lista på tänkbara 

respondenter som skulle vara väsentliga för vår studie. Forskare är oftast inte tillräckligt bekanta 

med vad som utmärker populationen för att kunna avgöra vilka som är lämpliga för ens urval 

(Denscombe, 2009). 

 

Ett fåtal av de respondenter som vi intervjuade på förvaltningarna representerade fackförbund 

som har anknytning till kommunens förvaltningar. Då arbetsgivarenheten ses som en stödgrupp 

hos förvaltningarna så är de för fackförbunden samtidigt en motpart då de ibland även måste 

förhandla kring diverse frågor. Vi är medvetna om att detta kan ha påverkat deras svar i vår 

undersökning. 

6.4. Procedur och tillvägagångssätt 

Efter att ha fått förfrågan från kommunen som vi utfört vår studie på om vi ville utvärdera dem så 

var vi på ett informationsmöte med hela arbetsgivarenheten där de presenterade sig och sina olika 

roller. Vi fick även en mer ingående förklaring om hur organisationen var uppbyggd och vilken 

del av den som vi skulle undersöka. En liknande översiktskarta som den i figur 1 användes för att 

förklara organisationen. Efter att först ha utformat ett syfte så skrevs en intervjuguide. 

Tillsammans med vår kontaktperson på arbetsgivarenheten så valdes nio lämpliga respondenter ut 

som i samtycke ställde upp på var sin intervju. Samtliga intervjuer genomfördes med 

utgångspunkt i intervjuguidens olika teman (se bilaga 1) och spelades in via mobiltelefoner. 

Intervjuerna transkriberades därefter och låg sedan som grund för resultatet och analysen. 

Vid vårt första möte med arbetsgivarenheten fick vi en överskådlig blick över hur organisationen 

var uppbyggd. Därefter utförde vi informantintervjuer på delar av arbetsgivarenheten samt på en 

förvaltning för att få en uppfattning om vilka fenomen som hade varit intressanta att undersöka. 

Efter detta har vi även utfört kvalitativa intervjuer, som har legat till grund för den största delen 

av studien. Vi kan med denne bakgrundsinformation anse oss ha utfört en Trianguleringen inom 

kvalitativ metod. Triangulering innebär att saker betraktas ur mer än ett perspektiv (Denscombe, 

2009), detta har gjorts med avsikt att få en mer fullständig bild av det syfte som vi vill undersöka. 

6.5. Reliabilitet och validitet 

För att med sin forskning kunna erbjuda trovärdiga slutsatser om verkligheten så ska hög validitet 

eftersträvas. God validitet uppnås genom att ha god överensstämmelse mellan teoretiska 

definitioner och operationella indikatorer (Esaiasson med flera, 2007). För att stärka validiteten i 

vår undersökning utformade vi därför vår intervjuguide utifrån vår teori. Vi har även en 
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uppfattning om att vår intervjuguide ökar uppsatsens validitet då den reducerar respondenternas 

möjlighet att börja diskutera saker som är orelevant för våra ämnen (Denscombe, 2009). I arbetet 

med kvalitativa metoder gäller det att vara uppmärksam på den så kallade intervjuareffekten. 

Denna effekt innebär att den som intervjuar kan komma att påverka respondenterna genom 

exempelvis ledande frågor (Denscombe, 2009). 

 

Reliabilitet förklarar Denscombe (2009) som att mätinstrumentet som skall ge stabil och 

tillförlitlig information. Hög reliabilitet innebär att datainsamlingen skall gå att upprepa och att få 

liknande resultat, oberoende av vem som utför studien (Denscombe, 2009). Vår studie hade 

troligtvis inte gett samma resultat om någon annan hade utfört samma studie då exempelvis 

följdfrågorna troligtvis hade varierat. Vi anser även att det finns en risk att intervjupersonernas 

svar inte alltid stämmer överens med deras faktiska uppfattningar. Detta skulle i så fall kunna 

bero på att våra respondenter varit medvetna om att vår kontaktperson på arbetsgivarenheten har 

varit involverad i urvalsprocessen. Ytterligare en faktor som kan ha påverkat studiens utfall är 

möjligheten att vi som forskare kan ha ställt ledande frågor. 

6.6. Etiska hänsynstaganden 

I kvalitativa undersökningar finns det vissa etiska aspekter att överväga innan den empiriska 

undersökningen inleds. Det är viktigt att visa respondenterna respekt och tala om deras rättigheter 

när en undersökning utförs (Denscombe, 2009). Vi informerad alla respondenterna att all 

datainsamling var konfidentiell och att inget datamaterial skulle presenteras så att det på något 

sätt skulle gå att identifiera någon av respondenterna (Denscombe, 2009). Efter vi transkriberat 

vårt datamaterial ifrån våra telefoner och minneanteckningar så raderade vi materialet för att 

säkra respondenternas anonymitet. Det behövdes dock stå klart för våra respondenter att den 

färdiga rapporten med det bearbetade datamaterialet skulle bli en offentlig handling vilket vi 

informerade alla om (Denscombe, 2009). Eftersom att vår kontaktperson gav oss en lista på vilka 

respondenter som vi skulle kontakta så var vi tvungna att säkerställa respondenternas anonymitet 

ytterligare. För att bevara konfidentialiteten har vi benämnet respondenterna med bokstaven R 

och en siffra. 

 

6.7. Metod för resultat och analys 

Efter våra intervjuer så transkriberade vi dessa, materialet låg sedan till grund för vår analys. Så 

väl intervjuguiden som analysförförfarandet utfördes med en tematisering i en uppdelning i form 

av samverkan och kommunikation. 

Vid granskning av våra data så använde vi oss av meningskoncentrering. Detta gjordes då vi ville 

få långa uttalanden från våra intervjudata mer koncentrerad och således filtrera bort överflödiga 

utsagor. Intervjupersonens svar koncentreras alltså till mer väsentliga innebörder anpassat till det 

som studien har för avsikt att undersöka (Kvale, 1997).  
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7. Resultat 
 

 

I detta kapitel presenterar vi det resultat som framkom ur de intervjuer som vi genomförde. Vi 

har kategoriserat rubriker efter ämnena samverkan och kommunikation. Under dessa rubriker 

följer underrubriker som är relevanta för det data som framkommit. 

7.1. Samverkan 

7.1.1. Begreppet samverkan och dess innehåll 

I alla intervjuer som vi genomfört så ses samverkan och samarbete som någonting positivt. 

Samverka är någonting som görs mellan flera personer där allas kunskaper tas till vara på för att 

uppnå ett gemensamt mål. Flera betonar vikten av att lyssna till allas åsikter och att inte fatta 

beslut som inte alla är med på. 

”Samverkan är en gemensam dialog där man har ett gemensamt möte om något man ska hitta en 

lösning för. Det är samverkan för mig” (R7). 

”Samverkan är för mig att jag tillsammans med mina medarbetare, vi har ett gemensamt 

uppdrag men vi ser det som ska utföras ifrån olika positioner. Då behöver vi sätta oss ner och 

diskutera hur gör vi för att nå målet på bästa sätt utifrån våra olika ingångar i det” (R2). 

”Delaktighet handlar det om, helt och hållet!” (R1). 

”God kontakt, man lyssnar på varandra, man tar vara på varandras kunskaper” (R5). 

”Det är att arbetsgivaren lyssnar på vad vi har att säga innan dem faktisk fattar ett beslut” (R8). 

 

Organisationens mål har förvaltningarna däremot ingen del i utan det är någonting som formas på 

högre nivåer inom organisationen. 

”Målen kommer från fullmäktige. Sen utifrån dom målen så går ju arbetsgivarenheten in och 

börjar arbeta med vissa utav dom så att de bryts ner.” (R2). 

 

En stor del av samverkan är för respondenterna att få vara delaktiga i de beslut som fattas så att 

de inte känner sig ”överkörda” i beslutsprocessen där den ena parten tar för många enhälliga 

beslut. 

”Man brukar säga att de ska tuta innan den kör över oss. Så det är viktigt att de lyssnar på våra 

ståndpunkter innan dem fattar beslut” (R8). 
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Hur arbetsgivarenheten förhåller sig till detta råder det delade meningar om mellan 

respondenterna. 

”Det är inget jag upplever här att arbetsgivarenheten drar iväg åt ett håll och sen vår 

personalenhet på förvaltningen åt ett annat håll. Det här fungerar jättebra” (R7). 

”Ibland känns det som att dom har goda idéer och så lanserars det ut och då är inte vi med på 

tåget. [...] När dom fattar beslut men inte har pengarna till det, det tycker jag inte om. [...] Då ser 

jag hellre att man informerar mig från början och visar på att det här är en god investering” 

(R2). 

 

7.1.2. Varför ett behov av att samverka? 

Som tidigare nämnt ska arbetsgivarenheten fungera som en stödfunktion gentemot 

förvaltningarna. I en organisation där fler personer får mer ansvar blir det viktigt att ha en väl 

fungerande samverkan och god kommunikation gentemot arbetsgivarenheten då det uppstår 

oklarheter i arbetet. 

”Hade man inte haft en bra relation så hade man ju inte velat besvära eller vad jag ska säga, då 

tycker man att det är lite jobbigt kanske. Det är viktigt att man vågar fråga eller när man är 

osäker. Så att man inte känner sig dum eller så om det är några oklarheter” (R4). 

”Det är mest när det krånglar till sig, man behöver stöd och undrar hur man ska göra [...] Dom 

är min trygghet” (R3). 

 

Just ”när det krånglar till sig” är ett uttryck som har yttrats av flera respondenter. Många menar 

att de redan har mycket att göra och vill därför inte utföra de arbetsuppgifter som 

arbetsgivarenheten gör, då det hade blivit för mycket. Att ha en god relation till 

arbetsgivarenheten blir därför av yttersta vikt för förvaltningarna då de redan har en hel del 

arbetsuppgifter att utföra själva och där med inte kan specialisera sig på flera områden. 

”Det är inte det som är mitt huvuduppdrag, men när det krånglar till sig för mig det är då jag 

behöver ha stödet” (R2). 

 

Även om fler inom organisationen har liknande kompetenser som arbetsgivarenheten så menar 

respondenterna att det är arbetsgivarenheten som har bäst kunskap kring det som efterfrågas. Till 

och med de som inom förvaltningarna har bäst kunskap om ämnet behöver ibland vända sig till 

arbetsgivarenheten för att få deras stöd. 
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”Vi har ju dels samma kompetens på förvaltningen som arbetsgivarenheten. Om vi känner att vi 

inte kan svara på vissa frågor som exempelvis är lite mer avancerade, då tar vi kontakt med 

arbetsgivarenheten [...] Det är ju dom som sitter på spetskompetensen” (R7). 

Denna spetskompetens som arbetsgivarenheten har verkar smitta av sig på förvaltningarna. 

Många av respondenterna anser att de utvecklas rent kunskapsmässigt i sin kontakt med 

arbetsgivarenheten. Vad gäller kunskapsutveckling så använder sig förvaltningarna av 

arbetsgivarenheten dels för att bekräfta det som de redan vet men är osäkra på och behöver 

bekräfta att de har gjort rätt. Dels så lär de sig även nya saker av dem. I båda fallen blir det för 

förvaltningarna viktigt med ett bollplank. 

”Man lär sig hela tiden nåt nytt. Sen kan jag ringa också: ’nu har jag gjort det, kan du bara kolla 

så att jag har tänkt rätt?’. Och det är ju liksom bra att man kan göra så” (R3). 

”Ibland dyker det upp saker som man kanske inte vet innan, då måste man ju fråga. För att kolla 

så att det säkert är rätt, då har man ju lärt sig nåt att ’såhär kan det ju vara’”. (R4). 

 

Det är inte endast förvaltningarna som tar lärdom av arbetsgivarenheten. Det sker inom 

organisationen ett utbyte av information där även förvaltningarna bidrar med sin kunskap i olika 

ärenden. 

”Vi får ibland kompetensen genom de samtal som vi har. Men vi har själva ibland väldigt bra 

utbildningar, så ibland är det vi som delar med oss utav kompetensen och kunskapen” (R1). 

”Det handlar om att kunna ge och ta för att kunna komma fram till bättre lösningar, därför är 

det ovärderligt att ha en bra kommunikation med arbetsgivarenheten” (R6). 

”Dom har hört av sig och ställt frågor om vilka utbildningar vi ska ha. Sen har dom också ställt 

frågor om hur en förhandlingsprocess har fortlöpt. [...] Jag upplever att dom är intresserade av 

att förbättra sin verksamhet” (R2). 

 

För att förbättra organisationens arbetsformer och dess samverkan så använder sig organisationen 

av så kallade utvecklingsdagar. Detta är någonting som är viktigt för att klargöra vem som ska 

göra vad och för att lättare kunna introducera nyanställda på arbetet. 

”Vi har jobbat på våra utvecklingsdagar om vad som är förvaltningens viktigaste 

personalfrågor. Min bild är att det ska vara väldigt klart om vem som gör vad. [...] Vi har hittat 

jobba med mycket väl fungerande arbetsformer, som gjorde det lätt att komma in som ny.” (R7). 
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Trots att organisationen är så stor så anser flera respondenter att den klarar av att hålla samman 

och skapa en ”vi-känsla” inom organisationen. Arbetsgivarenheten, som är allas förvaltningars 

genensamma stödgrupp, verkar ha stor del i detta. 

”Typ det här med chefer, vi träffas ju kontinuerligt. Så vi känner ju varandra över 

förvaltningsgränserna på ett bra sätt, och det håller kommunledningen ihop. Arbetsgivarenheten 

är ju dem som praktiskt håller ihop många av dem bitarna.” (R7). 

”Man har arrangerat vissa utbildningar för oss chefer, mycket intressant att få fram 

koncernkänslan.” (R2). 

 

Det finns en uppfattning inom förvaltningarna att de som arbetar inom organisationen har en 

positiv syn på sitt arbete. 

”Det finns överlag väldigt mycket positiva människor som jobbar inom den här organisationen, 

vilket gör det lätt att samarbeta med dom. Dom är och är positiva innerst inne.”. (R7). 

 

7.1.3. Vad påverkar samverkan 

Samverkan är någonting som har pågått länge mellan de flesta av våra respondenter på 

förvaltningarna och arbetsgivarenheten. Flertalet av de som vi intervjuat har arbetat minst 10 år 

där de arbetar nu, även arbetsgivarenhetens personal har suttit på sin post under en längre tid. 

”Dom har ju varit här jättelänge. Man har ju lärt känna varandra” (R3). 

 

Flera respondenter talar om ett ökat krav på samverkan under de senare åren, detta har kommit 

bland annat som en följd av ett hårdare arbetsklimat. 

”Istället för att arbetsgivarenheten tillsätter en ytterligare tjänst för vissa arbetsuppgifter så 

delar  dem istället upp en tjänst på tre andra anställda så dem får mycket mer att göra. Vilket 

resulterar i att det blir tufft. [...] Vi måste samarbeta mer då det blir ett tuffare arbetsklimat, 

organisationen blir ’tightare’” (R6). 

 

”Vi ställer ett högt krav på samverkan då det behövs för det som vi arbetar genensamt kring.” 

(R1). 

”Idag är det en mer gemensam dialog, det är inte bara en arbetsgivare som ska driva och kalla 

till förhandlingar.” (R7). 
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Vi kan även se en maktaspekt i att behöva samverka, samt hur man kommunicerar. 

Förvaltningarna med mindre makt måste samverka och kommunicera med arbetsgivarenheten 

som har mer makt eftersom det är på de högre nivåerna som beslut fattas. 

”Jag måste samverka med arbetsgivarenheten eftersom jag inte kan bestämma något själv” (R6). 

”Kommunikation skiljer ju sig beroende på vilken position man sitter på och hur ens syn på 

uppdraget ser ut” (R7). 

 

7.2. Kommunikation 

7.2.1. Frekvent kommunikation 

Våra respondenter upplever att kommunikationsmängden mellan dem och arbetsgivarenheten 

varierar. Kommunikationen är mer frekvent med arbetsgivarenheten ifall ett gemensamt ärende 

eller projekt arbetas kring. Respondenterna upplever då att kommunicerar i högre utsträckning 

med arbetsgivarenheten under en längre obestämd tid. Vissa av respondenterna uppger att de 

träffas och kommunicerar med arbetsgivarenheten en gång i månaden, medan vissa endast gör det 

någon gång om året. Om respondenterna inte har ett gemensamt ärende eller projekt med 

arbetsgivarenheten så sker kommunikationen oregelbundet. Respondenterna kontaktar då oftast 

arbetsgivarenheten för att ställa korta frågor kring exempelvis löner, förhandlingar eller 

uppsägningar. 

 

“Det kan ju vara någon gång i månaden. Det beror ju på, håller vi på och gör en satsning så blir 

det ju självklart mer tätare kommunikation angående det som vi gör gemensamt“ (R2). 

 

“Vi träffas och diskuterar vad som händer regelbundet en gång i månaden” (R1). 

 

“Det går lite i perioder.. Beror på ifall vi har några gemensamma projekt tillsammans eller om 

vi har någon eller några förhandlingar kring medlemmar. Då blir det såklart att vi 

kommunicerar mer än vanligt” (R3). 

 

”Jag har kontakt med dom kanske nån gång om året” (R2). 

 

7.2.2. Kommunikationskanaler  

Respondenterna har möjlighet att kunna använda ett flertal kommunikationskanaler, exempelvis 

kan respondenterna använda sig av mail, telefon och ett intranät där de kan boka in möten. De 

kommunikationskanaler som respondenterna favoriserar och upplever fungera bäst beror på 

vilken frågeställning de har. Ibland dyker det upp invecklade frågor som kan kräva väldigt många 

följdfrågor, därför upplever ett flertal av respondenterna att telefon och personliga möten är mest 

effektivt och givande att använda sig av. 
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“De flesta på arbetsgivarenheten har sina almanackor ute på internet. På så vis kan jag se ifall 

de har en lucka i sitt schema. Och då brukar jag ta vara på den luckan ifall jag skulle vilja något 

och går upp för att snacka med dem” (R7). 

 

“Är det inte något som man direkt behöver komma i kontakt med, då är ju mailen ett fantastiskt 

organ. Har det hänt något svårt personalärende då är det mobiltelefon som direkt gäller så att vi 

kan samlas och lägga en strategi om hur vi måste göra” (R2). 

 

“Muntliga möten är det bästa kommunikationssätet för att titta och se vilka reaktioner man får. 

Jag personligen gillar inte att ringa, det duger att ringa om man vill ha ett kort svar, eller maila. 

Det hänger lite på vilken frågeställning man har helt enkelt. Man kanske har en massa 

följdfrågor som man skulle vilja ha svar på” (R7). 

 

7.2.3. Kommunikationsproblem, tolkning och lyssna 

Respondenterna upplevde olika former av kommunikationsproblem mellan dem själva och 

arbetsgivarenheten. Vissa av respondenterna upplevde att arbetsgivarenheten inte lyssnade 

tillräckligt på antingen deras frågeställningar eller deras åsikter innan vissa beslut. 

Tillgängligheten och responsen kunde ibland brista mellan vissa av våra respondenter och 

arbetsgivarenheten. Några av respondenterna kunde uppleva att de inte fick något svar via e-post 

eller att de ibland inte kunde få tag i arbetsgivarenheten. 

 

“Så dem inte kommer med ett färdigt beslut eller inte lyssnar på oss” (R3). 

 

“Det är inte alltid det blir respons på e-post som man skickar” (R8). 

 

“Ibland känns det som dem stoppar upp fingret i luften och känner var vinden blåser och därefter 

gör man någonting, och där skulle det kunna finnas en bättre dialog mellan arbetsgivarenheten 

och förvaltningarna” (R6). 

 

”Ibland kan det vara lite svårt att få tag på dem” (R4). 

 

 

Vissa av respondenterna upplevde att kommunikationen kunde skilja sig åt beroende på vilken 

befattning de hade i organisationen. Ibland kunde respondenterna uppleva att synen på ett 

uppdrag eller en frågeställning kunde variera beroende på var i organisationen som de var 

positionerade. Detta kunde bero på att vi tolkar saker på olika sätt menade vissa av 

respondenterna. 
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“Sen skiljer ju sig kommunikationen beroende på vilken position man sitter på och hur ens syn på 

uppdraget ser ut” (R2). 

 

“Sen är det många saker som man kan tolka på olika sätt” (R7). 

 

7.2.4. Informell Kommunikation 

Vissa av respondenterna nämner att det sker informell kommunikation mellan dem och 

arbetsgivarenheten. De respondenter som kommunicerar informellt med arbetsgivarenheten är 

också de som har en geografisk närhet till dem. Det är inte alla av våra respondenter som sitter i 

samma byggnad tillsammans med arbetsgivarenheten, vilket begränsar deras möjligheter till 

informell kommunikation. Den informella kommunikation som sker mellan respondenterna och 

arbetsgivarenheten upplevs som positiv, då respondenterna kan få information och svar på 

eventuella frågeställningar. 

 

“En stund innan ni kom hit, det var nere på fikat.. Då pratade jag med delar utav 

arbetsgivarenheten” (R2). 

 

“När vi springer på varandra i korridoren så löser vi grejer på vägen” (R1). 

 

7.2.5. Mål 

Våra respondenter har en samlad uppfattning kring att det ska finnas ett gemensamt mål eller en 

frågeställning för att upprätthålla en kommunikation med arbetsgivarenheten. Det spelar ingen 

större roll om det är respondenterna eller arbetsgivarenheten som har väckt en fråga. Utan det 

vitala är att det finns en gemensam grund för dem båda att stå på. Respondenterna upplever även 

att det finns en god kommunikation kring vem som ska uträtta vad i organisationen. Detta för att 

på ett effektivt sätt ska kunna arbeta och kunna ge stöd kring de frågeställningar som 

respondenterna och arbetsgivarenheten har gemensamt.  

 

“Oftast har vi en gemensam frågeställning som vi vill hitta en lösning på. Sen oavsett om det är vi 

eller arbetsgivarenheten som har väckt den” (R7). 

 

“Så att inte den förvaltningen jobbar med samma frågor som arbetsgivarenheten. Man har en 

dialog där man bestämmer vem som gör vad” (R2). 

 

“Det är A och O alltså, att det finns en kommunikation där vi kan möta varandra, det är basen 

för att överhuvudtaget kunna komma någonstans. Annars så hade vi gått på konfrontration” 

(R7). 



- 26 - 
 

8. Analys 
 

I detta kapitel analyserar vi det intervjudata som påvisats i resultatet tillsammans med våra 

teoretiska utgångspunkter och tidigare forskning. Begreppen samverkan och kommunikation 

hålls även i detta kapitel under två olika rubriker med dess underrubriker. 

8.1. Samverkan 

8.1.1. Begreppet samverkan och dess innehåll 

Samtliga av våra nio respondenter befinner sig i en klart avgränsad grupp gentemot 

arbetsgivarenheten. Detta innebär att då förvaltningarna talar om samarbete gentemot 

arbetsgivarenheten eller andra förvaltningar så betraktas detta samarbete istället som samverkan. 

Detta med bakgrund av definitionen ”Samverka är alltså medvetna målinriktade handlingar som 

utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 

syfte” (Danermark, 2000:15, kursivering i originalet). Samverkan för att arbeta mot samma mål är 

dessutom någonting som många av respondenterna talar om som en viktig faktor i deras arbete, 

detta trots att de inte själva kan påverka organisationens mål då dessa är politiskt styrda. Att 

målen är politiskt styrda är någonting som bör inskränka på organisationens medlemmars 

frihetsgrad och påverka den negativt, då högre grad av politisk styrning ger lägre frihetsgrad för 

individen (Danermark, 2000). 

Den mest optimala samverkan uppstår då olika yrkesgrupper tillför sina specifika perspektiv 

(Berggren, 1982, refereras i Boklund, 1995). Det framkommer i intervjusvaren åsikter om att 

organisationen är bra på att ”kunna ge och ta” vilket ger goda förutsättningar för att lära varandra. 

Uppfattningen finns även att arbetsgivarenheten uppskattar detta utbyte av information. Detta då 

arbetsgivarenheten ibland söker efter förvaltningarnas uppfattningar kring olika ärenden eftersom 

arbetsgivarenheten vill förbättra sin verksamhet. Det är positivt för samverkan att involvera flera 

personer i processen för att öka vardagskunskapen kring ämnet (Kullberg, 1999). Germundsson 

(2011) menar även att samutnyttjande av kompetenser och resurser till ett mer effektivt arbete. 

Det framkommer av intervjusvaren att organisationen använder sig av utvecklingsdagar. På 

utvecklingsdagar klargörs vem som ska göra vad samtidigt som dessa underlättar för nyanställda 

att komma in på arbetet. Bra inlärningslooper behövs för att kunna pröva sig fram till en lyckad 

samverkan då samverkan är en process som måste växa fram (Trägårdh, 1999). 

Samtidigt som organisationen har ett bra informationsutbyte så riktas det även kritik mot att alla 

inte alltid får ”vara med på tåget” i beslutsprocesser. Intervjudata visar att förvaltningarna tycker 

det är viktigt att arbetsgivarenheten hör efter med dem innan de fattar beslut. För att etablera en 

bra samverkan så måste andra kollegors behov bekräftas, görs inte detta riskerar samverkan att 

övergå till medverkan (Hammarström, 2008). Huruvida förvaltningarna samverkar eller 

medverkar visar intervjusvaren olika svar på. 
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Medan en respondent menar att förvaltningen drar åt samma håll som arbetsgivarenheten så 

menar en annan respondent att förvaltningarna inte alltid är med på tåget i beslutsprocesser. Hur 

detta kommer sig är svårt för oss att bilda en uppfattning kring då det inte har framkommit 

tydliga svar kring detta. Vi kan spekulera kring att det skulle kunna bero på exempelvis 

geografisk skillnad mellan respondenterna. Det blir lättare för respondenterna att kommunicera 

med arbetsgivarenheten om de sitter under samma tak eftersom att formella kanaler sällan helt 

tillfredsställer behovet av information (Larsson, 2001). 

8.1.2. Varför ett behov av att samverka? 

Samverka är inte någonting som görs ”bara för att”, det ska även leda till någon form av nytta 

(Berg, 2012). En nytta som vi kan se av samverkan inom organisationen är att respondenterna 

utvecklas kunskapsmässigt, detta är i enlighet med Bergs (2012) teori om samverkan leder till 

kunskapsutveckling. Att förvaltningarna utvecklas kunskapsmässigt och lär sig något nytt i sin 

samverkan med arbetsgivarenheten kan hänföras till att det är arbetsgivarenheten som sitter på 

spetskompetensen inom organisationen. Att det finns en spetskompetens inom organisationen dit 

förvaltningarna kan vända sig då det krånglar till sig för dem uppfattas som positivt och som en 

trygghet. Detta krav på att ha en spetskompetens inom vissa frågor är av yttersta vikt för en 

organisation inom offentlig sektor där ökad professionalisering (Germundsson, 2011) ställer höga 

krav på de anställda. Detta ökade krav riskerar enligt Germundsson (2011) att leda till en 

organisatorisk splittring, för att undvika detta är samverkan nyckelbegreppet där det är viktigt att 

överbrygga organisationer (Bölander, 1993). I intervjudata framkommer att arbetsgivarenheten 

försöker motverka splittring och istället skapa en vi-känsla inom organisationen och få fram 

koncernkänslan. Det finns en uppfattning hos förvaltningarna att arbetsklimatet har blivit hårdare 

de senaste åren, vilket har medfört ett ökat krav på samverkan. Vissa arbetsuppgifter som 

arbetsgivarenheten tidigare själv ansvarade för har nu blivit en gemensam dialog. Denna 

gemensamma dialog bör komma med en del av den vi-känsla som skapas i organisationen. 

Det finns även en uppfattning hos vissa respondenter om att samverkan mellan förvaltningar 

förekommer. En uppfattning finns hos en respondent att denna samverkan mellan förvaltningar i 

huvudsak är att hänföra till positiva människor inom organisationen. Detta står i motsats till vad 

Danermark (2000) menar om att organisationens förutsättningar står i centrum för en lyckad 

samverkan. Det framkommer dock samtidigt i intervjusvaren att så också kan vara fallet. Vissa 

respondenter menar att organisationen organiserar exempelvis utbildningar där koncernkänslan 

kommer fram. Detta tyder på att organisationens struktur kan ha de resurser som krävs för en 

lyckad samverkan. Dessa två uttalanden, att organisationen har de strukturella förutsättningarna 

för god samverkan samt att det är individen som skapar god samverkan behöver dock inte vara 

motsägelsefulla utan kan i vår mening gå hand i hand. Då en respondent talar om att det finns 

”positiva människor inom den här organisationen” så skulle detta kunna gå att hänföra tillbaka till 

en god struktur inom organisationen. Om organisationens struktur främjar en god samverkan så 

kan det vara så att individerna i sin tur blir positivt inställda till att samverka. 
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8.1.3. Vad påverkar samverkan 

De generella uppfattningarna kring organisationens samverkan är hos respondenterna att det är ett 

viktigt ämne och de ställer höga krav på en god samverkan. I intervjudata framkommer att 

samverkan är mycket viktigt för respondenterna i de frågor som förvaltningarna och 

arbetsgivarenheten arbetar kring. Denna samverkan har pågått länge mellan parterna då det 

framkommer i intervjudata att arbetsgivarenheten har funnits länge, vilket har resulterat i att 

”man har lärt känna varandra”. Låg personalomsättning är positivt för samverkan då hög 

personalomsättning försvårar uppbyggnaden av en gemensam kunskapsbas för personalen 

(Danermark & Kullberg, 1999). Hög personalomsättning frambringar problem då det kan uppstå 

brister i rutiner, tydliga arbetsplaner och arbetsfördelning (Bölander, 1993). Detta kan även 

återkopplas till bra inlärningslooper som vi var inne på tidigare. Vi kan här se ett samband mellan 

den låga personalomsättningen som råder inom organisationen och god samverkan som vuxit 

fram genom bland annat bra inlärningslooper. 

Som påvisat i intervjudata så förekommer det att förvaltningar ibland ringer varandra, trots att 

arbetsgivarenheten sitter inne på spetskompetensen. Varför detta förekommer kan förklaras med 

Danermarks (2000) teori om att ju större skillnad det finns i maktförhållanden desto större 

sannolikhet att problem i samverkan uppstår. Danermark (2004) använder begreppen inflytande, 

delaktighet och kontroll för att förklara hur makt leder till samverkan. Med sitt breda 

ansvarsområde och uppgifter inom exempelvis rekrytering och kommunala förändringsarbeten så 

har arbetsgivarenheten till en början mycket delaktighet och kontroll i organisationen. Vi anser 

även att de har mycket inflytande i och med sin position samt spetskompetens som 

förvaltningarna eftertraktar. Att förvaltningarna inte har lika mycket makt framkommer i 

intervjudata då de menar att de måste samverka med arbetsgivarenheten eftersom att de på 

förvaltningsnivå ”inte kan bestämma någonting själv” i vissa frågor. Huruvida förvaltningarna 

uppfattar detta som oroande eller inte är oklart men att det skulle kunna vara så är inte uteslutet. 

Detta påstår vi dels genom påstående som att de ibland ”inte får vara med på tåget”, samt med 

stöd från Danermark (2000) som menar att samverkan ibland kan uppfattas som oroande ur ett 

underifrån-perspektiv. 

 

8.2. Kommunikation 

8.2.1. Mål 

Några av respondenterna menar att det är viktigt att det finns en tydlig och god kommunikation 

kring det stöd och de frågor som arbetsgivarenheten ska tillgodose. Kommunikation är en 

avgörande faktor för hur väl en organisation fungerar, det är viktigt att det finns en väl 

fungerande samverkan för att kunna förverkliga och uppnå de mål som en organisation har 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Våra respondenter har en samlad uppfattning kring att det ska 

finnas ett gemensamt mål eller en frågeställning för att upprätthålla en kommunikation med 

arbetsgivarenheten. 
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Nilson & Waldemarson (2007) menar att syftet med det professionella samtalet är att uppnå 

specifika mål, vilket kan innebära att ge stöd, hantera problem, skapa delaktighet och så vidare. 

Respondenterna upplever även att det finns en god kommunikation kring vem som ska uträtta vad 

i organisationen. Nilsson & Waldemarson (2007) menar att det är viktigt att definiera vilken 

relation anställda har till varandra beroende på vilken situation de befinner sig i. Detta för att på 

ett effektivt sätt ska kunna arbeta och ge stöd kring de frågeställningar som respondenterna och 

arbetsgivarenheten har gemensamt. 

8.2.2. Informell kommunikation  

Vissa av respondenterna upplevde att det ibland kunde ske informell kommunikation mellan dem 

och arbetsgivarenheten. En av respondenterna menade att de ibland kunde träffa 

arbetsgivarenheten nere på det gemensamma kaféet. Alla respondenter hade dock inte möjlighet 

att kommunicera informellt med arbetsgivarenheten, då det finns en geografisk spridning i 

organisationen mellan vissa av respondenterna och arbetsgivarenheten. Larsson (2001) menar att 

formella kanaler sällan helt tillfredsställer personalens behov av information. En av 

respondenterna svarade “När vi springer på varandra i korridoren så löser vi grejer på vägen”. 

Detta kan bero på att ju mindre de formella kanalerna lyckas tillgodose människor med relevanta 

budskap, desto mer ökar den informella kommunikationen (Larsson, 2001). Den informella 

kommunikationen som sker inom en organisation kan vara en positiv funktion och inte bara en 

negativ företeelse. Denna form av kommunikation är väldigt snabb och effektiv då deltagarna 

oftast är intresserade av dess innehåll (Larsson, 2001). 

8.2.3. Kommunikationskanaler  

Våra respondenter har möjlighet att kunna använda ett flertal kommunikationskanaler. Jacobsen 

och Thorsvik (2008) menar att det brukar skiljas på kanaler för muntlig och skriftlig 

kommunikation. Några av våra respondenter menar att de väljer kommunikationskanal beroende 

på vilken frågeställning som de har. Det är i enlighet med Jacobsen & Thorsviks (2008) teori om 

att anställda i organisationer väljer kommunikationskanal utifrån det budskap som de vill 

förmedla. De flesta på arbetsgivarenheten har sina almanackor ute på internet, vilket resulterar i 

att visa av respondenterna tar chansen att kommunicera med arbetsgivarenheten när det finns en 

lucka i deras schema. Detta främjar små, korta och snabbt sammankallade möten. Dessa typer av 

möten kommer få en allt större betydelse inom internkommunikation i framtiden (Larsson, 2001). 

Den positiva egenskap som våra respondenter upplever kring muntliga möten är att sändaren får 

omedelbar reaktion på sin information. Detta är positivt eftersom eventuella missförstånd och 

oklarheter kan redas ut på plats (Jacobsen & Thorsvik, 2008). 

8.2.4. Frekvent kommunikation 

Kommunikationsmängden mellan våra respondenter och arbetsgivarenheten kan variera. De 

respondenter som har tillräckligt men ändå inte för mycket kommunikation med 

arbetsgivarenheten är också de som har bäst förutsättningar för att undvika 

kommunikationsproblem. Detta eftersom att för lite eller för mycket information kan skapa 

problem i kommunikationsprocessen (Larsson, 2001). 
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Det kan även bero på att respondenterna kan ha sållat bort information som de inte anser är 

viktig. Larsson (2001) menar att det är svårt men viktigt att hitta en lagom nivå på 

kommunikationsmängden. Kommunikationen sker mer regelbundet med arbetsgivarenheten ifall 

våra respondenter har ett gemensamt ärende eller ifall det finns en frågeställning som de kan 

behöva svar på. 

8.2.5. Kommunikationsproblem, tolkning och lyssna 

Våra respondenter kan ibland uppleva diverse olika kommunikationsproblem mellan dem och 

arbetsgivarenheten. Ibland kan respondenterna uppleva att arbetsgivarenheten inte lyssnar på 

deras synpunkter eller informerar dem tillräckligt innan vissa beslut fattas. Därmed önskade vissa 

av respondenterna att arbetsgivarenheten kunde lyssna bättre. Nilsson & Waldemarson (2007) 

menar att lyssnande är mycket viktigt för att en bra kommunikation ska fungera väl. Det som är 

grundläggande för många kommunikationsproblem är att ledare eller anställda inte skickar den 

information som de anser sig ha behov av, vilket kan leda till osäkerhet i det dagliga arbetet 

(Jacobsen & Thorsvik, 2008). Tillgängligheten och responsen kunde ibland brista mellan vissa av 

våra respondenter och arbetsgivarenheten. Exempelvis finns det en upplevelse om att 

arbetsgivarenheten inte svarar på deras e-post, eller att arbetsgivarenheten ibland kan vara svåra 

att få kontakt med.  Feedback är överföringen av mottagarens reaktion tillbaka till sändaren. 

Feedback har ett antal underordande funktioner, huvudsakligen är det att få sändaren att känna sig 

delaktig i kommunikationen (Fiske, 1998). De respondenter som uppgivit att de inte får feedback 

riskerar således att inte känna sig delaktiga. 

 

Mycket av kommunikationen i en organisation är icke-verbala signaler för att fastställa vad som 

egentligen menas med det som kommuniceras. Exempelvis så är det viktigt att ta hänsyn till både 

information, associationer, idéer, attityder, och känslor. Då våra respondenter ofta använder både 

telefon eller e-post när de kommunicerar med arbetsgivarenheten så ökar riskerna för 

missförstånd och störningar. Vissa av våra respondenter upplevde att synen på ett uppdrag eller 

en frågeställning kunde variera beroende på var i organisationen som de var positionerade. Nilson 

& Waldemarson (2007) menar att situationen och sammanhanget är avgörande för att forma en 

korrekt tolkning av det som sägs. Respondenterna tenderar därför att tolka kommunikationen 

olika beroende på var i organisation som de befinner sig. Människor har idag allt mer olikartade 

mål, erfarenheter, förväntningar, och vår personliga bakgrund är även mer varierad idag och vi 

möter dessutom betydligt mer människor idag än förr (Nilsson & Waldemarson, 2007). Detta kan 

även vara bidragande faktorer till varför våra respondenter tolkar kommunikation olika. 
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9. Diskussion 
 

I detta kapitel diskuteras de slutsatser som har framkommit av studien. Vi reflekterar över varför 

utfallet av studien blev som det blev och försöker knyta ihop lösa trådar. Här sammanför vi även 

en djupare diskussion om hur kommunikation och samverkan hänger ihop. 

9.1. Slutsatser 

I centrum för den här studien står samverkan och kommunikation. Det står klart att det för 

respondenterna är viktigt med en gemensam dialog kring de beslut som fattas inom 

organisationen. Anledningarna till detta är många. Det framkommer åsikter om att 

arbetsgivarenheten är bra på att kunna ge och ta information. Vår uppfattning är att feedback är 

viktig för arbetsgivarenheten och att de vill hjälpa förvaltningarna i deras dagliga arbete då de vill 

utveckla sin verksamhet och kanske även dem själva. En indikation som vi själva har sett på detta 

utöver studien i sig är det faktum att det var arbetsgivarenheten som tog kontakt med oss för att få 

organisationen utvärderad. 

Förvaltningarna anser att det är viktigt med delaktighet och insyn i de beslut som fattas, de vill 

gärna vara med på tåget för att slippa känna sig överkörda. Uppfattningen finns att 

informationsutbytet inom organisationen är bra men att vissa ibland blir kvarlämnade på 

perrongen när tåget lämnar stationen. Problemet som vi ser det är inte att tåget saknar vagnar för 

alla att åka med, då organisationen har strukturella förutsättningarna för god samverkan. Istället 

så verkar problemet handla om att vissa inom organisationen skulle vilja ha mer inflytande i vissa 

frågor och beslut. För att etablera ett gott samverkansarbete där de anställda trivs blir det viktigt 

att alla är med på noterna för vad som händer, annars riskerar deras samverkan i organisationen 

att övergå till medverkan. Ur ett organisatoriskt perspektiv är det viktigt att alla inom 

organisationen är med och bidrar med sina kunskaper och åsikter så att inte kunskap går till 

spillo. 

Flera uttalanden i intervjusvaren tyder på att arbetsgivarenheten och förvaltningarna har goda 

strukturella förutsättningar för att skapa en god samverkan och därmed även kunna arbeta kring 

en gemensam frågeställning. Vi anser att det finns i huvudsak fyra positiva aspekter som gynnar 

goda strukturella förutsättningar för god samverkan: 

 Det framkommer i intervjudata att organisationen skapar, medvetet eller omedvetet, en 

koncernkänsla för att få de anställda att känna en gemenskap. Om ett klimat skapas där 

organisationen främjar goda förutsättningar för samverkan så kan det eventuellt i sin tur 

leda till att individerna ser positivt på samverkan. 

 Samverkan och kommunikation mellan förvaltningar förekommer. Intervjudata tyder på 

att denna kommunikationskedja inte verkar vara lika frekvent förekommande som den 

mellan förvaltningar och arbetsgivarenheten. Dock så anser vi att det tyder på goda 

organisatoriska förhållanden att ”vem som helst kan ringa vem som helst”. 
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 Förvaltningarna har möjlighet till flera olika kommunikationskanaler vilket gör det enkelt 

för samtliga inom organisationen att ta kontakt med exempelvis arbetsgivarenheten, 

beroende på vilket budskap de vill sända. 

 Intervjudata ger intryck av att organisationen har bra inlärningslooper, detta ger 

förutsättningar för nyanställda att komma in i organisationen och ta del av 

samverkansprocesser på ett bra sätt. 

Vi kan även se negativa aspekter som kan tala emot goda strukturella förutsättningar för god 

samverkan. Exempel på detta anser vi är: 

 Det finns en geografisk skillnad för vissa förvaltningar, vilket minskar eller eliminerar 

mängden informell kommunikationen för vissa. 

 Telefon och e-post är de överlägset vanligaste kommunikationskanalerna som används 

inom organisationen. Dessa kanaler ökar riskerna för missförstånd och störningar. Som 

exempel på detta så finns det en uppfattning i intervjudata att arbetsgivarenheten ibland 

inte ger respons via mail. 

Vårt antagande till varför förvaltningarna måste samverka och kommunicera med 

arbetsgivarenheten beror på att det är arbetsgivarenheten som sitter på spetskompetensen. Det 

framkommer i intervjusvaren att förvaltningarna ibland har möjlighet att vända sig till andra 

förvaltningar istället, men att de inte har samma kompetens. Hur kommer det sig då att denna 

spetskompetens finns hos arbetsgivarenheten, men inte i lika stor utsträckning på 

förvaltningarna? Det finns faktorer som vi anser påverkar detta i hög grad: 

 Alla yrkesgrupper tillför sina specifika perspektiv till arbetsgivarenheten som i sin 

kommunikation med samtliga förvaltningar har möjlighet till ett helhetsperspektiv över 

organisationen. 

 Att förvaltningarna till en början väljer att vända sig till arbetsgivarenheten kan ha att 

göra med en maktfaktor. Kommunen har delat ut ett ansvar till arbetsgivarenheten och 

därmed så har de fått det högre ansvaret med mer inflytande, delaktighet och kontroll än 

förvaltningarna i vissa frågor. Det framkommer även i intervjudata att förvaltningarna 

måste samverka och kommunicera i vissa frågor med arbetsgivarenheten då de ”inte kan 

bestämma något själv”. 

 Att arbetsgivarenheten har lyckats bibehålla sin spetskompetens kan bero på att de har en 

låg personalomsättning, vilket ger dem goda förutsättningar för kontinuitet i 

samverkansarbetet. 

Om det främjar eller motverkan organisationens möjlighet till god samverkan och god 

kommunikation att arbetsgivarenheten har spetskompetensen har vi en delad uppfattning kring. 

Vår uppfattning är att denna spetskompetens gynnar samverkan mellan förvaltningar och 

arbetsgivarenhet. Dock så uppfattar vi att det samtidigt motverkar en god samverkan mellan olika 

förvaltningar eftersom dialogen dem emellan inte uppstår i samma utsträckning. 
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Det bör påpekas att respondenterna på förvaltningarna är nöjda med att det inom organisationen 

finns en spetskompetens som de kan vända sig till när de söker stöd. I figur 3 försöker vi 

illustrera vår syn på hur samverkan och kommunikation inom organisationen fungerar och i vilket 

syfte. 

 

Figur 3. Varför förvaltningar och arbetsgivarenhet kommunicerar samt samverkar. 

Vår studie syftar till att undersöka samverkan och kommunikation som sker mellan förvaltningar 

och arbetsgivarenheten. De linjerade tvåvägspilarna illustrerar en god kommunikation mellan 

organisationens förvaltningar och arbetsgivarenheten, medan den enkelstreckade linjen mellan 

olika förvaltningar symboliserar en inte lika frekvent kommunikation. Då förvaltningarna och 

arbetsgivarenheten kommunicerar med varandra så sker det en samverkan dem emellan. Vår 

uppfattning är att denna samverkan strävar efter att de anställda ska nå den linjerade envägs-

pilen, alltså att uppfylla organisationens mål. Förvaltningarna har ett behov av att kommunicera 

med arbetsgivarenheten då de arbetar kring ett gemensamt mål eller frågeställning. Finns det inte 

ett gemensamt mål eller frågeställning mellan förvaltningarna och arbetsgivarenheten så riskerar 

deras samverkan att övergå till medverkan. Då förvaltningarna har ett behov av kommunikation 

så finns risken att även kommunikationsproblem resulterar i medverkan istället för samverkan. 

Medverkan symboliseras av den dubbelstreckade pilen och endast medverkar inom 

organisationen. Detta blir i så fall ett problem eftersom att den som medverkar inte samverkar, 

vilket blir en resursförlust för organisationen eftersom den mest optimala samverkan uppstår när 

alla yrkesgrupper tillför sina specifika perspektiv. Det finns uppfattningar hos respondenterna att 

arbetsgivarenheten inte alltid lyssnar till deras synpunkter och informerar dem kring vissa 

ärenden. Detta skulle kunna tolkas som att det finns en risk att de anställda ibland endast 

medverkar i organisationen. 

 

 

Arbetsgivarenhet 

Förvaltning Y Förvaltning X 

Samverkan 

Kommunikation 

MÅL Medverkan 
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9.2. Förslag till vidare forskning 

Vi har i vår studie undersökt förvaltningarnas åsikter och uppfattningar och åsikter av samverkan 

och kommunikation mellan dem och arbetsgivarenheten. För att skapa en bättre helhetsbild av 

samverkan och kommunikation mellan arbetsgivarenheten och förvaltningarna så hade det varit 

av intresse att även undersöka arbetsgivarenhetens uppfattningar och åsikter parterna emellan. I 

en decentraliserad organisation hade det även varit av intresse att titta på de olika subgrupper och 

dess kultur som kan skapas. Detta vore av intresse för att få en mer övergripande blick över 

organisationskulturen.  
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Bilaga 1 
Bakgrundsinformation 

1. Vilken befattning har du? Hur länge har du arbetat i din tjänst? 

2. Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? (Beskriv hur en vanlig arbetsdag ser ut?) 

 

Kommunikation 

3. På vilka sätt kommunicerar du med arbetesgivarenheten? Hur ofta? Vem kommunicerar du 

med? Vem tar kontakt med vem? (– vem är sändare och vem är mottagare)? 

Följdfråga: Vilka kommunikationskanaler använder du (mail, telefon, osv.)? 

Hur ofta har ni arbetsplatsträffar? Är de givande? Vill du ha fler/färre? 

4. När var du senast i kontakt med arbetsgivarenheten och varför? Hur ser processen ut? Vad 

brukar ett samtal med AE handla om? 

Följdfråga: beskriv senaste kontakten. 

5. Kände du att du fick det konkreta stödet som du behövde? Var informationen du fick bra (rik 

information)? 

6. Har du ofta (fysiska) möten med arbetsgivarenheten? Är dessa givande? Vill du ha fler/färre? 

7. Hur upplever du att kommunikationen fungerar med arbetsgivarenheten idag (lyssnar de på 

vad ni har att säga)? Ge exempel. Får ni tillräckligt med information? 

8. Har du upplevt några kommunikationsproblem? Ofta/sällan? Hur löser man dessa? Ge i så fall 

exempel på hur det kan visa sig. 

 

Samverkan 

9. Har ni (förvaltningar och arbetsgivarenhet) gemensamma mål/riktlinjer? Vilka? 

10. Hur arbetar ni tillsammans för att uppnå de målen? Hur skulle du vilja samverka med 

arbetsgivarenheten? 

11. Hur ser er idealbild ut av ditt arbete tillsammans med arbetsgivarenheten? Vad anser du 

behövs för att nå dit? 

12. Vad är samverkan för dig? 
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13. Har ni någon typ av samverkansgrupp/samverkanskommité? Hur fungerar den? Vad kan bli 

bättre? 

14. Upplever du att kravet samverkan har ökat? Vad kan detta i så fall bero på? 

15. Vad/vem upplever du i huvudsak styr/leder ert sätt att arbeta tillsammans (samverka)? 

Ledning? Samspel? 

16. Upplever du att samverkan mellan arbetsgivarenheten och er är bra? Anser du att det viktigt 

att ha en bra fungerande relation mellan er och arbetsgivarenheten? Varför? Leder det till 

kunskapsutveckling? 

17. På vilket sätt hämmar eller främjar det er att ni måste samverka med arbetsgivarenheten? 

Skulle ni utföra ert arbete på annorlunda sätt om ni fick utföra fler arbetsuppgifter själva? Isåfall 

vilka arbetsuppgifter? 

18. Kan du se några negativa aspekter med att behöva samverka (med arbetsgivarenheten, t.ex. 

att det känns oklart eller osäkert)? Kan detta i så fall vara oroande eller irriterande? Kan du se 

några svårigheter i samverkan med arbetsgivarenheten? 

 

Övrigt 

19. Någonting du vill tillägga? 


