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Abstract 
 

Consequences of cooperation between different units within caregiving organizations 

 

The aim of this study is to investigate the consequences of a newly introduced 

cooperation between units within social care organizations in Sweden. The empirical 

data is based on qualitative interviews with two focus groups, care workers (n=4) and 

unit managers (n=2) in two different muncipalities. For the analysis we have used 

adminstrative theory and theories of leadership. The result showed that unit managers 

tend to have more positive attitudes towards cooperation as a way of working, than the 

attitudes of care workers. We argue that even though they aim for the same result, 

giving good care for their patients, they have different views of cooperation as a 

working method. Our conclusion is that unit managers tend to promote the interest of 

the organisation, while care workers tend to promote their own working conditions 

when it comes to organizational changes.  
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Sammanfattning 
Vår uppsats syfte är att belysa konsekvenser av ett nyinfört samarbete mellan 

verksamhetsområden inom vård- och omsorgsorganisationer. Genom kvalitativa 

intervjuer med enhetschefer samt omvårdnadspersonal så har det empiriska materialet 

samlats in från två olika kommuner i Sverige. För att analysera har vi använt oss av 

administrativ teori samt teorier om ledarskap. Resultatet visade att enhetschefer tenderar 

att vara mer positiva inför samarbete som arbetsform än omvårdnadspersonal. Vi menar 

att även om båda yrkeskategorierna arbetar utifrån samma mål, att ge god omvårdnad 

för brukarna, så skiljer sig synen på samarbete som arbetsmetod. Vår slutsats är att 

enhetschefer tenderar att se på samarbete utifrån vad som gynnar organisationen. 

Omvårdnadspersonal ser istället på samarbete utifrån vad som gynnar arbetsplatsen. 

 

Nyckelord: 

Samarbete, arbetsmiljö, ledarskap, fenomenografi, uppfattningar, 

organisationsförändringar. 
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1. Inledning 
Abrahamsson och Andersen (2005) har definierat begreppet organisatorisk förändring, 

vilket innebär att kontinuerliga framsteg ska främjas, balansen i organisationen ska 

upprätthållas, teknologin ska tas tillvara på och utvecklingen följas genom en normal 

struktur och ledningsprocess. De menar att det faktum att organisationer förändras är 

oundvikligt då en organisation förändras kontinuerligt, till exempel vid varje 

nyanställning som görs eller vid kompetensutveckling av befintlig personal.  

 

Under vår praktik på Socialförvaltningen i Östhammar och inom LSS-verksamheter i 

Uppsala uppmärksammade vi att ett centralt ämne för kommunerna verkade vara 

behovet av att omorganisera vård- och omsorgsverksamheter i riktning mot ökad 

samverkan. På båda våra praktikplatser var organisationerna under en större förändring 

som innebar samverkan mellan enheter och därmed utökat samarbete för 

personalgrupper. I vår uppsats belyser vi hur man inom äldreomsorgen organiserade om 

sin vård- och omsorgsverksamhet genom att sammanföra hemtjänst och särskild 

boendeform för äldre till en verksamhet per ort, istället för som tidigare separata 

vårdverksamheter. Omorganisationen innebar att en större personalgrupp bildades i 

syfte att samarbeta såväl på boendet som ute i samhället för att nå ett gemensamt mål. 

Inom LSS-verksamheterna fokuserade man på vikten av samarbete och förändrade 

organisationens bemanningsrutiner till att omsorgspersonalen ska kunna samarbeta 

tillsammans med andra verksamheter än den verksamhet de är placerade på, i detta fall 

andra gruppbostäder. En vidare beskrivning av de utförda förändringar som berört 

verksamheterna kommer vi att redogöra för under rubriken ”De studerade fallen”.  

 

Vi har båda flera års erfarenhet från vård och omsorgssektorn i form av att arbeta som 

vårdbiträde samt som boendeassistent på verksamheter inom äldreomsorg respektive 

funktionshinderomsorg, vilket är det begrepp vi kommer att använda i uppsatsen då vi 

nämner LSS-verksamheterna. Därmed har vi en förförståelse för hur omvårdnadsarbete 

på gruppbostäder och särskilda boenden fungerar i praktiken. Vår uppfattning är att 

verksamheterna inom funktionshinderomsorg eller äldreomsorg har styrts mot att 

primärt vara självförsörjande enheter med begränsat eller obefintligt samarbete med 

andra enheter. Enligt våra erfarenheter har man tidigare inte fokuserat på att samarbeta 
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mellan olika enheter i samma utsträckning som idag jämfört med när vi började arbeta 

inom organisationerna för cirka tio år sedan. Inom funktionshinderomsorgen har försök 

till att skapa ett mindre samarbete med andra gruppbostäder tidigare prövats under tiden 

då en av oss arbetade i organisationen. Dessa försök har tillkommit på förslag av 

enhetschef och mottagits med blandade känslor hos omvårdnadspersonalen. 

Arbetsformen har dock inte kunnat implementeras, utan personalen har återgått till 

tidigare arbetssätt. Således har man tidigare frångått den arbetsform baserad på ett 

samarbete mellan gruppbostäder man önskat införa. I och med en förändring som 

implementerats vid årsskiftet görs alltså ytterligare ett försök att införa ett utökat 

samarbete mellan personalgrupper på olika enheter. Begreppet arbetsform syftar i denna 

uppsats till den form av utökat samarbete som de undersökta organisationerna valt att 

införa. 

 

Det faktum att båda organisationerna inom de kommunerna där vi praktiserade önskade 

ett utökat samarbete mellan personalgrupper, samt att tidigare försök att införa ett 

samarbete misslyckats, gjorde att vårt intresse fångades. Ordet samarbete i yrkeslivet 

kan medföra blandade känslor enligt vår erfarenhet. För en yrkeskategori kan samarbete 

innebära positiva attribut som fler möjligheter, stöd, utveckling, kostnadsminskningar 

och tidsbesparande. För den andra yrkeskategorin kan samarbete innebära negativa 

attribut som konkurrens, avvikande arbetssätt, tidskrävande förändring samt något som 

riskerar att bli onödigt kostsamt. Vi har kommit i kontakt med både positiva och 

negativa reaktioner på ordet samarbete under tiden vi arbetat inom organisationerna, 

vilket har väckt vår nyfikenhet. Varför skiljer sig omvårdnadspersonalens uppfattningar 

om begreppet samarbete sig åt?  

 

Två yrkesgrupper fokuseras i uppsatsen: omvårdnadspersonal och enhetschefer. Med 

”omvårdnadspersonal” menar vi i uppsatsen de som arbetar som vårdbiträde eller 

undersköterska alternativt boendeassistent inom de undersökta organisationerna. Med 

”enhetschefer” avser vi personer som innehar en position som chef inom den berörda 

organisationen, det vill säga omvårdnadspersonalens arbetsgivare och närmsta chef. 

Enhetschef är det begrepp som kommer att användas genomgående i uppsatsen.  
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1.1 Problemformulering 
Debatten om vårdens och omsorgens organisation och tjänster är ofta inriktad på 

kostnaderna för den offentliga sektorn. Med denna debatt kommer även förslag om att 

den offentliga sektorn ska effektiviseras genom en anpassning av de tjänster som utförs. 

Samma tjänster ska utföras utan kostnadsökning i form av personalkostnader även om 

vårdtyngden ökar. Det råder en samstämmighet om att offentliga insatser inom vård och 

omsorg är behövliga i samhället, men det finns även kritik mot att dessa är svåra att 

individanpassa och därmed kan utgöra ett hinder för alternativa vårdmodeller att ta form 

(Furåker & Mossberg, 1997). I debatten om vård- och omsorgsorganisationer är den 

ekonomiska utsattheten ofta uttryckt i form av åsikter rörande vinstdrivande företag 

kontra kommunala verksamheter och dess kvalité. Det finns ytterligare en aspekt som 

inte diskuteras lika ofta och det är hur en verksamhet inom vård och omsorg leds 

(Angelis & Jordahl, 2014).  

 

Vår erfarenhet påverkar vår uppfattning vilken är att vård och omsorgsorganisationer 

ständigt är föremål för förändring. Vår uppfattning stärks utav Furåker och Mossbergs 

(1997) forskning som nämner att vård och omsorgsorganisationer måste förändras för 

att spara samt fördela tillgängliga resurser. Vi vill studera en sådan förändring utifrån 

hur ett nyinfört samarbete uppfattas av omvårdnadspersonal samt enhetschefer. Detta 

kommer att belysas utifrån två teman, ledarskap och arbetsmiljö för både 

omvårdnadspersonal och enhetschef. Utifrån tidigare forskning har vi sett att dessa två 

faktorer, ledarskap och arbetsmiljö, är centrala för vård- och omsorgsorganisationer. 

Detta kan speglas i omvårdnadspersonalens och enhetschefens uppfattningar angående 

det nyinförda samarbetet mellan personalgrupper och hur det påverkar de berörda 

personerna i de aktuella yrkeskategorierna.  

 

1.2  Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien är att utifrån omvårdnadspersonals och enhetschefers perspektiv 

undersöka uppfattningar av konsekvenserna vid ett nystartat samarbete mellan 

verksamhetsområden inom samma organisation. Detta genom att studera dels en 

verksamhet som under det senaste året startat ett samarbete mellan hemtjänst- och ett 

särskilt boende inom äldreomsorgen, dels flertalet LSS-bostäder som sinsemellan 

påbörjat ett samarbete sedan fyra månader tillbaka. 
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Studien innefattar följande frågeställningar: 

 

1. Vilka förtjänster respektive brister uppfattas det införda samarbetet ha medfört? 

2. Vilken uppfattning har omvårdnadspersonal om samarbete med personal från 

andra enheter som integrerats på grund av organisatoriska förändringar? 

3. Vilken uppfattning har enhetschefer om samarbete med personal från andra 

enheter som integrerats på grund av organisatoriska förändringar? 

 

De olika uppfattningar som omvårdnadspersonalen och enhetscheferna ger uttryck för i 

studien ställs i relation till vald litteratur och forskning.   

 

1.3 Relevans för socialt arbete 
Enligt Socialstyrelsens (2011) föreskrifter i SOSFS 2011:9 4:e kapitlet 5§ ska 

verksamheter samt socialtjänst som arbetar med LSS samverka med andra verksamheter 

eller myndigheter för att säkerställa kvalité på alla insatser för den enskilde. IVO, 

Inspektionen för vård och omsorg, är det myndighetsorgan som utövar tillsyn samt ger 

tillstånd för verksamheter inom äldreomsorgen. Deras hemsida (http://www.ivo.se) 

anger, att verksamheter inom äldreomsorgen ska komma att samverka, likt 

verksamheter inom LSS, med andra verksamheter enligt SOSFS 2011:9 4:e kapitlet 5§.  

 

Utifrån Socialstyrelsens föreskrifter som styr de verksamheter som undersökts i studien 

kan vi se att samverkan med andra verksamheter för att uppnå hög kvalité för brukaren 

är en skyldighet. Dessa verksamheter är beroende av statlig finansiering och därmed 

påverkade av det politiska läget samt hur regeringen prioriterar dessa 

verksamhetsområden i Sverige. I kommuner finns även politiska aktörer i form av till 

exempel ledamöter i socialnämnd som genom sina beslut påverkar hur verksamheterna 

ska arbeta och under vilken budget verksamheten ska lyda. Denna studie kan tillföra 

kunskap inom fältet för det sociala arbetet i form av ett tydliggörande av hur 

enhetschefer och omsorgspersonal uppfattar en ny arbetsform som beslutats utifrån en 

högre nivå, vilket för personalen i verksamheterna innebär samarbete med 

personalgrupper man inte tidigare arbetat med. Utifrån deras uppfattningar kan studien 
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visa hur man som personal värderar och uppskattar arbetsformer som innebär 

samarbete. 

 

1.4 Uppsatsen disposition 
Avsnittet avser att redogöra för den struktur som uppsatsen kommer att presenteras 

utifrån. Backman (2008) skriver att en lineär disposition är vanligt förekommande vid 

presentationen av kvalitativa rapporter. Dispositionen följer en logisk uppläggning i 

form av introduktion, problem (frågeställning), metod, resultat och diskussion. 
  
Vår uppsats kommer följa den traditionella strukturen för forskningsrapporter. 

Uppsatsens första sidor består av en sammanfattning på svenska samt en på engelska, 

abstract. Därefter följer ett förord. Uppsatsen har 6 stycken huvudrubriker; Inledning, 

tidigare forskning, teoretiska utgångspunkter, metod, resultat och analys samt 

diskussion. 

 

1.5 Centrala begrepp 
Under denna rubrik kommer vi presentera definitionen av de centrala begrepp som vi 

kommer att använda oss av i studien. 

 

Vår studie syftar till att utifrån omvårdnadspersonals och enhetschefers perspektiv 

undersöka uppfattningarna av konsekvenserna av ett nyinfört samarbete mellan 

verksamheter inom samma organisation. Med samarbete menar vi det arbete som sker 

mellan personalgrupper och enheter som tidigare inte varit en del av varandras dagliga 

arbete. Arbetsform är ett begrepp som används i uppsatsen vilket definieras av det 

utökade samarbete som nyligen införts mellan de berörda verksamheterna. 

Omvårdnadspersonal, som utför det dagliga arbetet, är den benämning vi använder för 

de boendeassistenter som arbetar på gruppboenden med personer som omfattas av LSS 

samt vårdbiträden och undersköterskor som arbetar inom äldreomsorgen. 

Funktionshinderomsorg är det begrepp vi kommer att använda i uppsatsen då vi syftar 

till LSS-verksamheterna. Vidare används begreppet enhet med vilket vi avser de olika 

boenden/boendeformer som personalen är verksam vid. Enhetschefer är 

omvårdnadspersonalens arbetsgivare samt närmsta chef i beslutandeposition och det är 
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även enhetscheferna som kommer att omfattas av begreppet ledarskap då vi syftar till 

dessa som ledare.  

 

Yrkesgrupper som medverkat i studien arbetar i en hierarkiskt uppbyggd organisation 

vilket Jacobsen & Thorsvik (2002) menar är en organisation med vertikal styrning där 

varje person har sin funktion och där personer i överordnade positioner har 

befogenheten att ge personer i underordnade positioner order.  

 

2. Tidigare forskning 
Vi kommer i detta avsnitt presentera den tidigare forskning som vi valt då vi anser att 

dessa har relevans för våra frågeställningar. Kapitlet inleds med en redogörelse för hur 

vi gått tillväga då vi sökt efter tidigare forskning. Den tidigare forskningen kommer 

sedan att användas vid analysen av resultatet. Detta för att se huruvida uppfattningarna 

vid organisationsförändringen, som syftar till att möjliggöra ett utökat samarbete mellan 

personalgrupper, påverkats av ledarskapet. Samt om samarbete påverkar individens 

uppfattning angående sin arbetsmiljö. 

 

2.1 Urval av tidigare forskning 
I urvalet av litteratur till uppsatsen har vi valt att fokusera på områden som berör 

ledarskap och arbetsmiljö. Vi har valt ledarskap då vi hade ett antagande att ledarskapet 

kan påverka personalens attityder angående samarbete. Arbetsmiljö är en faktor som är 

central för personalen vid samarbete och förändringar. Inom ämnesområdet vård och 

omsorg handlar många forskningsartiklar om det mediciniska området. Artiklarna 

fokuserar på den medicinska vården som den enskilde kan få eller på den enskildes 

hälsa. Då vi inte har valt att fokusera på den enskilde eller på någon medicinsk 

behandling och hälsa så har vi valt ut litteratur som fokuserar på samarbete och 

samverkan. Den forskning vi sedan har valt att ta med i studien redogör för samarbete 

och samverkan utifrån ledarskap och arbetsmiljö. 

 

För att söka efter tidigare forskning har vi utgått från Högskolan i Gävles databas och 

sökt i Discovery samt DiVA. Då vi önskat få tillgång till ett större utbud av tidigare 

forskning använde vi oss av ITHAKA´s databas JSTOR. Vi använde oss av sökord som 

”ledarskap”, ”arbetsmiljö”, ”vård och omsorg”, ”samarbete”, ”LSS”, ”äldreomsorg”, 
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”elderly”, ”leadership”, ”cooperation”, ”samverkan”, ”working environment”, ”care-

giving organizations”. Vi avgränsade oss genom att endast välja vetenskapliga artiklar 

som var refereegranskade och som fanns att tillgå i fulltext, vilket gav oss flertal träffar. 

Majoriteten av de vetenskapliga artiklarna fokuserade endast på den medicinska hälsan 

hos individen vilket inte föll inom vårt område.  

 

Vid en ytterligare sökning avgränsade vi genom att välja refereegranskat och rapport 

vilket resulterade i fyra vetenskapliga publikationer. En av dessa fyra var en rapport 

som handlade om arbetsmiljö och resterande valdes bort då de fokuserade på kulturella 

skillnader som vi inte ansåg vara av vikt för vår studie.  

 

Vi gick även in på kända vetenskapliga tidskrifters hemsidor, såsom Socialvetenskaplig 

tidskrift, för att söka i deras öppna arkiv på artiklar som publicerats. På Socialstyrelsens 

hemsida har vi funnit flera rapporter samt föreskrifter och allmänna råd som kan vara 

användbara där man sett till organisationer inom vård och omsorg samt hur dessa 

påverkas av organisatoriska förändringar och beskriver arbetsförhållanden för 

omvårdnadspersonal.  

 

Nyckelord som förekommer vid flera tillfällen i de artiklar som vi valt ut är: det 

villkorliga samtycket, trygghet, kommunikation, gemensamma mål, ledarskap, rättvisa, 

socialt klimat, omsorgspersonal, medarbetare och arbetsmiljö.   

 

I vårt sökande efter relevant forskning fann vi i tidigare C-uppsatser samt avhandlingar 

via deras referenser relevanta böcker och artiklar. Vi har sedan använt oss av de 

ursprungskällor vi ansåg varit relevanta för vår studie.  

 

2.2 Forskning om ledarskapets påverkan på arbetsplatsen 
Under temat ledarskap kommer tidigare forskning presenteras som behandlar 

ledarskapets mångfacetterade roll.  

 

Vid en organisationsförändring är det enligt Gustafsson (1996) viktigt att personer i 

ledande position inte enbart ser till sina egna intressen och fördelar med förändringar i 

sin organisation, utan att denne även ser till alla personalgrupper som omfattas av 
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förändringen samt hur dessa påverkas. En förutsättning för att få ett villkorligt 

samtycke, dvs. att personalen uppfattar att de har en möjlighet att påverka sin 

arbetssituation, är att personalen upplever att organisationen jämt fördelar bördor och 

uppoffringar vid omorganisation eller nedskärningar. Proceduriell rättvisa främjar ett 

villkorligt samtycke, det vill säga när personal uppfattar systemets regelverk och 

handlande som rättssäkert och rationellt fungerande samt att alla behandlas med 

omtanke och respekt. Vid situationer där politiker eller beslutsfattare vid ett genomfört 

samarbete handlat utifrån egen vinning med perspektiv på enbart deras egna 

verksamheter, kan detta uppfattas som att man lägger över bördorna på medarbetarna 

längre ner i organisationen. Detta kan resultera i att det villkorliga samtycke bland 

personalen, som en ledare bör eftersträva för att bibehålla en stark personalgrupp, kan 

förändras och personalen kan uppfatta att de arbetar under ett tvingat samtycke. Alltså, 

den proceduriella rättvisan uppfattas inte längre och personalen känner inte längre att de 

kan påverka sin arbetssituation, vilket i sin tur kan leda till att den anställde väljer att 

avsluta sin anställning. Enligt Gustafssons (1996) forskning tenderar personal att vara 

mer välvilliga att arbeta mot ett gemensamt mål vid en organisationsförändring, då de 

uppfattar att de kan påverka sin arbetssituation.  

 

Boekhorst (2014) menar att en autentisk ledare ska föregå med gott exempel då denne är 

en förebild för medarbetarna. Vidare menar Boekhorst (2014) att ledaren därmed skapar 

ett klimat på arbetsplatsen utifrån sina egna värderingar. Om en ledare håller en god 

kommunikation till sina medarbetare kan det skapas en trygghet som gör att 

medarbetare har en större vilja att arbeta utifrån ledarens beslut. Det autentiska 

ledarskapet innehåller fyra aspekter, den första aspekten är self-awareness. Self-

awareness uppstår när ledaren förstår sina styrkor, svagheter och begränsningar. Den 

andra aspekten relational transparency utgår från när en ledare visar sitt riktiga jag, sin 

moral och sina värderingar. Den tredje aspekten är balanced processing och Boekhorst 

(2014) menar att detta uppstår när ledaren granskar och överväger beslut som går emot 

de personliga åsikterna för att ta rättvisa beslut med en genuin omtanke för andra. 

Internalized moral perspective är den sista aspekten och den hänvisar till den inre 

moraliska kompassen. En autentisk ledare använder sig utav de internaliserade värdena 

av moral och etik i den beslutsfattande fasen. Boekhorst (2014) menar alltså att ett gott 
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ledarskap har egenskaperna av att se sina egna brister och tar beslut som gynnar 

situationen och dess berörda. 

 

Kilburg och Donohue (2014) har studerat hur känslor som kärlek, hat, rädslor, trygghet, 

respekt och respektlöshet påverkar relationer i en organisation. De har funnit att 

medarbetare i hierarkiska organisationer ofta har en aktning inför sina ledare som 

bygger på rädsla för att antingen förlora sitt jobb genom att inte prestera tillräckligt eller 

genom att inte följa order. Deras studie har även påvisat att denna typ av organisationer 

bygger på medarbetares behov av att få lön samt respekt för målet med verksamheten. 

Studien tar upp två typer av ledarskap, det första är ledarskapet som bygger på 

medarbetarnas rädsla som enligt författarna lämpar sig bäst i organisationer som har en 

löpande produktion och varje medarbetare fokuserar på sin del av produktionskedjan. 

Den andra typen av ledarskap är baserad på medarbetarnas respekt. Detta ledarskap 

lämpar sig bäst för organisationer som bedriver verksamheter som är beroende av 

medarbetarnas egen kreativitet. Författarna menar att ett visst mått av rädsla stärker 

organisationen men att för mycket rädsla hos medarbetarna skulle ge en motsatt effekt 

och ett negativt resultat i form av lägre kreativitet. Sammanfattningsvis visar Kilburgs 

och Donohues (2014) studie att ledarskapet bör byggas på respekt då kreativa 

medarbetare eftersträvas.  

 

2.3 Arbetsmiljö 
Under temat arbetsmiljö kommer tidigare forskning presenteras som behandlar 

organisatoriska förändringar och hur det påverkar uppfattningen av arbetsmiljön för 

medarbetaren.  

 

Vid organisationsförändringar är den organisatoriska värdegrunden ett begrepp som 

innebär att man ser till medarbetarnas kapacitet och utifrån detta etablerar värden som är 

möjliga att arbeta utifrån. Värdegrunden skapas därmed genom de mål som både 

individen och organisationen strävar efter och medför en upplevelse av bland annat 

rättfärdighet, medkänsla, värdighet och respekt vilket i sin tur har visats sig resultera i 

lägre omsättning av personal och bättre ekonomiska vinster (Lindberg & Vingård, 

2012).  
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Inom offentliga organisationer har begreppet samverkan blivit modernt och kan brukas 

vid enskilda tillfällen för att beskriva arbetsformer men även i organiserad utformning 

där man syftar till att implementera nya arbetsmetoder. Det den organisatoriska 

värdegrunden har gemensamt med begreppet samverkan är att båda definieras av att 

parter möts för nå fram till ett gemensamt mål. När samverkan införs på en arbetsplats 

innebär det ofta förändring av befintliga rutiner, normer och traditioner som måste 

lämna utrymme för nya de arbetsformerna. Detta för att nå ett fördelaktigt resultat där 

berörda parter gynnas för att nå ett gemensamt mål (Fridolf, 2000). 

 

En aspekt av arbetsmiljön är de förändringar som påverkar och förändrar individens 

arbetssituation. Agneta Abrahamsson (2007) har utfört en studie av tvärsektionellt 

samarbete. Studien, ”Det var inte så lätt som vi trodde”, beskriver en samlokalisering av 

två enheter, barnavårds- och mödravårdscentral, som tillsammans har bildat en 

familjecentral. Abrahamsson (2007) menar att samarbete är något som antas vara 

positivt men att det finns två olika faktorer som bör eftersträvas för att ett gott 

samarbete ska vara möjligt att genomföra.  

 

Den första faktorn som Abrahamsson (2007) nämner i sin studie är att 

moderorganisationen måste skapa yttre förutsättningar genom att avsätta tid för 

handledning och lärande för att en grupp ska kunna förändra sitt arbetssätt.  

 

Den andra faktorn som Abrahamsson (2007) beskriver är det faktum att personalen 

måste se betydelsen av hur man väljer att framställa sitt yrke utåt och hur den egna 

inställningen påverkar möjligheten för utveckling. Väljer personal att tala negativt om 

sin arbetssituation riskerar arbetsplatsen att få ett dåligt rykte. Personers olikheter skapar 

en möjlighet till utveckling men kan även skapa konflikter mellan personer på 

arbetsplatsen.  

 

Något som Abrahamsson (2007) nämner är att det förutsätts att medarbetare och ledning 

har ett gemensamt intresse av att samarbeta för att uppnå effektivitet och ökad service. 

Utifrån detta ökar motivationen och arbetstillfredsställelsen. Istället menar Carlström 

och Berlin (2004, refererad i Abrahamsson, 2007) att personalen riskerar att känna att 

de måste bevisa samarbetet som något positivt samtidigt som man inte vet varför man 
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samarbetar och vad det är för något positivt som ska komma ur samarbetet. Personal 

som genom en organisationsförändring, uppmanas att samarbeta riskerar att föra med 

tidigare spänningar i arbetsgruppen in i den nya samarbetsformen vilket tenderar att ”vi- 

och dem” tänkande skapas. Abrahamsson (2007) skriver att tidsbrist är en viktig 

komponent till att murar byggs och samarbete försvåras. Abrahamssons (2007) studie 

visade även att brister i samarbete på ledningsnivå mellan chefer tenderade att bidra till 

samarbetssvårigheter hos medarbetarna. För ett lyckat samarbete bör personalen sätta 

upp gemensamma mål för verksamheten vilket Abrahamssons (2007) studie visat ger ett 

positivt resultat. Abrahamsson (2007) skriver att personalen kan uppfatta förändringen 

som något negativt som skapar ängslan. När förändringen visat sig leda till ett positivt 

resultat så upplevs en känsla av befrielse samtidigt som förändringen kan ses som något 

positivt hos den personal som tidigare känt sig ängslig.  

 

Abrahamsson (2007) menar att på en högre instans i en hierarkiskt uppbyggd 

organisation ses samarbete som något positivt och politiskt lönsamt men många gånger 

förmedlas inte en tydlig struktur för hur rutiner ska förändras för att skapa 

förutsättningar för samarbetet. Detta kan sedan skapa ett hinder för medarbetarna att 

utföra själva samarbetet. Målen och anledningen till samarbetet måste lyftas och vara 

tydligt från den högre nivån, där de implicita motiven kortsiktigt är att kunna minska på 

organisationens utgifter samtidigt som god hälso-och sjukvård produceras. 

 

Sammanfattningsvis visar Abrahamssons (2007) studie att personal tenderar att ändra 

inställning från negativ till positiv då resultat av en organisationsförändring blivit tydlig. 

Ett positivt resultat uppnås genom att tydliga mål med förändringen förmedlas, samt att 

tid för lärande ges. 

 

2.4 Sammanfattning av tidigare forskning 
Det vi kan utläsa av den tidigare forskningen som berör ledarskap är att det är viktigt för 

ledare att arbeta med sin personal med fokus på en helhet och att inte bara se vinningen 

utifrån det egna perspektivet. En verksamhet som uppfattas som rättvis av medarbetarna 

har bättre förutsättningar att uppnå organisationens mål. Det framkommer även att 

ledarens värderingar, samt hur dessa framförs, påverkar arbetsplatsens klimat. 

Kommunikation mellan ledare och medarbetare är en viktig grundpelare för att en 
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trygghet ska finnas på en arbetsplats. Ledarskap i hierarkiska organisationer kan bygga 

på rädsla eller respekt från medarbetarna. Efterfrågar verksamheten kreativa 

medarbetare bör ledarskapet bygga på respekt. 

  

Utifrån forskning inom området arbetsmiljö blir det tydligt att gemensamma mål för 

ledning och medarbetare gynnar en bra arbetsmiljö, vilket leder till en låg omsättning av 

personal. Samverkansbegreppet är modernt och har blivit användbart för att beskriva 

förändringar som ska resultera i nya rutiner och normer för att nå de gemensamma 

målen som verksamheten har. Vid det samarbete som krävs vid samverkan så har 

forskningen visat att det är viktigt med handledning och tid för lärande. Strukturen vid 

förändringen måste vara tydlig samt att det klargörs för medarbetarna hur förändringen 

faktiskt ska implementeras och vad målet med förändringen är. Den egna inställningen 

hos medarbetaren är en viktig faktor, men det är ledningens och medarbetarens 

gemensamma målbild som är den avgörande faktorn för arbetet med förändringar på 

arbetsplatsen. Det riskeras annars att uppstå grupperingar vid en organisationsförändring 

och ett ”vi och dem” tänkande kan utvecklas. Vilket försvårar det tilltänkta samarbetet 

likväl som att brister i ledning kan avspegla sig i samarbetssvårigheter i en arbetsgrupp. 

Samarbete uppfattas generellt som något positivt av de som arbetar i den övre delen av 

en hierarkiskt uppbyggd organisation. De som arbetar i de lägre skikten av 

organisationen kan uppfatta samarbete som negativt. Då ett positivt resultat uppnåtts 

tenderar personalen att ändra inställning angående den utförda förändringen. 

 

Det som vi genomgående kan lyfta från den tidigare forskningen är att tydlighet, 

gemensamma mål, kommunikation och ledarskapets utformning är några av de 

viktigaste delarna vid en organisatorisk förändring.  
 

3. Teoretiska utgångspunkter 
Under detta avsnitt kommer vi att presentera de teoretiska perspektiv som vi valt att 

utgå ifrån. Det finns flertalet andra organisationsteorier men vi har medvetet valt Fayols 

administrativa teori, då vi anser att den belyser hur arbetet inom en organisation blir 

framgångsrikt utan att vikten läggs vid medarbetarnas personliga egenskaper. Sex av de 

principer som Fayol nämner i sin administrativa teori kommer vi att använda när vi 

analyserar vårt empiriska material. Detta för att undersöka hur personalens 
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uppfattningar står i relation till en teori som bortser från personliga attribut och därmed 

kan förtydliga organisatoriska förtjänster och brister som inte är baserade på personliga 

egenskaper. 

 

Det finns många teorier och utgångspunkter om ledare och ledarskapets form. Den 

litteratur vi har valt att utgå ifrån berör ledarens roll vid en organisationsförändring. De 

teoretiska perspektiv på ledare vi medvetet valt att lyfta fram kommer vi sedan att 

använda då vi analyserar resultatet för att besvara våra frågeställningar. Detta för att 

undersöka huruvida omvårdnadspersonalens och enhetschefernas uppfattningar om den 

organisationsförändring som skapat samarbete mellan personalgrupper påverkats av 

ledarskapets roll.  

 

3.1 Administrativ teori 
Den administrativa teorin behandlar administrativa aspekter av framgång inom 

verksamheter, detta innebär att man enligt denna teori bortser från personliga attribut 

som en faktor för framgång. Verksamheter ska i enlighet med administrativ teori föras 

fram med hjälp av logik och rationella handlingar. 

 

Henri Fayol (1937, refererad i Abrahamsson & Andersen, 2005) är en teoretiker som 

anses vara en av grundarna för den administrativa skolan. För att en organisation skall 

vara välfungerande så är det av största vikt att de administrativa egenskaperna i form av 

organisering, planläggning, ordergivande, koordinering samt kontroll fungerar. Fayol 

utvecklade en teori med fjorton principer för framgång som han menade var användbara 

för alla verksamhetsformer. Arbetsdelning, auktoritet, disciplin, enhetlig ordergivning, 

enhetlig ledning, personliga intressen underkastas gemensamma intressen, individuell 

lönesättning, centralisering, hierarki, ordning, rättvisa och rimlighet, personalens 

stabilitet, initiativ och en anda av samhörighet ibland personalen.  

 

Fayol ansåg att antalet principer inte behöver vara begränsade, även om de ovannämnda 

var de som han mest frekvent använt sig av för att driva sina verksamheter inom 

näringslivet framgångsrikt (Abrahamsson och Andersen, 2005). Vidare understryker 

han vikten av en tydlig verksamhetsplan och dess avgörande betydelse för att leda 

organisationen så att arbetet blir utfört genom verksamhetsledarens koordination och 
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order. Vi har valt att fokusera på sex av Fayols 14 principer i vår studie som vi anser 

kan kopplas till studiens resultat och som presenteras nedan.  

 

Enligt Abrahamsson och Andersen (2005) menar Fayol att arbetsdelning är en metod 

för att på bästa sätt nyttja kraften hos individ såväl som grupp i en organisation. 

Arbetsdelningens mål är att uppnå ett bättre resultat med hög kvalité utan att öka 

kraftförbrukningen. Målet uppnås genom att förtydliga arbetsroller i organisationen i 

samband med en fördelning av auktoritet och ansvar bland medarbetarna.  

Arbetsdelningen har sina gränser och man bör beakta hur man fördelar arbetsuppgifter 

bland medarbetare i organisationen. Detta för att inte överskrida en gräns där 

arbetsdelningen blir orimlig och istället ger en motsatt effekt med ökad 

kraftförbrukning. 

 

En organisation bör ha en ordning. Med ordning avses en klar struktur för medarbetare 

att relatera till, samt att medarbetaren finns på rätt plats i organisationen så att 

medarbetarens främsta egenskaper kan optimeras för verksamhetens framgång.   

 

Rättvisa och rimlighet menar Fayol, enligt Abrahamsson och Andersen (2005), är något 

som varje medarbetare önskar att få känna i mötet på sin arbetsplats, tillsammans med 

en känsla av att bördan fördelas lika inom organisationen.   

 

Principen personalens stabilitet avser organisationens omsättning av personal. En stor 

omsättning av personal leder till extra kostnader samt att instabilitet bland formella 

ledare kan resultera i ett dåligt ledarskap då arbetsgruppen får nya ledare att förhålla sig 

till.  

 

Initiativ är för den enskilde något som är utvecklande och tillfredställande. Det är 

ledaren på arbetsplatsen som bör motivera medarbetarna att ta egna initiativ.  

 

Samhörighet i en personalgrupp kan bidra till att stärka hela organisationen och det är 

av den anledningen viktigt för en ledare att skapa möjligheter för sina medarbetare att 

utveckla en arbetsmiljö med en känsla av samhörighet. 
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Sammanfattningsvis beskriver den administrativa teorin vilka aspekter som leder till 

framgång i en organisation då man bortser från personliga egenskaper hos medarbetare. 

Dessa aspekter benämns som Fayols 14 principer varav 6 av dessa, som presenterats 

ovan, kommer att vara ett verktyg för vår analys. 

 

3.2 Teori om ledarskap 
Utifrån Jacobsens (2013) teori om ledarskap kan vi utläsa att organisationer måste 

förändras för att klara av att följa förändringarna i omvärlden. En 

organisationsförändring ställer krav på att ledare har kompetensen att genomföra en 

förändringsprocess. Vidare skriver Jacobsen (2013) att orsaker till motstånd hos de 

anställda ofta är knutna till deras personlighet. Det blir ledarens uppgift att hantera 

motståndet hos de anställda och uppmana medarbetarna att ta del i 

förändringsprocessen. Bolman och Deal (2005) skriver att när det önskas utveckla ett 

ledarskap är det värdefullt att betrakta en situation ur ett annat perspektiv än det egna. 

Hur individen väljer att agera utgår ifrån hur situationen uppfattas ifrån dennes 

perspektiv, vilket ledaren måste ta hänsyn till för att förstå agerandet. Jacobsen (2013) 

skriver att den formella ledningen har en maktposition i form av diverse maktbaser 

såsom rätt att sätta lön, bevilja semester och bevilja tjänstledighet för de anställda. 

Jacobsen (2013) anser, för att de anställda ska uppleva organisationsförändringar som 

något positivt bör en symbolisk makt i form av att ledaren föregår med ett gott exempel 

användas, snarare än att använda de maktbaser som beskrivits. 
  
En del i att leda vid en organisationsförändring är att tolka historien, se den som 

objektiv och beroende av sin kontext. Denna tolkning används sedan för att lära sig av 

de misstag som begåtts och ta fasta på de processer som varit lyckosamma. Ledaren 

presenterar sedan en vision för hur framtiden ska se ut för att inspirera medarbetarna till 

förändring. Det är denna vision som sedan binder samman organisationen. Det är viktigt 

att budskapet med organisationsförändringen kommuniceras muntligt och att ledaren 

definierar för sig själv och de anställda vad han/hon vill förändra och vad som ska 

uppnås med förändringen. Jacobsen (2013) menar alltså att det är ledarens uppgift att 

leda medarbetarna genom en förändringsprocess och det mest effektiva sättet att utföra 

detta är genom att föregå med gott exempel. 
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Alvesson (2014) menar istället att vikten av ledarens egenskaper får en allt för stor roll i 

en organisation. Bolman och Deal (2005) skriver att ett ”bra” ledarskap i dagsläget 

betraktas som lösningen på alla sorters problem. Vidare skriver Alvesson (2014) att 

problemet då ledarens egenskaper hamnar i fokus är att de underordnade beskrivs som 

passiva följare. Då ledarskapet studeras måste hänsyn tas till de underordnade samt 

deras förmåga att följa. Yukl (1989, refererad i Alvesson, 2014) menar att en gemensam 

definition av ledarskapet beskriver den påverkansprocess där ledaren utövar inflytande 

över de underordnade i ett ojämlikt förhållande. I en organisation finns det ett antagande 

att de underordnade låter sig ledas men Alvesson (2014) menar att skillnaden mellan 

ledarskap och chefskap är frivillighet. Medarbetare kan motvilligt utföra det som av 

chefen ålagts dem, då chefskapet innefattar ett beslutandemandat. Inom en organisation 

är det inte frågan om någon full frihet. Vidare menar Alvesson (2014) att 

ledarskapsteorier har en tendens att bortse från situationers komplexitet, såsom 

exempelvis tidspress, vilka medarbetare det handlar om, chefens handlingsutrymme etc. 

Sammanfattningsvis är Alvesson (2014) av den åsikten att ledarens egenskaper inte är 

det centrala som bör studeras, utan att hänsyn måste tas till situation och egenskaper hos 

medarbetaren. 

 

4. Metod 
I kapitlet redogör vi för vald metod, den kvalitativa metoden, samt vetenskapsteoretisk 

ansats. Materialet inhämtades med hjälp av 6 stycken semistrukturerade intervjuer. En 

utförlig skildring av de organisationer som studerats i vårt arbete presenteras jämte en 

redovisning av de informanter som deltagit i undersökningen. Validitets- och 

generaliserbarhetsbegreppen beskrivs utifrån vår studie och därefter följer en 

genomgång av vår förförståelse. Vidare redogör vi för hur vi tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna. Kapitlet avslutas med redovisning av hur vi analyserat vårt 

empiriska material. Diskussion angående vår metod förs löpande i texten. 

 

4.1 Kvalitativ metod och fenomenografi 
I syfte att ta del av personals uppfattningar angående samarbete mellan personalgrupper 

har vi utfört en kvalitativ studie med hjälp av intervjuer. Den vetenskapsteoretiska 

ansats som studien har utgått ifrån är det fenomenologiska perspektivet. 
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Patton (2002) beskriver det fenomenologiska perspektivet som användbart då forskarens 

förkunskaper och personliga inblandning tonas ner för att fokusera på den exakta 

beskrivningen av informantens upplevelse- och livsvärld. En kvalitativ metod är enligt 

Larsson (2005) användbar då syftet är att ta del av individers verklighet och 

uppfattningar. Metoden studerar till stor del individer och situationer ur olika 

infallsvinklar. För att en studie ska vara hanterbar gör forskaren avgränsningar genom 

att tydliggöra ett tema för sin forskning.  

 

Som Elofsson (2005) beskriver hade en kvantitativ studie i form av exempelvis en 

enkätundersökning resulterat i att vi hade kunnat nå ut till en större population. Då vi 

önskade få mer nyanserade beskrivningar av informantens uppfattning om det studerade 

ämnet valde vi istället en kvalitativ metod, trots att det innebar att vi fick begränsa 

urvalet av informanter. 

 

4.2 De studerade fallen 
Den ena kommunen har sedan ett år tillbaka vård- och omsorgsverksamheten 

innefattande hemtjänsten och särskilt boende organiserats om till en enhet per ort. 

Omorganisationen innebar att två tidigare skilda verksamheter startade ett samarbete 

genom att omvårdnadspersonalen började arbeta över gränserna för de egna enheterna 

för att stödja varandra vid behov. Det infördes även gemensamma arbetsplatsträffar och 

utbildningar för omvårdnadspersonalen. Innan organisationsförändringen genomfördes 

saknades all form av samarbete mellan enheterna, vilket även gällde för utbildningar 

och arbetsplatsträffar. Förändringen innebar också att den nybildade verksamheten fick 

en gemensam enhetschef samt en gemensam biträdande enhetschef. Innan 

sammanslagningen hade hemtjänst och särskilt boende en enhetschef för respektive 

verksamhet. Förändringen har medfört att enhetschef samt biträdande enhetschef 

samarbetar med ca 55 stycken vårdbiträden och undersköterskor. Två av studiens 

informanter arbetar idag i den nya organisationen. Före organisationsförändringen 

arbetade de inom hemtjänst respektive särskilt boende. Dessa informanter benämns som 

omvårdnadspersonal i vårt arbete. En av informanterna har en chefsroll i verksamheten 

och benämns som enhetschef i vår studie. 
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I den andra kommunen arbetar sedan årsskiftet ett antal gruppbostäder för att utöka 

samarbetet mellan enheter genom att implementera en ny arbetsform, vilket innebär att 

de delar på vikarier samt att omvårdnadspersonalen har möjlighet att ta hjälp av 

varandra. Detta genom att kontakta varandra vid personalbrist samt att ta del av 

varandras planerade aktiviteter för brukarna. Det utökade samarbetet påverkar den 

omvårdnadspersonal som arbetar på gruppbostäderna, vilket rör sig om ett femtiotal 

medarbetare. Gruppbostäderna har en gemensam enhetschef. Den nya arbetsformen 

grundar sig i att gruppbostäderna ska samverka för att ordinarie omvårdnadspersonal 

ska kunna arbeta på flera arbetsplatser och därmed stödja varandra vid behov. Det 

utökade samarbetet kräver att omvårdnadspersonal samverkar med motsvarande 

yrkeskategori på andra gruppbostäder än den där man ursprungligen blivit placerad. 

Innan organisationsförändringen arbetade omvårdnadspersonalen mer centrerat till den 

egna enheten. Den nya arbetsformen berör även gemensamma aktiviteter för brukarna 

samt att enheterna delar på sina vikarier.  Ett visst samarbete avseende fördelning av 

vikarier fanns sedan tidigare mellan ett par av de berörda gruppbostäderna. Sedan 

införandet av arbetsformen har utrymme för gemensamma planeringsdagar skapats. För 

att göra samarbetet överskådligt har man infört en gemensam kalender som ska visa 

behovet av personal på de olika gruppbostäderna. En personal, som tidigare arbetat som 

boendeassistent, har fått en samordnande roll för att introducera och underlätta vid 

implementeringen av samarbetsformen. Två av de informanter som deltagit i vår studie 

arbetar som boendeassistenter på två olika gruppbostäder. En av informanterna arbetar 

som enhetschef på de berörda gruppbostäderna.  

 

I vår studie vill vi fokusera på hur samarbetet uppfattas av den personal som berörts av 

den nya arbetsformen samt hur ett pågående samarbete mellan olika verksamheter inom 

vård och omsorg såsom hemtjänst, särskilda boenden och gruppbostäder gestaltas. Valet 

av två olika organisationer samt personalgrupper motiveras under nästkommande 

rubrik. 

 

4.3 Urval och avgränsning 
Valet av två olika personalkategorier motiverades med att vi önskade fler infallsvinklar 

på samma ämne. Vi hade en uppfattning om att personal i skilda yrkespositioner kunde 

bidra med olika perspektiv. Utifrån det insamlade resultatet visade sig de olika 
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yrkespositionerna ha en del skilda uppfattningar, vilket bekräftade vårt val. Urvalet 

skedde i två olika organisationer som arbetar med vård och omsorg. Vi har valt två olika 

organisationer för att samla information utifrån två nyinförda samarbetsformer. I det 

empiriska materialet kunde vi inte se en tydlig skillnad mellan informanternas 

uppfattningar utifrån vilken organisation de arbetade i. Valet av två olika organisationer 

visade sig således inte vara nödvändigt. Vi kommer i analys och resultat samt 

diskussion inte att göra någon skillnad på vilken organisation informanterna arbetar i. 

 

För att studera fenomenet och få fram den information som anses representativ för 

studiens syfte, att studera omvårdnadspersonal samt enhetschefers uppfattning om ett 

nyinfört samarbete, valdes informanterna i studien ut genom ett strategiskt urval. 

Urvalsmetoden beskrivs av Larsson (2005) som en metod där forskaren väljer ut 

informanter utefter redan uppsatta kriterier. I vårt fall det att vi valde informanter utifrån 

kriteriet att de arbetar som omvårdnadspersonal alternativt enhetschef inom de berörda 

organisationerna.  

 

För att få kontakt med informanterna sökte vi upp enhetschefer samt 

omvårdnadspersonal från våra tidigare praktikplatser. Vi mailade sedan ut ett 

informationsbrev innehållande en kort beskrivning av vår studies syfte (se bilaga 1). 

Samtliga informanter som kontakades tackade ja till att medverka i en intervju. 

 

4.3.1 Informanterna 

De sex informanter som deltagit i undersökningen innehar olika yrkestitlar. Fyra 

informanter går under benämningen omvårdnadspersonal i vår studie. Två av dessa 

informanter arbetar på gruppbostäder för personer med beslut enligt LSS, och arbetar 

därmed inom funktionshinderomsorgen, dessa informanter har titeln boendeassistenter. 

Två av informanterna som benämns som omvårdnadspersonal, arbetar inom 

äldreomsorgen har titeln vårdbiträden. Informanterna är utbildade undersköterskor, 

vårdbiträden alternativt barnskötare. 
  
De resterande två av informanterna har yrkesrollen enhetschef. En är enhetschef över 

gruppboenden för personer med beslut enligt LSS, och en är enhetschef över en 

verksamhet inom äldreomsorgen som innefattar både hemtjänst och särskilt boende. 
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I resultat och analys kommer vi att benämna våra informanter vid det könsneutrala 

pronomen ”hen” då vi inte anser att kön är en faktor som är av relevans för resultatet. 

Detta är en del av konfidentialiteten och försvårar identifiering. 

 

4.4 Procedur 
Efter att ha utformat det syfte vi valt att basera vår studie på valde vi en kvalitativ metod 

för undersökningen. Kontakt togs med informanter utifrån tidigare beskrivet urval och 

tid för intervjuer bokades. 

 

För att ge informanterna möjlighet att forma svaren själva utifrån egna erfarenheter 

valde vi att genomföra semistrukturerade intervjuer. Larsson (2005) beskriver 

intervjuformen som vanligt förekommande vid kvalitativa metoder då man önskat 

studera informanters upplevelser av det undersökta fenomenet. Intervjuerna gjorde vi på 

basen av en allmän intervjuguide (se bilaga 1). Enligt Larsson (2005) innebär den 

allmänna intervjuguiden att ett antal relevanta frågeområden utformas följt av ett antal 

öppna underfrågor. Vi valde en allmän intervjuguide för att få fram den information 

som kunde besvara uppsatsens syfte men som samtidigt lämnade utrymme för 

följdfrågor och möjlighet till det informationsutbyte som skapas i interaktionen mellan 

informant och intervjuare. Vi valde att utföra individuella intervjuer då vi ansåg att detta 

kunde öka möjligheten för ett avslappnat samtal då det enbart var intervjuare och 

informant som medverkade. Vi utförde tre stycken intervjuer var. För att ta hänsyn till 

den effekt intervjuaren har på informanten betonade vi under intervjuerna att det var 

informantens egen uppfattning som vi var intresserade av, och att inte något svar skulle 

bedömas vara rätt eller fel.  

 

Intervjuerna genomfördes enskilt på informanternas respektive arbetsplats i avskilda 

rum och varje intervju varade mellan 20-30 minuter. 

 

Med hjälp av en mobiltelefon spelade vi in intervjuerna, efter att samtycke givits från 

informanten. Patton (2002) menar att bandspelare bör användas vid kvalitativa 

intervjuer då undersökaren får en möjlighet att använda ordagranna citat samt att få 

möjlighet att återgå till intervjun för att analysera informantens egna svar.  
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Efter intervjuerna lyssnade vi på det inspelade materialet samt transkriberade detta, 

vilket sedan har legat till grund för vår analys av resultatet. 

 

4.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 
Validitetsbegreppet i en studie syftar till att belysa huruvida studien lyckas studera det 

som var avsett att studeras (Elofsson, 2005). I vår studie strävar vi efter att uppnå en hög 

validitet genom att välja informanter som är relevanta för studiens syfte. Vidare 

utformas frågorna i intervjuguiden utifrån syfte och frågeställning. En strukturerad 

intervjuguide ökar möjligheten att frågorna besvaras på ett sådant sett som frågan avsett, 

för att besvara syfte och frågeställning. En allmän intervjuguide, där frågorna utformats 

mer öppet för att ge utrymme för egna tankar och tolkningar riskerar att informanten 

förmedlar information som inte besvarar syfte och frågeställning. Detta skulle kunna 

minska validiteten då vi kan få svar på annat än vad som behövs för att studera det vi 

syftat att studera. Vi har ändå valt den allmänna intervjuguiden för vår studie då vi vill 

ha möjligheten att ställa följdfrågor till informanten, vilket tenderar att öka validiteten 

då dessa frågor kan fungera för att förtydliga och samla in den önskvärda informationen. 

 

Reliabilitet i en studie syftar till att visa på studiens tillförlitlighet genom att mäta 

huruvida ett instrument eller tillvägagångssätt leder till samma resultat om en studie 

utförs vid en annan tidpunkt men med förövrigt samma omständigheter (Lilja, 2005). 

Syftet med vår uppsats har inte varit att studera och mäta konsekvenserna av ett nyinfört 

samarbete. Syftet med vår uppsats har varit att studera personals uppfattningar av 

konsekvenserna av det nyinförda samarbetet. Vi menar att det inte går att få ett 

likvärdigt resultat om studien skulle utföras under en annan tidpunkt med liknande 

omständigheter då det är individens specifika uppfattning som presenteras. Därför har vi 

valt att bortse från reliabiliteten i vår studie. 

  
Analytisk generalisering i en studie visar på huruvida studiens resultat kan fungera för 

att ge vägledning om vad som kan ske i en liknande situation. För att ett resultat ska 

kunna användas som vägledning i en liknande situation så studeras olikheter och 

likheter mellan dessa (Kvale & Brinkmann, 2009). Syftet med vår studie är inte att 

uttala oss om all personal som berörts av samarbete mellan personalgrupper, utan att 
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lyfta fram exempel på hur samarbetet kan uppfattas. För att öka generaliserbarheten i 

vår studie jämför vi vårt resultat med tidigare forskning som berör 

organisationsförändringar, samarbete inom organisationer och egenskaper hos en ledare. 

Organisationerna vi har studerat arbetar med äldreomsorg och med 

funktionshinderomsorg. Likheterna mellan dessa är att det har skett förändringar i 

organisationerna för att möjliggöra ett samarbete mellan enheter. Vi valde två 

organisationer med nyinfört samarbete för att få en ökad bredd på empirin. 

Organisationerna är belägna i två olika kommuner. 

 

4.6 Förförståelse 
Då vi har arbetat inom organisationerna har vi en förförståelse för hur arbetet utförs på 

enheterna som kan påverka hur vi analyserar det insamlade resultatet. Då vi har arbetat 

som omvårdnadspersonal finns en risk att vår förförståelse bidrar till förutfattade 

meningar utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv. Däremot fick vi under vår 

praktiktid studera organisationen utifrån enhetschefernas perspektiv då det var med 

enhetschef vi hade vår praktik, vilket vi menar kan bidra till att vidga vår förförståelse 

men det finns fortfarande en risk att vår förförståelse påverkar analysen av materialet. 

Vi har därför strävat efter att behandla resultatet objektivt genom att spela in 

intervjuerna, transkribera dessa samt utgå från det faktiska resultatet vid analysen. 

Kvale (1997, refererad i Larsson, 2005) menar att förförståelsen har en viktig roll vid ett 

hermeneutiskt synsätt då förståelsen av en texts mening utgår ifrån forskaren. Vi hade 

ingen klar förförståelse av resultatet av personals uppfattning angående samarbete 

mellan personalgrupper men vi menar att den förförståelse vi hade, för de organisationer 

vi arbetat i, är det som hjälpt till att väcka vårt intresse för det studerade ämnet. Vi fick 

se ett annat perspektiv då vi under vår verksamhetsförlagda utbildning praktiserade i de 

studerade organisationerna.  

 

4.7 Etiska principer 
När en studie utförs bör man alltid ta hänsyn till vilka etiska dilemman som kan tänkas 

uppstå. Vetenskapsrådet (2002) har presenterat olika forskningsetiska principer som bör 

behandlas vid utförandet av en studie.   

 

Informationskravet berör det faktum att medverkande i studien skall informeras av 
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forskaren vad studien handlar om, samt hur informationen som lämnas kommer att 

användas. När vi tog kontakt med informanterna bifogades ett informationsbrev (se 

bilaga 2) där en kort redovisning av vår studie, samt hur den skulle utföras, 

presenterades.  

 

I och med samtyckeskravet informeras informanten om att denne själv har rätt att 

bestämma över sin medverkan. För att ta hänsyn till detta talade vi i informationsbrevet 

om att medverkan är frivillig och när som helst kan avbrytas. I början av intervjuerna 

påtalade vi att informanten när denne själv vill, har rätt att avsluta intervjun samt välja 

att inte svara på frågor. 
  
För att uppnå konfidentialitetskravet, att personuppgifter i en studie ska förvaras på så 

sätt att obehöriga inte kommer åt dessa samt att personerna i en studie ska erbjudas 

konfidentialitet, skrev vi inte ut namnen på de personer som deltog i vår studie. Då vi 

intervjuade omvårdnadspersonal samt berörda enhetschefer hade vi i åtanke att den 

information som framkom kan påverka arbetssituationen, vilket gör det än viktigare att 

konfidentialitet uppnås för de medverkande. I början av intervjuerna informerade vi 

därför informanterna om det faktum att en total avidentifiering är omöjlig då de som 

medverkat i studien kan veta vilka de andra informanterna är då de arbetar i samma 

organisation inom en begränsad verksamhet. På så sätt kan det förstås vad den andre har 

svarat. Därför bad vi informanterna att ge oss samma svar som de skulle kunna tänkas 

ge till en journalist som avsett att publicera materialet offentligt.   

 

Det fjärde etiska övervägandet är nyttjandekravet som talar om att resultatet som 

samlats in till en specifik studie enbart ska användas i den aktuella forskningen. Den 

information som framkommer i vår undersökning kommer enbart användas till vår 

studie och utformandet av vår uppsats. 

 

4.8 Analysmetod 
Då vi har analyserat vårt empiriska material har vi använt oss av ett hermeneutiskt 

synsätt. Kvale (1990, refererad i Larsson, 2005) beskriver synsättet som ett verktyg då 

man önskat förstå en texts mening. Forskningsintervjuer beskrivs som ett samtal som är 

kunskapsskapande och då samtalet spelas in samt skrivs ut i efterhand blir resultatet en 
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text som kan tolkas. Tolkningsprocessen kännetecknas av den hermeneutiska cirkeln 

som beskriver det lärande som sker när forskaren går igenom den text som skapats 

utifrån intervjun. Kvale menar att hur forskaren förstår texten påverkas av hur textens 

helhetliga meningar tolkas.  

 

Vi har vid utformandet av denna studie utfört kvalitativa intervjuer som spelats in med 

hjälp av en mobiltelefon. Efter intervjuerna har vi lyssnat igenom det inspelade 

materialet samt transkriberat dessa. Då vi sedan har sammanställt vårt resultat har vi 

utgått ifrån transkriberingarna samt tolkat dessa i analysen. 

 

5. Resultat och analys 
I detta kapitel struktureras resultatet i form av tre kategorier av uppfattningar som blev 

tydliga när vi bearbetade det empiriska materialet. Dessa kategorier kommer att 

presenteras under varsin rubrik. Analysen av resultatet kommer att ske löpande i texten 

och belysas av vald forskning samt teori. Vi har valt att redovisa resultatet i de olika 

kategorierna utifrån den yrkesgrupp som berörs, omvårdnadspersonal alternativt 

enhetschef, för att synliggöra eventuella likheter och skillnader i deras uppfattningar. 

Kapitlet avslutas med en sammanfattning av resultat och analys och huruvida 

uppfattningarna angående det berörda ämnet skiljer sig åt mellan omvårdnadspersonal 

samt enhetschefer. 

 

5.1 Uppfattningar om begreppet samarbete 
En av de inledande frågorna i vår intervjuguide efterfrågade informanternas uppfattning 

angående begreppet samarbete. Det empiriska material gällande begreppet samarbete 

som vi analyserat kommer här att redovisas utifrån berörd yrkeskategori. 

 

5.1.1 Omvårdnadspersonalens uppfattning om samarbete som begrepp 

Omvårdnadspersonalen i studien var alla av samma uppfattning av begreppet samarbete. 

Dom redogör för begreppet som något som innebär att man tar hänsyn till andra 

människors behov. En informant beskriver samarbete som: 

 
“Samarbete är vad det betyder. Att man samarbetar och tar hänsyn till varandras behov” 
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Det empiriska materialet visar att samarbete för omvårdnadspersonalen innebär att man 

arbetar mot ett gemensamt mål och att arbetsmetoden för att ta sig fram är lika för alla 

medarbetare. En informant benämner begreppet samarbete som: 

 
”Man jobbar åt samma håll. Och att man jobbar lika runt alla som behöver.”  
 

 

När det kom till begreppet samverkan ansåg tre av omvårdnadspersonalen att det var 

detsamma som samarbete, medan en utav informanterna var osäker på vad samverkan 

innebar och kunde inte definiera begreppet. 

 
”Jag vet inte riktigt. Det är väl, nej jag vet inte riktigt vad jag ska svara. Det är väl typ samma sak. 

Alltså jag vet inte riktigt vad det betyder för mig liksom.” 

 

Fridolf (2000) beskriver samverkan som något som definieras av att parter möts för att 

nå fram till ett gemensamt mål, enskilt såväl som organisatoriskt, vilket underlättats om 

den organisatoriska värdegrunden gjorts tydlig. Lindberg och Vingård (2012) skriver 

om den organisatoriska värdegrunden som ett begrepp som baseras på det mål som 

individen och verksamheten strävar mot. 

 

Då vi analyserat det vårt empiriska material blir det tydligt att informanternas 

uppfattning om begreppet samarbete påverkas av deras yrkesroll. Vi menar att detta blir 

tydligt då den organisatoriska värdegrunden inom vård- och omsorgsorganisationer 

vilket borde vara att arbeta för att hjälpa dem som är i behov av omsorg och stöd. Vi 

kan även se att informanterna huvudsakligen uppfattar att begreppen samarbete och 

samverkan har samma betydelse. En av informanterna har dock svårt att definiera 

samverkan. Informanternas åsikter gällande att samarbete definieras av att man hjälper 

varandra att arbeta mot ett gemensamt mål menar vi stämmer väl överens med Fridolfs 

definition av samverkan.  

 

Det faktum att vi kan tyda att informanterna jobbar utifrån samma värdegrund samt att 

de anser att man bör arbeta mot ett gemensamt mål tyder på att det finns en etablerad 

grundförståelse för vad ett samarbete kan innebära.  
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5.1.2 Enhetschefers uppfattning om samarbete som begrepp 

Utifrån det empiriska materialet har vi sett att enhetscheferna menar att begreppet 

samarbete är något som kan ske på individnivå och att samverkan är något som sker på 

en mer övergripande nivå. Enhetscheferna i studien är av den uppfattningen att 

samarbete är något som sker på individnivå genom att man hjälper varandra, delar på 

ansvar samt håller en god social ton. Informanterna som arbetar som enhetschefer 

beskriver samarbete som: 

 
”Samarbete är nog mer på individnivå, vi två vi samarbetar och det kan vara mellan enheter…” 

 

”Det är att så många som möjligt arbetar över gränserna… Det handlar om att man hejar på 

varandra på morgonen och delar på ansvar” 

 

Vårt empiriska material framhåller att enhetscheferna skiljer på begreppet samarbete 

och samverkan, då det framgår att definitionen av samverkan uppfattas som ett mer 

övergripande begrepp. En av informanterna beskriver samverkan som: 

 
”… samverkan det är mer hur man samverkar tillsammans. Man lyfter blicken och tittar mer 

geografiskt”  

 

Abrahamsson (2007) skriver att i en hieratiskt uppbyggd organisation ses samarbete 

som något positivt i de högre instanserna. En av enhetscheferna kan dock se ett 

samband mellan begreppen och menar att det finns en koppling mellan dessa. 

 
”För att det ska bli en samverkan måste man ha ett samarbete.” 

 

Abrahamsson och Andersen (2005) skriver att Fayol menar att samhörighet inom en 

personalgrupp kan bidra till att stärka en hel organisation. Vidare så lyfter de fram att 

Fayol menar att arbetsdelning är en faktor för verksamheters framgång där en ledare bör 

fördela ansvar och auktoritet bland medarbetarna. 

 

Genom att analysera det empiriska materialet menar vi att enhetscheferna framhäver 

samarbete som något positiv samt att det är något som sker på individnivå. Vi kan även 
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notera att enhetscheferna ser samarbete som en vital punkt för medarbetarnas 

arbetsmiljö och att medarbetarna ska känna en samhörighet i form av kollegial artighet. 

En annan faktor som påverkar arbetsmiljön är att samarbete leder till att kollegor delar 

på ansvar. Det empiriska materialet visar att det finns en uppfattning om att en del i 

samarbete är att fördela ansvar av verksamhetens göromål. En utav enhetscheferna 

uttrycker att samarbetet är en vital del för att lyckas införa samverkan, detta är en 

skillnad vi ser utifrån enhetschefernas uppfattningar om begreppen då den andra 

enhetschefen uppfattar begreppen som arbete på olika nivåer utan samband. Det vi kan 

tyda när vi gått igenom materialet är att enhetscheferna ser på samarbete som något 

positivt för medarbetarnas välmående vilket i sin tur kan leda till framgång för 

verksamheten medan arbetsdelning är en aspekt för att nå organisatorisk framgång.  

 

5.1.3 Likheter och skillnader mellan de studerade yrkesgrupperna 

Sammanfattningsvis har resultatet visat att omvårdnadspersonal och enhetschefer är 

positivt inställda till begreppet samarbete. Arbetsdelning är en aspekt som leder till 

utveckling för organisationen vilket ger oss en förklaring till att samarbete ses som 

något positivt i de högre instanserna. Omvårdnadspersonalen anser att ett utökat ansvar, 

som medföljer då omvårdnadspersonalen ska arbeta på fler enheter i och med det 

utökade samarbetet, inte är önskvärt då man anser sig inte ha kunskap för att arbeta på 

en annan enhet än den egna. Det har heller inte skapats någon möjlighet att lära sig de 

andra enheterna. Enhetscheferna anser att då omvårdnadspersonalen delar på ansvaret 

för enheterna skapas en trygghet och högre kvalité då det är ordinarie personal som 

arbetar på enheterna. Fridolfs (2000) forskning har visat vikten av att ha ett gemensamt 

mål inom organisationen vilket stärks av Lindbergs och Vingårds (2012) beskrivning av 

att den organisatoriska värdegrunden baseras på de mål som individ och verksamhet 

strävar emot. Resultatet i vår studie visar att omvårdnadspersonalen är av den 

uppfattningen att strävan mot ett gemensamt mål är viktigt vid ett samarbete. Utifrån 

detta resultat, som vår studie tydliggjort, är vi av den uppfattningen att det gemensamma 

målet blir en bärande aspekt för att ett samarbete ska kunna utföras.  

  

Skillnader mellan det båda yrkesgrupperna, omvårdnadspersonal och enhetschef, som vi 

har kunnat se i materialet är att enhetscheferna har en tendens att lyfta blicken och se 

begreppet samarbete i ett något vidare perspektiv, vilket chefsinformanterna menar 
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resulterar i deras uppfattning av definitionen av begreppet samverkan. En förklaring till 

detta kan vara som vi tidigare redogjort för, att samarbete är en del i arbetsdelning som 

är en av de aspekter som leder till organisatorisk framgång. Vårt material visar att 

enhetscheferna ser till det utökade samarbetet mellan personalgrupper utifrån ett vidare 

perspektiv, alltså hur arbetsformen kan gynna resten av verksamheten. En utav cheferna 

ser även samarbetet som en grund för att skapa samverkan. Enhetscheferna menar att då 

omvårdnadspersonalen arbetar på fler enheter ökar kvalitén inom verksamheten. 

Omvårdnadspersonalen har en tendens att se på arbetsformen utifrån ett eget perspektiv, 

där ett delat ansvar mellan enheterna leder till ökad arbetsbelastning. 

 

5.2 Uppfattningar om det aktuella samarbetet 
Syftet med studien är att undersöka personals uppfattningar angående nya 

samarbetsformer. Under denna rubrik kommer vi att redogöra för det empiriska material 

som berört det aktuella samarbetet, det vill säga den förändrade arbetsform som vi 

redogjort för ovan i avsnitt 4.2. Materialet kommer även här att redovisas utifrån berörd 

yrkeskategori.  

 

5.2.1 Omvårdnadspersonalens uppfattning om det aktuella samarbetet 

Då vi ställt frågan till omvårdnadspersonalen vilken bakgrunden till det nyinförda 

samarbetet är, så har ingen av informanterna en tydlig förklaring. Det finns antaganden 

om att det från en högre instans önskats minska på resurser för att nå en ekonomisk 

vinning.  Informanterna menar att de är positiva till att ett utökat samarbete mellan 

personalgrupper införts. De uppger även att de uppfattar positiva följder utav det 

nyinförda samarbetet. Detta i form av möjligheten att begära hjälp vid arbetsmoment 

samt att den sociala tonen mellan medarbetarna har blivit bättre när man träffar 

varandra. Men då en vidare diskussion angående arbetsformen förs får vi information 

som visar på en negativ uppfattning i form av att samarbete med andra personalgrupper 

känns överdrivet, samt irrelevant för den egna arbetsplatsen. Informanterna uppfattar det 

nyinförda samarbetet som en arbetsform som redan använts och avvecklats inom 

organisationen vilket leder till en känsla av ointresse för att återinföra samma 

arbetsform. En av informanterna avviker dock från de negativa uppfattningarna och 

uttrycker att hen endast kan se positiva aspekter av samarbetet som införts. 
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”Samarbete är ju oftast något positivt. Behövs oftast mycket mer än vad det är kan jag tycka.” 

 

En gemensam uppfattning hos omvårdnadspersonalen är att för ett få till ett fungerande 

samarbete är det nödvändigt att medarbetarna lär känna varandra på ett professionellt 

plan. En av informanterna som arbetar som omvårdnadspersonal redogör för att hen 

anser att man inom den nya personalgruppen som skapats måste lära känna varandra för 

att kunna arbeta utifrån en samarbetsform:  

 
”Sina kollegor känner man ju… och det är ju alltid bra att känna personerna lite bättre som man 

ska jobba med. Så det kan jag sakna, det behöver lyftas upp lite”  

 

Vidare menar informanterna att utrymme måste ges för att lära sig en annan verksamhet 

än den egna. Med detta kan även ett kunskapsutbyte mellan medarbetarna ske.  

 

Abrahamsson (2007) lyfter fram risken med att ta med tidigare spänningar in i ett 

nyinfört samarbete i samband med en organisationsförändring. På så sätt kan en känsla 

av ”vi och dem” skapas. Vidare skriver Abrahamsson om vikten av att medarbetare 

förstår att den egna inställningen påverkar attityder och utveckling vid en 

organisationsförändring, samt att en förutsättning för att skapa ett gott samarbete är att 

tid för handledning och lärande avsätts för att en arbetsgrupp ska klara att förändra sitt 

arbetssätt. Vidare menar Fridolf (2000) att i strävan mot samverkan kan förändringar av 

rutiner, normer och traditioner vara en nödvändighet för att uppnå ett fördelaktigt 

resultat.  

 

Boekhorts (2014) skriver att då en ledare har en tydlig kommunikation med sina 

medarbetare skapas en trygghet hos dessa samt en vilja att följa ledaren. Alvesson 

(2014) är av den åsikten att ledarens egenskaper inte bör fokuseras utan att det är den 

underordnades förmåga att låta sig ledas som är det centrala. Vidare menar Jacobsen 

(2013) att de anställda som upplever ett motstånd vid organisationsförändringar ofta har 

personliga egenskaper som påverkar detta. Alltså, att orsaken till att en medarbetare 

upplever organisationsförändringar som något negativt och upplever ett motstånd 

angående dessa förändringar, har med personens egenskaper att göra och inte 

förändringarna i sig.  
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Genom analysen av det empiriska materialet kan vi utläsa att samtidigt som det finns en 

uttryckt vilja att lära känna sina nya arbetskollegor så benämner man endast de man 

tidigare arbetat med, på den enhet som utgjort omvårdnadspersonalens arbetsplats, som 

”kollegor” när informanterna ska särskilja medarbetare inom olika enheter. Detta anser 

vi tyder på att informanterna inte uppfattar att det kollegiala nätverket utökats i och med 

den organisationsförändring som införts på deras arbetsplatser. Att samarbetet vid första 

anblick benämns som något positivt för att sedan ändras till något som uppfattas med 

viss skepsis menar vi, efter att ha studerat vårt empiriska material med de ”teoretiska 

glasögon” som Fridolf (2000) och Abrahamsson (2007) bidragit med, kan förklaras med 

en ovilja att ändra de rutiner och normer som finns på en arbetsplats. Det empiriska 

materialet har dock påvisat motsatsen genom att en informant inte är av negativ 

uppfattning gällande nyinförda samarbetet utan är istället intresserad av att införa mer 

samarbete på arbetsplatsen. För att förändringen ska kunna implementeras med ett gott 

resultat önskar informanterna tid för lärande. Detta menar vi är en nödvändighet då ett 

arbetssätt ska förändras vilket även är tydligt i berörd forskning. 

 

Informanterna berättar även att de inte vet varför ett utökat samarbete införts vilket 

tyder på en otydlig kommunikation från ledaren. Vi menar att det även kan vara så att 

information har förmedlats men att personliga egenskaper, vilket Jacobsen (2013) 

redogjort kan ligga till grund för motstånd vid organisationsförändringar, gjort att man 

inte har uppfattat detta. Vad dessa personliga egenskaper är kan diskuteras men detta är 

inte vad vårt syfte med studien är.  

 

5.2.2 Enhetschefernas uppfattning om det aktuella samarbetet 

Informanterna är av uppfattningen att det samarbete som nu existerar är en utökning av 

samarbete sedan omorganisationen genomförts, men att det är önskvärt med en fortsatt 

utveckling av arbetsformen. Det empiriska materialet har visat att enhetscheferna är av 

samma uppfattning angående det aktuella samarbetet. Då arbetsformen varit aktuell 

under kort tid har vinsterna inte kunnat utvärderas än men informanterna har svårt att se 

att det skulle kunna finnas något negativt med ett utökat samarbete utifrån 

arbetssituationen för omvårdnadspersonalen. Vidare menar informanterna att 

omorganisationen kommer att upplevas som något som bidrar till något positivt för 
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arbetssituationen, av omvårdnadspersonalen då ett positivt resultat av det utökade 

samarbetet blivit tydligt. Enhetscheferna menar att formen för hur samarbetet mellan 

personalgrupper konkret används och utvecklas, är frivilligt för omvårdnadspersonal att 

påverka. Enhetscheferna berättar att även fast antalet personer att ansvara för ökat för 

enhetscheferna så uppfattas det utökade samarbetet som något positivt för deras 

situation. Detta då arbetet med verksamheterna blivit mer centralt i och med att flera 

enheter gått samman. Detta gör, enligt enhetscheferna, att det blivit lättare att överblicka 

verksamheten. 

 

I dagsläget har de två studerade verksamheterna en enhetschef var vilket informanterna 

menar är en förutsättning för att arbetsformen ska bli lyckosam. Detta då motsättningar 

mellan enhetschefer riskerar att försvåra samarbetet mellan omvårdnadspersonalen, då 

samarbetssvårigheter som uppstår på högre nivå kan leda till liknande svårigheter längre 

ner i en organisation. Vid införandet av ett utökat samarbete mellan personalgrupper, är 

enligt informanterna, enhetschefens roll att coacha medarbetarna till att skapa formen 

för hur samarbetet ska utföras utifrån egna initiativ. 

 

Enhetscheferna är av den uppfattningen att det är en nödvändighet att personalen lär 

känna varandra för att ett utökat samarbete ska kunna implementeras.  

 

Abrahamsson (2007) skriver att det tas för givet att samarbete är något positivt samt att 

det tas för givet att medarbetare och ledning har gemensamma intressen vilket ska leda 

till ökad arbetstillfredsställelse. 

 

Jacobsen (2013) skriver att då man ska leda en personalgrupp vid en förändring görs 

detta bäst genom att lära sig via tidigare resultat samt studera lyckosamma processer. 

För att inspirera de anställda bör budskapet definieras utav ledaren så att detta blir 

tydligt för den personal som kommer att vara en del i förändringen. Vidare talar 

Boekhorst (2014) om vikten av att en ledare föregår med gott exempel, då en autentisk 

ledare, vilket är begreppet hon använder, fungerar som en förebild för medarbetarna. 

För att utveckla sitt ledarskap menar Bolman och Deal (2005) att ledaren måste sätta sig 

in i den underordnades situation. 
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Fayol (1937, refererad i Abrahamsson och Andersen, 2005) menar att ledare bör 

motivera sin personal till att arbeta utifrån ett eget initiativ då detta är utvecklande. 

Kilburg och Donohue (2014) menar att ledarskap som bygger på medarbetarnas respekt 

tenderar att främja dess kreativitet.  

 

Materialet i vår studie visar att det utökade samarbetet mellan personalgrupper ses som 

något positivt av enhetscheferna och det finns en uppfattning om att det är en 

självklarhet att omvårdnadspersonalen kommer att ha samma uppfattning då resultatet 

av arbetsformen blivit tydlig. Vi menar att en inställning hos enhetscheferna i studien, 

där samarbetet mellan personalgrupper ses som enbart positivt och en självklarhet, 

riskerar att motarbeta utvecklandet av ledarskapet då man inte sätter sig in i 

omvårdnadspersonalens situation och ser arbetsformen ur deras perspektiv. Vilket vår 

studie tydliggjort då omvårdnadspersonalen uppfattar det utökade samarbetet som mer 

negativt än enhetscheferna, samt att det finns en uttalad uppfattning hos 

omvårdnadspersonalen att de inte fått tillräckligt med information angående bakgrunden 

till samarbetet. Vidare visar omvårdnadspersonalsinformanterna en uppfattning om att 

beslutsfattarna inte lyssnar på de som utför det faktiska arbetet innan man tar beslut om 

en förändring. Då det är omvårdnadspersonalen som ska utföra det faktiska arbetet 

menar vi att det är en nödvändighet att enhetschef tar hänsyn till arbetssituationen 

utifrån omvårdnadspersonalens perspektiv. 

 

Den forskning som vi har presenterat beskriver det faktum att kreativa medarbetare 

kräver ledare som ger utrymme för detta och motiverar medarbetarna till att ta ett eget 

initiativ. Vårt empiriska material visar att enhetschef är av uppfattningen att dennes roll 

är att coacha medarbetarna till att ta egna initiativ vilket i sin tur ska underlätta vid 

implementeringen av arbetsformen som medför ett utökat samarbete mellan 

personalgrupper. Vi menar, utifrån det insamlade materialet, att detta blir en 

förutsättning för att arbetsformen ska utföras då det är medarbetarna som utför 

samarbetet i praktiken. Arbetar inte omvårdnadspersonal med ett samarbete mellan 

personalgrupper utifrån egna initiativ samt eget utformade arbetssätt, riskerar detta att 

implementeringen av arbetsformen misslyckas. 
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5.2.3 Likheter och skillnader mellan de studerade yrkesgrupperna 

Omvårdnadspersonalen samt enhetschefer är överens om att det krävs att personalen lär 

känna varandra för att samarbete ska kunna utföras. Omvårdnadspersonalen uttrycker en 

önskan att utveckla samarbetet genom att få tid för att lära sig den andra arbetsplatsen. 

Enhetscheferna vill utöka formen för samarbetet, vilket även en av 

omvårdnadspersonalen uttrycker. Resterande av informanterna från 

omvårdnadspersonalen är istället av den uppfattningen att arbetsformen många gånger 

är något irrelevant för den egna arbetsplatsen. 

 

Att arbetsformen för hur samarbete konkret utförs mellan personalgrupper är frivilligt. 

Detta genom att vända sig till kollegorna på andra enheter vid behov av hjälp, vilket inte 

är något vi känner igen från den information som omvårdnadspersonalen har uttryckt. 

Dessa har snarare uttryckt en förväntan från enhetschef att kontakt tas med andra 

enheter, vilket även blir tydligt då enhetscheferna uttalat sig om att då det saknas 

personal på enheten ska kontakt tas med de andra enheterna. Att formen för samarbete 

skulle vara något frivilligt har enhetscheferna uttryckt. Alvesson(2014) menar att det 

inte finns någon full frihet inom en organisation vilket vi menar stämmer överens med 

den information som vi tagit del av från omvårdnadspersonalen. Sammanfattningsvis 

menar vi att det är uppfattningen hos omvårdnadspersonalen, huruvida det är frivilligt 

att vända sig till kollegor på andra enheter för att få hjälp, som är det viktiga och inte 

huruvida enhetschef påtalar denna frivillighet. 

 

Även under denna kategori, som berör det aktuella samarbetet, visar det sig att det är i 

huvudsak enhetscheferna som har en något mer positiv inställning till, än 

omvårdnadspersonalen. Likt hur inställningen till samarbete generellt ser ut utifrån de 

olika yrkeskategorierna. 

 

5.3 Uppfattningar om samarbete som följd av organisationsförändringar  
Under denna rubrik kommer vi att redovisa för resultat och analys för det empiriska 

material som framhållits i intervjuerna angående uppfattningen om 

organisationsförändringar. Materialet kommer att struktureras utifrån berörd 

yrkeskategori samt avslutas med likheter och skillnader mellan omvårdnadspersonalens 

och enhetschefernas uppfattningar. 



 

 
 
 

34 

 

5.3.1 Omvårdnadspersonalens uppfattning om organisationsförändringar 

Alla informanterna uppger att det finns en oro inför framtida organisationsförändringar 

då de uppfattar beslutsfattare på högre nivåer som oförstående för hur verksamheten 

fungerar i praktiken. Informanterna uttrycker även en oro för att beslutsfattare endast ser 

till statistik och ekonomiska resultat inför planerade förändringar inom organisationen 

samt att informanterna är av uppfattningen att beslut tagna av ledningen för 

organisationen inte har en anknytning till vad som gynnar omvårdnadspersonalens 

arbete för brukaren. En informant ställer sig frågande till anledningen till 

organisationsförändringar: 

 
”Varför ändra på något som redan fungerar?” 

 

En ytterligare uppfattning som informanterna anger är att de känner att 

organisationsförändringar är vanligt förekommande på deras arbetsplatser men att de 

sällan fullföljs såsom det har presenterats för dem, vilket leder till att informanterna 

uppfattar organisationsförändringar som ett fenomen som tar mer energi av dem än vad 

det ger. Informanterna uppfattar även att samarbete är ett uttryck som är diskuterat men 

inte i lika hög grad praktiserat och därmed har uttrycket förlorat en del av sin 

ursprungliga innebörd när det benämns i samband med kommande 

organisationsförändringar. En av informanterna beskriver en situation som hen uppfattar 

kan uppstå då en organisationsförändring leder till utökat samarbete mellan 

personalgrupper: 
 

”Men man måste ju kanske tänka på att inte bara göra cheferna nöjda. Om det blir för mycket tjat 

om samarbete så kan det lätt bli så att man bara gör saker för att det ska vara så” 

 

Carlström och Berlin (2004, refererad i Abrahamsson, 2007) menar att risken finns att 

personal försöker bevisa samarbete som något positivt även fast man inte vet varför man 

samarbetar. För att få ett villkorligt samtycke av personalen vid en 

organisationsförändring skriver Gustafsson (1996) att en institutionell förutsättning för 

detta är att personal uppfattar att bördor och uppoffringar fördelas jämnt inom 

organisationen. Rättvisa och rimlighet är en av de principer den administrativa teorin 
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behandlar vilket är något som varje medarbetare önskar att få uppleva på sin arbetsplats 

(Abrahamsson och Andersen, 2005). 

 

Då anledningen till en organisationsförändring inte gjorts tydlig för personal samt att 

förändringen upplevs som irrelevant för de som berörs av den riskerar uppfattningen 

angående nyinförda arbetsformer att bli negativ. Vårt empiriska material visar att alla 

informanter ser arbetsformen med ett utökat samarbete som något som enhetschef är 

positivt inställd till och att det är omvårdnadspersonalens uppgift att göra chefen ”nöjd”. 

Vi menar att då inställningen är att chefen ska bli nöjd snarare än att 

omvårdnadspersonalen ser vinningen av arbetsformen för egen del riskerar de som ska 

utföra samarbetet, omvårdnadspersonalen, att uppfatta strävan efter ett utökat samarbete 

som ointressant.  

 

Då vi studerat materialet med de ”teoretiska glasögon” som berörd tidigare forskning 

har bidragit med så menar vi att omvårdnadspersonalens uppfattning av 

organisationsförändringar som något negativt går att förklara av en utebliven känsla av 

rättvisa och rimlighet. De som fattar besluten om organisationsförändringarna är inte de 

som sedan utför arbetet i praktiken vilket leder till en känsla av att det är 

omvårdnadspersonalen som får bära bördorna. 

 

5.3.2 Enhetschefernas uppfattning om organisationsförändringar 

Enhetscheferna är av den uppfattningen att då fler organisationsförändringar utförs 

under en begränsad tid skapas en svårighet att utföra förändringarna då nyinförda 

arbetsformer inte får en chans att implementeras. En av informanterna uttalar sig om 

hens uppfattning angående organisationsförändringar: 

 
”För det går ju inte att hålla på med omorganiseringar hela tiden. Någonstans så måste dem 

få sätta sig och man får jobba framåt för det blir ju inte utvecklande. Vi kommer ju liksom 

inte framåt. Vi tappar styrfart hela tiden”  

 

Informanterna menar även att i de fall där en organisationsförändring medfört att 

personalgrupper utsätts för att deras närmsta chef, enhetschefen, byts ut har det visats att 

omvårdnadspersonalen upplevt detta som något negativt. 
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Att strukturen vid en organisationsförändring är oklar uppfattar enhetscheferna som ett 

problem då det skapas svårigheter vid implementeringen av nya arbetssätt i 

verksamheterna. Dock menar den ena enhetschefen att det finns ett behov av 

organisationsförändringar men med ett fokus på mer nytänkande från högre instanser 

inom organisationen. 

 
”Ja, alltså man behöver tänka annorlunda och tänka nytt, man behöver tänka utanför 

boxen.” 

 

Jacobsen (2013) skriver att det är ledarens uppgift att genomföra en förändring och 

bearbeta eventuellt motstånd under förändringsprocessen. För att uppnå detta bör 

ledaren föregå med ett gott exempel. En av Fayols (1937, refererad i Abrahamsson och 

Andersen, 2005) principer är ordning vilken talar om nödvändigheten av att 

organisationer har en klar struktur för sina medarbetare.  

 

Vid en organisatorisk förändring riskerar personalgrupper att få en ny chef, personalens 

instabilitet är en aspekt som den administrativa teorin redogör för, vilken beskriver 

vikten av stabilitet inom personalgrupper för att nå organisatorisk framgång 

(Abrahamsson och Andersen, 2005). Då vi analyserat vårt material har det blivit tydligt 

för oss att det inte är att en specifik chef, med sina personliga egenskaper, försvinner vid 

en organisationsförändring, som skapar problem. Vi menar att det snarare är det faktum 

att medarbetarna får en ny ledare i chefspositionen att förhålla sig till som gör att arbetet 

påverkas och motstånd mot förändringar skapas. Detta ger enhetscheferna uttryck för då 

de talar om det faktum att det varit svårt för omvårdnadspersonalen att förhålla sig till 

nya chefer då det tagit lång tid för omvårdnadspersonalen att lära känna dessa. 

 

Det är enhetschefs uppgift att leda omvårdnadspersonalen genom en 

organisationsförändring. Jacobsen (2013) skriver att det är ledarens roll att föregå med 

gott exempel vid en organisationsförändring. Vi menar att även om ledaren föregår med 

gott exempel, och visar en positiv attityd vid en organisationsförändring, skapas 

svårigheter vid förändringen om strukturen för hur förändring ska implementeras är 

oklar. I vårt material uttalar sig enhetscheferna om det faktum att en otydlig struktur 

skapar svårigheter vid implementerandet av en organisationsförändring. Vi menar att 
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ledarens egenskaper blir irrelevanta om ordningen för hur förändringsprocessen ska se 

ut, är oklar för medarbetarna. Den ena enhetschefen anser dock att det finns ett behov av 

nytänkande från högre instanser och att det utifrån detta kommer ytterligare 

organisationsförändringar. Vi menar att detta kan försvåra enhetschefens möjligheter att 

leda med gott exempel, detta då enhetschefen uttrycker en avsaknad av förändringar i 

organisationen som denne anser vara av vikt.  

5.3.3 Likheter och skillnader mellan de studerade yrkesgrupperna 

Angående uppfattningarna om organisationsförändringar har vi inte kunnat utläsa några 

tydliga skillnader mellan omvårdnadspersonal och enhetschefer. Istället är 

omvårdnadspersonal samt enhetschefer eniga om att för många förändringar under kort 

tid resulterar i att nya arbetsformer inte hinner implementeras ordentligt i 

verksamheterna. Vilket i sin tur leder till att utvecklingen för verksamheten riskerar att 

hämmas. Det den ena enhetschefen dock uttrycker är att det finns ett behov av 

organisationsförändring med ett nytänkande i fokus från hens chefer, detta bekräftas 

även av omvårdnadspersonalens uppfattningar om att organisationens ledning inte har 

rätt fokus när kommande organisationsförändringar utformas. 

 

6. Diskussion 
Kapitlet inleds med en metoddiskussion. Vi har tidigare diskuterat valet av metod 

löpande i texten i metodkapitlet. Den diskussionen väljer vi att förtydliga i detta kapitel. 

Därefter belyser vi studiens slutsats genom att visa hur vi besvarat våra frågeställningar. 

Här beskriver vi hur de teoretiska perspektiven har bidragit till vår slutsats. Kapitlet 

avslutas med förslag på vidare forskning.  

 

6.1 Metoddiskussion 
Syftet med vår studie var att studera omvårdnadspersonal och enhetschefers uppfattning 

angående samarbete mellan personalgrupper. Utifrån detta syfte valde vi ett 

fenemenografisk perspektiv. Vi valde att använda oss av en kvalitativ metod i form av 

intervjuer. Detta anser vi har varit användbart för att svara mot vårt syfte. Vi har 

intervjuat sex olika informanter från två olika yrkeskategorier. Detta för att få olika 

infallsvinklar på det studerade ämnet. Ett större empiriskt material i form av fler 

intervjuer med fler informanter hade gett oss en ökad bredd. Syftet med uppsatsen var 
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dock inte att kartlägga hur all omvårdnadspersonal samt alla enhetschefer uppfattar 

samarbete mellan personalgrupper, utan syftet med uppsatsen var att belysa hur detta 

kan uppfattas utifrån en kvalitativ ansats vilken studerar intervjuobjektens uppfattning 

snarare än att söka efter en absolut sanning. Således menar vi att valet av metod samt 

vårt urval svarat mot uppsatsens syfte.  

 

Vi valde även att intervjua informanter från två olika organisationer med nyinförda 

samarbeten, då vi antog att detta kunde ge oss en ökad bredd på det empiriska 

materialet. Det visade sig att det inte fanns några tydliga skillnader i uppfattningen hos 

personalen utifrån vilken organisation de arbetar i. Detta menar vi betyder att valet av 

två organisationer inte var nödvändigt. Däremot har valet av informanter från två olika 

yrkeskategorier visats sig vara relevant då deras skilda uppfattningar, där 

omvårdnadspersonalen visar en något mer negativ inställning till det utökade samarbetet 

mellan personalgrupper än vad enhetscheferna gör, har legat till grund för vår slutsats. 

En vidare redogörelse för de skilda uppfattningarna samt vår slutsats presenteras i 

slutdiskussionen. 

 

Vi valde att ta med citat från de transkriberade intervjuerna. Valet av citat utgick ifrån 

huruvida vi ansåg att dessa förtydligade det resultat vi fått utifrån analysen av det 

empiriska materialet. 

 

6.2 Slutdiskussion 
Vårt resultat kan enbart säga något om informanternas subjektiva uppfattningar om 

samarbete mellan personalgrupper. Vi kommer redogöra för hur vi besvarat våra 

frågeställningar utifrån vår analys samt resultat.  

6.2.1 Förtjänster respektive brister 
Vilka förtjänster respektive brister har alltså det införda samarbetet uppfattats medföra? 

 

Vårt resultat har visat att sedan det nyinförda samarbetet mellan personalgrupper 

implementerats har den sociala tonen mellan omvårdnadspersonalen på olika enheter 

förbättrats. Intresset för att lära sig den andra enheten än den man varit placerad på har 

ökat. Omvårdnadspersonalen uttrycker uppfattningen att det idag är enklare att fråga 

efter hjälp från den andra enheten då det ter sig mer självklart i dagsläget med det 
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samarbete som införts. Dessa uppfattningar anser vi bör ses som förtjänster av det 

nyinförda samarbetet. 

 

Enhetscheferna menar att arbetsformen varit aktuell under en så kort tid att utvärdering 

inte kunnat göras, men att det blivit tydligt för dem att omvårdnadspersonalen valt att 

”lyfta sin blick” och intressera sig av de andra enheter som berörts av det nyinförda 

samarbetet. Vidare uppfattar enhetscheferna samarbetsformer som något bra och ser 

mer positivt på att utveckla samarbetsformer mot vad omvårdnadspersonalen gett 

uttryck för. Vi menar att detta kan bero på att enhetscheferna genom sin yrkesroll har 

ansvar över de olika enheterna, som i enlighet med den nya arbetsformen, ska 

samarbeta. Omvårdnadspersonal har innan organisationsförändringen endast ansvarat 

för de dagliga göromålen på den enhet de arbetat på. Detta innebär att 

omvårdnadspersonal genom omorganisationen fått en utökad arbetsplats med en 

arbetsform som bygger på samarbete med andra personalgrupper. Till skillnad från 

enhetschefer som har samma plattform av enheter, men som via 

organisationsförändringen kan dra fördel av samarbetet i form av en större 

personalgrupp, vilket är förmånligt vid behov av vikarier och arbetsdelning.  

 

En brist som det nyinförda samarbetet uppfattas ha medfört är enligt 

omvårdnadspersonal en risk för att när enheter delar på vikarier kan de vara upptagna av 

arbete vid en annan enhet. En ytterligare brist som lyfts av både omvårdnadspersonal 

och enhetschef är det faktum att en utökad personalstyrka skapar förvirring hos de 

brukare som får stöd och hjälp av omvårdnadspersonalen på verksamheterna. Vi har valt 

att inte belysa uppfattningen angående samarbete mellan personalgrupper utifrån ett 

brukarperspektiv, men eftersom informanterna förmedlat hur brukarna påverkas av 

organisationsförändringen anser vi att det ändå är viktigt att lyfta fram detta. Vi har 

därför lämnat förslag till vidare forskning utifrån ett brukarperspektiv, vilket vi redogör 

för under rubriken ”vidare forskning”. 

 

6.2.2 Samarbete genom organisatorisk förändring  
Hur uppfattas alltså den berörda organisationsförändringen, ett utökat samarbete mellan 

personalgrupper, av omvårdnadspersonal och enhetschef? 
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Det vi kan tyda utifrån det analyserade resultatet är att det finns en cirkel av 

uppfattningar som triggar samt förstärker varandra istället för att brytas och att mötas i 

skede där alla yrkesgrupper arbetar mot samma mål.  

 

Enhetschefer är positiva till organisationsförändringar som främjar samarbete mellan de 

enheter som de ansvarar för. Detta då enhetscheferna uppfattar att den ökning av 

personalunderlag som uppstår vid samarbeta underlättar vid bemanning av deras olika 

enheter. Omvårdnadspersonal på dessa enheter är positiva till samarbete som begrepp 

men när detta innebär att de får utökade arbetsområden i form av andra enheter att 

arbeta på så infinner sig ett motstånd. Motståndet kommer av att de inte kan tyda 

vinsterna av samarbetet utan istället uppfattar att en tyngre arbetsbörda lagts på dem. 

Enhetscheferna uppfattar omvårdnadspersonalens motstånd som en reaktion som 

kommer att förändras efter att den nya samarbetsformen utvärderats. Därmed har 

enhetscheferna en övertygelse om att utvärderingen kommer att vara övervägande 

positiv. Utifrån denna uppfattning hos enhetscheferna kan vi se att omvårdnadspersonal 

uppfattar det som att enhetscheferna inte förstår hur det praktiska arbetet fungerar ute på 

de respektive enheterna. Omvårdnadspersonalen uppfattar därmed att det inte är av vikt 

att förmedla vad de önskar att ändra på eller tillföra då det inte finns en grundläggande 

förståelse ifrån enhetscheferna. 

  

Gustafsson (1996) tar upp vikten av att en ledare inte bara ser till de aspekter av en 

förändring som gynnar dennes egen situation, utan att denne även ska se till 

medarbetarna uppfattningar för att uppnå det villkorliga samtycket. Vi menar att även 

om enhetscheferna bekräftar att omvårdnadspersonalens uppfattningar delas av deras 

enhetschefer så är det av vikt att enhetscheferna också arbetar utifrån detta, vilket vi 

menar belyses av Gustafssons (1996) teori om det villkorliga samtycket. Vårt resultat 

visar att omvårdnadspersonalen uppfattar att deras åsikter om förändringen av 

arbetsformen inte respekterats så även om enhetscheferna påtalar att de är medvetna om 

att det är omvårdnadspersonalens arbetssituation som förändrats så är det handlingarna 

som styr, alltså en förändring för utökat samarbete mellan personalgrupper 

implementeras fast de som utför det faktiska arbetet, omvårdnadspersonalen, inte 

efterfrågat detta. Vi menar att omvårdnadspersonalen uppfattar att de inte funnits något 

villkorligt samtycke. 
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Att omvårdnadspersonalen uttrycker ett mått av motstånd till samarbetsformer som 

berör deras egna arbetsplatser kan förklaras av deras uppfattning om att det är de som 

har offrat mest i införandet av samarbetet mellan personalgrupper. Denna uppfattning 

delar även enhetscheferna och medger att de är medvetna om att omvårdnadspersonalen 

är de som fått förändra sina rutiner för att en implementering ska vara möjlig.  

6.2.3 Sammanfattande diskussion  
Sammanfattningsvis har analysen av vårt empiriska material visat att enhetscheferna är 

mer positivt inställda till det utökade samarbetet mellan personalgrupper då de ser 

fördelar med en stabil grupp av ordinarie personal på enheterna och ser positivt på en 

vidare utveckling av arbetsformen. Enhetschefernas arbetssituation har påverkats på så 

sätt att de ansvarar för ett större antal individer, omvårdnadspersonal samt brukare, men 

då enheterna fungerar som en verksamhet upplevs inte detta som något negativt. 

Däremot påtalar enhetscheferna att förvirring hos brukaren kan uppstå med en utökad 

personalstab. 

 

Vårt resultat angående omvårdnadspersonalens uppfattningar om det utökade 

samarbetet mellan personalgrupper visar att det finns problem med den införda 

samarbetsformen. De som påtalas är att vikarier kan vara upptagna då fler enheter delar 

på dessa, att arbetsbördan ökar för den ordinarie personalen då de ska kunna arbeta på 

fler enheter, att en utökad personalgrupp kan skapa förvirring hos brukaren samt att 

arbetsformen innebär en förändring av redan väl inarbetade rutiner. Resultatet visar 

även att omvårdnadspersonalen uppfattar organisationsförändringar som negativa då de 

anser att personer som beslutar om förändringar inte lyssnar till dem, som är de som 

utför det faktiska arbetet. Resultatet visar även att dessa negativa uppfattningar är de 

som skapar motstånd hos omvårdnadspersonalen vid en förändring. Jacobsen (2013) har 

genom sin teori om ledarskap visat oss att orsaken till motstånd vid förändringar går att 

finna i de personliga egenskaperna, vilket vi anser förtydligat anledningen till varför 

omvårdnadspersonalen är mer negativt inställd till organisationsförändringen då 

samarbetet uppfattas som mer negativt för deras individuella arbetssituation. Däremot 

anser omvårdnadspersonalen att det utökade samarbetet mellan personalgrupper skapat 

en förbättrad social ton mellan kollegorna vilket bidragit till att det uppfattas enklare att 

be om hjälp från kollegor på andra enheter.  
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6.2.4 Slutsats 
Vår slutsats är således att uppfattningen angående samarbete mellan personalgrupper 

skiljer sig åt mellan omvårdnadspersonal och enhetschefer för att de befinner sig på 

olika instanser i organisationen och därför har olika intressen. Utifrån de teoretiska 

utgångspunkter vi tillämpat under studiens gång, samt presenterat tidigare i uppsatsen, 

anser vi att det blivit tydligt att omvårdnadspersonal och enhetschef arbetar utifrån 

samma organisatoriska värdegrund, att hjälpa de brukare som finns i verksamheterna, 

vilket enligt forskning är en förutsättning för att arbetet ska utföras med gott resultat 

(Lindberg och Vingård, 2012). Trots detta skiljer sig uppfattningarna angående 

arbetsformen åt mellan omvårdnadspersonal och enhetschefer vilket vi menar påverkas 

av att de befinner sig på olika instanser i den hierarkiskt uppbyggda organisationen 

vilket medför att deras intresse skiljer sig åt. Abrahamsson (2007) menar att på en högre 

instans i en hierarkiskt uppbyggd organisation ser man på samarbete utifrån om det är 

något som är politiskt lönsamt. Vi menar att enhetscheferna i studien tenderar att se på 

samarbete mellan personalgrupper utifrån ett perspektiv som grundar sig i vad som är 

lönsamt för organisationen. Omvårdnadspersonalen ser istället på ämnet utifrån ett 

perspektiv av vad som är lönsamt för arbetsplatsen i form av den egna arbetsmiljön. 

 

6.3 Vidare forskning 
Verksamheterna i vår studie arbetar för att skapa en trygg vardag för brukare med olika 

typer av funktionsnedsättningar. Omvårdnadspersonalen i studien är de som arbetar 

närmast brukaren då de är en del av deras vardag. Under de intervjuer vi utfört, samt i 

det sammanställda resultatet, har brukarperspektivet nämnts både från 

omvårdnadspersonal samt enhetschef då det i slutändan är brukarna som påverkas av 

vad som händer i de berörda organisationerna. Vi har gjort ett medvetet val att utelämna 

brukarperspektivet i denna studie då uppsatsens syfte var att undersöka uppfattningen 

angående samarbete utifrån personalperspektiv. Däremot anser vi att det inte bara är 

intressant utan även önskvärt att studera ämnet utifrån ett brukarperspektiv då formen 

för hur det dagliga arbetet utförs påverkar brukaren exempelvis genom ökad 

personalomsättning som kan leda till bristande kontinuitet och en upplevelse av 

otrygghet. Med fördel kan den nationella värdegrunden vävas in i en sådan kommande 

studie.  
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Bilaga 1 – Informationsbrev 
 

Samarbete mellan olika enheter i vård och omsorg. 

Vi är intresserade av att intervjua dig för vår studie som utförs i syfte att skriva vår c-

uppsats. Uppsatsen skrivs under termin 6 och ingår i Socionomprogrammet vid 

Högskolan i Gävle. 

Vår uppfattning är att samarbete är något som uppmärksammas inom organisationer och 

att flertalet förändringar allt mer strävar efter att utföra arbete genom denna form. 

Tidigare forskning inom området är begränsat och vi har därför valt att studera 

fenomenet i din organisation. Syftet med studien är att studera de upplevda 

konsekvenserna av ett samarbete utifrån olika perspektiv, omvårdnadspersonals samt 

enhetschefs.  

Under intervjun kommer vi att be dig att fritt berätta om din uppfattning av 

konsekvenserna av ett samarbete mellan olika personalgrupper samt dina egna 

upplevelser utav det förekomna samarbetet. Intervjuerna beräknas ta upp till en timme 

(men det är i sista hand du som avgör). Studenten som kommer att utföra intervjun 

kommer gärna till din arbetsplats alternativt en annan plats som passar dig. 

Studien följer vedertagna forskningsetiska principer. Deltagandet i undersökningen är 

frivilligt och du har rätt att avbryta din medverkan när som helst eller avstå från att 

besvara vissa specifika frågor. Samtalet kommer att spelas in och materialet kommer att 

hanteras konfidentiellt, endast för studiens syfte och enbart av de studenter som är 

inblandade i studien. Även om intervjufrågorna inte nödvändigtvis är av känslig natur 

kommer ditt namn aldrig figurerar i den slutgiltiga uppsatsen.  

Du är när som helst välkommen att komma med vidare frågor om studien. 

Med vänlig hälsning. 

Lina Häggström (student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle) Tel: (xxx)   E-

mail: (xxx) 

Stina Johansson (student vid socionomprogrammet, Högskolan i Gävle) Tel: (xxx) E-

mail: (xxx) 
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Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
Intervjuguide 

Samarbete mellan olika enheter i vård och omsorg 
– konsekvenser för olika personalgrupper 

Intervjuguide 
Syftet med studien är att studera de upplevda konsekvenserna av ett samarbete utifrån 
olika perspektiv, omvårdnadspersonals samt enhetschefs. Under denna intervju kommer 
vi att fokusera på frågor som berör det förekomna samarbetet som uppkommit i 
samband med den organisationsförändring som nyligen skett och därmed berört din 
arbetsplats. 
 
Inledande frågor: 
Kan du beskriva din arbetsplats/arbetsuppgifter? 
Hur länge har du arbetat på din arbetsplats? 
Hur kommer det sig att du har valt detta yrke? 
Vad betyder begreppen samarbete och samverkan för dig? 
 

1.  Vilken uppfattning har omvårdnadspersonal angående samarbete med andra 
personalgrupper? (Denna punkt av frågor ställs till omvårdnadspersonalen ex 
undersköterskor, boendeassistenter, vårdbiträden) 
Kan du beskriva bakgrunden till att samarbete med andra personalgrupper blivit aktuellt 
på din arbetsplats? 
 
Den tidigare utformningen av organisationen: 
Hur såg samarbetet ut med den andra personalgruppen innan den förändring som 
nyligen skett? 
Kan du ge ett exempel på hur samarbetet såg ut? 
Hur ansåg du att det fungerade? – Positivt/negativt, fördelar/nackdelar 
 
Den nya utformningen av organisationen: 
Kan du beskriva hur samarbetet med andra personalgrupper ser ut på din arbetsplats 
idag? 
Kan du ge ett exempel på hur samarbetet ser ut idag? 
Vad är det som är skillnaden efter förändringen på din arbetsplats? 
Hur anser du att samarbetet fungerar idag? Positivt/negativt, fördelar/nackdelar 
Anser du att några ytterligare förändringar bör göras för att få samarbetet med andra 
personalgrupper att fungera bättre? vad? hur? 
Om du anser att samarbetet skulle behöva förändras, vad har du gjort för att påverka? 
Hur ser du på framtida förändringar inom organisationen? 
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2.    Vilken uppfattning har enhetschefer angående samarbete med andra personalgrupper? 
(Denna punkt av frågor ställs till enhetschefer) 
 
Hur såg samarbetet ut med den andra personalgruppen innan den förändring som 
nyligen skett? 
Kan du beskriva hur samarbetet med andra personalgrupper ser ut på din arbetsplats 
idag? 
Kan du ge ett exempel på detta? 
Vad är det som är skillnaden efter förändringen på din arbetsplats? 
Kan du beskriva bakgrunden till att samarbete med andra personalgrupper blivit aktuellt 
på dina enheter? 
 
Den tidigare utformningen av organisationen: 
Hur såg samarbetet ut mellan personalgrupper på dina olika enheter innan den 
förändring som nyligen skett? 
Kan du ge ett exempel på hur samarbetet såg ut? 
Hur ansåg du att det fungerade? – Positivt/negativt, fördelar/nackdelar 
 
Den nya utformningen av organisationen: 
Kan du beskriva hur samarbetet mellan personalgrupper ser ut på dina enheter idag? 
Kan du ge ett exempel på hur samarbetet ser ut idag? 
Vad är det som skillnaden efter förändringen mellan dina enheter? 
Hur anser du att samarbetet fungerar idag? Positivt/negativt, fördelar/nackdelar 
Anser du att några ytterligare förändringar bör göras för att få samarbetet mellan 
personalgrupperna på dina enheter att fungera bättre? vad? hur? 
Om du anser att samarbetet skulle behöva förändras, vad har du gjort för att påverka? 
Hur ser du på framtida förändringar inom organisationen? 
 

3.  Uppfattas samarbete som en tillgång alternativt belastning? (Denna punkt ställs till både 
omvårdnadspersonal samt chefer) 
Hur bedömer du att samarbete med andra personalgrupper påverkat din arbetssituation? 
Din arbetsplats? 
Hur tror du att omvårdnadspersonal alternativt enhetschef ser på samarbetet? 
Känns samarbete meningsfullt för din arbetsplats/arbetssituation? – Hur då/Varför inte? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


