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Sammanfattning 

På uppdrag från Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga gjordes en kvantitativ 

undersökning där syftet handlade om medarbetarnas uppfattning om hur samverkansavtalet på 

Arbetsförmedlingen efterföljs. Vi utgick från tre frågeställningar som handlade om att ur ett 

medarbetarperspektiv se på hur cheferna på Arbetsförmedlingen Kundtjänst efterföljde 

samverkansavtalet, om man som medarbetare upplevde en delaktighet i verksamhetens 

utveckling samt om medarbetarna upplevde att man blir hörd på sin arbetsplats. 

Undersökningen gjordes via en enkät som skickades ut på arbetsplatsen där 34 av 66 stycken 

tillgängliga anställda svarade vilket gav oss en svarsfrekvens på 52 procent. Sammanband 

mellan tidigare forskning inom området och resultatet av undersökningen går att påvisas men 

även en alternativ bild till vad samverkansavtalet står för enligt medarbetarna på 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga. Den egna delaktigheten till medarbetarens 

personliga utveckling var något som värderades högre än delaktighet inom verksamheten som 

stort. Samverkansavtalet var något som ansågs som något positivt för Arbetsförmedlingen 

Kundtjänst då den gav medarbetarna tydliga mål och forum dit man kan vända sig. 

 

Nyckelord: Samverkansavtal, medarbetare, inflytande, delaktighet 
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1. Inledning 
Vi har valt att undersöka hur samverkansavtalet på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i 

Karlskoga upplevs att det efterföljs av medarbetarna på arbetsplatsen. Efter en dialog med 

sektionschef Mattias Elofsson på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga framkom det att 

de hade ett behov av att undersöka huruvida medarbetarna på arbetsplatsen ansåg att 

samverkansavtalet som finns inom organisationen efterföljs och hur det uppfattas på 

arbetsplatsen. Detta behov till undersökningen menade Mattias Elofsson fanns då 

Arbetsförmedlingen i Karlskoga inte tidigare undersökt detta. Denna undersökning leder 

således till nytt material för Arbetsförmedlingen Kundtjänst för att eventuellt kunna utveckla.  

Intressant är det också att se till den offentliga sektorns utveckling och framfart genom denna 

undersökning då den offentliga sektorn börjat mer och mer gå ifrån traditionella mönster och 

efterfrågan efter flexibilitet och effektivitet har börjat värderas högre. 

 

Syfte och frågeställning 
Syftet med denna uppsats är att ur ett medarbetarperspektiv se om Arbetsförmedlingen 

Kundtjänst i Karlskoga efterföljer det samverkansavtal som finns på arbetsplatsen. Detta har 

utvärderats utifrån om medarbetaren upplever att man bland annat har inflytande och 

delaktighet på arbetsplatsen med samverkansavtalet som utgångspunkt. Någon sådan 

undersökning har på Arbetsförmedlingen kundtjänst inte förekommit tidigare och vi kommer 

med alternativa infallsvinklar se till hur medarbetarna kan uppleva samverkansavtal och om 

samverkan som fenomen fungerar.  

 

Med utgångspunkt i den teoretiska referensramen och syftet med denna analys har vi valt att 

dela upp denna undersökning i tre delar; 

 Medarbetarens nöjdhet med hur samverkansavtalet fungerar och efterföljs 

 Hur upplever medarbetarna att sektionscheferna på Arbetsförmedlingen i Karlskoga 

följer samverkansavtalet 

 Om medarbetarna upplever att de får vara delaktig i verksamhetens utveckling och att 

de upplever att de har inflytande på arbetsplatsen 

 

Disposition 
I den teoretiska referensramen kommer bakgrundsfakta genom ett historiskt nedslag gällande 

arbetstagarens påverkan av hur den offentliga verksamheten utvidgades att visas. Detta 

tillsammans med att en förklaring ges angående hur det är att arbeta inom offentlig sektor. Vi 

kommer sedan att se till samverkansavtalets utformning och hur den implementerats på 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga tillsammans med hur samverkansavtalet faktiskt 

kan påverka en arbetsplats genom att se till tidigare forskning inom området.  Vi kommer 

sedan se till olika forskares sätt att se till hur meningsfulla möten skapas tillsammans med 

Karaseks krav- kontroll modell och vikten av kontroll i arbetet för att genom forskning kunna 

styrka denna undersöknings syfte gällande om medarbetarna på Arbetsförmedlingen i 

Karlskoga känner en form av delaktighet och inflytande på arbetsplatsen. Detta är något som 



2 
 

kan implementeras genom Karaseks krav- kontroll modell och sedan kan återkopplas till vårt 

resultat i ett senare skede i denna undersökning. För att få fram resultat för analys har en 

kvantitativ undersökning gjorts på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga med en enkät. 

Vi kommer i metodavsnittet redovisa för hur uppbyggnaden och genomförandet av 

undersökningen gick till tillsammans med vilken svarsfrekvens och bortfall undersökningen 

fick. En undersöknings reliabilitet och validitet tillsammans med en undersöknings 

forskningsetik är något vars innebörd kommer att förklaras tillsammans med hur denna studie 

kan svara upp till detta och om man kan anse att denna undersökning har en hög reliabilitet 

eller validitet samt en god forskningsetik. Resultat och analysdelen kommer sedan att koppla 

ihop vad tidigare forskning eller forskare anser att samverkansavtalet leder till eller står för i 

avsnittet teoretiska referensramen och det resultat som framkommit för att styrka eller gå 

emot det resultat som denna undersökning givit oss. Vi kommer även i denna del kunna 

påvisa mönster på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga gällande hur medarbetarna 

upplever de frågeställningar och syfte som denna undersökning bygger på med hjälp av 

frekvenstabeller. Dessa resultat som enkäten gett oss kommer sedan under slutsatskapitlet 

tillsammans med samverkansavtalets utgångspunkter se till om medarbetarna på 

Arbetsförmedlingen anser att detta efterföljs och vilka slutsatser man kan dra av detta resultat. 

Här ser vi alltså hur syftet och de frågeställningarna har besvarats. I den avslutande delen, 

Sammanfattande diskussion, kommer vi belysa vilka slutsatser som denna uppsats leder till 

samt en diskussion om vad de innebär, vad denna undersökning har för svagheter respektive 

styrkor och hur Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga eventuellt kan vidareutveckla 

forskning inom detta område.  

 

Avgränsningar 
Inom Arbetsförmedlingens samverkansavtal så kommer vi endast att beröra hur det är 

utformat på en lokal nivå och bortse från samverkansavtalet på myndighetsnivå. En av 

samverkansavtalets punkter för att kunna utveckla verksamheten är att jämställdhet och 

mångfald i arbetet ska vara en självklarhet. Denna punkt kommer vi inte att beröra med 

direkta frågeställningar i den kvantitativa studien då vi ansåg att denna punkt rör sig snarare 

om fråga på myndighetsnivå. Det är en organisatorisk fråga snarare om Arbetsförmedlingen 

väljer att porträttera sig genom jämställdhet och mångfald i arbetet snarare än en 

medarbetarfråga då medarbetarna inte styr över de personer som anställs inom organisationen. 

Vi kommer inte att beröra hur förhandlingar går till på central nivå och inte heller det 

skyddsombud som finns och verkar inom samverkansavtalet då vi känner att det inte är 

relevant för det som ska undersökas. Inom samverkansavtalet verkar även en skyddskommitté 

som endast kommer att nämnas, detta är heller inget som kommer att undersökas närmare. 

 

Arbetsförmedlingen använder sig av fyra olika forum för att se till att samverkansavtalet 

efterföljs. Dessa är utvecklingssamtal, resultatdialog, arbetsplatsträff och samverkansgrupp 

som kommer att förklaras närmare i studien. Denna studie kommer bara återkoppla de första 

tre forumen även om samverkansgrupp kommer att nämnas och förklaras så är det ingen fråga 

som kommer att belysas närmare då det är medarbetarna som är vår fokus, vilka inte är 

delaktiga i samverkansgrupp på samma nivå som inom de tre andra mötesplatserna. 



3 
 

2. Teoretisk referensram 
För att kunna visa tydliga kopplingar mellan samverkansavtalets utveckling och hur det är 

utformat tillsammans med hur Arbetsförmedlingen implementerar det på arbetsplatsen 

kommer vi först att historiskt se till hur den offentliga sektorn utvecklades och sedan 

uppkomsten av själva samverkansavtalet. Vi kommer att beröra vad fackförbunden har för del 

på arbetsplatsen och se till vad tidigare forskning anser om samverkansavtalet och hur det kan 

uppfattas inom den offentliga sektorn. En redovisning gällande samverkansavtalets grunder på 

Arbetsförmedlingen kundtjänst i Karlskoga kommer att ske och även vilka typer av 

mötesplatser de använder sig av. Vi kommer även att påvisa viktiga delar för medarbetarna 

såsom vikten av kontroll genom att belysa Karaseks krav- kontroll modell samt se till 

forskning gällande delaktighet och inflytande på arbetsplatsen och vad som kan hända om 

man som medarbetare inte får detta utrymme. 

 

Historik 
Efter efterkrigstiden utvecklades en god ekonomisk utveckling i Sverige med goda utsikter för 

industrin som ständigt utvecklades och efterfrågade arbetskraft. Parallellt med 

industrialiseringens framfart pågick även en process gällande hur samhället och arbetslivet 

skulle påverkas, nämligen utbyggnaden av den offentliga sektorn. Efter en massiv strejk, mer 

känd som LKAB- strejken, och den offentliga sektorns framfart blev det tydligt att det 

krävdes en tydlig dialog mellan arbetsgivare och arbetstagare då det tycktes omöjligt för de 

anställda inom företag att få ett utökat inflytande över organisationen. För att stärka 

arbetstagarnas maktposition uppkom Lagen om anställningsskydd (LAS) samt 

Medbestämmandelagen (MBL). Detta ledde till att arbetsgivarna började att i högre 

utsträckning samarbeta med de olika fackliga organisationerna då dessa insåg att ett företag 

som alla har gemensamma mål och där arbetstagarna får vara delaktiga där uppstår en allt 

större konkurrenskraft på arbetsmarknaden (Hansen & Orban 2002, s 16- 17).  

 

Den offentliga sektorn har länge förknippas med en hierarkisk myndighetskultur med många 

chefs- och arbetsledningsnivåer, regelsystem och stark kontroll. Detta förändrades under 

mitten av 1980- talet då verksamheten decentraliserades och eget ansvar, inflytande och 

delaktighet blev nya nyckelord inom den offentliga sektorn. Denna förändring krävde ett 

verktyg och samverkansavtalet började växa fram (Kareld & Petersson 2003, s 20). Den 

offentliga sektorn innefattar staten, kommunerna och landsting vilka är politiskt styrda 

verksamheter. Medborgarna väljer i allmänna val de politiker med tillhörande partier vilka 

som ska styra den offentliga sektorn. Här bestäms verksamhetens mål, inriktning, omfattning 

och kvalité genom de valda politikerna som ses som de formella arbetsgivarna för de anställda 

inom en offentlig organisation. Politikerna överlåter i sin tur själva utförandet av 

verksamheten till de professionella yrkesutövarna, det vill säga cheferna inom organisationen. 

Cheferna är således bärare av att se till att själva uppdraget efterföljs, att man tydliggör och 

förklarar uppdraget för medarbetarna samt att man har det arbetsrättsliga och juridiska 

ansvaret för verksamheten. En tydlig dialog mellan medarbetarna och ledarna är av stor 

betydelse då ledarna har som uppgift att återkoppla hur det fungerar i verksamheten till 

politikerna (Kareld & Petersson 2003, s 8- 9). 
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Samverkansavtalet utveckling och avsikt 

Samverkansavtal har sin grund i två rättsliga grundpelare, Arbetsmiljölagen (AML) samt 

MBL. Enligt 3 kap. 1 a § i AML ska:  

 

”Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en god arbetsmiljö” 

 

Källa: Göransson & Garpe 2011, s 259 

 

MBL möjliggjorde det för den enskilde arbetstagaren att direkt kunna vara med och påverka 

på sin arbetsplats istället för att som tidigare, gå via fackliga representanter men även uppkom 

rättigheterna till att få rätt till information om förändringar på arbetsplatsen (Göransson & 

Garpe 2011, s 257 ). Samverkansavtalet ses som ett utvidgande av MBL och AML där även 

dessa omfattas av vardagsfrågorna ute på arbetsplatsen och ska ses som en naturlig del i den 

verksamhet man arbetar inom (Kareld & Petersson 2003, s 20). I och med detta utvidgande 

har resultatet blivit att medarbetare mycket tidigare får vara delaktiga i behandling av olika 

frågor och även kunna vara med och påverka sin egen arbetssituation mycket mer grundligare 

än tidigare (Pettersson 2000, s 9). 

 

Samverkansavtal har funnits sedan år 1992 men uppkom inom den offentliga sektorn år 1997 

genom att arbetsgivaren och de fackliga organisationerna slöt ett lokalt avtal som anpassades 

till den egna verksamheten (Kareld & Petersson 2003, s 20 & 23). Avsikten med avtalet var 

att genom lokala utvecklingsprocesser utveckla samt förbättra arbetsvillkoren och 

verksamheten inom statliga arbetsplatser (Pettersson 2000, s 2).  För att nå detta efterfrågas 

det ett tydligt ledarskap i Utveckling för samverkan – En idéskrift (1997)  som arbetar för 

samordning, delegering och motivering där chansen för utveckling finns bland de anställda.   

Detta nya avtal innebar att innan cheferna fattar beslut inom företaget så måste de samverka 

genom att träffa sina anställda genom olika mötesplatser (Kareld & Petersson 2003, s 20 & 

23).  

 

De centrala utgångspunkter som finns med i Utveckling för samverkan - En idéskrift (1997) är 

arbetsgivarens ansvar, att det ska vara ett gemensamt intresse på arbetsplatsen att effektivisera 

sin arbetsplats, att samtliga parter är delaktiga och att det finns en tydlig och öppen dialog på 

arbetsplatsen. Detta gjorde att samverkansavtalet fick en helhetssyn på verksamheten, 

individen och arbetsrätten (Kareld & Petersson 2003, s 20).  

 

Inflytande över den egna arbetssituationen är grundläggande för att de 

anställda skall vara delaktiga och engagerade i verksamheten. Detta 

förutsätter bl.a. att så många frågor som möjligt behandlas i samverkan 

mellan dem som direkt berörs. Det skall finnas en tydlig koppling mellan 

inflytande och ansvar. Den enskilde kan då tillsammans med sina 

arbetskamrater och den närmaste chefen påverka utveckling och uppföljning 

av sitt eget och den egna arbetsplatsens arbete och mål. 

 

Källa: Utveckling för samverkan – en Idéskrift (1997) s 10 
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Johansson (2011) ser samverkan mer som en maktstrid som sker när flera myndigheter börjar 

arbeta tillsammans och menar att samverkan är ett sådant positivt ord att man inte börjar 

analysera det. Man tar för givet att med samverkan tillkommer ökad effektivitet och kvalitet 

inom organisationen och man ifrågasätter inte samverkans framfart trots osäker forskning 

inom området och vad det har för faktiska konsekvenser för en organisation. Danermark 

(2004, s 9- 19) ser också samverkan som en typ av maktutövning som sällan diskuteras då 

makten är given inom samverkan bara att den förkläs i ord som inflytande, delaktighet och 

handlingsutrymme. Samverkan kännetecknas av två eller flera personer som integrerar med 

varandra om något specifikt syfte där den formella interaktionen är de sammankomster som är 

på arbetsplatsen medans den informella interaktionen kan vara det som två kollegor diskuterar 

över lunchrasten. Samverkan handlar om att de inblandade parter ska komma överens och kan 

skiljas från om det finns en formell eller informell interaktion. På ett möte förväntas det av 

individen att hålla med de andra arbetskamraterna och således får organisationen makt om 

individen. Det sedan individen tycker på riktigt kommer fram under den informella 

interaktionen. Ett annat problem för samverkan menar Irving (2004, s 15- 17) är att 

medbestämmande kan anses ha fått en formell karaktär och inte motsvaras inte av verkligt 

inflytande i och med MBL:s framväxt. MBL förde med att den som bryter mot lagen riskerar 

att bli negativt sanktionerad, vilket medfört en rädsla för att göra formellt fel. Detta gör att 

samarbetet kan bli präglat av misstro istället än tillit. Det kan även vara så att ledningen lärt 

sig att de måste ha samråd med medarbetarna innan de fattar beslut, vilket gör att de lägger 

fram frågan för diskussion fastän beslutet redan fattats. Medarbetarna lär sig då att det inte är 

någon idé att säga sin åsikt eller ens engagera sig då de ändå inte kommer tas tillvara. Möten 

som bara är till för synens skull förlora all meningsfullhet och engagerar inte medarbetarna till 

att vara delaktiga. 

 

Vad gör fackförbunden? 
Som medlem i ett fackförbund innebär det att arbetstagaren har en representant när det 

kommer till att förhandla om lön och andra anställningsvillkor på arbetsplatsen. 

Fackförbundet har även hand om arbetsmiljö frågor, arbetsorganisationens utformande samt 

om den enskilde arbetstagaren som man reprenstenterar har möjlighet till utveckling inom 

organisationen (Kjellberg 2002, s 227). Men detta ansvarstagande som de fackliga 

organisationerna tidigare stod för har i och med samverkansavtalets utvidgas. Detta har 

medfört att det har behövts bygga upp ett lokalt fackligt arbete på arbetsplatserna där 

medlemmarna och arbetsplatsombud utbildas för att kunna representera det fackförbund man 

är anslutet till (Kareld & Petersson 2003, s 21). Dessa fackliga representanter får det ansvaret 

att aktivt se kreativa idéer rörande myndighetens utveckling då det inte länge i samma 

utsträckning sker förhandlingar via sitt fackförbund som tidigare. Snarare så är dessa 

representanter måna om att lösa eventuella konflikter på plats, till exempel genom 

arbetsplatsträff (APT) som vi kommer redovisa för under Mötesplatser för samverkan på 

Arbetsförmedlingen sida 8 (Pettersson 2000, s 8). 
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Tidigare forskning om samverkan 
Wallenberg (2008, s 60- 71) menar att den politiska styrningen som finns inom den offentliga 

sektorn är efter sådana traditionella mönster att det är svårt för samverkansavtal att slå 

igenom. Denna förhandlingskultur som samverkansavtalet inbringar genom arbetsplatsträffar, 

medarbetarsamtal och ökad självständighet i arbetet kräver mer flexibilitet mellan 

samarbetsparterna. Wallenberg har gjort en undersökning inom kommun och landsting där det 

framkommer att även om det förespråkas samverkansavtal så är den offentliga sektorn 

fortfarande en föråldrad myndighet och behöver längre tid på sig att kunna anpassas. 

Resultatet Wallenberg får fram är att samverkansavtalet genomgående är något som 

medarbetarna anser vara positivt och det har stärkt relationerna mellan medarbetare, 

arbetsgivare och de fackliga förbunden. Det som även framkom genom Wallenbergs 

forskning var att anställda inom kommun och landsting önskar att det sker en viss 

modifikation av parternas olika roller genom ömsesidigt förtroende, goda relationer och 

smidigt arbete, då det är en överhängande risk att samverkansavtalet endast blir en formalitet. 

Wallenberg menar att det finns en risk att det är samma diskussion som kommer upp under 

samverkansmöten där det inte heller finns några nya inblandade parter som kommer för att se 

på verksamheten med nya ögon. Det som skulle kunna vara till fördel är att det förs mer 

spontana diskussioner på arbetsplatsen och informella möten som inte styrdes av protokoll 

eller en bestämd ordning.    

 
Furenbäck (s 246- 248) har genom forskning inom hälso- och sjukvård identifierat två 

strategier inom utveckling av samverkan, den linjära hierarkiska modellen samt den 

dynamiska modellen. Den linjära hierarkiska modellen var den som var mest igenkännbar på 

arbetsplatsen och förklaras genom att när en konflikt uppstår så synliggörs tydligt vilka 

hierarkiska roller som arbetstagare och chef har och hur dessa samspelar med varandra. Det 

leder till att när arbetsplatsen ska lösa eventuella konflikter och utvecklas så stannas detta upp 

vid själva utförandefasen. Konfliken hanteras per automatik från till exempel chefer genom 

vilket handlingsutrymme som arbetsplatsens utformning och samverkansavtal ger tillsammans 

med hur hierarkisk arbetsplatsen faktiskt är. Det går alltså inte att gå ifrån det faktum att 

cheferna står över sina arbetstagare och därmed skapas inga nya handlingsmönster och 

samverkan leder således till att handla per automatik. I den dynamiska modellen upplevde 

Furenbäck att samverkan ledde till en utveckling på arbetsplatsen där delaktighet, hantering 

av eventuella konflikter och gemensamma dialoger stod centralt för denna modell. Här kunde 

nya handlingsmönster bildas för eventuella framtida konflikter då chefer och medarbetare, till 

skillnad från den linjära hierarkiska modellen, utnyttjade olika mötesplatser för att lyssna och 

ta in den andras part till hur man ska utvecklas gemensamt. Trots detta så såg Furenbäck i sitt 

resultat att majoriteten i undersökningen föredrog den linjära hierarkiska modellen och att 

detta inte är helt ovanligt inom offentlig sektor. Rädslan för konflikter kan vara en faktor som 

gör att arbetstagare och arbetsgivare agerar utifrån gamla mönster på en arbetsplats och att 

den hierarkiska modellen upplevs som en trygghet, trots att den inte alltid är till arbetstagarens 

fördel. Det kan även ses som osäkerhet till den dynamiska modellen då arbetstagaren och chef 

inte vet om den faktiskt leder till mer inflytande till en början. 

 



7 
 

Pettersson (2000, s 4- 14) på uppdrag av Utvecklingsrådet, nu mera Partsrådet, utförde en 

undersökning på ett 20- tal arbetsplatser inom 16 olika myndighetsområden för att se deras 

erfarenheter kring införandet av samverkansavtal. Där kan man se att vid införandet av 

samverkansavtalet så läggs oftast ansvaret till utformningen på ansvarig personalchef inom en 

myndighet utan att verksamhetschefen engagerar sig. När Pettersson ser på effekter av 

samverkan framkommer det att det är överhängande positiva i form av ökad delaktighet bland 

medarbetarna, snabbare lösningar och förenklad hantering av olika frågor. Samverkan har 

även utvecklat förhållandet mellan de inblandade parterna och att när samverkan fungerar så 

är den suverän.  

 

Arbetsförmedlingens samverkansavtal 
Följande avsnitt är samverkansavtalets uppbyggnad och finns dokumenterat på 

Arbetsförmedlingens egna intranät, VIS och det är även den primära referensen till detta 

avsnitt. Även frågor till sektionschef Mattias Erlofsson har skett för att få ut antalet 

medarbetare per sektion. 

 
Det finns i dag tre sektionschefer på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga där varje 

sektionschef, enligt Mattias Erlofsson har ansvar över cirka 25 medarbetare i sin sektion 

tillsammans med en arbetsförmedlingschef som fungerar som sektionschefernas närmaste 

chef. Det samverkansavtal som finns på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga är ett 

lokalt avtal (se bilaga 1) som rör samverkan och arbetsmiljöfrågor där avsikten är att 

verksamheten ska ta till vara på medarbetarnas kunskap, erfarenhet och engagemang för att 

kunna utvecklas. För att detta ska bli möjligt behövs det enligt information på VIS att 

verksamhetens mål är tydliga för alla medarbetare, att kopplingen mellan verksamhetens mål 

och den egna arbetsinsatsen är tydlig, att medarbetarna har möjlighet till personlig utveckling 

genom ett kontinuerligt lärande, att arbetet organiseras så att det skapar en god 

kommunikation och ett öppet, utvecklande arbetsklimat, att arbetet ska vara meningsfullt och 

ge möjlighet till variation och att jämställdhet om mångfald i arbetet ska vara en självklarhet. 

 

De inblandade som är med i samverkansavtalet är enligt VIS medarbetarna, 

myndighetsledning, cheferna, skyddsombud samt fackliga representanter med olika 

ansvarsområden. Medarbetarna har som ansvar att engagera sig i utvecklingen samt att driva 

sin egen kompetensutveckling framåt. Här har även myndighetsledningen liknade roll där de 

ska skapa struktur som leder till att medarbetarna är med i planeringen av verksamheten. 

Arbetsförmedlingschef tillsammans med sektionscheferna har som skyldighet att se till att 

samverkansavtalet efterföljs och att skapa så att medarbetaren blir engagerad till att vilja bidra 

till utvecklingen av verksamheten. Skyddsombudet företräder chef och medarbetare i 

arbetsmiljöarbetet och ska se till att de skyldigheter arbetsgivaren har enligt AML efterföljs. 

De fackliga representanterna på Arbetsförmedlingen företräder medlemmar i 

samverkansgrupperna och de ska se till att deras medlemmar nyttjar de möjligheter som 

skapas på arbetsplatsen.  
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Mötesplatser för samverkan på Arbetsförmedlingen Kundtjänst 
Underlag till detta avsnitt har hämtats från Lokal överenskommelse om samverkansformer på 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga som hänvisas till bilaga 1. Resterande 

information till detta avsnitt kommer från Arbetsförmedlingens interna intranät, VIS. 

   
Genom fyra olika mötesplatser, arbetsplatsträffar, utvecklingssamtal, resultatdialog och 

samverkansgrupp, ser Arbetsförmedlingen till att samverkansavtalet efterföljs (se bilaga 1). 

Utgångspunkten är att verksamheten är i centrum och arbetsplatsträffar (APT) är det forum 

som utgör grunden i samverkansorganisationen. APT sker enligt en gång per månad 

sektionsvis då man anpassat arbetsplatsens storlek och lokala förutsättningar. APT är 

mötesplatsen där medarbetare får chans till att lyfta fram konstruktiva diskussioner kring det 

som berör arbetsplatsen och som är av intresse för medarbetarna.  Här får medarbetarna 

möjlighet till att påverka sin egen arbetssituation tillsammans med verksamhetens utveckling 

och medverkan i APT ingår som en del av medarbetarnas ordinarie arbetsuppgifter. 

Utvecklingssamtal sker i form av en dialog mellan sektionschef och medarbetare där 

utgångspunkt är kompetens och verksamhetsutveckling. Utvecklingssamtal sker cirka en gång 

per år för medarbetaren på Arbetsförmedlingen. I en resultatdialog för medarbetarna och 

sektionschef en dialog och lägger fokus på hur de båda parterna tillsammans ska nå de 

uppsatta verksamhetsmålen. Denna resultatdialog sker sektionsvis en gång per månad där 

sektionschef även lyfter fram om sektionen som helhet har nått utsatta mål. Det som kommer 

fram under den individuella resultatdialogen är något som sedan kan användas i 

utvecklingssamtalet. Samverkansgrupp är mötesplatsen för representanter från fackliga 

organisationer, arbetsgivare, arbetsförmedlingschefen och skyddsorganisationen. Här ska det 

även finnas en skyddskommitté enligt AML:s regler. Dessa möten äger oftast rum i samband 

med avslutad APT om det kommit upp något som inte kunnat lösas under det mötet och som 

kräver förhandling. Det som är viktigt att poängtera är att samverkansavtalet lyfter fram 

vikten av att medarbetarna på arbetsplatsen inser att de har ett gemensamt ansvar för att 

samverkan genomförs. Medarbetarna har också ett ansvar när det kommer till att vara delaktig 

i verksamhetens utveckling och till att det är en arbetsplats som man trivs på.  

 

Hur skapas meningsfulla möten? 
När vi ser närmare till forskning inom mötesteknik och hur ”bra” möten skapas så verkar de 

flesta forskare vara överens om att det finns en del att förbättra på den fronten (se bl.a. Irving 

2004, Danermark 2004). De menar dock inte att alla möten är dåliga men att allt för många 

inte håller måttet. Grunden för samverkansavtal och samverkan på arbetsplatsen menar vi är 

att ha en öppen dialog genom de olika mötesplatser som finns tillgängliga. Irving (2004, s 11- 

12) menar att det viktigt att se till att arbetsgivare och medarbetare tar vara på de 

mötestillfällen som finnes och skapar meningsfulla möten tillsammans.  Möten som inte är 

välplanerade och bra genomförda leder till att beslut inte fattas i rimlig utsträckning, att de 

inte genomförs eller följs upp ordentligt och gör mötena till en negativ kostnad istället för att 

vara lönsamma. 
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”Genom samarbete och samverkan kan vi förverkliga våra önskningar, nå våra uppsatta 

mål och förändra världen.” 
Källa: RAQ 2008, s 1 

 

En anledning till att samråd inte fungerar som det är tänkt menar Irving (2004, s 15) är bland 

annat att organisationer är mer hierarkiska än vad de tror eller vill inse. Detta gör att 

medarbetare inte vågar säga emot chefen då de är rädda för att råka ut för negativa sanktioner 

ifall de skulle göra det. I en hierarkisk organisation menar Irving även att chefen kan vara mer 

orolig över att misslyckas vilket gör att han/hon framhäver sig på ett sätt som kan få 

medarbetarna att få uppfattningen att de kan råka ut för negativa sanktioner om de går emot. 

Detta leder till att medarbetarna är tysta för att vara chefen till lags vilket inte är ett tecken på 

öppet klimat eller meningsfulla möten. Danermark (2004, s 53) framhäver även att den 

bestämma hierarkin mellan till exempel chef och medarbetare försvårar samverkan då man 

inte kan bortse ifrån den makten som chefer har vilket innebär att de har ett visst ansvar. Så 

även om samverkar sker inom en organisation så sker beslutsfattande utefter de villkor 

arbetsgivare är under och de olika maktpositioner som finns.  

 

För att ett möte ska bli meningsfullt är det viktigt att se till att fördela mötestiden så att inte all 

tid går åt till att cheferna förmedlar information och ingen eller lite tid lämnas till att ha en 

riktig diskussion kring de angelägna frågorna. Att ha en tidsgräns på mötena kan vara 

problematiskt då det innebär att mötena kanske måste avbrytas innan de är klara eller att de är 

klara innan tiden gått ut och arbetsgivaren bara försöker fylla ut med onödiga saker. Det är 

även viktigt att försöka dela upp arbetsgruppen så att inte mötena hålls i allt för stor grupp då 

det kan göra att frågorna som tas upp inte rör alla, och för dem som de inte rör kommer mötet 

kännas meningslöst. Att inte hålla mötet i allt för stor grupp kan även bidra till en bättre 

diskussion då fler får möjlighet att uttrycka sin åsikt (Irving 2004, s17- 22). Trots 

problematiken som kan uppkomma med att ha en fastställd mötestid så måste arbetsgivaren 

bestämma när mötet ska börja och sluta så att deltagarna vet om hur lång tid det kommer ta. 

Sedan får arbetsgivaren se till att planera mötets innehåll, vilka frågor som ska tas upp m.m. 

efter mötets längd. Då gäller det även att arbetsgivaren är realistisk gällande hur lång tid varje 

fråga kan komma att ta. När arbetsgivaren väljer ut vilka frågor som ska tas med på mötet ska 

dem då utgå ifrån att de mål (syfte) som mötet avser att uppnå. För att få meningsfulla möten 

så gäller det att alla är förberedda, både den som leder mötet men även deltagarna (KAMP 

företagsutveckling 1998, s 4-14). Arbetsgivaren ska även ha ett tydligt uppsåt med mötet, det 

vill säga en tydlig bild över vad dessa räknar med att få ut utav mötet, exempelvis är 

arbetsgivaren ute efter att fatta beslut, informera, planera eller kanske lösa problem (ST 2006, 

s 1- 2).  

 

Vikten av kontroll i arbetet 
Karaseks krav- kontroll modell förutspådde när den lanserades år 1979 att mental 

ansträngning uppkommer genom ett samspel av arbetskrav tillsammans med beslut 

arbetstagaren tvingas att fatta i arbetets handlingsutrymme. Det som framkom i Karaseks 

undersökning var att det genomgående var en kombination av lågt beslutsutrymme 
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tillsammans med höga arbetskrav som var uppkomsten till psykiska påfrestningar på 

arbetsplatsen där samma kombination förknippades med missnöje på arbetsplatsen. I denna 

modell framkom det tydligt att om arbetstagarna upplever ett stort handlingsutrymme på sin 

arbetsplats minskas mental ansträngning.  Karasek belyser även i denna modell att 

beslutfattande inom en organisation handlar om själva kontrollen till att kunna utföra och 

planera arbetet för den enskilde arbetstagaren och att de får känna sig delaktiga i 

organisationen. En arbetstagare önskar ha ett eget beslutsutrymme som kan påverka beslut 

som fattas inom den organisation man arbetar för (Karasek 1979, s 1- 6). Men detta 

beslutsutrymme kan ligga nära eller långt ifrån själva arbetsuppgiften och bör därför dela upp 

det i att arbetstagaren har kontroll över arbetet eller kontroll i arbetet. Skillnaden mellan dessa 

är att kontroll i arbetet överskådar de små besluten som tas medans kontroll över arbetet syftar 

till de övergripande beslut som tas. Beslutsutrymmet för medarbetaren är även beroende av 

hur maktfördelningen ser ut på arbetsplatsen mellan de anställda, mellancheferna och 

ledningen (Theorell 2003, s 33- 35). Det är kontrollen över arbetet, möjligheten att ha 

inflytande i övergripande frågor, som är den som är av störst betydelse för arbetstagaren.  

Möjlighet till kontroll över arbetet är för de flesta arbetstagare svårt att uppnå själva, så för att 

nå dit krävs vanligtvis kollektiv kontroll. Samverkansavtalet är ett bra exempel på detta då 

samtliga berörda parter ska ha möjlighet att vara med och påverka och uttrycka sin åsikt 

gällande övergripande frågor och mål. Sett till att dessa parter har en gemensam strävan efter 

bra arbetsmiljö och öka arbetstagarnas faktiska kontroll/inflytande över arbetet (Eriksson 

1991, s 163- 164). 

 

Åborg (2001, s 2) menar att en utvecklad krav- kontroll modell av Karasek och Theorell har 

blivit den dominerade modellen när det kommer till att analysera arbetsförhållanden. Han 

menar att en kombination av höga krav (till exempel tidspress eller arbetsmängd) tillsammans 

med hög arbetskontroll kan leda till en positiv aktivitet då ju större kontroll arbetstagaren har, 

spelar det mindre och mindre roll vilka krav arbetsgivaren ställer då arbetstagaren ändå har 

kontroll över sin arbetssituation. Men denna arbetskontroll som arbetstagaren har kan även ses 

som för stort utrymme. Detta menar Grönlund (2007, s 1- 7) då ökat beslutsutrymme även kan 

ge biverkningar, så som att det blir svårt att avgränsa sig till arbetet vilket kan leda till 

konflikter mellan arbete och familj. Har en enskild arbetstagare kontrollen över sitt arbete i 

den mån att de kan prioritera, lägga upp arbetsstrategi och utföra själva arbetet kan det bidra 

till att arbetstagaren upplever sig själv som ”fri” i arbetet men istället så finns ingen tydlig 

gräns om när det är arbetstid och när det är fritid. Det handlar alltså om att kontrollen kan bli 

för stor för den enskilde arbetstagaren. Grönlund påpekar även att Karaseks krav- kontroll 

modell kan vara något daterad i den meningen att organisationer rubbat de tidigare 

förutsättningar för kontroll av arbetet och övergången från ett industri- till tjänste- samhälle 

även har förändrat på hur man är effektiv på arbetet. De tidigare snäva ramar som 

organisationer haft till hur ett företag styrs börjar försvinna och mer och mer kommer det 

enskilda avtal om hur man ska på mest effektivast sätt utveckla en organisation, till exempel 

samverkansavtal inom den offentliga sektorn.  
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Delaktighet och inflytande över arbetet 

 
”Delaktighet är idag en rättighet för alla anställda, men att vara delaktig innebär även en 

skyldighet. Nämligen att bidra med sitt kunnande och sina förändringsidéer till den egna 

gruppens utveckling.” 

 

Källa: Irving 2004, s 31 

 
Betydelsen utav inflytande och delaktighet för medarbetare har undersökts och diskuterats 

under flera år. Tidigare forskning (se bl.a. Cotton et al. 1988, Paul et al. 2000) har visat på 

positiva effekter för organisationer genom att ha hög medarbetar delaktighet och inflytande.  

Utvecklingsrådet (2004, s 4) undersökte om inflytande hade någon påverkan på hälsan samt 

om det finns en optimal nivå utav inflytande. Detta baserat på att det finns flera motiv till 

varför arbetsgivare bör eftersträva att medarbetarna har inflytande på sina arbetsplatser. Dels 

handlar inflytande om demokrati, vilket i svenskt arbetsliv har stor betydelse. De tar även upp 

att inflytande kan påverka stress och ohälsa hos individen samt att det ökar engagemang och 

motivation. En studie från statens folkhälsoinstitut visade även den på positiva effekter för 

hälsan vid ökat inflytande och delaktighet.  

 

Cotton med medförfattare (1988, s 9- 10) gjorde en litteraturgenomgång utav 91 artiklar där 

de undersökte om olika typer av delaktighet kan ha olika effekter. Granskningen fokuserade 

på två vanliga effekter när det kommer till forskning om delaktighet, nämligen om det leder 

till ökad produktivitet eller arbetsstillfredställelse. De utgick ifrån från fem egenskaper: 

formell- informell, direkt- indirekt, grad utav inflytande, innehåll och kortsiktig-långsiktig. 

När detta gjordes så insåg de att det var sex olika kombinationer utav dimensionerna av 

delaktighet som kunde användas i alla utvalda studier, dessa var: medverkan i beslut rörande 

arbetet, rådgivande deltagande, kortsiktigt deltagande, informellt deltagande, de anställda får 

ta ansvar och representativt deltagande. Cotton med medförfattare (1988, s 16) resultat tyder 

på att olika former av delaktighet får olika effekter. Exempelvis så blir det positiv effekt på 

produktiviteten och arbetstillfredsställelsen utav både det informella deltagandet samt 

anställdas delaktighet, medan det kortsiktiga deltagandet är ineffektivt för både 

produktiviteten och tillfredsställelsen. Det finns inget enkelt svar på frågan om deltagande i 

beslutsfattande är effektivt då det varierar beroende formen av deltagande och vad som räknas 

som effektivitet, då viss typ av deltagande kanske ökar produktiviteten men inte påverkar 

arbetstillfredsställelsen.  Slutsatsen av Cotton med medförfattares litteraturgenomgång blev 

att de styrker antagandet att delaktighet är komplext och flerdimensionellt (Cotton et.al. 1988, 

s16). Dock har deras studie kommit att kritiseras bland annat av Leana med medförfattare , 

som kritiserade hur de redovisar valet utav kategorier av delaktighet (1990, s 137-142). De 

anser inte att Cotton med medförfattare (1988) motiverar eller visar på var de sex kategorierna 

utav delaktighet de använder vid analysen kommer ifrån. Förutom kategorierna så kritiserar 

Leana med medförfattare (1990, s 137-142) urvalet utav artiklar som Cotton med 

medförfattare (1988) använde i deras litteraturgenomgång, att de använde varierande 

definition av samma begrepp samt brister i redovisningen av bakomliggande studier. Så om 
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Cotton med medförfattares (1988) resultat stämmer eller är tillförlitliga går att diskutera men 

de verkar gå i linje med senare tidens studier.  

 

Theorell (2003, s 10) påpekar att ett verktyg för inflytande är information, detta så att 

arbetstagaren har möjlighet att sätta sig in i problemet och få en egen åsikt kring problemet 

och hur det bör lösas. Det är viktigt menar Theorell att arbetstagaren känner sig hörd utav 

ledning/chef, annars kommer engagemanget att försvinna och inflytandet kännas oäkta. Det är 

viktigt att satsa på inflytande och delaktighet då det finns vetenskapligt stöd för att hälsan 

påverkas positivt utav det (se bland annat Karaseks krav- kontroll modell). Det handlar främst 

om möjlighet för arbetstagaren att få delaktig i beslutsfattande samt att få möjlighet till 

utveckling och lärande (Theorell 2003, s 70).  

 

Sammanfattning 
Vi har under denna teoretiska referensram sett historiskt och genom olika lagar hur mer 

inflytande och delaktighet uppkommit i förmån för arbetstagaren. Vi har sett hur 

samverkansavtal uppkommit och även grundtankar till hur den ska implementeras på en 

arbetsplats. Detta för att sedan redovisa hur Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga 

implementerar samverkansavtalet och hur denna arbetsplats går till väga för att efterfölja 

samverkansavtalet.  

 

Teorier inom delaktighet och inflytande är något som analyseras djupare för att få en 

förståelse till hur viktigt det är att man känner som arbetstagare att man har något av detta på 

sin arbetsplats. Detta är något som Karaseks krav- kontroll modell också framhäver och som 

kan återkopplas till resultatet senare i denna analys. Att även fördjupa sig i hur meningsfulla 

möten skapas är också av stor vikt då detta är en grund till att förstå hur de olika 

samverkansmötena ska fungera effektivast för alla inblandande parter. Vi kan konstatera att 

när det kommer till forskning inom samverkan så är den överhängande positiv inställd vilket 

vi påvisat kan bero på ett flertal olika faktorer, men vi har samtidigt försökt att ge en 

alternativ bild av samverkansavtalet och vad det har fått för faktiska konsekvenser.  
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3. Metod 
 Detta metodkapitel kommer att beröra hur vi i själva uppbyggnaden och genomförande av 

studien gick till väga. Det kommer att belysa valet av en kvantitativ metod och varför vi valde 

denna metod för undersökningen. Sedan kommer vi se till hur enkäten gick från idé till att 

komma ut på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga och hur stor svarsfrekvens det blev. 

Vi kommer att tolka bortfallet i undersökningen tillsammans med att förklara vilken 

datainsamlingsmetod som användes för att kunna få fram mätbara reslutat. Det kommer även 

att föras resonemang kring reliabilitet och validitet för att sedan avsluta med de etiska 

överväganden som behöver göras i samband med att man gör en undersökning.  

 

Uppbyggnaden av studien 
Denna studie bygger på datainsamling via en kvantitativ metod, det vill säga att vi utformade 

en enkät. Vi hade för avsikt att göra en totalundersökning på Arbetsförmedlingens 88 stycken 

anställda och ansåg därför att för att få så mätbara resultat som möjligt så var denna metod 

mest fördelaktig. Med en kvalitativ undersökning, att en studie byggs på exempelvis 

intervjuer upplevde vi inte stämde överens med studiens mål/syfte då det skulle krävas för 

många intervjuer för att få en rättvis bild av hur alla Arbetsförmedlingens medarbetare 

upplever att samverkansavtalet efterföljs. Valet att utföra en kvantitativ undersökning skedde 

även i samråd med arbetsförmedlarchefen Björn Eriksson i Karlskoga. Samverkansavtalet är 

det som ligger till grund för hur påståendena är utformade i enkäten, men vi har även 

återspeglat påståenden som kan återkopplas till material som finns i den teoretiska 

referensramen för att även få förståelse till tidigare forskningsresultat.  

 

Utformningen av enkäten 
Enkäten är utformad utifrån matrisfrågor, det vill säga att samtliga frågor har samma 

svarsalternativ genom hela enkäten (Ejlertsson 2010, s 83). Anledningen till detta är att 

enkäten är uppdelad i fyra olika områden där den första står för bakgrundsfrågor (se bilaga 2). 

Resterande tre delar är uppdelade så att frågorna är inom samma område då vi anser att detta 

skapar relevans och engagemang från respondenten. Detta är även i linje med Ejlertssons 

(2010, s 91) Likert- skala som menas att studien byggs upp genom påståenden inom samma 

ämnesområde där respondenten sen får instämma eller ta avstånd från påståendet.  Frågorna 

formulerades därför genom olika påståenden där respondenten fyllde i var på skala som 

passade deras åsikt bäst för just det enskilda påståendet. Likert- skalan utformades sedan 

genom att vi använde oss av 4 olika alternativ (se bilaga 2) från ”Stämmer inte alls” till 

”Stämmer helt och hållet”.  

 

Totalt blev det 38 frågor/påståenden där de första 3 var bakgrundvariabler där vi frågade om 

respondentens kön, ålder och högst avslutad utbildning. Anledningen till att använda sig av 

dessa bakgrundsvariabler var för att se hur stor spridning av svarsfrekvensen blev framförallt 

inom ålder och kön. Detta för att sedan se om bakgrundsvariablerna kunde bli användbara till 

det resultat som framkommit av enkäten beroende på hur svarsfrekvensen blivit av denna 
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undersökning. Utav de resterande 35 påståenden i enkäten gav sju möjligheten för 

respondenterna av utveckla och motivera sina svar (se bilaga 2). Detta gjordes då vi ansåg att 

dessa sju frågor kunde motiveras ytterligare och analyseras i ett senare skede i denna 

undersökning men också kunna ge eventuell tilläggsinformation och kunna bidra till en 

djupare förståelse till hur respondenterna resonerade. Svaren vi mottog i dessa öppna frågor 

kom sedan i resultat och analysdelen att användas för att kunna styrka teorier och 

sammankoppla resonemang.  

 

Genomförande av studien 
När enkäten var färdigarbetat skickades den till arbetsförmedlingschef Björn Eriksson som 

kom med synpunkter på layout samt kom med förslag på ytterligare påståenden som han 

ansåg vara relevant för undersökningen. Detta bearbetades och en ny enkät formades som 

ytterligare en gång skickades till Björn Eriksson som ansåg, i samråd med oss att den var 

färdigställd för utskick. 

 

Utav de 88 stycken medarbetarna på Arbetsförmedlingen så fanns 66 stycken tillgängliga och 

det antalet enkäter delades även ut. Utdelning gick till som så att en enkät lades i samtliga 

medarbetares fack där de får sin dagliga post tillsammans med ett kuvert. Efter respondenten 

svarat på enkäten lade man ner sin enkät tillbaka i kuvertet, förseglade det och lade det i en 

utsatt låda som var utsatt för det ändamålet och som fanns i kontaktpersonens rum. 

Medarbetarna hade på arbetsförmedlingen totalt nio dagar att svara på enkäten och även ett 

påminnelse mail gällande enkäten skickas ut under dessa dagar av arbetsförmedlingschefen. 

Detta utförande av enkätutskick gjordes enligt riktlinjer från arbetsförmedlingschefen 

tillsammans med det faktum att det nyss varit APT som kanske annars hade varit mer naturlig 

tidpunkt att dela ut enkäterna på. När enkäten var färdigställd och med tanke på tidsaspekten 

var det en omöjlighet att vänta till nästa möte att äga rum för att kunna utföra enkätutskicken 

annorlunda. 

 

Val av statistiska metoder vid analys 
Vid utformandet av enkäten så tog vi beslut om att vi skulle använda oss av ett statistiskt 

program via dator för att få fram reslutat till analys då denna undersökning var så pass 

omfattande. Vi hittade det statistiska programmet PSPP som uppfyllde våra kriterier och vi 

anpassade även enkäten efter denna genom att vid samtliga olika svarsalternativ i likert- 

skalan även ge dem en siffra (se bilaga 2). Detta resulterade i att inmatningen av data till 

PSPP underlättades då siffran i sin tur gav svar på hur respondenten uppfattade just den 

variabeln, det vill säga det påståendet som identifierar själva frågeställningen. 

 

Resultat och analys kommer att bygga på frekvenstabeller där de relativa frekvenserna 

kommer att stå i fokus, det vill säga att varje andel ses i procent av det totala antalet som var 

med i undersökningen (Ejlertsson 2010, s 115). Det betyder att i denna undersökning så är 

svarsantalet högst 34 då det var så många enkäter som inkommit av 66 utdelade. Svarsantalet 

kommer i frekvenstabellerna att betecknas med n, vilket innebär att n visar det interna 
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bortfallet. Resultat och analysdelen kommer även att delas upp i tre delar som enkäten är 

uppdelad i (se bilaga 2) och som även är återkopplade till de frågeställningar som utgör denna 

undersökning. Våra frekvenstabeller har förkortats till att visa det ”positiva” resultatet det vill 

säga summan av de som svarade att de håll med helt och hållet samt de som håll med till stor 

del. Så står det att det är exempelvis 70 procent, innebär det att 70 procent håller med och att 

det är 30 procent som inte håller med. Detta för att göra våra tabeller så korta och lättlästa 

som möjligt.     

 

Reliabilitet i denna studie 
Reliabiliteten och validiteten är till för att säkerställa att de resultat forskaren fått i en 

undersökning är korrekta. Reliabiliteten i en undersökning är beroende av om de frågor som 

är med i undersökningen har ställs på ett korrekt sätt. Detta innebär att för att få en hög 

reliabilitet så kan man i princip göra samma undersökning två gånger på samma urval och få 

samma resultat. Får undersökningen inte det är reliabiliteten låg och därmed har frågorna 

ställts på ett missvisande sätt. Får undersökningen ett resultat med stor slump eller variation så 

indikerar det till en låg reliabilitet (Ejlertsson 2010, s 99- 104).  

 

Fördelen med att utföra en kvantitativ undersökning som denna menar vi är det minimerar 

risken att få en slumpmässig eller hög variation på svar då respondenten är bunden till fasta 

svarsalternativ. Vi har varit noga när det kommer till att ha så precisa frågor/påståenden som 

möjligt med hög relevans för undersökningen då vi inte hade möjlighet att påverka frågorna 

under själva undersökningstillfället. Det som kan vara till nackdel är att respondenten kan 

avstå från att svara på en fråga då denne kanske inte förstår själva formuleringen. Det kan 

även vara problematiskt med en enkät att respondenten svarar det som förväntas av en, inte 

det respondenten själv upplever eller att de svarar efter hur enkäten är uppbyggd vilket kan 

påverka reliabiliteten negativt. Vid en kvantitativ undersökning kan forskaren inte påverka 

respondenten eller leda in respondenten med följdfrågor om en fråga är oklar vilket gör det 

viktigt att ha så tydliga frågor som möjligt för att inte påverka undersökningens tillförlitlighet. 

Forskaren kan inte heller få någon närmare relation till respondenten vilket kan vara en fördel 

då man fokuserar på själva undersökningen istället och det uppstår ingen relation mellan 

forskaren och respondenten vilket kan göra att respondenten svarar det som han/hon tror att 

forskaren är ute efter.  

 

För att mäta reliabiliteten är en kvantitativ undersökning till en fördel då man kan skicka ut 

samma enkät två gånger och jämföra svaren, det är desto svårare att göra exakt samma 

intervju två gånger. När vi började analysera och bearbeta resultatet av enkäten såg vi 

omgående att denna studie har en hög reliabilitet då det är relativ liten slump på hur 

respondenterna svarat på de olika påståendena. Respondenterna har även svarat så vi kan se 

tydliga överväganden i de olika påståendena, alltså det är nästan alltid ett svarsalternativ som 

har majoriteten av respondenternas röst. Detta indikerar på att medarbetarna på 

Arbetsförmedlingen i Karlskoga har liknande idéer och tankar kring sin arbetsplats. Skulle 

denna undersökning göras igen vilket kan bekräfta reliabiliteten skulle den, anser vi, påvisa 

liknande resultat som denna studie fått fram under samma urval.  
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Validiteten i denna studie 
Validiteten ser om undersökningen faktiskt mätt det som forskaren utsatt att mäta i samband 

med undersökningen. Detta framkommer genom att är det en hög validitet så finns inget eller 

litet systematiskt fel (Ejlertsson 2010, s 99- 104).  

 

Vid utformningen av enkäten valde vi att använda fyra svarsalternativ på likert-skalan detta 

efter att vi hade en diskussion gällande att ha fyra eller fem svarsalternativ. Med fem 

svarsalternativ bildas det ett neutralt svar centralt vilket vi ansåg kan vara det alternativ som 

respondenten kryssar i om denne inte känner sig helt bekväm med påståendet eller som anges 

när respondenten inte direkt engagerar sig i enkäten. Med fyra svarsalternativ måste 

respondenten ta ställning på ett annat sätt vilket vi anser medför att undersökningen utförs 

mer noggrant, och validiteten blir högre då vi mäter det vi vill mäta. Vårt resonemang 

stämmer överens med den s.k. centraltendensen, vilket innebär att människor tenderar att 

undvika ändpunkterna och dra sig mot mitten (Patel & Davidson 2003, s 77). Detta kan enligt 

Patel och Davidson (2003, s 77) undvikas genom att undersökningen antingen har fler än fem 

svarsalternativ, exempelvis sju eller nio, eller att forskaren väljer att ha en enkät med ett jämnt 

antal svarsalternativ vilket lämnar respondenten utan en exakt mittpunkt, exempelvis fyra, sex 

eller åtta. Att inte ha ett neutral mitten alternativ skulle även kunna vara en nackdel då 

respondenter som egentligen inte har en åsikt i en viss fråga ändå måste ta ställning vilket kan 

påverka resultatet. Dock så anser vi inte att det är något som påverkat vår undersökning då 

den var relativt liten och frågorna berörde alla respondenter.    

 

Validiteten i denna undersökning anser vi vara hög då vi kunnat påvisa resultat enligt vårt 

syfte och frågeställningar som är grunden för denna undersökning. Vi har under hela denna 

studie haft klara mål i undersökningen, i detta fall tre frågeställningar som genomsyrar denna 

undersökning. Syftet går att besvara i ett senare skede i denna undersökning vilket påvisar en 

hög validitet. 

 

Bortfall 
Ejlertsson (2010, s 25) menar att bortfall är något som varierar beroende på vilken slags 

undersökning forskaren har för avsikt att göra. Man delar upp bortfall i en extern och intern 

del där den externa delen talar om att en person ur urvalet i undersökningen vägrar eller inte 

har möjlighet att delta. Det interna bortfallet talar om när en respondent valt att inte svara på 

enstaka frågor i undersökningen.  

 

Utifrån den information vi fått så jobbar det 88 personer på Arbetsförmedlingens kundtjänst i 

Karlskoga men utav dessa var det 66 personer som var tillgängliga under de nio dagar som 

man hade möjlighet att vara med i vår undersökning. Detta beror framförallt på att personerna 

hade semester, var föräldralediga eller sjukskrivna. Således var den totala populationen 66 

personer. Utav de som var tillgängliga så var det enbart 34 stycken som fyllde i enkäten till 

vår undersökning. Det resultatet visar på ett externt bortfall på 32 stycken, vilket innebär en 

svarsfrekvens på 52 procent. Det interna bortfallet har visat sig vara lågt och i regel ligga på 

tre procent. Det var två påstående, dessa var påstående 26 om man ansåg sig få utrymme för 
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ett kontinuerligt lärande vilket hade bortfall på sex procent och påstående 28 med bortfall på 

tolv procent, som handlar om medarbetarna anser det vara jobbigt att ta upp något som de 

upplever vara förändrings bart (se bilaga 2). Bortfallet på tolv procent var det högsta bortfallet 

vi fick som eventuellt kan bero på att frågeställningen ställdes på ett sådant sätt så att 

medarbetaren inte förstod frågan eller att den upplevs som att det är ”varken eller” för 

medarbetaren och då vi valt att inte ha ett neutralt svarsalternativ så valde de att inte svara då 

inget passade. 

 

Forskningsetik 
Individskyddskravet kan delas in i fyra huvudkrav som tas ställning till när man utför 

forskning. Informationskravet där forskaren informerar undersökningsdeltagaren vilken 

uppgift denne har för undersökningen och att det är ett frivilligt deltagande. Här ska all 

information ges till undersökningsdeltagaren som kan tänkas påverka dennes deltagande. 

Samtyckeskravet innefattar det att deltagarna som är med och svarar i en undersökning gör 

det av egen vilja och vid avbrott av medverkan så kan inte det skada deltagaren. 

Konfidentialitetskravet innebär att forskaren i samband med undersökning som behandlar 

etiska känsliga uppgifter eller där man kan identifiera personer bör skriva på avtal gällande 

tystnadsplikt. Nyttjandekravet innefattar att forskaren inte får använda insamlad data till något 

icke- vetenskapligt syfte utan ska endast verka för att uppgifterna som framkommer i 

samband med undersökning behandlas på ett korrekt sätt (Vetenskapsrådet, s 6- 14). När vi 

utformade enkäten var forskningsetiken något som vi hade som grund och utformade även ett 

följebrev (se bilaga 2) till enkäten där det framkommer tydligt vart vår ståndpunkt är när det 

kommer till att skydda de anställdas integritet på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga.  

I följebrevet angav vi att deras svar kommer att behandlas konfidentiellt. Det är enligt Patel 

och Davidson (2003, s 70) viktigt att i en enkät tydliggöra om individen är anonym eller inte 

och om svaren behandlas konfidentiellt. Skillnaden mellan om en enkät är anonym eller 

konfidentiell ligger i att om en enkät är anonym finns inget som kan identifiera vilken 

personen är men om den är konfidentiell så går det identifiera personen men uppgifterna 

behandlas på sådant sätt att de inte sprids vidare, det vill säga bara de som utför 

undersökningen har den kunskapen (Patel & Davidson 2003, s 70). Det är därför 

problematiskt att utföra en undersökning och utlova anonymitet då det ibland kan gå att lista 

ut eller spåra respondenten om man verkligen skulle vilja. Så det är bättre att utlova att alla 

uppgifter behandlas konfidentiellt, så även om vi inte vet vem personen är så kan vi garantera 

att även om vi skulle kunna lista ut vem som svarat, så sprider vi det inte vidare. Viktigt för 

oss vid utformande av följebrevet i enkäten var också att det framkom tydligt att det var 

frivilligt deltagande i denna undersökning och vad syftet med den var, detta för att de 

anställda kunde känna att de faktiskt kunde vara med och påverka på sin arbetsplats.   
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel redogör vi för de resultat som framkommit i undersökningen vilka vi kopplar 

samman med vår teoretiska referensram. Resultatet presenteras i frekvenstabeller. Syftet med 

undersökningen var att utgå ifrån medarbetarnas perspektiv och undersöka hur de upplever 

samverkansavtalet, vilket vi valt att göra genom en enkät undersökning. Resultatet är uppdelat 

utifrån enkätens olika delar.  

 

De första frågorna i enkäten var bakgrundvariablerna kön, ålder och utbildningsnivå. Det 

externa bortfall vi fick (vilket redovisats i metodkapitlet, se sida 16) gör att varje grupp, eller 

bakgrundsfaktor, blir för liten för att kunna göra någon jämförande analys mellan exempelvis 

kvinnor och män och deras syn på samverkansavtalet. Att vi inte kan göra någon direkt 

jämförelse grupper emellan skadar inte direkt vår undersökning då vårt syfte var att se hur 

medarbetare som grupp upplevde samverkansavtalet och inte försöka undersöka interna 

skillnader utifrån någon utav bakgrundsfaktorerna. Svarsfördelningen på dessa 

bakgrundsvariabler såg ut som följande; 

 

Tabell 1: Resultat gällande kön, ålder och utbildningsnivå. 

                 Andel i procent  n 
Hur gammal är du?   
20- 30 år    3  33 
31- 40 år    18 
41- 50 år   46 
51- 60 år   21 
61- 70 år    12 
 
Kön?  
Man   35  34 
Kvinna   65 
 
Utbildnings nivå? 
Gymnasieutbildning  35  34 
Universitetsutbildning  65 

 

 
 
Vi väljer ändå att visa detta resultat då vi anser att det, trots den relativt låga svarsfrekvensen, 

visar att det kan anses vara ett relativt representativt. Vi baserar det på det att under ett samtal 

med sektionschef Mattias Erlofsson framkommer att det uppskattningsvis arbetar 70 procent 

kvinnor och 30 procent män på arbetsplatsen vilket ligger i linje med resultatet vi fick och kan 

indikera att denna studie avspeglar arbetsplatsen och därmed kan representera 

totalpopulationen.  
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Medarbetarnas syn på samverkansavtalet 
Del två i enkäten (fråga 4-15 se bilaga 2) handlar om medarbetarnas syn på 

samverkansavtalet, där samverkansavtalets stuktur och uppbyggnad låg i fokus, samt om 

medarbetarna upplevde att samverkansavtalet efterföljs och fungerar på arbetsplatsen. 

Frågeställning 15 löd ”Vad anser du att samverkansavtalet bidrar till på din arbetsplats?” och 

var en helt öppen fråga där medarbetarnas svar används som citat i resultat och analys delen.  

 

Resultatet från denna undersökning visar att medarbetarna anser sig ha relativ eller hög 

kännedom om vad samverkansavtalet innefattar (se tabell 2, frågeställning 4, s 20) vilket vi 

anser påvisar att samverkansavtalet är något som har implementerats väl på arbetsplatsen. 

Samtidigt ger resultatet gällande fråga nummer 5 i tabell 2 (s 20), att samverkansavtalet inte 

direkt kopplas till någon stor trygghet på arbetsplatsen, vilket kan visa på samverkansavtalets 

många sidor på en arbetsplats. Medarbetarnas eget ansvar när det kommer till att 

samverkansavtalet efterföljs genom delaktighet i utvecklingen är något som 

Arbetsförmedlingen framhäver. De framhäver även att medarbetaren har en lika stor roll i att 

samverkan efterföljs som de andra inblandade parterna. Resultatet visar att detta har nått ut till 

medarbetarna, enligt fråga 7 i tabell 2 (s 20), då de upplever att de tar ett relativt stort ansvar 

eller ett fullt ansvar till att vara delaktig i verksamhetens utveckling. Detta kan även kopplas 

ihop med att medarbetarna tar ett stort ansvar när det kommer till att samverkansavtalet 

efterföljs enligt fråga 9 i tabell 2 (s 20) då majoriteten skulle medverka på samverkansmöten 

även om det inte vore obligatoriskt. Dessa resultat gällande samverkansavtalets grunder, om 

samverkansavtalet är något som ses som positivt eller en trygghet, tillsammans med det egna 

ansvaret visar resultatet att medarbetarna på Arbetsförmedlingen är intresserade av 

verksamhetens utveckling och vill ta del av vad som händer på sin egen arbetsplats. Men 

samtidigt som samverkansavtalet är en del av arbetsplatsen så behöver det inte betyda att det 

ses som en trygghet för den enskilde medarbetaren. Arbetsförmedlingen kundtjänst i 

Karlskoga består enligt vår tolkning, av en engagerad personal som upplever att de har en god 

kännedom om vad samverkansavtalet innefattar. Detta påvisar att arbetsplatsen fungerar och 

arbetar mot de mål som är uppsatta enligt samverkansavtalet. Samverkansavtalet upplevs av 

en majoritet av medarbetarna som något relativt eller fullständigt positivt på arbetsplatsen 

vilket också bekräftar att samverkansavtalet har en stor genomslagskraft. Wallenbergs 

forskningsresultat (2008, s 60- 71) inom kommun och landsting gällande samverkansavtalets 

genomslagskraft kan vi alltså se stämmer överens med det resultat som framkommit under 

denna studie då medarbetarna anser att samverkansavtalet genomgående är något positivt. Det 

Wallenbergs forskning även påvisar är att samverkansavtalet har lätt för att endast bli en 

formalitet på en arbetsplats där spontana diskussioner trängs bort. Resultatet av denna studie 

visar att denna formalitet inte behöver ses som något negativt i den benämningen att det finns 

tydlig stuktur där man som medarbetare anser att stuktur kan vara något positivt. Detta kan 

även summeras i den motivering som tillhörde fråga nr 13 (se tabell 2, s 20) i enkäten från 

medarbetare:  

 

”Bra med en formaliserad samverkan så att det kan följas” 

 

”Det finns färdiga forum för alla frågor vilket är bra” 
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Tabell 2: Resultat gälland samverkansavtalets uppbyggnad och struktur. Andel i 

procent som håller med om påståendet 

Frågeställning                    Andel i procent  n 
 
4. Jag har god kännedom om vad     
samverkansavtalet innefattar    70  33 
     
5. Samverkansavtalet förknippas med  64  33 
en trygghet på min arbetsplats   
 
6. Jag vet vart jag ska vända mig när jag  88  33 
Vill lyfta fram något gällande arbetsmiljön  
 
7. Jag tar ansvar när det kommer till att vara  79  34 
delaktig i verksamhetens utveckling  
 
8. Arbetsplatsens utformning stödjer till en god  76  34 
kommunikation mellan mig och sektionschef  
 
9. Jag skulle medverka på samverkansmöten  76  33 
även om det inte vore obligatoriskt   
 
10. Mitt arbete är varierande   27  33 
 
11. Mitt arbete är meningsfullt   82  33 
 
12. Min arbetsplats eftersträvar beslut som   62  34 
sker i samförstånd mellan chef och   
medarbetare    
 
13. Jag tycker att samverkansavtalet är något  64  34 
positivt på min arbetsplats   
 
14. Verksamhetens mål är tydliga  62  34 
    
 

 

Frågorna 10 och 11 i tabell 2 (s 20) gällande medarbetarens syn på om de upplever ha ett 

varierat eller meningsfullt arbete anser vi har en koppling till varandra. Som medarbetare på 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga så består majoriteten av arbetsdagen utav att prata 

med arbetssökande, coacha dem framåt i sitt arbetssökande och även kunna hitta passande 

lediga arbeten för den arbetssökande att söka. Medarbetarna har även kontakt med 

arbetsgivare som eftersöker arbetskraft och gör så att efterfrågan och individ möter varandra 

så att arbete skapas. Det är alltså ett betydande arbete som utförs genom Arbetsförmedlingen 

Kundtjänst och kan förklara att totalt 82 procent upplever att man har ett relativt eller mycket 

meningsfullt arbete. Däremot är medarbetarna splittrade när det kommer till att de 

arbetsuppgifterna inom Arbetsförmedlingen är varierande. Detta resultat och 

samverkansavtalets grund gällande verksamhetens utveckling skiljs åt även om det står i 

samverkansavtalet att arbetet ska ge möjlighet till variation så uttrycks det inte hur denna 

variation ser ut och vad man som medarbetare har för möjligheter till ett varierat arbete. Alltså 
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kan cheferna vara medvetna om att det stundtals upplevs som att arbetet är monotont men att 

det är det som arbetsuppgifterna innefattar och ska efterföljas.   

 

Verksamhetens mål, fråga 14 i tabell 2 (s 20), och dess tydlighet är något som också kan 

analyseras ytterligare då denna studie visar att medarbetarna anser att de är relativt otydliga. 

Detta var även en öppen fråga där respondenterna fick chans att motivera sitt svar och det som 

bland annat kom upp var: 

 

”Övergripande mål att alla ska arbeta är tydligt men detaljstyrningen kan skymma sikten  

under stunden” 

 

Samverkansavtalet på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har utformats som så att 

tydlighet av verksamhetens mål på arbetsplatsen ska leda till utveckling av verksamheten. Det 

finns således inget konkret om vad verksamhetens mål är, mer än kanske det som vi fick som 

svar från en medarbetare om att de ska arbeta men de kanske inte riktigt vet för vad. Denna 

relativt upplevda otydlighet på arbetsplatsen är något som även kanske kan förklaras i det svar 

vi fick från ytterligare en medarbetare: 

 

”Vissa frågetecken finns alltid bland annat vart vi är på väg” 

 

Det efterfrågas alltså mål som är mer precisa i sin utformning och som medarbetarna kan 

känna är realistiska. Här kan vi även se att samverkansavtalet verkar mer som en formell 

handling än som ett verktyg för att utveckla verksamheten. Det som bör vara i åtanke är att då 

detta är en statlig verksamhet så ändras verksamhetens mål beroende på hur omgivningen 

förändras och vilket politiskt parti som styr Sverige. Vi menar att det är relativt svårt för en 

statlig verksamhet att ha tydliga mål som gäller hela verksamheten då det inte är som inom till 

exempel en privat verksamhet, där ledning/chefer bestämmer verksamhets mål utan det är 

Sveriges regering.  

 

Vi kan utifrån denna studie konstatera att samverkansavtalet är något som genomgående ses 

som något positivt på arbetsplatsen vilket kan kopplas ihop med Pettersons (2000, s 4- 14) 

tidigare studie inom området där delaktighet, inflytande, förenklad hantering av frågor och 

utveckling mellan de olika parterna medarbetare, chefer och fackförbund är återkommande 

ord. Vilka även nämns vid den öppna frågan om vad samverkan bidrar till på arbetsplatsen vid 

denna studie (se fråga 15 i bilaga 2). Det som också nämns är att samverkansavtalet ger 

möjlighet till påverkan på Arbetsförmedlingen och medbestämmande som tidigare inte varit 

självklar. Men samma fråga gav oss även en alternativ sida av samverkansavtalet: 

 

”Som det fungerar idag är samverkansavtalet ett instrument för att driva frågor som 

arbetsgivaren vill ha igenom. Samverkansavtal fungerar på arbetsgivarens villkor” 

 

Här har respondenten valt att se djupare på vad samverkansavtalet kan komma att betyda och 

stärker även Irvings (2004, s 15- 17) teori om att arbetsgivaren redan kan ha fattat beslut 

gällande verksamheten, men tar ändå upp frågan vid APT då det rent formellt är så beslut ska 

fattas på arbetsplatsen. Danermarks (2004, s 9- 19) och Johanssons (2011) teorier, som vi 
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redovisat för tidigare, gällande att samverkan är en typ av maktutövning från arbetsgivarens 

sida kan vi således se inte skiljer sig helt från denna studie. För även om medarbetarna är 

genomgående positiva till samverkansavtalet så finns ändå en viss skeptisk anda som menar 

att samverkansavtalet är något för arbetsgivaren att styra sina anställda. 

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att majoriteten av medarbetarna på Arbetsförmedlingen 

kundtjänst i Karlskoga upplever att samverkansavtalet bidrar till något positivt på 

arbetsplatsen då samverkansavtalet bidrar till en öppenhet på arbetsplatsen. 

Samverkansavtalet är något som anses ge struktur och en trygghet i att medarbetarna blir hörd 

på sin arbetsplats. Samverkansavtalet efterföljs av chefer och medarbetare även om 

verksamhetens mål ansågs vara vaga.  

 

Medarbetarnas syn på chefernas delaktighet enligt samverkansavtalet 
Denna resultat och analysdel gäller i huvudsak frågorna 16- 25 (se bilaga 2) i enkäten 

gällande hur medarbetarna upplever chefernas delaktighet till att samverkansavtalet efterföljs. 

Även resultatet från tabell 2 (s 20) återkopplas det till, samt fråga nr 25 som löd ”Hur ska din 

arbetsplats organisera sig för att uppnå en bra dialog?” och var en helt öppen fråga för att 

kunna påvisa eventuella kopplingar mellan olika resultat och hur de påverkar varandra. Detta 

kapitel innefattar även en djupare analys av hur olika mötesplatser för samverkan kan ske på 

ett optimalt sätt och om Arbetsförmedlingen uppfyller dessa enligt samverkansavtalet och hur 

chefernas roll är inom detta område.  

 
Medarbetarna på Arbetsförmedlingen upplever enligt vårt resultat (frågorna 16- 18, tabell 3, s 

23) att cheferna verkar för en tydlig dialog på arbetsplatsen där det även framkommer att 

cheferna sätter medarbetarna i fokus genom att vara tillgängliga för dem. Detta kan i sin tur 

återkopplas till frågorna 8 och 12 i tabell 2 (s 20) där 76 procent av respondenterna upplever 

att de har en god kommunikation med sektionschef. Att det är arbetsplatsens utformning som 

bidrar till detta går att se ur att 62 procent av medarbetarna anser att arbetsplatsen eftersträvar 

beslut som sker mellan chef och medarbetare, vilket efterföljer samverkansavtalets 

grundtankar vilket alltså kan ses som något positivt. Detta tyder på att cheferna följer 

samverkansavtalets värdegrund där cheferna ska bidra till struktur på arbetsplatsen och att 

skapa engagemang från medarbetaren till att vilja bidra till utvecklingen av den egna 

verksamheten. Är chefen engagerad så kan en effekt bli att även medarbetarna blir engagerade 

i verksamheten, något som vi kan se kan stämma överens med fråga 7 i tabell 2 (s 20) då 

majoriteten av medarbetarna upplever att de tar ansvar när det kommer till att vara delaktig i 

verksamhetens utveckling. Det råder alltså inget tvivel om att medarbetarna och cheferna på 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har en god relation till varandra där 

samverkansavtalet och dess utformning kan vara en god anledning till detta. Detta resultat 

visar en annan bild av Wallenbergs (2008, s 60- 71) forskning där han menar att den 

offentliga sektorn följer sådana traditionella mönster att det är svårt för samverkansavtalet och 

den samverkan och kommunikation som ingår att slå igenom. Vårt resultat anser vi visar en 

bild till vad samverkansavtalet kan göra på en arbetsplats som är styrt politiskt, att det finns 

utrymme till en sådan viktig sak som att cheferna tar sig tid för medarbetarna i sån pass 
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omfattning och att arbetsplatsen låter cheferna få den tiden med medarbetarna. Detta tror vi 

beror på att det finns med i samverkansavtalets utformning och därmed har blivit en 

självklarhet på arbetsplatsen.  

 

Arbetsmiljön på Arbetsförmedlingen kundtjänst i Karlskoga var också något som vi ser i 

resultatet att medarbetarna är överhängande positivt inställda till. Medarbetarna vet vart de 

kan vända sig vid specifika frågor gällande arbetsmiljön enligt fråga nummer 6 i tabell 2. 

Medarbetarna uppger även att sektionscheferna verkar för en bra arbetsmiljö (fråga 20 i tabell 

3, s 23) vilket påvisar att samverkansavtalet följer den funktion som det är utsatt att göra när 

det kommer till att verka för en god arbetsmiljö. 

 

Tabell 3: Resultat gällande hur man upplever chefernas delaktighet. Andel i procent 

som håller med om påståendet 

Frågeställning              Andel i procent  n 

 
16. Min chef verkar för en tydlig dialog  85  33 
    
17. Vid önskemål finns det möjlighet till en  88  33 
dialog mellan mig och min chef      
 
18. Min chef tar sig tid för medarbetarna  88  34 
 
19. Det som kommer fram under olika   70  33 
samverkansmöten tas upp och bearbetas   
av ansvarig sektionschef   
 
20. Sektionscheferna verkar för en bra  73  33 
arbetsmiljö    
 
21. Kritik framförs på ett konstruktivt och  76  33 
positivt sätt under samverkansträffar    
 
22. Utvecklingssamtal sker i önskad   91  34 
omfattning    
 
23. Resultatdialog sker i önskad omfattning  85  34 
 
24. Arbetsplatsträffar sker i önskad omfattning   85  34 
 
 
 
 

Vi har konstaterat att cheferna på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga upplevs finnas 

där för medarbetarna efter önskat behov. Närmare ska vi se till hur cheferna upplevs ta ansvar 

när det kommer till att ta upp och bearbeta den information som kommer upp i olika 

samverkansmöten. Vi kan först se till olika medarbetares svar på fråga nr 25 gällande hur 

arbetsplatsen ska organisera sig för att uppnå en bra dialog (se bilaga 2). 
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”Nuvarande med tre sektioner är bra. För att alla ska kunna bli delaktiga används ofta mindre 

grupper för att bearbeta frågor typ bikupa inom sektionerna. Sedan är jag inte klar över i vilken 

mån sektionschef framför våra synpunkter på nästa nivå. Ökad tydlighet och återkoppling behövs.” 

 

”Organisatorisk är det bra. Det som saknas är att ta till vara och återkoppla på medarbetarnas 

synpunkter och försök att förbättra arbetsmiljön m.m." 

 

Ser vi till resultatet på fråga 19, tabell 3 (s 23) gällande hur medarbetarna uppfattar denna 

hantering får vi resultatet att sektionschef fångar upp det medarbetarna har för synpunkter, det 

är arbetet efteråt som medarbetarna efterlyser mer återkoppling på enligt de svar som vi fick 

ovan. Om denna återkoppling och uppföljning inte sker kan det leda till att de olika möten 

inom ramen för samverkansavtalet enligt Irving (2004, s 11- 12) leder till en negativ kostnad 

för företaget istället för något som bidrar till verksamheten, något som alltså kan återkopplas 

till vårt resultat.  

 

Utvecklingssamtal, resultatdialog och arbetsplatsträffar är de mötesplatser där chefer och 

medarbetare möts för att diskutera olika arbetsfrågor. Chefernas roll i detta är att de olika 

mötesplatser för samverkan sker under bra förhållanden och därmed innefattar det även hur 

samverkansmöten ser ut och hur dessa är utformade. Frågorna 22- 24 i tabell 3 (s 23) berörde 

om dessa tre mötesplatser skedde i önskad omfattning för medarbetarna som även hade chans 

att motivera sina svar då dessa var öppna frågor. Ser vi till resultatet så skiljer sig dessa 

frågeställningar svagt mellan varandra procentmässigt där majoriteten anser att dessa olika 

mötesplatser sker i önskad omfattning. Svaret som återkom i och med att det var öppna frågor 

från medarbetarna var; 

 

”Sker lite väl ofta, sällan det är några förändringar från gång till gång” 

 

Det är nämligen så att medarbetarna lätt ser APT främst som endast en formell handling som 

inte direkt har någon genomslagskraft om man som medarbetare upplever att det sker i för 

hög omfattning. Irvings teori (2004, s 17- 22) gällande möten där all tid går åt till att cheferna 

informerar och förmedlar information är möten som inte är optimala för medarbetarna. Från 

en respondent fick vi på fråga 25 (se bilaga 2) detta svar som kan styrka Irvings teori: 

 

”Arbetsplatsträff ska inte styras av chef som ett informationsmöte” 

 

Att APT upplevs som ett informationsmöte kan eventuellt förklaras genom att APT är 

tidsbestämt till cirka två timmar (se Arbetsförmedlingens lokala överenskommelse om 

samverkansformer, bilaga 1) och därmed så är det upp till sektionschef som håller i mötet att 

först gå igenom en bestämd ordning där fasta punkter går först och tid för spontana 

diskussioner eventuellt trängs bort. Detta kan återkopplas till KAMP företagsutvecklings 

(1998, s 4- 14) teori som vi redovisat för tidigare där vikten av hur planering av möten ska äga 

rum tas upp för att få ett sådant optimalt möte som möjligt för samtliga inblandade parter. 

Denna teori går ut på att det ligger inget fel i att ett möte är tidsbestämt, det som måste ske om 

så är fallet är att arbetsgivaren utifrån tidsramen ska planera mötets innehåll tillsammans med 

vilka frågor som ska tas upp beroende på mötets längd. Ser vi till Arbetsförmedlingens lokala 

överenskommelse om samverkansformer (bilaga 1) så är grunden för APT styrda genom fasta 
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punkter i dagordningen vilket kan gå emot en av samverkansavtalets grundtankar, att APT ska 

bidra till att man som medarbetare ska få chans under detta samverkansmöte till att lyfta fram 

diskussioner som rör arbetsplatsen. Detta resultat påvisar inte att det inte kommer fram 

diskussioner på APT, det vi menar är resultatet visar att diskussioner kommer upp under APT, 

men kanske inte de diskussioner som medarbetarna upplever vara viktiga. Det är även under 

APT som enligt samverkansavtalet medarbetarna får chans att påverka sin egen 

arbetssituation tillsammans med verksamhetens utveckling. Kanske kan detta ytterligare 

förklaras genom ett svar vi fick från ytterligare en respondent på fråga 25(se bilaga 2): 

 

”Arbetstagarna måste få mer gehör hos arbetsgivaren” 

 

Resultatet tyder på att APT enligt samverkansavtalets utformning inte efterföljs på det 

optimala sätt som detta kan utföras på. Detta kan eventuellt ha att göra med att under APT så 

väljer sektionschefen som håller i mötet att endast utgå från det protokoll som förs när det 

kommer till att ha möte. Då kan APT uppfattas som ett ”informationsmöte” i den mån att 

medarbetarna inte får göra sin röst hörd på den plats som det är tänkt att de ska få göra detta.  

Men att APT kan verka som ett informationsmöte tror vi även kan återkopplas till att då 

cheferna på Arbetsförmedlingen är så tillgängliga för medarbetarna och därmed kan 

medarbetarna vid behov tar upp något med cheferna och det skapas ett informellt möte istället 

för att vänta tills nästa formella möte äger rum. Dessa informella möten är något som 

Danermark (2004, s 9- 19) också tar upp och kan återkopplas till detta resultat då Danermark 

menar att på ett möte så förväntas det av individen att hålla med sina medarbetare, vilket gör 

att organisationen får makt över individen. Danermark menar även att det individen verkligen 

tycker kommer fram under de informella möten. Detta går även i linje med Wallenberg (2008, 

s 60- 71) forskning som tidigare presenterades där Wallenberg efterfrågade mer spontana 

träffar av chefer och medarbetare som inte styrs av protokoll och bestämd ordning. Detta 

anser vi att Arbetsförmedlingen har tagit till sig och arbetar efter då det är ett sådant öppet 

klimat på arbetsplatsen så att medarbetarna kanske inte känner behov av framförallt APT i 

den utsträckning som det är då de vet att är det något som de vill ta upp med chef så kan detta 

göras relativt omgående genom spontana träffar.   

 

Utav de sex nivåerna utav delaktighet som Cotton med medförfattare (1988) urskilde som vi 

tidigare redovisat så innefattar samverkansavtalet flera utav dem genom de olika mötesplatser 

som samverkansavtalet medför vilket bidrar till delaktighet på flera nivåer för medarbetarna. 

Samverkansgruppen bidrar till den representativa delaktigheten och APT till konsultativt 

deltagande då medarbetarna får möjlighet att delta till att lösa problem på arbetsplatsen. Då 

mötesplatserna är viktiga för delaktigheten vilket i sin tur kan ha påverkan på produktivitet 

och arbetstillfredsställelsen så är det positivt att så stor majoritet anser att de sker i önskad 

utsträckning.    

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att när det kommer till hur cheferna följer 

samverkansavtalet så anser medarbetarna att de gör ett gott arbete och att de verkar för ett 

öppet klimat på arbetsplatsen. Furenbäcks (s 246- 248) forskning som vi redovisat för, 

utvecklade den linjära hierarkiska modellen och dynamiska modellen och vi menar att detta 
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resultat gällande chefernas delaktighet till att samverkansavtalet efterföljs påvisar att 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga följer den linjära hierarkiska modellen då när 

eventuellt en konflikt uppstår så sker den enligt samverkansavtalets utformning och ska 

därmed även efterföljas. De hierarkiska rollerna blir då tydligare och chefen bestämmer, vi 

anser att det är svårt för en statlig myndighet att gå ifrån denna modell då de flesta 

arbetsplatser, även privata har en tydlig hierarki inom företaget. Det som efterfrågas av 

medarbetarna är mer återkoppling till vad som händer efter de olika mötesplatser ägt rum och 

hur cheferna bearbetat det som faktiskt kommit upp.  

Cheferna på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga tar sig tid för medarbetarna och finns 

där vid önskat behov. Själva ändamålet med att införa samverkansavtalet var ju för att kunna 

utveckla samt förbättra de arbetsvillkor som fanns inom offentlig sektor. Detta skulle göras 

enligt Utveckling för samverkan - En idéskrift (1997) som vi tidigare redovisat för, genom 

bland annat ett tydligt ledarskap från chefer, något som resultatet påvisar att 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst efterföljer i väldigt stor mån. 

 

Medarbetarnas upplevda delaktighet på arbetsplatsen 
Denna resultatdel behandlar enkätens sista del, frågorna 26 – 38 (se bilaga 2). Dessa frågor 

handlar övergripande om arbetstagarnas upplevelse utav den egna situationen på arbetsplatsen 

samt deras möjlighet till delaktighet och inflytande. Kopplingar till tidigare resultat kommer 

göras för att kunna ge ett så tydligt resonemang som möjligt.   

 

Ser vi till fråga 26 i tabell 4 (s 27) angående om arbetsplatsen ger medarbetaren möjlighet till 

kontinuerligt lärande visar resultatet att medarbetarna är splittrade inom denna punkt. 

Möjligheten till kontinuerligt lärande är en utav de punkter som behövs för att möjligöra 

samverkansavtalets mål som vi tidigare i denna studie påvisat och kan utifrån detta resultat 

ses som att det inte efterföljs enligt önskad omfattning. Vikten av att ha ett öppet, utvecklande 

arbetsklimat på sin arbetsplats är något som denna undersökning visat enligt fråga 31 i tabell 4 

(s 27) att medarbetarna på arbetsförmedlingen värderar högt. Ett öppet klimat menar vi leder 

till att medarbetarna på arbetsplatsen vågar säga sin mening och stå upp för sig själva vilket vi 

ser att medarbetarna gör då de vågar ta upp något de anser går att förändra på APT enligt 

fråga 28 i tabell 4 (s 27). Det är positivt att så många inte anser det jobbigt att ta upp saker de 

anser går att förändra då det visar på att det är ett öppet klimat på arbetsplatsen. Detta går 

även emot Irwings teori (2004, s 15) som vi tidigare berört gällande att statliga organisationer 

och dess hierarki gör att medarbetarna inte vågar säga emot chefen på arbetsplatsen i rädsla 

för att utsättas för negativa sanktioner. Vi påstår inte att det inte förekommer inom den 

offentliga sektorn utan det är något som inte kan implementeras på Arbetsförmedlingen 

Kundtjänst.  

 

Medarbetarna upplever enligt fråga 32 i tabell 4 (s 27) att arbetsplatsen verkar för en god 

samarbetskultur. Detta anser vi även vara kopplat till fråga 36 i tabell 4 (s 27) där det 

framkommer att medarbetarna delar med sig utav kunskap och erfarenhet till varandra. 

Resultatet av att arbetskollegorna delar med sig och samarbetar anser vi visar deras 

engagemang till att sträva efter en god samarbetskultur och att den faktiskt fungerar. Ser vi 
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samtidigt till hur medarbetarna upplever att arbetet leder till personlig utvecklig enligt fråga 

38 i tabell 4 (s 27) får vi ett varierat svar med en majoritet på 58 procent som anser att de får 

en personlig utveckling. Detta resulterar i att inom arbetet och samspel med medarbetarna så 

är man öppen och utvecklas i takt med sin omgivning. Alltså utvecklas organisationen i stort 

men den individuella utvecklingen står still. Det kan även återkopplas igen till fråga 26 i 

tabell 4 (s 27) som vi redovisat för tidigare. Det kontinuerliga lärandet som enligt 

samverkansavtalet ska verka för medarbetarna verkar ha trängts undan och därmed individens 

chans till att utvecklas. 

 
Tabell 4: Den egna arbetssituationen, delaktighet och inflytande. Andel i procent som 

håller med om påståendet  

Frågeställning                Andel i procent  n 
 
26. Min arbetsplats ger mig utrymme    50  32 
till ett kontinuerligt lärande    
 
27. Min tidigare arbetslivskunskap tas  52  33 
tillvara av verksamheten 
 
28. Jag anser det är jobbigt att ta upp  27  30 
något som upplevs förändrings bart på  
arbetsplatsträffar    
 
29. Jag har inflytande över det egna  35  34 
arbetet om så önskas 
 
30.  Jag är delaktig när det kommer till  73  33 
individuell utveckling på min arbetsplats   
 
31. Det är ett öppet och utvecklande  67  33 
arbetsklimat    
 
32. På min arbetsplats verkar vi för en god  88  34  
samarbetskultur   
 
33. Jag är delaktig vid beslutsfattande över  45  34 
min arbetssituation   
 
34. Jag trivs på min arbetsplats.   79  34 
     
35. På min arbetsplats är vi öppna för  51  33 
nya idéer och förslag    
 
36.  Vi medarbetare delar med oss till  91  34 
varandra av våra kunskaper och   
erfarenheter     
 
37.  Jag är med och påverkar över  48  33 
arbetsplatsens verksamhet   
 
38. Jag tycker att mitt arbete leder till  58  33 
en personlig utveckling 
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Gällande hur medarbetarna upplever att deras tidigare arbetslivserfarenhet tas tillvara på av 

arbetsplatsen framkommer i fråga 27 i tabell 4 (s 27). Där ser vi ett splittrat resultat där 48 

procent av medarbetarna upplever att det inte görs eller i liten mån i relation till 52 procent 

som upplever att det sker relativt eller helt och hållet. Detta resultat anser vi att arbetsplatsen 

kan utveckla ytterligare då det eventuellt kan leda till att mycket värdefull information och 

kunskap som medarbetarna sitter på går förlorad.  

 

Gällande hur medarbetarna ser på sitt eget inflytande över arbetsplatsen ska vi nu se djupare 

till. Vi ser först till resultatet i fråga 29 i tabell 4 (s 27) där det framkommer att det finns 

brister inom detta område på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga. Vi ser även samma 

mönster på fråga 35 i tabell 4 (s 27) där det framkommer att bara 51 procent av medarbetarna 

anser att arbetsplatsen är öppen för nya förslag och idéer. Detta kan även sammankopplas med 

fråga 37 i tabell 4 (s 27) där resultatet visar ett splittrat resultat där 52 procent av 

medarbetarna upplever att de inte alls eller till en liten del får vara med och påverka över 

arbetsplatsens verksamhet. Utvecklingsrådet (2004, sid 4) som vi tidigare redovisat för 

kopplar inflytande, efter forskning inom området, till att det kan öka motivationen hos sina 

anställda. Att medarbetarna på Arbetsförmedlingen upplever att de har en god kommunikation 

med cheferna har vi tidigare i resultatdelen kunnat påvisa och Theorells (2003, s 10) forskning 

kring området som vi tidigare redovisat för, gäller det faktum att medarbetarna behöver känna 

sig hörda av sin chef. Detta är redan något som medarbetarna gör. Snarare kanske det handlar 

om som även Theorell berör att cheferna ger möjlighet för medarbetarna att få vara med och 

bestämma på arbetsplatsen vilket leder till utveckling och lärande.  

 

Vi inleder kapitlet Delaktighet och inflytande över arbetet (s 11) med ett citat ifrån Irving 

(2004, s 31) där det framkommer att delaktighet medför skyldigheter för medarbetarna att 

bidra dels med sitt kunnande men även sina idéer för förändring som kan bidra till gruppens 

utveckling. Resultaten visar att medarbetarna anser att detta är något som de gör. Ser vi 

exempelvis till fråga 9 (tabell 2, s 20) så anger majoriteten att de skulle delta på APT även om 

de inte vore obligatoriska vilket är ett tecken på att de tar/skulle ta ansvar och dyka upp för att 

bidra. Vi kan även se fråga 36 (tabell 4, s 27) att 91 procent anser att de delar med sig av sina 

kunskaper med sina kollegor, ser vi även fråga 31 och 32 (tabell 4, s 27) så anser 

respondenterna att de arbetar för ett öppet och utvecklande klimat och en bra samarbetskultur.  

 

Att ha inflytande över den egna arbetsplatsen kan kopplas till Karaseks krav- kontroll modell 

som vi tidigare redovisat för, även Theorell ( 2003, s 33- 35) som menar att beslutsutrymmet 

för den enskilda medarbetaren beror på hur maktfördelningen ser ut på arbetsplatsen mellan 

de anställda, mellanchefer och ledningen. I en statlig myndighet så kan det bli mer 

problematiskt för medarbetarna att få en känsla av inflytande då det är en arbetsplats som 

styrs och ändrar riktning beroende på vilket parti som styr Sverige. Samverkansavtalet ska 

leda till att medarbetarna känner ett gemensamt engagemang som kan utveckla verksamheten 

i stort. Detta är alltså enligt vårt tycke något som Arbetsförmedlingen bör se över och se vart 

det brister då medarbetarna upplever att de inte har något direkt inflytande över arbetsplatsen. 

Det är även viktigt i den aspekten att inflytande över sin arbetssituation om det inte sker i 
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önskad form leder enligt Karaseks krav- kontroll modell till ohälsa och missnöje på 

arbetsplatsen. Något som vi tror går att undvika om man ser till problemet omgående.  

 

När det kommer till hur medarbetarna på Arbetsförmedlingen upplever delaktighet på 

arbetsplatsen ser vi på resultatet i frågorna 30 och 33 i tabell 4 (s 27). För att 

samverkan/samverkansavtalet ska fungera som det från början är tänkt, så måste 

medarbetarna känna sig delaktig annars finns en risk att de inte bidrar med sina kunskaper och 

åsikter.  Delaktighet och inflytande kan även påverka arbetstagarnas hälsa och är där med en 

viktig del i en god arbetsmiljö. Det framkommer av resultatet att upplevelsen utav delaktighet 

varierade beroende på vad det handlade om, då dessa två frågeställningar delade upp delaktig 

över den individuella utvecklingen samt delaktighet när det kom till beslutsfattande över den 

egna arbetssituationen. Enligt fråga 30 i tabell 4 (s 27) var det en majoritet av medarbetare på 

73 procent som ansåg att de delvis eller helt är delaktig när det kommer till delaktighet över 

den egna individuella utvecklingen. Fråga 33 i tabell 4 (s 27) ger oss en annan bild då när det 

handlar om delaktighet gällande beslut över arbetssituationen får vi ett resultat som visar att 

majoriteten på 55 procent av medarbetarna anser att de inte har något eller liten delaktighet 

när det kommer till detta. Den egna utvecklingen kan vi alltså se är något som värderas högre 

än själva arbetsplatsens för medarbetarna och det är inom den individuella utvecklingen som 

medarbetarna väljer att vara mest aktiv. Arbetssituationen på Arbetsförmedlingen kommer 

således något i skymundan när vi ser till dessa två olika typer av delaktighet. Detta går i linje 

med Karaseks krav- kontroll modell som visar att kan den enskilde arbetstagaren önskar ha ett 

individuellt beslutsutrymme inom den organisation denne arbetar för och därmed få känna sig 

delaktig (Karasek 1979, s 1- 6). Upplevelsen utav möjligheten till delaktighet kan vi koppla 

till strukturen på APT mötena. Vilket vi tidigare redovisat så uppfattas APT som 

informationsmöten, det vill säga att mötena startas med en genomgång av all information 

vilket lämnar lite utrymme till delaktighet i beslutsfattande då de frågor de skulle kunna vara 

delaktighet i inte får utrymme på mötena. Det här hör även ihop med resultatet att 

medarbetarna anser att de vågar ta upp sådant de upplever vara förbättringsbart, de vet vilket 

forum de kan använda och att de känner sig hörda utav chefen, vilket borde innebära att även 

om lite plats lämnas till ”delaktighet” på APT så kan dem vara delaktiga. Men det är kanske 

då den individuella utvecklingen som tas upp och därav upplever de sig mer delaktig gällande 

det.   

 

Sammanfattningsvis kan vi konstatera att delaktighet och inflytande som vi tidigare påvisat 

inom den teoretiska referensramen kan komma i flera skepnader och det finns en del 

forskning inom detta område. Det resultat som denna undersökning gett oss visar att Karaseks 

krav- kontroll modell ligger i linje med de resultat som framkommit då vi ser delaktighet och 

inflytande som en del av att ha kontroll över sin arbetssituation som medarbetare. Eriksson 

(1991, s 163- 164) förklarar detta genom att då samverkansavtalet verkar för kollektiv 

kontroll så trängs individen mer och mer bort och det handlar mer om delaktighet och 

inflytande gällande övergripande frågor och mål som rör organisationen. Detta anser vi 

stämmer överens med vad som händer på Arbetsförmedlingen Kundtjänst.  
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5. Sammanfattande diskussion 
Syfte med denna uppsats var att genom ett medarbetarperspektiv se om Arbetsförmedlingen 

Kundtjänst i Karlskoga följer det samverkansavtal som finns på arbetsplatsen. Detta har 

undersökts genom att se på olika aspekter såsom delaktighet, inflytande och om medarbetarna 

upplever att de blir hörda på sin arbetsplats. Denna uppsats hade även för avsikt att se 

huruvida medarbetarna på Arbetsförmedlingen upplevde att cheferna på arbetsplatsen följde 

samverkansavtalet. Här kommer vi att redovisa våra slutsatser samt diskutera vår uppsats. 

 

Slutsatser 
För att se om medarbetarna anser att arbetsförmedlingen lever upp till samverkansavtalet 

(vilket är vårt syfte) så ser vi på hur medarbetarna anser att de fullföljer ändamålet med 

samverkansavtalet vilket de angett är att ta till vara på medarbetarnas kunskap, erfarenhet och 

engagemang för att kunna utveckla verksamheten.  För att uppnå detta ändamål finns ett antal 

kriterier som vi redovisat för tidigare under den teoretiska referensramen i kapitlet 

Arbetsförmedlingens samverkansavtal (s 7) och vi kommer se huruvida dessa enligt denna 

undersökning upplevs efterföljas av medarbetarna: 

 

De första två punkterna gällande hur Arbetsförmedlingens kundtjänst ska uppnå 

samverkansavtalets ändamål handlar om verksamhetens mål och kopplingen mellan dessa mål 

och arbetstagarens arbetsinsats anser vi inte kan sägas vara helt uppfyllda i samverkansavtalet 

då vi menar att är det oklart för medarbetarna vad verksamhetens mål står för kan det bli 

problematiskt att utöver det se kopplingen till den egna arbetsinsatsen. Möjligheten till ett 

kontinuerligt lärande genom personlig utveckling för medarbetarna är en annan utav dessa 

punkter angående vad som behövs för att möjligöra samverkansavtalets mål. Resultatet ger 

oss att Arbetsförmedlingen ger lite eller inget utrymme till ett kontinuerligt lärande. Det 

resultatet kopplat till att medarbetarna upplever att arbetet leder till personlig utveckling visar 

att medarbetarna anser att denna punkt i samverkansavtalet inte efterföljs. Punkten att arbetet 

ska organiseras så att det skapar en god kommunikation och ett öppet, utvecklande 

arbetsklimat har vi kunnat påvisa flertalet gånger uppfylls när vi ser till resultatet och därmed 

anser vi att denna punkt upplever medarbetarna efterföljs. Gällande punkten att arbetet ska 

vara meningsfullt och ge möjlighet till variation enligt samverkansavtalet gav resultatet oss 

slutsatsen att Arbetsförmedlingen Kundtjänst har medarbetare som är motiverade samtidigt 

som de upplever en relativ låg variation i arbetet. Den punkten är därmed uppfylld vad gäller 

motivation men kan inte anses uppfylla behovet av variation på arbetsplatsen enligt 

medarbetarna.  

 

Utav dessa fem punkter får vi slutsatsen att de visar tendenser på att de delvis uppfylls, det är 

med liten marginal några av punkterna får en majoritet ”positiva” svar vilket visar på att en 

del kan förbättras vilket innebär att samverkansavtalets effekter kan bli ännu bättre. 

Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga har genom samverkansavtalet lyckats att få in en 

struktur på arbetsplatsen som har medfört att samverkansavtalet förknippas med en trygghet 

organisatorisk snarare än för individen då den ger klara riktlinjer med forum för samtliga 

frågor som kommer upp på arbetsplatsen. Samverkansavtalets funktion organisatorisk menar 



31 
 

medarbetarna är något som fungerar på arbetsplatsen men kan leda till att samverkansavtalets 

framfart skett på bekostnad av individens plats.  

 

Slutligen kan vi konstatera att svaren på våra grundläggande frågeställningar är att 

medarbetarna på Arbetsförmedlingen Kundtjänst i Karlskoga anser att sektionscheferna följer 

samverkansavtalet enligt hur det är utformat. Resultatet visar på att sektionscheferna verkar 

för en tydlig dialog på arbetsplatsen, sätter medarbetarna i fokus genom att vara tillgängliga 

för dem samt bidrar till struktur på arbetsplatsen och att skapa engagemang från 

medarbetaren. Det medarbetarna upplever som förändrings bart är tydligare återkoppling från 

sektionschefernas sida när det kommer till de synpunkter medarbetarna tar upp exempelvis på 

APT och hur sektionscheferna i ett senare skede vidareutvecklar dessa synpunkter. 

Medarbetarna upplever även att de blir hörda på arbetsplatsen, de vet vilket forum de kan 

använda för olika frågor och vågar ta upp frågor de anser vara förbättringsbara. Upplevelsen 

av delaktighet är splittrat då medarbetarna anser sig ha större delaktighet när det kommer till 

den egna utvecklingen än deras arbetssituation vilket kan bero på individens eget intresse till 

utveckling men även att den offentliga sektorns hierarkiska struktur fortfarande finns kvar till 

viss del. Dock anser vi att de verkar vara nöjda med samverkansavtalet och det utökade 

inflytande och delaktighet den bidragit till även om det kan utvecklas mer.   
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Diskussion 
Vi kan konstatera att slutsatsen av vår undersökning/uppsats är att samverkansavtalet på 

Arbetsförmedlingens kundtjänst i Karlskoga fungerar till viss del och att det finns utrymme 

för förbättring. Bland annat behövs mer kunskap om verksamhetens mål, större möjlighet till 

personligt lärande och större variation i arbetet. Samverkansavtalets inflytande är att det 

bidragit med en struktur till arbetsplatsen vilket medfört att alla kan vara med och ta sitt 

ansvar, både chefer och medarbetare. Samverkansavtalet har fört med sig ett antal 

mötesplatser vilket medarbetarna anser gör att de vet vart de ska använda sig och vilka forum 

de har till sitt förfogande om de har någon fråga att ta upp. Samverkansavtalet verkar således 

vara ett bra sätt för att bidra till att arbetsgivare, arbetstagare och fackliga organisationer kan 

arbeta mot bättre arbetsmiljö och verksamhetsmål tillsammans även inom offentlig sektor. Att 

det rör sig om en arbetsplats inom den offentliga sektorn kan vara en anledning till att 

medarbetarna upplever mer delaktighet i vissa frågor än andra, utöver den faktorn att de har 

större intresse för vissa frågor. Dock kan vi se att den förr så stela offentliga sektorn går mot 

att bli mer likt den privata och bli mjukare i det att cheferna tar sig tid och lyssnar på 

medarbetarna, även om medarbetarna saknar viss återkoppling ibland.    

 

Slutsatsernas styrka ligger i att vi i vår enkät fått en bredd på frågorna och därmed fått en 

övergripande bild utav medarbetarnas syn på samverkansavtalet vilket bidragit till bra 

slutsatser. Även det att slutsatserna vi fått, om man ser till varje fråga, verkar följa forskning 

inom området. En svaghet med slutsatserna är omvänt att då vi fått en bred övergripande bild 

kan ha missat djupare detaljer inom delområden, med detta menar vi att en vidareutveckling 

av denna undersökning skulle kunna göras om exempelvis delaktighet eller chefen, men i 

denna undersökning fanns bara utrymme med några få frågor då en enkät inte bör ha allt för 

många frågor.  

 
En svaghet denna uppsats har, vilket kunde ha gjort bättre rör det höga bortfall vi fick. Denna 

undersökning hade en relativ låg svarsfrekvens på 52 procent och själva utskicket av enkäten 

kunde ha gjorts annorlunda för att eventuellt få en högre svarsfrekvens anser vi. Det som hade 

kunnat höja svarsfrekvensen kunde varit om enkäterna delades ut under till exempel APT och 

att respondenterna fick göra enkäten omgående och det fanns ett insamlingstillfälle i samband 

med mötet. Undersökningen var självfallet frivillig, men vi anser att detta kunde göra så att 

medarbetarna tog sig tid för undersökningen i större omfattning än om de har ett antal dagar 

på sig att göra en enkät då det finns en risk att medarbetarna skjuter upp på att fylla i enkäten 

eller att de glömmer bort det. Ett annat alternativ hade varit att skickat ut den elektroniskt och 

se till att det automatiskt skickats påminnelser till de som inte svarat på enkäten. Dock anser 

vi att denna undersökning har en hög representativitet då vi ser till hur svarsfrekvensen 

gällande kön och ålder representeras i alla ålderskategorier samt att det var en relativt jämn 

fördelning till procent antal kvinnor och män som svarade på enkäten.  

 

Gällande bortfallet denna undersökning fick kan spekulationer även ske att medarbetarna 

upplever på arbetsplatsen att samverkansavtalet inte är relevant och därmed väljer 

medarbetarna att inte svara på enkäten. Medarbetarna kan även uppleva att samverkansavtalet 

är något som fungerar på arbetsplatsen och därmed inget som behöver utredas.  
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Vi har i denna uppsats teorikapitel konstaterat att det kan finnas en positiv hälsoeffekt utav 

samverkansavtalet (ökad delaktighet och inflytande m.m.) och därmed för att vidareutveckla 

denna studie skulle man kunna gå djupare in och undersöka arbetsmiljön och hälsan på 

arbetsplatsen. Detta för att se om de kan uppnå en ”hälsosammare” arbetsplats genom ökad 

delaktighet.  

 

Hur medarbetarna ser på samverkansavtalet anser vi kan fördjupas då vi undersökt 

samverkansavtalets grunder utan någon direkt fördjupning inom de områden som finns inom 

samverkansavtalet. Det som nu kan vara intressant för Arbetsförmedlingen Kundtjänst i 

Karlskoga är att se till huruvida de olika samverkansträffarna går till och, framförallt hur APT 

kan uppnå en optimal nivå och bidra till att medarbetarna känner sig delaktiga. Detta då det 

visats att APT mötena har en stor roll för medarbetarnas delaktighet i samverkan och att dess 

utförande kan påverka medarbetarnas möjlighet till ytterligare inflytande och delaktighet.     

 Delaktighet på arbetsplatsen och huruvida medarbetarna upplever detta kan även appliceras 

på att närmare undersöka APT men även att man också fokuserar på stuktur och innehåll och 

vad som faktiskt sägs under dessa möten. Denna undersökning påvisade att medarbetarna 

eftersökte en förändring inom detta område och vad denna förändring är kan således utvecklas 

med mer djupgående forskning.  
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http://www.utvecklingsradet.se/3325
http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/hcinet/ht04/library/docs/Stress-bakgr.pdf
http://www.it.uu.se/edu/course/homepage/hcinet/ht04/library/docs/Stress-bakgr.pdf
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Bilaga 1 

 

Lokal överenskommelse om samverkansformer på 
Arbetsförmedlingen Kundtjänst Karlskoga 

Samverkansdialoger sker i fyra arenor: Utvecklingssamtalet, APT, LSG och 
Resultatdialoger. 

 

Utvecklingssamtal 

  

• Utvecklingssamtal utgör grunden av samverkan på individnivå. Utvecklingssamtal skall 

genomföras minst en gång per år. 

• Dokumentation/överenskommelse noteras och sparas dels av individen och dels av 

närmaste chef. 

 

APT 

• Arbetsplatsens APT sker sektionsvis. 

• APT genomförs företrädesvis en gång per månad. 

• Samtalsledare eller sektionschef leder mötet – valfritt för respektive sektion. 

• Möteslängden är i regel 2 timmar. 

• Kallelse med dagordning bör vara deltagarna tillhanda fredagen innan mötet. Frågor 
till APT anmäls senast torsdagen innan mötet ska äga rum till respektive sektionschef, 
via facklig företrädare eller skyddsombud. 

• Dagordningens utformning med fasta punkter: Återkoppling från föregående möte, 
information från ledningen, dialog om verksamheten, arbetsmiljö, frågor till nästa 
APT, frågor att lyfta till LSG. 

• Minnesanteckningarna ska vara färdigskrivna och tillgängliga företrädesvis andra 
arbetsdagen efter mötet. Förslag att sekreterare är utsedd innan mötet. Rutinen för 
detta fastställs i respektive sektion. Minnesanteckningar sparas på G samt skrivs ut 
och sparas i pärm hos administratören. 

• Arbetsgivaren kan sammankalla ytterligare APT möten vid behov. De fackliga yrkar för 

extra APT genom arbetsgivaren. De fackliga parterna skall informeras om detta innan 

extramöten tillkallas. 

• Uppföljning av den lokala överenskommelsen kommer att ske halvårsvis. Första 
uppföljningen sker i juni 2011.  

• Informationsmöte med all personal genomförs som regel en gång per månad. 
Arbetsförmedlingschef eller dennes ersättare håller i mötet. 
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Lokala Samverkansgruppen (LSG) 

 

• LSG genomförs senast 10 dagar efter varje APT. Arbetsgivaren företräds av 
arbetsförmedlingschefen som även är mötesordförande och beslutande. 
Ställföreträdande chef träder in då arbetsförmedlingschefen inte kan delta. 
Sektionscheferna deltar och en av dem är sekreterare.  De fackliga representanterna, 
en representant från SACO, SEKO och ST och skyddsombudet deltar. 

• Förslag till dagordning samt eventuella bilagor skall vara mötesdeltagarna tillhanda via e-

post senast två dagar innan mötet.  

• Arbetsgivaren upprättar protokoll från mötet senast samma vecka. Protokollet 

överlämnas skriftligt till samverkansparter för underskrift. Protokollet skall vara åter till 

arbetsgivaren inom fem arbetsdagar. 

• Vid behov av brådskande samverkansfrågor kallar arbetsgivaren de fackliga parterna till 

extra LSG. De fackliga parterna eller skyddsombudet initierar extra LSG via 

arbetsgivaren. 

• Uppföljning och utvärdering av lokal överenskommelse skall ske vid första LSG efter 
juni- och december månads (2011) APT där frågan har lyfts i personalgruppen för 
uppföljning/utvärdering av lokal överenskommelse. 

 

Resultatdialoger 

 

• Resultatdialoger genomförs som regel en gång i månaden sektionsvis 

• Mötet leds av sektionschefen eller dennes ersättare (denna punkt är ändrad i november 

2012). 

 

 

Karlskoga den 4 november 2010 

  

 

   
………………………………….    …………………………… 
Björn Eriksson  Arbetsgivare   Gun Wincrantz ST
  
 
 
……………………………    ………………………….. 
Maria Petersson SACO    Anna Johansson SEKO
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Bilaga 2 

Tack för att du tar dig tid att utföra denna undersökning! Vi har som mål med denna 
undersökning att se till hur du som medarbetare på Arbetsförmedlingen tycker att det 
samverkansavtal som finns på arbetsplatsen efterföljs och om du i den utsträckning du 
önskar får vara med till påverkan inom din arbetsplats.  
 
Denna enkät består av fyra delar där bakgrundsfrågor kommer att utföra den första delen. 
Dessa bakgrundsfrågor har som uppgift att kunna hjälpa oss i denna undersökning att kunna 
urskilja just ditt svar utifrån vem du är. Dina specifika bakgrundsfrågor kommer att 
behandlas konfidentiellt och därefter förstöras så fort vi fått fram resultat och vi kommer 
inte kunna återkoppla dessa bakgrundsfrågor till dig som person. Totalt rör det sig om 38 
frågor som ska besvaras och tar uppskattningsvis 5- 10 minuter.  
Din medverkan är självfallet frivillig men väldigt betydelsefull för undersökningens kvalitet 
samt att det ger dig möjlighet till påverkan på din arbetsplats då resultatet kommer att 
översändas till ansvarig Arbetsförmedlarchef. Det är därför av största vikt att du svarar på 
samtliga frågor och så utförligt som möjligt i denna undersökning, detta för att vi ska få ett 
så sanningsenligt resultat som möjligt. Denna undersökning har tidigare inte utförts och vi 
tycker att det är extra kul att det är nytt material i och med denna undersökning som 
kommer att komma fram och hoppas på högt deltagande. 
 
När du är färdig med enkäten lägger du tillbaka den i kuvertet som är medskickat och 
försluter det. Kuvertet lägger du sedan i en låda som står inne hos Björn Eriksson. 
 
TACK PÅ FÖRHAND FÖR DIN MEDVERKAN! 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Kristin Björnfoth och Sofia Grahn 

1 Bakgrundsfrågor 
 

1. Hur gammal är du? 
 

20- 30 år            1  31- 40 år            2      41- 50 år            3    51- 60 år            4    61-70 år          
       

2. Kön? 
 
Man…………………………..…..              1 

Kvinna…………………..……….              2 

3. Vad har du för avslutad utbildning? 
 
Grundskoleutbildning…….             1 

Gymnasieutbildning…….…             2 

Universitetsutbildning ..…             3 
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Del 2 Om samverkan efterföljs och funktion  
Nedan finner du ett antal påståenden gällande hur du som medarbetare upplever att 
samverkansavtalet efterföljs och hur du upplever att det fungerar på din arbetsplats. Du ringar in den 
siffra som du anser passa bäst in på påståendet. På fråga 13- 15 har du även möjlighet att utveckla 
ditt svar. 

 
Stämmer   Stämmer      Stämmer    Stämmer 

   inte alls       i någon        till stor         helt och       
                mån               del               hållet 
         

4. Jag har god kännedom om vad                          1                   2                   3                  4               
Samverkansavtalet innefattar.  
 

5. Samverkansavtalet förknippas med en            1                   2                   3                  4 
       trygghet på min arbetsplats. 

 
6. Jag vet vart jag ska vända mig när jag              1                   2                   3                  4 

vill lyfta fram något gällande arbetsmiljön.  
 

7. Jag tar ansvar när det kommer till att               1                  2                   3                  4            
 vara delaktig i verksamhetens utveckling. 
 

8. Arbetsplatsens utformning stödjer till en         1                  2                   3                  4 
god kommunikation mellan mig och  
sektionschefen. 
 

9. Jag skulle medverka på samverkansmöten       1                  2                  3                  4 
även om det inte vore obligatoriskt. 
 

10. Mitt arbete är varierande.                                   1                  2                   3                  4 
 
 

11. Mitt arbete är meningsfullt.                                1                  2                   3                  4 
 
 

12. Min arbetsplats eftersträvar beslut som sker  1                  2                   3                  4 
i samförstånd mellan chef och medarbetare. 
 

13. Jag tycker att samverkansavtalet är något        1                  2                   3                  4                
positivt på min arbetsplats. 
Motivera gärna ditt svar: _______________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
 

14. Verksamhetens mål är tydliga.                           1                  2                   3                   4 
Motivera gärna ditt svar:________________________________________________ 
____________________________________________________________________ 
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15. Vad anser du att samverkansavtalet bidrar till på din arbetsplats? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 

Del 3 Chefernas delaktighet i samverkansavtalet 
Nedan finner du ett antal påståenden gällande hur du upplever hur sektionscheferna efterföljer 
samverkansavtalet. Du ringar in den siffra som du anser passa bäst in på påståendet. I fråga 22- 25 
har du även möjlighet att utveckla ditt svar.  

 
   Stämmer   Stämmer     Stämmer    Stämmer        

                 inte alls     i någon         till stor       helt och  
                  mån              del         hållet 

 
16. Min chef verkar för en tydlig dialog.               1                  2                   3                    4 

 
 

17. Vid önskemål finns det möjlighet till en         1                  2                   3                    4         
dialog mellan mig och min chef.         
 

18. Min chef tar sig tid för medarbetarna.           1                  2                   3                    4 
 
 

19. Det som kommer fram under olika                 1                  2                   3                    4                
Samverkansmöten tas upp och bearbetas  
av ansvarig sektionschef. 
 

20. Sektionscheferna verkar för en bra                 1                 2                   3                     4         
arbetsmiljö. 
 

21. Kritik framförs på ett konstruktivt och            1                 2                   3                    4                    
positivt sätt under samverkansträffar.   

 
 

22. Utvecklingssamtal sker i önskad omfattning. 1                  2                   3                    4 
Motivera gärna ditt svar:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 
 

23. Resultatdialog sker i önskad om fattning.       1                  2                   3                    4 
Motivera gärna ditt svar:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

 
24. Arbetsplatsträffar sker i önskad omfattning.  1                  2                  3                    4 

Motivera gärna ditt svar:_________________________________________________ 
_____________________________________________________________________ 

25. Hur ska din arbetsplats organisera sig för att uppnå en bra dialog? 
_____________________________________________________________________
_____________________________________________________________________ 
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Del 4. Delaktighet och arbetsplats 
I denna avslutande del handlar påståendena om din delaktighet på arbetsplatsen och huruvida du 
upplever din arbetsplats. Du ringar in den siffra som du anser passa bäst in på frågan.  

 
   Stämmer   Stämmer    Stämmer    Stämmer         

inte alls      i någon        till stor       helt och  
                     mån               del             hållet 

 
26. Min arbetsplats ger mig utrymme till ett             1                 2                 3                   4      

kontinuerligt lärande. 
 

27. Min tidigare arbetslivskunskap tas tillva              1                 2                 3                   4                
av verksamheten. 
 

28. Jag anser det är jobbigt att ta upp något som     1                 2                 3                  4    
Upplevs förändrings bart på arbetsplatsträffar. 
 

29. Jag har inflytande över det egna arbetet om       1                 2                 3                 4               
så önskas. 

 
30. Jag är delaktig när det kommer till individuell     1                 2                 3                 4          

utveckling på min arbetsplats. 
 

31. Det är ett öppet och utvecklande arbetsklimat.  1                 2                 3                 4 
 

32. På min arbetsplats verkar vi för en god                 1                 2                 3                 4 
samarbetskultur. 
 

33. Jag är delaktig vid beslutsfattande över min        1                 2                 3                 4 
arbetssituation. 
 

34. Jag trivs på min arbetsplats.                                    1                 2                 3                 4 
 
 

35. På min arbetsplats är vi öppna för nya idéer       1                 2                 3                 4           
och förslag. 
  

36. Vi medarbetare delar med oss till varandra av   1                 2                 3                 4      
våra kunskaper och erfarenheter. 
 

37. Jag är med och påverkar över arbetsplatsen      1                 2                 3                  4 
verksamhet. 
 

38. Jag tycker att mitt arbete leder till en                  1                 2                 3                  4            
Personlig utveckling. 

  

Tack för din medverkan! 


