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Förord  

 

Inledningsvis vill vi framförallt tacka varandra för den här tiden med ett ”BRA” 

samarbete, men utan att ha fått ta del av studierektor Mikael Löfströms erfarenheter 

vad gäller att skriva hade detta aldrig blivit någon uppsats. Därför vill vi rikta ett stort 

tack till Mikael för det stöd och den hjälp som han har delgivit oss under denna 

period. Han har med sina snabba svar via e-post och den tid han har lagt ner på våra 

handledningsmöten hjälpt oss att få ner våra idéer på papper, vilket inte alltid är så 

lätt. Vi vill också tacka våra intervjupersoner som har ställt upp och lagt ner tid på att 

besvara våra frågor, vilka är Hemtjänsten på Sjöbo, Eton i Gånghester, Södra 

Älvsborgs Räddningstjänstförbund, Borås Elnät AB och Boråstapeter. Utan dem hade 

det inte blivit någon uppsats med en bra slutsats. Tack!  
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II 

 

Abstract 

We would like to acknowledge that our thesis is written in Swedish despite some of the 

literature in English.   

This thesis explores the Leaders/Managers scope and limits in order to generate 

cooperation at places of work and to contribute a fresh approach to the implementation of 

good cooperation. 

 

Cooperation is very significant to organizations nowadays due to rapid developments and 

modernizations that have brought about changes in how managerial and supervision 

duties are carried out currently as compared to the past when supervision was run in a 

comprehensive way. One of the most vital things that individuals look for at work is the 

social relationship and appreciation from others thus the importance of very good 

cooperation between their leaders and associate workforce. An organization without 

cooperation is at the risk of having poor production due to lack of development and 

above all a very unpleasant working environment. Our area of concentration in this sturdy 

is to see the leaders approach in creating good cooperation at work. The purpose for our 

study is to facilitate leaders with an imminent inspiration and knowledge of what good 

cooperation is and how to generate it. We have had a number of interviews with leaders 

from both private and public sectors to obtain information on how they implement good 

cooperation. We interviewed six leaders who seemed to have had the same duties and the 

same point of view when it came to questions regarding good cooperation. Our 

discussion and analyses is therefore based on the obtained literature from different 

sources.    

 

A common conclusion of our thesis is based on the fact that majority of our respondents/ 

leaders appeared to have all been working towards the intensification of good cooperation 

even though it is done in different ways and methods, they also had an equally same 

understanding and definition of the word good cooperation. According to our conclusion, 

we have discovered that all the leaders that we had interviewed were working towards the 

interests of introducing and exercising good cooperation at work in order to generate 

good working environments. They were very particular in considering the importance of 

distinctiveness, perceptiveness, communication, feedback and appreciation towards each 

other in the organization. An organization should be able to resolve matters together with 

the as a team and not as individuals in order to reach agreements that are important to 

organizations development. Both managers and employee should develop a good relation 

towards each other and their relationship should be based on trust, respect, and 

commitment. This does not only benefit an organization but so do the management and 

staff.       
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III 

 

Sammanfattning 

 
På grund av dagens snabba utveckling och moderniserade organisationer blir det mer och 

mer viktigt med bra samarbete. Det ska gemensamt nås upp till verksamhetsmål och 

styrningen är idag inte längre så detaljerad som den var förr. Ett av människors största 

behov är sociala relationer och uppskattning från andra människor därför är det viktigt 

med ett fungerande samarbete mellan chef och övrig personal. Ett icke fungerande 

samarbete skulle leda till dåligt utvecklade verksamheter och framförallt mycket otrevliga 

arbetsplatser.  

 

Studiens undersökningsområde är därför hur man kan skapa ett bra samarbete på 

arbetsplatsen.  Syftet med studien om bra samarbete har varit att yrkeskategorin chefer 

ska få en inblick, idéer och kunskap i vad bra samarbete är för något och hur man kan 

skapa ett bra samarbete.  

 

Metoden för att ta reda på detta har varit personliga intervjuer med chefer från olika 

verksamheter, närmare bestämt sex olika, privata som offentliga. De sex cheferna har 

gemensamt att de arbetar med personal på något sätt. De personliga intervjuerna har vi 

jämfört med tidigare relevant forskning i ämnet.  

 

En allmän slutsats är att majoriteten av chefer arbetar för ett bra samarbete. De har också 

en ganska likasinnad uppfattning om vad bra samarbete är för något då samarbete kan 

definieras på olika sätt.  

 

Slutsatsen sammanfattningsvis av det hela är att chefer arbetar för att alla i organisationen 

gemensamt ska arbeta mot verksamhetens mål. Det ska föreligga öppenhet, ärlighet, 

tydlighet, lyhördhet, kommunikation, återkopplingar och uppskattning.  Man ska känna 

förtroende, tillit och det ska vara goda relationer. Man ska tillsammans lösa problem och 

beslut ska fattas gemensamt. Man ska arbeta med varandra, inte emot varandra. Bakom 

ett framgångsrikt företag ligger det ett bakomliggande bra samarbete. Det gynnar alla.  

 

 

 

 

   

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: Samarbete, Chefer, Organisationer, Arbetsplatser. 
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1 INLEDNING 

I det inledande avsnittet beskrivs det hur chefer gör för att det ska bli ett bra samarbete på 

olika arbetsplatser och hur viktigt det är med bra samarbete. Samarbete handlar om ett 

gemensamt arbete mellan flera människor för att nå ett gemensamt mål. Samarbete är viktigt 

för organisationers effektivitet och harmoni. Kapitlet innehåller bakgrund, problemdiskussion 

och slutförs med en presentation av uppsatsens syfte .   

1.1 Bakgrund 

Samarbete är i dagens samhälle ett viktigt begrepp på arbetsplatsen. Efter att ha diskuterat 

sinsemellan vad vi skulle skriva om i vår framtida uppsats, så kom vi fram till att vi ville veta 

hur en chef gör för att skapa ett bra samarbete på arbetsplatsen. Därför är ämnet för uppsatsen 

en studie om olika arbetsplatser och vad som där görs av chefen för att det ska bli en 

harmonisk stämning med bra samarbete mellan alla.  

 

Begreppet samarbete kan ha olika betydelse för var och en. Det är ett allmänt begrepp. Det 

finns många olika sorters samarbete på olika platser och det kan samarbetas mellan många 

olika grupper. Begreppet samarbete i vår uppsats handlar om ett bra samarbete. Det är ett 

gemensamt arbete mellan flera människor som ska utföras och det speglar sig i hur vi fungerar 

tillsammans och om vi reflekterar på samma sätt kring det vi ska arbeta med. 

 

I dagens samhälle och organisationer krävs det ett ömsesidigt samarbete mellan all personal i 

en hel organisation. Alla i personalen har lika stort ansvar att bygga upp och hantera 

relationen på ett gemensamt sätt. Några forskare har under en tid gett ”bevis” på att det finns 

behov av funktionellt samarbete alla kollegor emellan genom att personal tar eget ansvar och 

gör upp planer för det egna arbetet (Hällsten & Tengblad, 2006, s. 81).  De säger även att i 

samarbete ingår att man ska ha kapacitet att utföra sina arbetsuppgifter på ett yrkesmässigt 

och proffsigt sätt och det ska vara ett gynnsamt arbetsklimat och en god gemenskap.  

 

Nästan alla arbetsplatser kräver att människor kan samarbeta. I nästan varje platsannons som 

man läser ställs det krav på att man har en god samarbetsförmåga. Då organisationer har 

moderniserats måste det i organisationen finnas ”jämlikar, kollegor och medarbetare”. Det 

kan inte längre vara strukturerat på så sätt att man bara har över och underordnade utan man 

måste arbeta efter att man har ett eller flera samarbetande lag (Bruzelius & Skärvad, 2004, s. 

277).  

1.2 Problemdiskussion  

1.2.1 Allmänt om samarbete 

Det finns idag en ganska stor vardagskunskap om samarbete. Resultat från olika verksamheter 

visar att förväntningarna från tänkt samarbete inte alltid blir som förväntat. Trots att 

samarbete kännetecknar fördelar för verksamheten för det mesta. Med detta är det också så att 

det finns forskare som säger att det är brist på forskning som går in mer på nackdelar och 

kritiserar samarbetet (Hjortsjö, 2006, s. 3). De flesta har en ganska liknande uppfattning om 

vad samarbete är även om det är brist på forskning i ämnet. Det här med att samarbeta på ett 

bra sätt kan vara svårt och kräver stora resurser och det är inte helt oproblematiskt när 

människor i samma organisation eller människor i olika organisationer ska samarbeta 

(Hjortsjö, 2006, s. 4).  
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En av orsakerna till dåligt samarbete i organisationer eller företag kan vara att chefen inte 

kommer överens med sina medarbetare, vilket bland annat kan inbegripa att cheferna fattar 

egna beslut utan att låta medarbetarna ta del av det och ha en överenskommelse med dem, 

samarbete underlättar kommunikationen (Levi, 2007, s. 85). Målsättningarna är viktiga för en 

organisation men ibland ”glöms det bort” att ledningen borde tänka på de anställdas intresse 

och att det skall stämma överens med organisationen eller företagsmålet och att alla ska vara 

delaktiga (Blake och Mouton 1969 se Löwstedt & Stymne, 2002, s. 121). Organisationer ska 

inte bara vara kund- och serviceinriktade och inte bry sig om medarbetarnas behov för annars 

kan det leda till att medarbetarna känner sig utnyttjade och tappar motivationen. Det ska 

finnas en balans, nöjda kunder och nöjda medarbetare. Medarbetarna måste ha en chans att 

komma till tals med ledningen annars blir det svårt för dem att finna sig väl tillrätta inom 

organisationen eller företaget.  

 

Enligt Hällsten & Tengblad, (2006, s. 17) finns det en ”samarbetstradition” som har funnits 

med bland arbetsmarknadens parter sedan väldigt lång tid. Den finns med i 

”Medbestämmandelagen” och något som kallas för ”Utvecklingsavtalet”. I 

medbestämmandelagen är målet att man ska hitta former för ett ”konstruktivt samarbete”. 

Skulle man mot förväntan inte arbeta för att samarbeta kan det till och med gå så långt att man 

utgör ett avtalsbrott. 

1.2.2 Chefens roll och samarbete ur ett medarbetarperspektiv 

Det största ansvaret ligger på chefen för det är han/hon som måste arbeta mest för att 

samarbetet ska fungera för att underlätta vägen mot organisationens mål och skydda företags 

identitet. Det dåliga samarbetet kan leda till dålig arbetsmiljö och konflikt som i sin tur kan 

skada företagets identitet. Det finns anledning och tro att samarbete ökar lönsamhet, 

produktivitet och effektivitet. Chefens roll kan vara och se till så att människor håller ihop för 

att det ska bli så effektivt som möjligt och att man skall uppleva arbetstillfredsställelse. Det är 

viktigt att chefen leder på ett konstruktivt sätt som är bra för medarbetarna och gynnar dessa 

och deras hälsa och välbefinnande. Chefen måste hela tiden jobba för att få medarbetarnas 

förtroende. Alla kompetenser och insikter skall värdesättas och chefen ska genom olika 

aktiviteter å sin sida förstärka samarbetet. Chefen har ett ansvar att veta vad medarbetare 

betraktar som viktiga och meningsfulla arbetsuppgifter, och det är chefens ansvar att 

medarbetarna har de befogenheter som krävs för vissa arbetsuppgifter (Hällsten & Tengblad, 

2006, ss. 16-17). Chefens arbetsuppgifter är att skapa ordning vilket innebär en bra arena och 

en bra arbetsmiljö som möjliggör att medarbetarnas kunskaper och talang kommer till sin rätt 

(Löwstedt & Stymne, 2002, s. 16).    

 

Vissa organisationer och företag har inte utvecklingssamtal med sina medarbetare utan istället 

låter de bara arbetet flyta på med dess vardagliga rutiner. Konsten att ständigt följa dessa 

rutiner kan leda till att arbetet inte blir roligt och man förlorar förmågan att utveckla sin 

kompetens. En människa i dagens samhälle vill ständigt utvecklas men om organisationen inte 

tar initiativ till att ge både ledning och medarbetare möjligheter riskerar de att inte utvecklas 

för det finns ingen ny kunskap. Den gamla kunskapen som fanns kan gå förlorad på grund av 

brist i engagemang, vilket innebär att på grund av likgiltighet för sitt arbete så vill man inte 

dela med sig av sina kunskaper. Utvecklingssamtal gör också att alla känner sig väl bemötta i 

organisationen och chefen har möjligheter att kunna se medarbetarnas utveckling eller vilja 

till utveckling och därmed hjälpa varandra där det behövs för att höja effektiviteten vilket 

innefattar ett bra samarbete.  

Medarbetarnas kompetens spelar en väldigt stor roll och det är viktigt att den tas tillvara på, 

man brukar tala om ”rätt personal på rätt arbetsplats”. Men ibland finns det situationer där 
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medarbetarna inte har rätt kompetens eller inte är drivande och arbetar inte utifrån sitt bästa 

för att nå framgång. Detta kan leda till dåligt samarbete, då detta påverkar övrig personal. Då 

kompetensen är viktig för att organisationen ska utvecklas vill det till att medarbetare och 

chef får lära sig nya saker (Lindmark & Önnevik, 2006, ss. 16-17 & 73). Organisationer vill 

ha personal med bra kompetens med medarbetare som kan lösa sina arbetsuppgifter för att 

utvecklas. Därför behöver organisationen utveckla och förbättra kompetenser för det 

underlättar samarbetet.  

 

De människor som är personalansvariga har förmodligen också skrivit på ett 

anställningskontrakt, och kan därför ses som medarbetare även de, men med något annorlunda 

arbetsuppgifter och mer ansvar. I och med att det fungerar så kan det enligt Hällsten & 

Tengblad, (2006, s. 12) leda till att chefen bara ser till sitt eget chefsansvar vilket resulterar i 

”dåligt fungerande ledningsgrupper”, ”dålig kommunikation” och ”problemlösningsförmåga” 

som inte räcker till. En chef behöver ha kunskap inom medarbetarskap och chefskap för att 

vara lämplig. Det ökar samarbetet. 

1.3 Problemformulering  

Utifrån vår problembakgrund undrar vi: Vad gör chefer för att få ett bra samarbete på 

arbetsplatsen? 

1.3.1 Syfte 

Syftet med studien är att chefer ska kunna få idéer och kunskap om vad ett bra samarbete är 

och genom denna kunskap själva kunna tillämpa det på sina respektive arbetsplatser.  

1.3.2 Avgränsning  

Vi avgränsar oss till sex personliga intervjuer med chefer inom branscherna hemtjänst, 

skjorttillverkning, elbranschen, räddningstjänst och tapetbranschen. Detta gör att det vi 

kommer fram till bara kommer att kunna användas av chefer inom sådana branscher och 

liknande. Resterande personal på arbetsplatserna kommer alltså inte finnas med i studien utan 

vi utgår endast ifrån chefer och hur dessa gör för ett bra samarbete.  
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2 METOD 

I metodavsnittet besvaras problemställningen genom intervjuer och framställs av kvalitativ 

forskning som undersökningen av uppsatsen utgår ifrån. Från intervjuerna få vi svar på 

frågorna om bra samarbete och hur chefer gör på de olika arbetsplatserna. Metoden 

innehåller även urval av respondenter och ett stycke om skriftligt material.  

 

För att kunna besvara vår problemställning har vi använt oss av en kvalitativ studie som 

redovisas i ett avsnitt längre ner. Vi har även använt oss av primärdata och sekundärdata 

vilket också redovisas i ett avsnitt längre ner i rapporten. Den metodologiska nivån ligger på 

mikronivå då det är människors känslor som studeras. Vi har hämtat vår information i från sex 

olika chefer från fem olika verksamheter som på något sätt arbetar med personal. De olika 

verksamheterna har varit både offentliga och privata med ett kommunalt bolag som innebär 

att de arbetar med offentliga tjänster men går under samma lagar och regler som ett privatägt 

bolag och de ska även gå med vinst.  

 

Från den offentliga sektorn fick vi till slut kontakt med en enhetschef på Sjöbo hemtjänst som 

är en personalchef över de som arbetar inom hemtjänsten. Räddningschefen på Södra 

Älvsborgs räddningstjänstförbund som är chef över hela brandförsvarets organisation, indelad 

i fyra större områden. Ekonomichefen på Borås Elnät AB, det kommunala bolaget, ansvarar 

för elnätet i Borås med närliggande ytterområden.  

 

I den privata sektorn har vi genomfört en intervju med VD:n för Eton i Gånghester som 

tillverkar herrskjortor med målgruppen affärsmän. På samma företag intervjuade vi en chef 

som kallas för Senior Advisor vilket innebär att han har ansvar över alla avdelningar, till 

exempel marknadsavdelning och försäljningsavdelning. Den tredje intervjun ägde rum på 

Boråstapeter med företagets ekonomichef. Boråstapeter är ”en inspirerande förebild på 

tapetmarknaden”(Boråstapeter, 2010). Kategorin räddningstjänst kräver ett otroligt samarbete 

medarbetarna emellan. Hur det fungerar kommer att redovisas längre fram i rapporten.  

2.1 Urval  

Respondenterna som vi har intervjuat valdes ut av oss utifrån det som kallas för ”strategiskt 

val. Med det menas att vi har handplockat respondenterna utifrån de som anses lämpliga för 

studien (Johannessen & Tufte, 2003, s. 84). Vi undersöker endast ett urval av det som kallas 

populationen. Med det så blir det ett representativt urval som kan företräda samtliga inom 

kategorin chefer i de branscher som valts ut (Johannessen & Tufte, 2003, s. 134). 

Handplockningen av respondenterna var som sådan att vi båda forskare hade olika 

arbetsplatser som vi av eget intresse var intresserade av, därför valdes de ut för studien. Vi 

valde också att intervjua ifrån både den privata och offentliga verksamheten för att det skulle 

bli en större helhet. Då slutsatsen bara kan användas på arbetsplatser som vi har varit på eller 

liknande så skulle det bli ändå mindre giltighet ifall vi bara hade valt ett utav dessa perspektiv.  

2.2 Intervjuer  

Våra primärdata inhämtades i form av personliga intervjuer, vilket gjordes för att vi ville få 

direkta svar och direkt kroppsspråk när intervjuobjekten beskrev sina inställningar till ett bra 

samarbete. Primärdata kan beskrivas som en upplysning som ännu inte har upptäckts och inte 

har framkommit tidigare. Data samlas in genom granskningar eller genom experiment bland 

annat. Vi fick deras funderingar kring ämnet och deras känslor kring samarbete när de svarade 

på frågorna. De olika cheferna kontaktade vi först via e-post eller telefonsamtal. Det är 

egentligen bara en chef som vi bara hade kontakt via e-post med, medans de andra upplyste 
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oss om att ringa och boka tid per telefon efter att frågan om att ställa upp på intervju hade 

kommit från oss via e-post. Samtliga intervjuer har skett på respektive chefs arbetsplats. De 

har tagit ungefär 30-40 minuter att genomföra och alla intervjuer har spelats in för att inte gå 

miste om viktig information vid senare tolkning. Intervjuerna som genomfördes var vad man 

kallar ”strukturerade intervjuer” vilket betyder att frågorna som ska ställas och vilken ordning 

de ska komma i är bestämt i förväg. Fördelen med det är att respondenterna får svara som de 

vill, de som intervjuar har ingen inverkan på svaren (Johannessen & Tufte, 2003, s. 97). 

Intervjufrågorna valde vi att ha enkelt formulerade. Under intervjuernas gång så kunde det 

läggas till frågor eller försvinna frågor då respondenterna kanske svarade så att flera frågor 

inkluderades till exempel. 

2.3 Skriftligt material  

Vi har använt material med information som upptäckts tidigare och som finns i böcker, 

artiklar, doktorsavhandlingar och så vidare som sekundärdata. I sekundärdata är det som så att 

vetenskapliga artiklar ges ofta ut på andra språk än svenska men innehåller ändå samma 

teorier. Vi har under denna tid letat fram data i form av sekundärdata innan skrivandets början 

och under skrivandets gång genom databaser, boklån på bibliotek och ett evigt sökande på 

internet. Men då vi anser internet som mindre tillförlitligt har vi inte använt oss av det vidare 

mycket. Utan det som mestadels har använts har varit tidigare forskning i form av litteratur.  

2.4 Kvalitativ forskning 

I vår undersökning använder vi oss av bokstavlig analysmetod, vilket innebär att vi uppfattar 

och tolkar saker och ting precis som de framställs. Vi har använt oss av kvalitativ metod 

beroende på vår problemformulering. Med den kvalitativa metoden utförs arbete utifrån att 

man inser hur alla delarna fungerar gemensamt för att forma en helhetsbild. Metoden ger 

möjligheter till att studera informationen ur teorier. Den kvalitativa metoden har ett förstående 

mål som ger oss kapacitet att utifrån en bestämd plan samla in data och information på olika 

sätt. Undersökningen leder fram till att man går från en bottenlös förståelse, men med flera 

undersökningsobjekt av en enskild kategori kan man längre fram bilda sig en bild av det hela 

(Andersen, 1998, s. 31). Kvalitativ metod ger möjlighet att bearbeta textmaterial och se hur 

tidigare teorier går ihop med insamlad empiri för att dra en slutsats om det finns något 

samband med tidigare teorier. Uppsamling och analys av upplysningar sker på samma gång i 

den här metoden. Den kvalitativa forskningen innebär att man kan få mer flexibla svar och 

ställa fler följdfrågor och med det få fram mer information. Vi får genom det personliga mötet 

fram mer av vad människor egentligen tänker, och deras uppfattningar och reflektioner kring 

ämnet.  
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3 TEORETISK REFERENSRAM 

I den teoretiska referensramen behandlas ett antal betydelsefulla och informativa teorier 

kring ämnet samarbete på arbetsplatser som handlar om hur organisationer kan skapa bra 

samarbete och hur chefer gör för att det ska bli ett bra samarbete på arbetsplatser. Med 

användbar teori som handlar om samarbete kan vi hitta punkterna som sedan kan förbindas 

till empiri för att kunna beskriva bra samarbete på arbetsplatser. Vi inleder med teorier som 

besvarar vad samarbete är. Varför samarbete? Vad ska göras för att ha ett bra samarbete? 

3.1 Vad är samarbete? 

Enligt Nationalencyklopedin (2010) definieras samarbete som ”arbete som bedrivs av två 

eller flera tillsammans med gemensamt syfte”. 

 

Lars H. Bruzelius och Per-Hugo Skärvad är två författare som tillsammans skrivit en bok om 

organisationslära. En stor del av den boken går ut på att organisationen skall kunna samarbeta. 

Deras definition på samarbete är att det är något som uppstår av sig själv. Det är en naturlig 

del av oss. Men det är väldigt typiskt för organisationer att man behöver ett mer planerat 

samarbete. Därför finns det ansvariga för att ta beslut och utföra handlingar i organisationen 

och utföra dessa så att de vänder sig till organisationens mål (Bruzelius & Skärvad, (2004, s. 

27). I många sammanhang har man forskat kring vad som kallas för det ”goda arbetet” och 

vad man gemensamt har kommit fram till är bland annat att det ”goda arbetet” kännetecknas 

av ”samarbete med andra” vilket enligt Bruzelius & Skärvad, (2004, s. 240) innebär att man 

har chans att etablera kontakt med andra människor och ha vänner på arbetet. ”Vi vet att 

samarbete mellan två personer ofta i grund och botten är en nyttorelation”. ”Vi vet att 

samma människor samarbetar bättre om de också har samma mål och likartade värderingar” 

(Holmgren, 1994, ss. 4-5).  

 

Förutom utvecklingsavtal och enligt ett antal regler och lagar som vi har tagit upp tidigare så 

uppmanas det till samarbete i både socialtjänstlagen (SoL) och i Hälso- och sjukvårdslagen 

(HSL). Samarbetet kan hjälpa människor att ta hjälp av varandra i olika handlingar, 

arbetsuppgifter och utbyte av information både på individnivå och också verksamhetsnivå 

(Hjortsjö, 2006, s. 9). Samverkan behandlas även i arbetsmiljölagen och en hel del andra lagar 

och förordningar. 

3.2 Varför samarbete? 

Det är en fördel att bilda sig en uppfattning om varför det ska vara bra samarbete då det blir 

enklare att arbeta för det. Avsnittet ”varför samarbete?” talar därför om för oss hur det bra 

samarbetet kan bidra till en bättre effektivitet på arbetsplatsen.  

 

En hel del arbetsplatser kräver ett bra samarbete för att det ska fungera och bli så effektivt 

som möjligt. De människor som samarbetar förväntas arbeta mot samma mål och det är 

någonting man får arbeta för hela tiden som chef för att det ska göras på ett bra sätt för alla 

inblandade parter. Det krävs en god relation dessa människor emellan och en god 

kommunikation. När man arbetar socialt är det nödvändigt att det finns ett bra samarbete och 

det ses som något med stort värde. Hjortsjö (2006, s. 4) säger att samarbete gynnar både de 

som är av professionell yrkeskategori och de som de professionella möter. Det viktigaste för 

samarbetet är att man tillsammans ska åstadkomma ett mål, men Hjortsjö (2006, s. 4) säger 

även att samarbetet är det som blir målet, man måste samarbeta för att nå ”lösningen”.  
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Att arbeta tillsammans och skapa bra samarbete för framtiden underlättar för organisationer 

eller grupper att arbeta och lösa problem som uppstår inom organisationen eller företaget, 

tillsammans som ett lag. Vi är alla olika och arbetar på olika sätt. Vissa arbetar bättre i grupp 

och det finns vissa som är mycket tävlingsinriktade och har svårt att jobba tillsammans med 

andra och detta kan bero på deras kulturs uppfattning av arbetet och se det som en pristävling 

till exempel. Ibland är det organisationen som påverkar samarbetet på grund av olika 

belöningssystem som inte bara inspirerar medarbetarna utan också kan göra så att de börjar 

tävla med varandra istället för att få beröm och att deras arbete ska belönas bäst. 

Belöningssystem kan ha inverkan på samarbetet för att systemet bidrar till tävlingar mellan 

medarbetarna och de ser varandra som motståndare och detta leder till att organisationen 

börjar fokusera på individen istället. Man löser inte problemen tillsammans utan man 

kritiserar varandra istället och hittar syndabockar när problemen uppstår på grund av brist på 

bra samarbete. Det kan bli svårt att samarbeta om medarbetarna ser arbetet som en tävling 

vilket kan påverka de som vill samarbeta och kan därför bli utnyttjade (Levi, 2007, s. 87). 

 

I en organisation är man mest ute efter ett gemensamt mål och inte en individuell 

målinriktning därför är det viktigt att ha bra samarbete för att lyckas med målen och 

effektiviteten. Samarbete bidrar till både organisationens och medarbetarnas motivation. 

Samarbetet hjälper till att återskapa förtroende och kommunikation som kan ha gått förlorad 

på grund av egoismen och tävlandet. Samarbete förbättrar konfliktsituationer och inspirerar 

organisationen och dess medlemmar att arbeta som ett lag och inte se varandra som 

motståndare. Ser man på varandra på det sättet kan det leda till dålig kommunikation och att 

man undviker varandra på grund av att de ser varandra som konkurrenter. Samarbete 

underlättar vid situationer då man behöver lösa problem, undvika konflikt och skapa 

motivation och samspel mellan individer för att ha bra harmoni på arbetsplatsen. Samarbete 

handlar om att arbeta tillsammans för att nå upp till ett gemensamt mål men det handlar också 

om att fatta rätt gemensamma beslut. Med det menar vi att gemensamma beslut ibland kan bli 

fel men man gör ingenting bara för att bevara harmonin i organisationen vilket kan leda till 

sämre effektivitet. Därför är det bra att fatta rätt och relativt bra beslut innan man kan börja 

med ett bra samarbete (Levi, 2007, ss.85-87). 

 

Det är nu för tiden viktigare med bra samarbete än förr då nya praktiska tillvägagångssätt har 

gjort att marknader har växt och organisationer behöver leverera i högre grad. Det krävs 

mycket samarbete för att få upp effektiviteten och produktionen är pressad. ”Klarar vi inte att 

samarbeta är det som att få grus i maskiner”(Holmgren, 1994, s. 24). 

 

När en organisation eller verksamhet planeras så gör man det för att öka effektiviteten. Detta 

görs av flera människor för att det finns saker som är omöjligt att utföra ensam. Uppgifterna 

kräver att det ska vara två personer eller fler. Effektiviteten ökar när man planerar 

tillsammans. Planeringen handlar om att arbetet fördelas bland människorna i organisationen 

så att man får ett mindre antal moment att utföra, men ju mer man delar in jobbet på detta vis 

desto mer samordning krävs det (Forsell, & Westerberg, 2007, s. 39). Med samordning menas 

att arbetsuppgifter ska genomföras eller koordineras på rätt sätt och ge rätt resultat på en viss 

tid. Detta innebär att människorna som är med och samordnar måste veta exakt vad de ska 

göra under bestämd tid så att resultatet finns där när tiden har löpt ut.  

 

Hällsten, & Tengblad, (2006, s. 226) menar även att en kombination av mänskliga relationer 

och att leda utifrån målinriktning, strategier och med ekonomiska resurser är att 

rekommendera. Då det inte fungerar på sikt att styra endast med det sistnämnda och att det 

skulle ta alldeles för mycket tid att bara styra utifrån mänskliga relationer vilket också skulle 
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kräva chefens ständiga närvaro då man tar den för givet. Men det kan uppstå problem ifall en 

verksamhet inte medger att det finns ett behov av att relationer mellan chef och övriga 

medarbetare är grunden för dessa relationer.  

 

Enligt Forsell & Westerberg, (2007 s. 89) är det oftast så att de som arbetar tillsammans är 

beroende av varandra. I och med att arbetsuppgifter ofta är uppdelade på flera personer och då 

uppstår ett beroende. Gör inte alla sitt jobb som de ska så kan verksamheten bli mindre bra 

därför är organisationen beroende av att alla gör sitt jobb. Det största beroendet ligger mellan 

arbetare i samma enhet. Ett exempel på vad vi menar med det är att människorna som till 

exempel arbetar på ekonomiavdelningen är mer beroende av varandra än vad de är av 

människorna som arbetar i produktionen som i sin tur är mer beroende av varandra.   

 

I en artikel av Ann-Cathrin Jönsson (2002), doktorand i neurologi vid institutionen för klinisk 

neurovetenskap vid universitetssjukhuset i Lund frågar hon sig om ”professionellt samarbete 

mellan olika personalkategorier är av ondo”. Hon ingår i ett forskningsteam som består av 

läkare, sjuksköterskor och arbetsgymnaster som arbetar tillsammans. Dessa är mycket 

professionella arbetskategorier som har en mycket professionell grund att stå på men det 

måste samarbetas med hänsyn till patientens bästa. Hon frågar sig detta utifrån en tidigare 

intervju som har gjorts med sociologiprofessor Lindgren, Gerd (2001) som i tidigare 

forskning vill ha bevis på att ”multiprofessionella” grupper skulle vara som vi sa av ondo. 

Hennes tidigare forskning handlar om informell makt (1992). Men utifrån flera vetenskapliga 

studier som har gjorts så kan man se att samarbetet är en mycket viktig funktion mellan dessa 

yrkeskategorier då detta leder till positiva resultat i behandling av patienter. Man har slagit 

fast att de olika kompetensområdena tillsammans når upp till mycket bättre resultat än om 

man arbetar som en ensam individ.   

3.3 Vad ska man allmänt göra för ett bra samarbete? 

Det avslutande stycket i den teoretiska referensramen tar upp hur man ska göra för att få ett 

bra samarbete vilket är den huvudsakliga utgångspunkten i studien.  

 

I samarbete träder det hela tiden in att alla är informerade om vad som kommer, det vill säga 

kommunikation. Det är viktigt med upplysningar annars kan det leda till förvirring. Det måste 

kommuniceras mycket gällande arbetsplatsen. Information måste innehålla ärlighet för att 

undvika brist på förtroende, det ska vara raka besked för att undvika missuppfattningar. 

Lyhördhet är mycket viktigt för att alla ska känna sig besvarade (Holmgren, 1994, s. 24). 

 

En gemensam samordning innebär att alla människor som är inblandade löser saker och ting 

tillsammans. Detta kräver att de inblandade pratar med varandra, samordnar möten, olika 

former av kommunikation. Chefen bör samla alla till möten för att planera tillsammans och 

man räknar med att de olika inblandade rättar sig efter varandra och löser eventuella problem. 

Detta arbetssätt är det som fungerar bäst när man ska fatta gemensamma beslut, alla 

deltagarna ska vara på samma nivå och att det ska vara ”demokrati” och ”medbestämmande”. 

Arbetssättet grundar sig på att alla inblandade kommunicerar med varandra och löser 

problemen tillsammans (Forsell & Westerberg, 2007, s. 62).  

 

Samarbete kan också påverkas av organisationens storlek i högsta grad för att ju större 

organisationen är desto mer samarbete krävs för att komma överens om en sak. I annat fall 

kan det bli avstånd mellan medarbetarna vilket kan ha påverkan för resultat och produktion. 

För att komma överens om saker behöver organisationens medlemmar arbeta tillsammans 

genom att chefen och medarbetarna ställer upp för varandra. Det kan vara att lösa problem 
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tillsammans och att alla medverkar vid beslut och att medarbetarna har tät kommunikation 

med varandra. Organisationen måste hålla sams och alla ska visa respekt för varandra. 

Medarbetarna måste vara intresserade av att utveckla sina idéer medan chefer ska anstränga 

sig att inte ha inställningen till att hindra medarbetarnas idéer utan han ska visa att det finns 

tid och rum för alla att göra sig hörda. ”Den gemensamma nämnaren är att med samarbetets 

hjälp så förmår varje människa mer än vad han eller hon skulle ha klarat av ensam” 

(Holmgren, 1994, s. 4).  

 

Personkemin mellan chefen och medarbetarna är grundläggande för samarbete. Samarbete 

kan fullständigt bero på vem det är som förestår. I detta fall är det chefen för att han eller hon 

vet hur man samarbetar och det kan leda till bra resultat (Holmgren, 1994, s. 4).  

 

För att ha ett bra samarbete är det viktigt att man har någon slags uppfattning i grunden om 

samarbete. För att skapa ett bra samarbete så krävs det därför att chefen har ett bra synsätt på 

samarbete på arbetsplatsen och detta utgår från att chefen skall vara närvarande för att få 

uppfattning om att det är bra stämning överallt. Chefens medverkan är bra för medarbetarna, 

de ska trivas i hans närvaro och tillsammans försöka ha en ömsesidig överensstämmelse. Det 

kan vara ansträngande för chefen att vara tillgänglig på arbetsplatsen hela tiden men det är 

mycket viktigt för personalen. Chefen måste ha bra kommunikation med medarbetarna och gå 

runt omkring olika arbetsstationer inom organisationen för att vara tillgänglig om det dyker 

upp någonting. Det kan till exempel vara otydligheter mellan medarbetarna. En chef måste ha 

föresatsen om att han eller hon bryr sig om organisationen och medarbetarna (Holmgren, 

1994, s. 4). 

 

Det kan vara så i dag att i samarbete presterar man bättre vissa dagar beroende på hur man 

mår och i så fall är det bra att chefen finns på arbetsplatsen och motiverar medarbetarna. Det 

kan vara genom till exempel morgonrunda och hälsa på alla. Det kan ätas frukost tillsammans 

som ett sätt att göra miljön avslappnad. Det är ett sätt att visa att alla är bra mottagna. Chefen 

måste vara naturlig och försöka att gemensamt med hela organisationens medlemmar ha en 

stund att prata och gå igenom arbetsdagen. Finns det oklarheter kan det vara lämpligt att 

diskutera detta och börja arbetspasset med ett bra tempo (Holmgren, 1994, s. 5).   

 

Kan inte en chef hantera det som kallas för ”samarbetets konst” sjunker möjligheterna att 

lyckas väldigt mycket. En chef kan vara mycket positiv till förändringar, vara mycket 

noggrann och analytisk och handla utifrån det system som organisationen är uppbyggt på, på 

ett bra sätt. Men detta spelar mindre roll om man inte har förmågan att som vi sa hantera ett 

bra samarbete. Det ska råda öppenhet och förmåga att vara opartisk från ledarens sida, och 

detta kräver dessutom gemensamt arbete från båda sidor, chef och personal. Författaren menar 

att man lyckas eller misslyckas beroende på vad man själv utstrålar för drivkrafter eller vad 

man har för inställning till saker och ting. Därför är det viktigt att man som chef arbetar 

utifrån motivation och dessutom arbetar för att utveckla personalens kompetens (Bittel, 1975, 

s. 123). 

 

För att skapa ett bra samarbete och en effektiv verksamhet beror mycket på chefens 

styrningsform och hur chefens ledningsprocess fungerar, alltså i vilken dimension chefen 

väljer att engagera medarbetarna i ledningsfrågorna. Ett bra exempel på skicklig 

ledningsprocess som kan bidra till bra samarbete är participativt (deltagande) ledarskap. 

Participativt ledarskap innebär att man arbetar med de anställdas medverkan och det leder till 

bättre arbetsinsatser, arbetsproduktivitet, förändringsbenägenhet och arbetstillfredsställelse. 
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Medarbetarnas inflytande och delaktighet utlöser identifikation med arbetet och ger dem mer 

intresse för verksamhetens uppgifter. Med participativt ledarskap blir det mindre hierarkiskt.  

Chefer måste genomföra participativt ledarskap för att utföra arbetsuppgifterna som kan 

uppfattas otydliga. Det kan uppstå osäkerhet kring sysselsättningen och dess utförande som 

kan ha uppkommit på grund av oklarheter som kan leda till verkningslöshet, konflikt, otrivsel 

och stress. För att lösa sådana problem krävs det bra samarbetet i grunden för att skapa 

tydlighet. Samarbete spelar en stor roll för att skapa ett klart mål i organisationen och hjälper 

organisationers medarbetare att bygga upp bättre självförtroende, engagemang och delaktighet 

på väg mot organisationens gemensamma målsättningar. Samarbete kan också leda till olika 

effekter så som psykologisk medverkan i arbetet, målstyrning och satsningar av 

verksamhetens ändamål. Dåligt förtroende och brist på tilltro mellan chefer och medarbetare 

kan påverka samarbetet och det blir sämre problemlösningsförmåga. Detta kan också leda till 

att gruppdynamiken blir sämre. En chef måste känna till att klara och tydliga arbetsmål är 

avgörande för ett bra samarbete inom organisation (Flach, 2006, ss. 197-199).   

 

Enligt Forsell & Westerberg, (2007, s. 115) är stora delar av forskningen vad gäller chefskap 

som sådan att en chef ska vara av karismatisk karaktär vilket innebär dess personliga 

egenskaper. De ska kunna få med sig andra människor och kunna kommunicera på ett bra sätt, 

vara social, handla och fatta beslut med kort varsel. Utbildning kan enligt Forsell & 

Westerberg, (2007 s. 129) vara viktigt för ibland kräver det en del förkunskaper att arbeta i en 

organisation. Mycket finns redan där men man kan påstå att utbildningen talar om normer om 

hur arbetet ska gå till. 

3.3.1 Sammanfattning av tidigare forskning 

Sammanfattningsvis av vår teoretiska referensram är att samarbetets svårighet är att få fler 

människor att arbeta tillsammans för att nå upp till ett gemensamt mål. Ett bra samarbete är att 

organisationen kännetecknas av goda relationer, respekt, behjälplighet och en god 

kommunikation. Grunden till att det behövs bra samarbete är att det ökar effektiviteten, det 

råder harmoni, bra arbetsmiljö med ökad trivsel. Genom att människor känner förtroende och 

trivsel råder bra samarbete. Detta uppnås genom ärlighet, lyhördhet, chefens närvaro, 

regelbundna möten och utvecklingssamtal. De teorier som vi använder oss av senare i 

analysen är dem som vi ser en koppling till i verkligheten. Vilka är de som vi nu har tagit med 

i sammanfattningen av den teoretiska referensramen, där de förklaras mer specifikt.  
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4 EMPIRI 

I det empiriska kapitlet beskrivs vad olika chefer har svarat på de olika frågorna och 

författarna har presenterat materialet på ett sammanfattande sätt. Respondenterna är inte 

anonyma men vi nämner inga namn. I kapitlet redovisas undersökningar från både den 

privata och offentliga verksamheten om vad chefer gör för att skapa ett bra samarbete och det 

gemensamma mellan dessa chefer och sedan en sammanfattning av intervjuerna i tabellform.  

4.1 Offentlig verksamhet 

För att skapa ett bra samarbete så var vår första tanke att vi ville veta hur de olika cheferna 

som vi har intervjuat ser på ett bra samarbete. Hur de uppfattar vad ett bra samarbete är för 

någonting. Sammanfattningsvis för våra tre offentliga chefer, inklusive en kommunal 

bolagschef så innebär ett bra samarbete öppenhet, förtroende, att man trivs och det ska vara 

goda relationer. I detta så ingår att man ska vara behjälplig och alla ska ha en gemensam 

fokus på verksamheten, det är den som ska sättas i centrum.  

4.2 Svar från den offentliga chefen för att skapa ett bra samarbete 

Vi har fått in en hel del olika svar angående hur de olika cheferna gör för att skapa ett bra 

samarbete. Delvis så ska chefen skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och skapa 

förutsättningar för att personalen ska kunna göra ett så bra arbete som möjligt. En sak kan 

vara att se till så de inte utsätts för eventuella risker, vilket kan vara att till exempel ha 

skyddsronder, personalmöten och utvecklingssamtal. Varje chef bidrar självklart till 

samarbetet men man sköter även mycket själv. Saker som är viktigt är att chefen är ute bland 

personalen och kollar av arbetsmiljön. En av våra chefer som agerar inom sjukvården har 

möten med andra professionella yrkesgrupper för att de samarbetar för brukaren i centrum. De 

olika professionella yrkesgrupperna kan vara sjuksköterskor, arbetsterapeuter och 

sjukgymnaster. Han talar om att de hjälps åt över de olika yrkesgrupperna och att det är 

viktigt att denna information som kommer fram på mötena förs vidare till personalen som 

arbetar ute hos brukaren. Det är där hans roll kommer in, han fungerar som ”spindeln i nätet”, 

en nyckelperson för att informationen ska komma fram.  

 

När det gäller samarbete så handlar det mycket om sunt förnuft tycker någon. Men även dessa 

chefer har förebilder som de kan gå på. Man ska aktivt vara ute och prata med personalen, ha 

utbildningar för personalen och skapa ordning och reda. En av våra chefer berättar vad man 

kan göra om det skulle bli problem med samarbetet inom en grupp. En lösning kan vara att 

man sätter in fler resurser om arbetsbelastningen är hög, skapa ett mer strukturerat arbetssätt 

och har mycket samtal med dem. Detta kan lösa samarbetsproblem i grupper. Utbildningar 

bör hållas för personalen vilket kan vara om till exempel gruppdynamiken. Att arbeta med 

gruppdynamiken innebär möte mellan olika människor, deras förmåga att arbeta tillsammans 

och att man arbetar med gruppers mognad och utveckling. Chefen kan själv få en del 

utbildningar som man kan dela med sig av till personalen vilka kan handla om lösningar på 

problem och andra arbetssätt. En annan sak är att många företag eller organisationer har 

kontakt med Previa vilket är företagshälsovård för både offentlig och privat verksamhet. När 

man arbetar för att skapa ett bra samarbete så ska man ”leva som man lär”. Det är en bra 

utgångspunkt. Man ska ge återkopplingar eller så kallad ”feedback” vilket ökar bränslet i den 

inre motorn som alla människor har. En chef ska alltid motivera personal på något sätt, men 

många gånger är det så som vi har varit inne på tidigare att medarbetarna är självständiga och 

självgående arbetare. Man går inte omkring med en ”lathund” för att skapa ett bra samarbete 

men kompetensutveckling i någon mån för personalen är viktigt, och det har man alltid i 

någon form. Det krävs även utveckling för chefer och då får man lära sig vad man bör tänka 
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på angående sådana här frågor utifrån checklistor och punkter. Någonstans så bygger det på 

en form av checklista. Detta finns hela tiden i bakhuvudet och ryggmärgen vad man bör tänka 

på. Andra saker som man kan göra är att man har sidoaktiviteter vilket kan vara personalfester 

med alla involverade eller småsaker avdelningsvis för att träda över gränserna. Ett av våra 

företag är uppdelat på två olika ställen geografiskt vilket gör att det kan bli indelat i vi och 

dem. Det måste man arbeta för att trappa ner, vilket är upp till alla att göra men framförallt 

ligger det på chefen att finna aktiva lösningar på det problemet.  

 

Chefens roll är oerhört viktig när det gäller att få en bra struktur, arbeta med målfrågor och ha 

en bra kommunikation. Med den erfarenheten som cheferna sitter på så har de skapat sig en 

hel del erfarenhet. Det finns inte alltid handlingsrecept som man ska följa för att skapa ett bra 

samarbete men en förutsättning är att man kan den branschen som man arbetar i. Man måste 

kunna lita på andra människor och ha en förståelse för att man jobbar genom andra 

människor. Man måste tycka om att arbeta genom andra människor och inte vara chef för att 

man tycker om att bestämma, för då blir man ingen bra chef. Sedan är det viktigt att man som 

chef är målfokuserad. Mycket målfokus, att kunna lita på andra människor och känna 

förtroende för dessa människor. Rollen som chef är att få andra att känna att de växer och tala 

om att de gör ett bra jobb. Det leder till bra verksamhet och bra samarbete. Det krävs även 

mycket kommunikation då det idag är oerhört viktigt i management att få människor att arbeta 

åt samma håll. Det ska vara en tydlig formulering på vart verksamheten är på väg. 

Verksamheten kan bli ganska otrevlig ifall man misslyckas med att klargöra för andra vad 

man är till för och varför man är på jobbet. Brist på bra samarbete beror ofta på mänskliga 

relationer, ofta missuppfattningar och bristande kommunikation. Men det finns mycket policy 

och planer i verksamheten för att lösa så att säga konflikter.  

 

Det som också görs för att skapa ett bra samarbete är att man ser till att alla hjälps åt och 

skapa en bra atmosfär och en god stämning. Det finns alltid verktyg för sådant här men det är 

inte bara en persons ansvar att arbeta för detta utan det ligger på alla. Kommunikationen ska 

åter igen vara rak och öppen. Personalen ska inte prata illa om varandra, de ska vara trevliga 

för annars blir samarbetet dåligt. Chefens utstrålning är av betydelse för man utstrålar ordning 

och reda, men detta är ett delat ansvar mellan alla. I den offentliga sektorn så finns det 

handlingsplaner om hur man bör förhålla sig vid bra samarbete vilka är ”Sam i centrum” och 

personalpolitiska riktlinjer i Borås Stad. Den ser ut på ungefär samma sätt i hela Borås Stad, 

men inte för vårt kommunala bolag som har egna värderingar som de går efter, det har visat 

sig fungera bättre utan. Man utgår inte så mycket från Medbestämmandelagen (MBL) idag 

som man gjorde förr utan idag handlar det mer om samverkan vilket är ungefär samma sak 

med samma skyldigheter och samma ansvar. Trots att dessa avtal finns och det finns 

strukturer och procedurer och alla är överens om hur man ska göra så fungerar det ändå inte 

alltid för att saker och ting går så väldigt fort så man hinner inte informera. Man hinner inte ha 

samverkan. Men det handlar inte om att man inte vill utan att man inte hinner. Men när 

tempot är på en lite lugnare nivå så finns det mer tid att träffas och prata om saker som 

intresserar varje enskild individ. När man pratar om att ha ett bra samarbete så måste den 

sociala biten finnas med. Men den relationsskapande biten är mer möjlig när tempot är lite 

lägre. Man vet med sig att under de perioder som det är väldigt mycket att göra, det kan pågå 

under några månader, så är personalen tröttare mentalt. Är organisationen underbemannad 

under en längre tid då man känner sig otillräcklig så sjunker samarbetsnivån. Man tror att har 

man lite lagom att göra, kanske lite mer än lagom snarare än för lite då man som människa är 

ganska presterande och går hem och känner att om man har gjort ett bra jobb så ökar trivseln 

och det leder till ett bra samarbete.  
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En rutin som är införd av en utav respondenterna är att man i de olika grupperna eller 

avdelningarna träffas varje dag och tittar över varandras arbetsuppgifter så att alla har lika 

mycket att göra. De ska fysiskt befinna sig på samma ställe och diskutera med varandra. 

Samtliga chefer i den offentliga sektorn har utvecklingssamtal med sina medarbetare, då det 

pratas om både verksamhetsmål och personliga mål. Samarbete i långa loppet bygger på att 

det ska vara socialt och det måste finnas med. Det är viktigt att alla får prata om lite ”ditt och 

datt”. Samtliga arbetsplatser har även någon form av informationsträffar för hela 

verksamheten vilket sker olika många gånger på respektive arbetsplats. Det kan vara två 

gånger om året, varje dag eller en gång i veckan och så vidare. Det beror helt på vad det är för 

typ av organisation.  

 

Samtliga chefer tror sig ha en inverkan på andra när det gäller både motivation och attityd till 

viss del. Man ska alltid vara ett föredöme och föregå med gott exempel, det är väldigt viktigt 

så i detta krävs det nästan att chefen har en väldigt stark integritet, en förmåga att stå på egna 

ben och ha en egen uppfattning om saker och ting för att orka. De som är chefer måste förstå 

samspelet mellan verksamhetens idé, verksamhetens mål och människors behov. Men många 

gånger är det så att arbetsuppgifter är väldigt individuella och många har sina egna 

ansvarsområden med expertinriktning och det är inte alltid chefen kan deras arbetsuppgifter 

fullt ut. Därför är även medarbetarnas attityd och motivation viktig för helhetens resultat.  

 

De offentliga cheferna är överens om att samarbetet måste finnas trots att organisationen är 

professionaliserad. Människor gillar att umgås. Men det blir mer och mer sådant idag att vi 

kommunicerar via e-post och liknande så långa resvägar för ett två timmars möte kommer att 

försvinna mer och mer. Ibland har man så mycket att göra så man går in lite i sig själv och det 

kommuniceras bara via e-post.  Men det fungerar bara korta perioder, kanske högst en vecka. 

Alla måste förstå att de befinner sig i sammanhang ihop med andra. Den sociala kompetensen 

blir allt mer viktig. Vissa människor fungerar väldigt bra på arbetsplatser som ”ensamvarg” 

men så måste man också anpassa saker till det.  Man får inte vara rädd att ta kontakter utanför 

gränserna, men dagens förutsättning är att man tar egna initiativ och väljer olika vägar för att 

komma dit. Friheten idag är mycket större och man går inte under detaljstyrning vilket man 

gjorde förr. Därför krävs det idag att medarbetarna tar mer egna initiativ, är mer engagerade 

och arbetar på egen hand. Detta kräver en talang att ha förmågan att arbeta på egen hand, att 

arbeta mot mål, det kräver kompetens. Alla ska jobba och ligga i. Det betyder inte att man 

behöver vara fullärd i alla lägen men alla ska göra sitt bästa. Alla måste förstå varför de är på 

sitt arbete för att göra ett bra jobb.   

 

När man går igenom sin förberedande karriär för att bli brandman så skolas man in i det som 

man senare ska arbeta med. Man skolas in i de uppgifter som de utför på ett väldigt speciellt 

sätt. Det krävs oerhörd träning för detta och man måste nästan ha varit med om det för att på 

något vis förstå vad de gör. Gruppen om tio personer som tjänstgör samtidigt har väldigt 

speciella uppgifter, de vet exakt vilka bilar de ska åka i, de vet exakt var i bilen de ska sitta, de 

vet exakt vilka uppgifter de har när de kommer ut på en räddningsinsats. De är så otroligt 

samtränade i den här gruppen, de känner varandra enormt väl, de är socialt oerhört 

sammansvetsade. Man kan jämföra det med ett fotbollslag, då det verkligen är teamkänsla och 

en oerhörd tillit i den här gruppen som inte finns på samma sätt i en annan arbetsgrupp med 

vanliga jobb. Det är ett väldigt speciellt lag. Det finns där från början för man är så oerhört 

tränad för det så det blir naturligt. Det är nästan omöjligt för en utomstående att komma in i en 

sådan här grupp vilket beror på att man är så sammansvetsad i sina arbetsuppgifter och i det 

sociala. Gruppen har en väldig tillit till varandra och man litar på varandra och man jobbar 
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väldigt nära ihop. Det är lite speciellt. Det är mycket samarbete kring detta och det finns en 

väldig styrka i det.  

 

Personkemin mellan chef och övrig personal är alltid viktigt. Den behöver inte vara perfekt 

och den finns inte alltid där, men man ska vara medveten om att den finns eller att den inte 

finns. För att det ändå ska fungera så kan det krävas lite mer. Alla dessa chefer vill arbeta för 

ett bra samarbete för det krävs för att det ska fungera och även personalen måste arbeta för 

det. Med tanke på hur mycket det är att göra i perioder idag så måste det finnas samarbete 

annars blir det väldigt svårhanterligt. Men det är svårt med management och organisationer, 

då det aldrig finns något ”facit” på hur det ska vara eller hur man ska göra. Det finns saker 

som det alltid finns mer struktur på men detta med organisation är svårt då den alltid består av 

mycket olika individer, olika grupper och konstellationer. Förutsättningar kan ändras över tid, 

man kan ha bra organisationslösningar och ett fantastiskt samarbete men några år senare ser 

situationen helt annorlunda ut för de händer saker i organisationen som man inte kan påverka 

själv.  

4.3 Privat verksamhet 

Sammanfattningsvis för de tre privata cheferna så betyder ett bra samarbete även här att man 

har motparter som är öppna, att det finns ett samspel och att man hjälper varandra med tydlig 

feedback. Har man inte förmågan att ge feedback så ska man hjälpa andra att skapa 

förutsättningar för att ge det. Det är ett ansvar som alla ska dela. Har man ett bra samarbete så 

känner man tillfredsställelse och belåtenhet och ska gemensamt nå upp till ett mål. Det som 

har åstadkommits på företaget ska man känna att man gjort tillsammans, alla ska känna sig 

delaktiga vilken position man än innehar. Man måste jobba för företaget som är kärnan i det 

hela. Det ska vara prestigelöst, ”högt i tak” och det ska vara en gemensam målbild.  

4.4 Svar från den privata chefen för att skapa ett bra samarbete 

De svaren som vi har fått från de tre cheferna för att skapa ett bra samarbete ser ut som 

sådant. Man ska vara öppen och tydlig med det som är bra hos varje medarbetare men även 

det som är mindre bra. Verksamheten ska stimuleras och man ska vara snabb med och säga 

om det är något man inte är nöjd med, men framförallt det som är bra. I ett av våra företag så 

arbetar de hela tiden med att implementera sättet att jobba med öppenhet. Det är viktigt att 

man kan visa både öppenhet och svaghet inför andra människor, för man måste kunna visa att 

man får göra fel. Det är inte farligt att göra fel. Med den erfarenheten som våra chefer har som 

vi har sagt förut så bidrar de väldigt mycket till ett bra samarbete. Men det är inte bara chefen 

som har betydelse i det fall, utan varje person för sig. Det är alltid så att man måste sätta 

företaget på första plats och inte sig själv som chef för då försvinner företaget vilket inte går 

att ersätta, men det gör alltid en chef.  

 

En av respondenterna menar på att det som ekonomichef kanske kan vara lättare att se 

helheten i fråga om detta, än om man till exempel arbetar som produktionschef och bara ser 

produktionen. Men genom att vara öppen och välkomna åsikter och prata med människor så 

hjälper man till att skapa ett bra samarbete. Sedan måste man kunna skilja på sak och person. 

Genom att gå ledarskapskurser så lär man känna sig själv och med det är man vaken för de 

brister man har. Ett av våra företag har ett antal värderingar som de har arbetat fram, det är 

ledord som används vid till exempel utvecklingssamtal och alla i ledningsgruppen har samma 

ledord. Dessa är professionell, pålitlig och medmänsklig. Ibland skickas det ut enkäter som 

behandlar psykiskt och socialt välmående vilket sker ungefär vartannat år. Är det större 

arbetsbelastning så kan de skickas ut lite oftare.  
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Det är inte bara chefen som ska arbeta för att det ska vara ett bra samarbete. Man förväntar sig 

att alla ska behandla andra med ärlighet och uppriktighet. Alla måste tala om vad de känner 

och vad de upplever. Som medarbetare måste man tala om ifall chefen säger eller gör fel. 

Ibland får personalen söka information själva då man kanske inte kan informera om allt. Men 

det finns alltid verktyg för att kommunicera. En av våra chefer menar på att utvecklingen 

hjälper samarbete då alla får samma information till exempel via e-post. Kan man göra det så 

är det ett bra samarbete. Det ska inte vara ”vi och dem” utan de ska arbeta mot ett gemensamt 

mål. Det finns alltid personer på en arbetsplats som är mer eller mindre känsliga men då får 

man agera utifrån det. Man måste ha överseende med det vilket kan kräva att de måste ha mer 

instruktioner, mera mentorskap eller mera coachning. Man ska som chef vara närvarande och 

visa att man är engagerad.  

 

Det kan vara svårt ibland att säga hur man gör för att skapa ett bra samarbete då det kan vara 

så att man arbetar med olika grupper och inte kan behandla dem på samma sätt. Det kan vara 

grupper som innehåller fastanställd personal och grupper med frilansare till exempel. Det 

finns alltid mål som styrelsen har satt upp och det måste man följa, vilket kan vara både 

otrevliga och trevliga beslut. Men man ska lyssna på andra människor, lyssna ordentligt för då 

hör man oftast mycket mer. Man ska vara tydlig och lyhörd oavsett grupper. När det gäller det 

här med att man inte kan behandla alla lika så kan det vara att vid daglig kontakt så är det 

acceptabelt att vara mer direkt då det negativa budskapet kan försvaras direkt. Pratar man i 

telefon så får man tänka lite mer på vad man säger och hur man säger, då det annars kan 

uppfattas fel fast det egentligen ska läggas fram med humor.  

 

Det ska vara okej att komma med åsikter och dessa ska man lyssna till. Än en gång är det 

viktigt att man lyssnar och inte bara hör, det ska tas in och värderas. För att undvika 

tveksamheter så ska man vara rak och tydlig så mycket det bara går. Alla vill samarbeta, men 

det finns alltid förväntningar på chefen att han ska se till om det är någon som inte visar på 

det.  

 

Personalen ska ha bekräftelse för det de gör. Det kan vara att de har funnit lösningar på 

problem vilket brukar bli väldigt bra i slutändan. Personalen ska känna att de får bekräftelse 

för det och känna en känsla av ”go for it”. Det ska vara bra samarbete annars hade nog inte 

människor stannat kvar på arbetsplatsen, och det är inte i första hand ”fruktkorgen” eller 

kortet på gym som skapar ett bra samarbete utan att chefen är närvarande. En chef talar om en 

undersökning som har gjorts som visade på att 15 procent av chefens närvaro resulterade i hög 

sjukfrånvaro och vid 30 procent av chefens närvaro hade man lägre sjukfrånvaro. Det visar på 

att det är viktigt med en närvarande chef, fysiskt närvarande och delaktig. Alla ska vara öppna 

mot varandra, då blir det ett bra samarbete. Det ska talas med varandra, inte om varandra 

vilket undviker skvaller och kallprat. Vid sådana tillfällen då det blir så i alla fall så ska det 

kallas in till möte om inte personerna i fråga kan lösa det själva och löser situationen åt dem. 

Löser man inte sådant här så äter det sig fast och det är inte bra. Personalen ska ha tydliga 

direktiv och känna att de är delaktiga i beslut eller jobb för då är de också beredda att 

samarbeta.  

 

Andra saker som man gör för att skapa bra samarbete är till exempel att man gör saker 

tillsammans. Det kan vara modeshower eller att man lagar mat tillsammans. Bonus är det när 

man åker iväg och bor på hotell över några dagar. Då kan man gå igenom vad som ska göras 

eller hur till exempel en plan för fem år framåt ser ut. Det är detta som kallas för 

teambuilding.  

 



 

- 20 - 

 

Samtliga av dessa tre chefer menar att samarbetet måste finnas även om organisationen är 

professionaliserad och alla vet sina respektive platser på arbetet. Människorna som är där 

måste ändå vara personer som umgås och trivs med varandra. Det ges utbildning till personal 

för att man ska lära sig både vad gäller social kompetens och yrkeskompetens. Det är ju så att 

arbetsuppgifter idag är väldigt specialiserade, det skulle inte fungera med att alla gör allt. Men 

man får inte leva i sin egen lilla ”bubbla” för det är någon form av kreativitet som försvinner 

utan samarbete. Det finns nog inte så många som stannar på företagen om det inte finns något 

samarbete. Det skulle vara svårt att arbeta utan det, för det skapar otrivsel vilket leder till 

effektivitetsförlust och det blir inte lika bra beslut.  

 

Personalen vill nog ha en chef som de kan se upp till med en tydlig strategi. De vill kunna se 

upp till någon som är stark, som inte böjer sig när det blåser. Vågar man stå rakt upp så vågar 

andra också göra det.  

 

Även i den privata sektorn så har man någon form av informationsträffar då hela företaget 

samlas. Dessa äger rum olika många gånger beroende på företag. Alla har de personliga 

utvecklingssamtal med medarbetarna, då går man i första hand igenom löner men även saker 

som fungerar bra och mindre bra. Man ska vara lyhörd med personer som till exempel har hög 

sjukfrånvaro eller liknande, då detta kan bero på personliga problem vilket kan leda till 

problem på jobbet. Ett av företagen har avdelningsmöte varje vecka där det tas upp hur det 

ligger till med försäljning, nyheter från de resande och nyheter från respektive chef.  Samma 

företag har även koordineringsmöten vilket innebär att man löser frågeställningar som hänger 

löst och hur man ska lösa detta tillsammans. Alla måste vara med och lösa problemen. Sedan 

har de något som kallas för kalenderavstämningsmöten. Med dessa olika delar så tror man att 

de täcker upp väldigt mycket av de delarna som kan leda till kallprat eller oro. Öppenhet än en 

gång, det ska inte finnas några hemligheter.  

 

Den privata sektorn har inte samma samverkansavtal som den offentliga sektorn. Det behövs 

inte. Man leder inte människor på det sättet så att man behöver sådana avtal. En tycker att 

medbestämmandelagen är gammaldags och måste man införa sådana saker så är man nog fel 

ute. Det ska finnas automatiskt. De har sina värderingar som de arbetar efter men självklart 

finns det policy vad gäller jämställdhet och liknande om hur man behandlar människor på ett 

bra och jämställt sätt.   

 

Chefens attityd är mycket viktig för organisationen, någon tycker att det är helt avgörande. 

Man kan inte tillrättavisa andra eller ge feedback om man inte är medveten om saker som 

påverkar. Man ska som chef motivera personalen till bra samarbete för då får man mycket 

tillbaka själv också. Chefen har ett ansvar där man har en öppen attityd och bjuder in till 

samtal både på gott och ont. Det är en väldigt viktig egenskap. Man har sett många olika 

varianter av ledarskap genom åren men man måste gå på det man tror på. Personkemin är 

viktig mellan chef och medarbetare. Ett exempel är att nyanställda som kommer måste 

komma in i gruppen, personkemin måste stämma mellan den nya personen och övriga i 

gruppen.  

4.4.1 Gemensamt för de sex cheferna 

Samtliga av våra chefer anser att utan ett bra samarbete så skulle deras verksamheter inte 

fungera. I sjukvården skulle det drabba brukaren väldigt mycket. Det kan leda till att man bara 

bryr sig om det som står en närmast. Samarbetet leder till en god verksamhet, förtroende för 

varandra och organisationen och det organisationen gör. Finns inte samarbetet så blir det en 

dålig verksamhet. Man behöver inte hela tiden sträva efter att alla ska må så väldigt bra hela 
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tiden, utan man måste acceptera att en del mår dåligt av vissa beslut men besluten är 

förmodligen nödvändigt för verksamheten. Det hör till att man måste ta kritik också. Men 

generellt är det mycket viktigt att det finns. I företag som producerar så skulle det inte vara 

bra att inte ha något samarbete då det hela tiden är ”snabba puckar” och det händer saker hela 

tiden. Då har man inte tid att krångla. Det är viktigt för att man ska kunna uppnå resultat, får 

man bra respons från sin personal då lyckas man mycket lättare. Allting blir mycket trevligare 

och roligare vilket leder till att man får mycket mera gjort. Det finns egentligen inget annat 

alternativ än att ha ett bra samarbete på arbetsplatsen. 

 

Det bra samarbetet leder till bra utveckling för företagen anser alla. Två huvuden är alltid 

bättre än ett. När människor tycker om att umgås så tycker de även om att umgås i tänket 

kring vad som skulle kunna bli bättre och förbättras. Ett bra samarbete kan vara helt 

avgörande för utvecklingen av arbetsplatsen. Effektiviteten kan gå ner väldigt mycket utan 

samarbete för det hänger ihop, det kan bli katastrof, för i de flesta fall så löser man problemen 

ihop. Det är många som är involverade i beslut och processer så det finns inget utrymme för 

personer som ska arbeta ensamma. Får människor känna att de är lyckliga och känner att de 

presterar så satsar man också mer. Det är nog så att det är bättre att jobba i lag än ensam. Det 

är en förutsättning för att utvecklas. Än en gång kan vi jämföra det med ett fotbollslag, man 

måste arbeta tillsammans för att nå framgång.  
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4.5 Sammanfattning av intervjuerna i tabellform 

 

 

FRÅGOR 

 

PRIVAT SEKTOR 

 

OFFENTLIG SEKTOR 
 

Vad är bra samarbete? 

Det ska finnas ett samspel, man ska 

hjälpa varandra, det ska vara 

delaktighet, bra relationer, man ska 

känna tillfredsställelse och 

belåtenhet. Det ska kännas att man 

åstadkommer saker tillsammans. 

Uppnå gemensamma mål. 

Man ska arbeta tillsammans på ett 

behjälpligt sätt och sätta 

verksamheten i fokus. Det ska vara 

bra relationer, man ska känna 

tillfredsställelse och känna 

belåtenhet. Man ska känna att man 

åstadkommer saker tillsammans. 

Uppnå gemensamma mål. 

 

Finns det några handlingsrecept 

eller planer som följs för att skapa 

bra samarbete? 

Chefen ska vara närvarande och 

vissa engagemang. Det ska vara 

mycket kommunikation och 

mycket ”feedback”. 

Återkopplingar. Utbildningar. 

Det finns handlingsrecept som ska 

följas vilket är ”SAM” i centrum 

och Personalpolitiska riktlinjer i 

Borås stad. Chefen fungerar som 

”spindeln i nätet”, nyckelperson för 

information. Utbildningar. 

 

Vad krävs det för att det ska bli bra 

samarbete på arbetsplatsen? 

Öppenhet och förtroende. Man ska 

trivas på arbetsplatsen, och hjälpa 

varandra. Behandla varandra lika 

och med respekt. Man ska vara 

tydlig, lyhörd och kommunicera 

och lyssna på varandra. 

Kommunikation, vara rak och 

öppen, inte prata illa om varandra, 

det ska vara bra atmosfär, alla ska 

hjälpas åt och återkoppling. 

 

Varför är det så viktigt med bra 

samarbete? 

För att man löser problem 

tillsammans, lyckliga medarbetare 

och effektivitet förbättras, man 

arbetar som ett lag. 

Man arbetar som ett lag och det 

finns tillit, ”teamwork” . 

 

Vad kan bra samarbete bidra till? 

Bättre utveckling för företagen, bra 

effektivitet. 

Bra effektivitet, bra arbetsmiljö 

och bra atmosfär. 

 

Vad händer om det inte finns bra 

samarbete? 

Otrivsel, dålig effektivitet. Dålig arbetsmiljö och otrivsel. 

 

Har ni stora informations träffar? 

Möte, informationsträffar, 

utvecklingssamtal, 

koordineringsmöten, aktiviteter 

utanför arbetet. 

Utvecklingssamtal, möte. Vid 

lugnare tempo har de tid att träffas. 

Är personkemin mellan chef och 

medarbetare viktigt för samarbetet? 

Alltid viktigt. Mycket viktigt. 

Behövs det utbildning som chef för 

att få förutsättningar till att skapa 

ett bra samarbete? 

Ja. Ja, t.ex. utveckling för chefer. 

Vad säger ni om attityd och 

motivation från chefens sida, 

påverkar det? 

Attityd och motivation påverkar. 

Chefen ska vara positiv. 

Viktigt att chefen har en bra attityd 

och motivation. 

Tror du att personalen har behov 

av att det finns ett bra samarbete? 

Ja, mycket. I högsta grad. 

Får du motivation gällande 

samarbete från medarbetarna? 

Ja Ja 
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5 ANALYS 

Analyskapitlet är uppdelat inledningsvis med en jämförelse mellan bra samarbete i teori och i 

empiri och den andra delen är en sammanfattning av hur cheferna gör för att skapa ett bra 

samarbete där utbildning och möten ingår som förslag för att skapa bra samarbete.  I 

analyskapitlet diskuteras och analyseras intervjurespondenternas svar samt sätts samman 

med olika teorier från den teoretiska referensramen.  

 

Om vi utgår ifrån Ann-Cathrin Jönssons artikel så kan det konstateras att det bra samarbetet 

inte är av ondo. Oavsett vilka yrkeskategorier det är. Samtliga av våra respondenter menar 

nämligen på att samarbetet leder till en bra verksamhet, utveckling för verksamheten, och 

goda relationer. De samtliga som har intervjuats anser vi står på en ganska professionell grund 

då de är chefer inom olika yrkeskategorier. En fortsatt diskussion med att samarbetet skulle 

kunna vara negativt i vissa situationer kommer efter analysen i en avlutande diskussion.  

5.1 En jämförelse mellan bra samarbete i teori och i empiri  

Innan vi tar reda på hur samtliga chefer gör för att uppnå ett bra samarbete så har de alla fått 

tala om för oss vad de menar med ett bra samarbete. De har en gemensam uppfattning om det. 

Sammanfattningsvis så säger de att de ska vara bra relationer, man ska trivas och det ska vara 

ett öppet klimat, goda relationer, trivsel och öppenhet. Med detta ska man känna 

tillfredsställelse och belåtenhet och känna att man har åstadkommit saker tillsammans. Det 

ska arbetas för verksamhet och företag och fokuseras på att arbeta mot samma mål. Man ska 

arbeta med varandra och hjälpa varandra. Det ska finnas tydlig feedback och det finns ett 

ansvar hos var och en att hjälpa andra att skapa förutsättningar för att ge tydlig feedback. Det 

är ungefär så det definieras i litteraturen också, fastän med lite andra ord. De flesta teorier 

som vi har tittat på menar på att ett gott samarbete är ett gemensamt mål för flera människor 

inblandade. Det ska kännetecknas av goda relationer och det ska arbetas tillsammans.  

 

I de flesta sammanhang när man läser om samarbete så handlar det om människor som i grupp 

ska arbeta mot samma mål. De flesta teorier som vi har valt att använda oss av säger detta. 

Utifrån våra erfarenheter som vi nu har fått ifrån verkligheten så visar det sig att de flesta 

anser att samarbete är att alla ska arbeta mot samma mål. Man ska ha fokus på verksamheten 

och arbeta för organisationen.  

 

Enligt Bittel, (1975, s. 123) ska det råda öppenhet och förmåga att vara opartisk från ledarens 

sida och detta kräver dessutom gemensamt arbete från båda sidor, chef och personal. Cheferna 

i vårt fall vill att medarbetarna ska ge feedback det vill säga återkopplingar vilket ökar 

bränslet i den inre motorn som alla människor har. Cheferna anstränger sig att motivera 

medarbetarna på något sätt, men de vill att medarbetarna ska vara självständiga och 

självgående arbetare. Chefer behöver inte gå omkring hela tiden och skapa bra samarbete men 

kompetensutveckling i någon mån för både chefer och personal är viktigt. Bittel, (1975, s. 

123) har som sådan åsikt att man lyckas eller misslyckas beroende på vad man själv utstrålar 

för drivkrafter eller vad man har för inställning till saker och ting. Angående utstrålning så 

påpekar en av våra respondenter att det är av betydelse för man utstrålar ordning och reda. 

Vilket kan vara avgörande till stor del för ett bra samarbete för människor anses må bättre när 

det är ordning och reda. Löwstedt & Stymne, (2002, s. 16) menar ju också på att chefens 

arbetsuppgifter bland annat är att skapa ordning då detta leder till bättre arbetsmiljö.  

 

Precis som Bittel, (1975, s. 123) säger att kan inte en chef konsten att samarbeta sjunker 

möjligheterna att lyckas väldigt mycket. Såväl menar Holmgren, (1994, s. 24) att ”klarar vi 
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inte att samarbeta är det som att få grus i maskiner”. Våra respondenter uttrycker sig inte 

exakt på detta viset men de har en allmän uppfattning om att utvecklingen går rakt neråt ifall 

man inte har något samarbete. Så uttrycket kan tolkas som så att finns det inget samarbete så 

sätter verksamheten stopp. En av våra respondenter uttrycker sig som så att det kan bli 

katastrof utan samarbete, för man löser för det mesta problemen ihop.  

 

I många sammanhang har man forskat kring vad som kallas för det ”goda arbetet” och vad 

man gemensamt har kommit fram till är bland annat att det ”goda arbetet” kännetecknas av 

”samarbete med andra” vilket enligt Bruzelius & Skärvad, (2004, s. 240) innebär att man har 

chans att etablera kontakt med andra människor och ha vänner på arbetet. Människor är 

sociala och behöver etablera kontakt med andra människor. En av respondenterna säger att det 

är viktigt att det sociala finns där. Dessvärre så finns det ingen tid till det när det är mycket att 

göra i verksamheten. Men när det är lite lugnare tempo så kan man träffas och prata om saker 

som inte bara rör arbete utan även saker som intresserar varje individ. En annan menar att mår 

man bra på arbetet och tycker om att umgås så tycker man också om att umgås i tänket kring 

vad som skulle kunna bli bättre och förbättras. Sedan är det så att alla måste förstå att de 

befinner sig i sammanhang ihop med andra. Den sociala kompetensen blir allt mer viktigare 

enligt en av våra respondenter. Två huvuden är alltid bättre än ett. Det är många som är 

involverade i beslut och processer så det finns inget utrymme för personer som ska arbeta 

ensamma. Man ska få människor och känna att de mår bra och tala om för dem när det går 

bra, för då känner man att man presterar vilket leder till att man satsar mer. Samarbetet är en 

förutsättning för att utvecklas och man arbetar bättre i lag än ensam. Forsell & Westerberg, 

(2007, s. 39) säger att planering görs för att öka effektiviteten och det görs av flera människor 

för det finns saker som är omöjliga att utföra ensam. Effektiviteten ökar när man planerar 

tillsammans. 

 

I den offentliga sektorn finns det utvecklingsavtal vilket innebär ungefär hur man bör förhålla 

sig. Det finns även personalpolitiska riktlinjer. I den privata sektorn finns det inte något 

sådant. För de anser sig inte leda människor på det viset. Man kan fråga sig varför det inte 

finns det. Varför ska den offentliga sektorn ha så kallade checklistor om inte den privata 

sektorn behöver det. Det borde finnas naturligt även hos de människor som arbetar inom den 

offentliga sektorn. Självklart så går den privata sektorn även under MBL- 

medbestämmandelagen och arbetsmiljölagen med mera som också behandlar samarbete. Men 

det görs inga speciella riktlinjer för det. En anledning kan vara att desto större organisationen 

är ju mer samarbete krävs det och den privata sektorn är oftast mycket mindre. Storleken och 

avståndet mellan människor kan ha påverkan på resultat och produktion enligt Holmgren, 

(1994, s. 4). Fortsättningsvis så säger han att det vill till att man ställer upp för varandra, man 

måste hålla sams och visa respekt för varandra.  

 

De flesta av våra respondenter anser också att det inte bara ligger på chefens bord att skapa ett 

bra samarbete, utan det ligger ett ansvar hos alla. Det ska vara positiv feedback mellan alla 

även om det kanske inte kommer lika mycket positiv feedback från personal till chef så 

kommer det alltid någon form av motivation till chefen. Det kan vara till exempel 

verksamhetens resultat. Som vi har sagt innan så är alla inblandade beroende av varandra, alla 

ska göra sitt jobb. Problem som uppstår ska lösas tillsammans. Det ska vara ett gemensamt 

arbete mellan alla. Men däremot så har respondenterna en gemensam syn på att deras attityd 

absolut påverkar samarbetet. Dålig attityd från chefens sida kan leda till att människor inte vill 

samarbeta. 
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Det viktigaste för samarbetet är att man tillsammans ska åstadkomma ett mål, men Hjortsjö 

(2006, s. 4) säger även att samarbetet är det som blir målet, man måste samarbeta för att nå 

”lösningen”. Med detta uttalande så anser vi att det finns en koppling till det som vi har skrivit 

så många gånger förr. Det bra samarbetet kännetecknas av ett antal människor som ska uppnå 

ett mål gemensamt. Man kan inte bara anta att samarbetet finns där utan det måste arbetas för 

att det ska finnas där, därför är det själva lösningen på problemet. Man måste ju få med sig 

alla att arbeta mot detta mål, vilket är chefens ansvar att göra. Han måste få alla med sig, 

vilket styrks av Forsell & Westerberg, (2007, s. 115).  

 

Gemensamt för våra respondenter är för att få ett bra samarbete så måste man få hela 

organisationen och dess medlemmar att arbeta mot samma mål. Det ska ske gemensamt med 

en fokusering på verksamheten. Det är en förutsättning att man arbetar för att nå målet och 

inte arbetar för att nå sina individuella mål, för då finns det risk för att verksamheten går 

under vilket är vår egen tolkning som styrks av Forsell & Westerberg, (2007, ss. 23-24) som 

säger att utan gemensamma mål för verksamheten försvinner motivet att samarbeta. Det med 

att gemensamt åstadkomma något tillsammans är hela grundtanken med att ha en verksamhet.  

 

Det har inte framkommit direkt vad det är för form av chefskap som våra respondenter utövar. 

Det har heller inte varit någon central fråga i intervjuerna. Men olika former av ledarskap eller 

chefskap kan påverka samarbetet då det ofta beror på både hur chefen väljer att styra och vad 

denne har för attityd och motivation. Ska man göra en sådan tolkning på vad våra 

respondenter utövar för chefskap så liknar det mest det participativa (deltagande) ledarskapet. 

Anledningen till det är att de alla i stor utsträckning låter sina medarbetare medverka. De har 

en inställning att medverkan eller samarbete leder till att de presterar bättre och känner mer 

för sitt arbete. Genom det participativa ledarskapet är bra samarbete i grunden en förutsättning 

för att det ska visas tydlighet (Flach, 2006) vilket också är gemensamt för våra respondenter. 

Det ska vara rak och tydlig kommunikation. För att åter gå in på chefens attityd och 

motivation så anser våra respondenter att den är mycket viktig för organisationen. Någon 

anser att det är helt avgörande. Chefen ska motivera medarbetarna till ett bra samarbete för då 

får man mycket tillbaka själv också. Chefen ska ha en öppen attityd tycker en av våra 

respondenter, man ska bjuda in till samtal både på gott och ont. Man ska vara ett föredöme 

och föregå med gott exempel. Men de tillägger även att medarbetarnas attityd och motivation 

är viktigt för helhetens resultat.   

 

För att få bra effektivitet och harmoni på arbetsplatsen krävs det mycket samarbete och för att 

få ett bra samarbete är det viktigt att man har någon slags gemensam uppfattning i grunden 

enligt Holmgren, (1994, s. 4). Därför försöker chefer på de arbetsplatser som vi har intervjuat 

att se till att närvara och agera positivt när det gäller frågorna som handlar om medarbetarna 

för att skapa bra arbetsmiljö. Chefer kan arbeta som ”spindeln i nätet” genom att hålla mycket 

kontakt och kommunikation bland medarbetarna för när man arbetar socialt är det nödvändigt 

att det finns samarbete.  

 

Personkemin mellan chefer och medarbetare är viktigt för samarbete anser våra chefer. Den 

behöver inte vara perfekt men man ska vara medveten om att den finns där, bra som mindre 

bra. Personkemi behövs till exempel när en nyanställd kommer mellan den nya personen och 

övriga i gruppen. Personkemin mellan chef och medarbetare är grundläggande för samarbete 

enligt Holmgren, (1994, s. 4). ”Mogna chefer skyller inte på dålig personkemi” (Askeberg, 

2001 se Hällsten & Tengblad, 2006, s. 255). Det ska fungera ändå.  
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Utvecklingen i organisationer går framåt i väldigt snabb takt många gånger och det påverkar 

även samarbetet. Det kan uppstå situationer då individen bara arbetar för att uppnå sina egna 

mål. Samarbetet hinns inte med och hela arbetsplatsen blir påverkad. Men detta fungerar bara 

korta stunder. Enligt en respondent så fungerar det kanske högst en vecka. Enligt en annan 

respondent så upplever man människor tröttare mentalt under sådana här perioder. 

Konsekvensen blir att informationen brister, men det handlar inte om att man inte vill menar 

en av respondenterna. Detta kan vara ett återkommande problem då Hjortsjö, (2006, s 3) säger 

att samarbete inte alltid blir som man tänkt sig. Vidare säger hon också att det inte är alltid så 

lätt alla gånger när människor ska samarbeta.  

5.2 En sammanfattning av hur cheferna gör för ett bra samarbete 

En sammanfattning kring vad våra respondenter gör för ett gott samarbete eller vad man i alla 

fall ska tänka på är att det ska skapas förutsättningar för en bra arbetsmiljö och förutsättningar 

ska finnas för att känna att man gör ett bra jobb. Chefen ska vara närvarande och ute bland 

personalen. Det ska lyssnas till personalen, inte bara höra utan lyssna och värdera det som 

sägs. I sjukvård och liknande ska man samarbeta för främst brukaren i centrum. Mycket 

handlar om sunt förnuft också när det gäller samarbete. Vid eventuella problem ska det sättas 

in fler resurser om det behövs, strukturera upp arbetssätt och ha mycket samtal. Det ska hållas 

utbildningar i både yrkeskompetens och social kompetens. Man kan även dela med sig av sina 

egna erfarenheter. Erbjuda företagshälsovård är en annan bra aspekt vilket gör att 

medarbetarna känner att även deras hälsa är viktig för organisationen. Det kan anordnas 

personalfester, sidoaktiviteter såsom resor eller matlagning tillsammans. Chefen är mycket 

viktig när det gäller målfrågor och målfokusering. Vid uppnådda mål så uppnår man även 

personliga mål. De arbetar för en bra kommunikation, det ska vara förtroende och tillit mellan 

alla och som chef måste man känna förtroende och tillit för andra människor, man måste 

kunna lita på andra människor. Alla ska hjälpas åt och skapa god stämning. Chefen ska vara 

noga med och tala om för människor när de har gjort ett bra jobb. Chefen ska få medarbetarna 

och känna att de växer. Det ska råda öppenhet, tydlighet, man ska våga visa svaghet för andra 

för man får göra fel. Alla har ett eget ansvar i detta. Konflikter och problem ska lösas 

tillsammans med de inblandade. Detta är vad litteraturen säger hur man bör agera. Det är inte 

helt likadana ord, men de har samma innebörd. Litteraturen säger att det ska råda samordning, 

det ska bekräftas, det ska visas respekt och utveckla kompetenser. Man ska lösa problem 

tillsammans och ta gemensamma beslut.  

5.2.1 Utbildning  

En annan sak som är viktig när det gäller bra samarbete är utbildning. Gemensamt för våra 

sex respondenter är att utbildning ger nycklar och kunskap till saker som man kanske inte lär 

sig annars. Personliga erfarenheter, egenskaper och olika begåvningar har man alltid med sig 

men för att tänka lite mera strukturerat och få kunskap till att lösa vissa situationer. Det ger 

också ett bra stöd. En jämförelse av detta till tidigare forskning så har de till stor del rätt enligt 

Forsell & Westerberg, (2007, s. 115). De talar om att forskningen säger att chefen ska vara av 

karismatisk karaktär, de ska kunna få med sig andra människor och kommunicera på ett bra 

sätt. Men att utbildningen är viktig för att det får med sig förkunskaper som man kanske måste 

ha för att arbeta i en organisation och utbildningen lär ut normer om hur arbetet ska gå till. 

 

Genom att gå olika ledarkurser med andra ledare från andra verksamheter så kan man lära sig 

att få ett annat tänk säger en av våra respondenter. I grund och botten så ser vi det som att våra 

respondenter ändå anser att det är den personliga lämpligheten och de personliga 

egenskaperna som är viktigast. Man kan inte lära sig att skilja på sak och person genom en 

utbildning. Men framförallt de orden som de flesta av dem har använt, vilket är att man ska ha 
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en bra självinsikt. Utan en bra självinsikt spelar det nog ingen roll hur mycket utbildning man 

har. Man måste stå upp för det man står för och inte tillrättavisa andra människor om man 

själv inte vet vart man står. Även här finns det kurser för chefer som fokuserar på 

självinsikten, vilket ändå betyder att det är viktigt med utbildning. Vidare säger Löwstedt & 

Stymne, (2002, s. 176) att med ”chefsutvecklingsprogram” kan man lägga grunden för en 

chefskarriär. De menar på att man kan få personers ”kompetens” och ”beteende” dit man vill 

som man bör ha som chef. Det riktar sig mot organisationers behov och man kan med 

utvecklingsprogrammen få personer att inse vad som krävs av dem som chefer. En chef 

behöver ju enligt Hällsten & Tengblad, (2006, s. 12) kunskap inom både medarbetarskap och 

chefskap för att vara lämplig. 

 

5.2.2 Möten  

Ett annat sätt att skapa bra samarbete kan vara att anordna olika möten. Vilket styrks av 

Forsell & Westerberg, (2007, s. 62). För att lösa saker och ting tillsammans så krävs det att 

alla i verksamheten pratar med varandra, att det ordnas möten och att det finns olika former av 

kommunikation. Det är chefens uppgift att samla alla till möten så att man kan planera 

tillsammans. Alla deltagare ska vara på samma nivå. Samtliga av våra respondenter har någon 

form av möten som äger rum olika ofta. Samtliga av dem har även personliga 

utvecklingssamtal med sina medarbetare vilket leder till att man vill utveckla varje individs 

kompetens och varje individ känner sig bättre bemött. På utvecklingssamtalen tar man även 

upp oklarheter till exempel vad som är mindre bra, men även det som är bra. Majoriteten av 

cheferna tar även upp att det i första hand talas om löner och löneutveckling under dessa 

samtal. Men enligt Lindmark & Önnevik, (2006, s. 180) ska utvecklingssamtalet inte 

innehålla några sådana diskussioner. Utvecklingssamtalet är till för att prata om verksamheten 

utifrån medarbetaren. Man ska med utvecklingssamtalet utvärdera medarbetarens tid från 

föregående möte, nuläge och dennes framtid. Meningen med det är att medarbetaren ska 

kunna ha inflytande på sin egen utveckling och verksamhetens utveckling (Lindmark & 

Önnevik, 2006, ss. 179-180).  

 

Det behöver inte alltid anordnas strikta möten för att få fram information och liknande. Att en 

chef är närvarande är nog så viktigt. På morgonen när alla har anlänt till sitt arbete kan man 

äta frukost tillsammans för att därigenom få fram olika typer av information och även visa att 

chefen är glad för att alla har kommit till jobbet denna dag, göra en mer avslappnad miljö och 

gå igenom arbetsdagen. Ett par av våra respondenter tror att med sådana medel som möten 

och liknande undviker man mycket av kallprat och oro bland medarbetarna. Det kan ligga 

mycket i det, då man vid sådana här tillfällen har chansen att få fram viktig information till 

alla. För till stor del så handlar ju samarbetet enligt Holmgren, (1994, s. 24) om att man hela 

tiden är informerad om vad som kommer. Annars kan det bli mycket förvirrat. Informationen 

måste komma fram med ärlighet och raka besked.  

 

Dagens kommunikationssystem går bra att använda till en hjälp för samarbetet. Forsell & 

Westerberg, (2007, s. 128) säger också att man med dagens kommunikationssystem kan 

sprida information till många samtidigt i organisationen eller företaget. Det kan skickas ut 

samma information till alla, både internt och externt. Hällsten & Tengblad, (2006), s. 130) 

nämner att den enskilde medarbetaren har ansvar att informera andra och även hålla sig själv 

informerad. Majoriteten av cheferna har nämnt att alla har mycket ansvar i detta själva med 

att vara med och skapa bra samarbete och sprida information men även ansvara för att hämta 

in egen information. 
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Precis som definitionen av samarbete som Hjortsjö, (2010, s. 4)) menar att det krävs en god 

relation människor emellan och en god kommunikation. På samma sätt nämner Holmgren, 

(1994) för att lösa problem tillsammans och att alla medverkar vid beslut krävs det att 

medarbetarna har tät kommunikation med varandra. Organisationer måste hålla sams och alla 

måste respektera varandra. För att hålla kommunikationen på en bra nivå har arbetsplatser 

mycket samtal och vissa arbetsplatser väljer att starta dagen med att äta frukost tillsammans. 

Åter igen kan den dåliga kommunikationen skapa mycket förvirring och därmed konflikter 

som skadar både effektivitet och utstrålning.  
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6 SLUTSATS 

I slutsatsen drar vi en slutsats utifrån respondenternas upplysningar om hur chefer gör för att 

ha ett bra samarbete och framtagna teorier om bra samarbete på arbetsplatser genom att 

betrakta alla punkterna.  

 

Cheferna är mycket noggranna med att det ska råda mycket kommunikation. Det ska vara 

mycket återkopplingar, feedback. Personalen måste veta vad de gör bra och mindre bra. De 

gör att de känner sig uppskattade. De måste få bekräftelse för det de gör. Man ska ha en chans 

att skapa kontakter och vänner på arbetet vilket cheferna är överens om att det ska göras när 

tempot är lite lugnare. Det sociala måste finnas med. Alla ska hela tiden vara informerade om 

vad som händer och informationen måste vara ärlig och rak. Chefen ska fungera som 

”spindeln i nätet”, en nyckelperson för att information ska komma fram från olika håll. 

Chefen måste få med sig alla människor, vara social och kunna kommunicera. Information 

ska vara tydlig så att alla förstår. Chefen ska finnas bland personalen, man kan starta dagen 

med ett morgonmöte eller frukost för att prata om dagen och aktivt vara ute bland personalen. 

Det ska vara mycket samtal. Chefen ska bjuda in till samtal både på gott och ont. Beslut ska 

fattas gemensamt och problem ska lösas tillsammans. Chefen ska vara lyhörd, behjälplig och 

mycket öppen. De ska få medarbetarna till att de känner förtroende, tillit och motivation. 

Chefen ska välkomna åsikter och det ska vara ”högt i tak” och ”prestigelöst”. Man måste våga 

visa svaghet inför andra människor och visa att man kan göra fel. Personalen ska hjälpa 

varandra och titta över varandras arbetsuppgifter, de ska fysiskt diskutera med varandra. Man 

ska lyssna på personalen och det de säger ska tas in och värderas. Chefen ska skapa ordning, 

reda och struktur. Det kan han eller hon göra bara genom sin egen utstrålning, så det måste 

tänkas på. Men medarbetarnas attityd och motivation är också viktig för helhetens resultat. 

 

Det ska anordnas möten av olika slag. Chefen ska samla till möten så att alla kan planera 

tillsammans. Personalens kompetens ska utvecklas, det görs genom till exempel 

utvecklingssamtal. Kompetensutvecklingen är mycket viktig. Man kan låta personalen ha 

kontakt med företagshälsovård, de får dem att känna sig uppskattade. Utveckling måste även 

ske för chefer för att lära sig vad man bör tänka på och lära sig angående självinsikt och man 

lär sig att vara vaken för de brister man har. Människor vill ha en chef som de kan se upp till, 

som är stark och vågar stå för det man känner. Då gör andra det också. Ibland skickas det ut 

enkäter som behandlar psykiskt och socialt välmående. Utbildning krävs för chefer då det är 

en förutsättning för att lära sig hur olika arbeten ska gå till. Det ska också hållas utbildningar 

för personalen då detta ökar både yrkeskompetensen social kompetensen.  

 

Samarbete gynnar alla. Chefer, personal och brukare. Det gör det lättare för människor att 

arbeta och lösa problem. Chefer och medarbetare ska ställa upp för varandra. Det ska vara 

demokrati och medbestämmande. Chefen ska ha ett bra synsätt på samarbete. Han eller hon 

ska vara närvarande, han eller hon ska vara deltagande. Chefen ska vara opartisk. Man måste 

kunna lita på andra människor och förstå att man arbetar genom andra människor. Chefen ska 

alltid föregå med gott exempel, så chefen ska ha en stark integritet och stå på egna ben. Man 

ska skapa förutsättningar för en bra arbetsmiljö och för att personalen ska kunna göra ett bra 

arbete. Personalen ska gå hem och känna att de har gjort ett bra arbete. Det får dem att trivas 

och arbeta för ett bra samarbete.  

 

Alla människor är unika och arbetar på olika sätt men alla ska känna sig delaktiga oavsett 

vilken position man har. Det ska inte vara ”vi och dem”. Sedan finns det alltid människor som 

är mera känsliga, då får man arbeta utifrån det. Dessa ska ha mer coachning, instruktioner 
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eller mer mentorskap. Chefen ska vara lyhörd för personer som har hög sjukfrånvaro eller 

liknande då detta kan vara personliga problem, vilket det kan bli även på arbetet.  

7 AVSLUTANDE DISKUSSION 
En tanke som slår oss vad gäller samarbete är att nästan alla teorier talar om att man 

gemensamt ska arbeta för att nå upp till ett mål. Det ska fokuseras på verksamhet, det ska 

skapas goda relationer, det ska samarbetas mellan chef och medarbetare. Våra respondenter är 

av samma åsikt. Men som vi har tagit upp tidigare så talar Maria Hjortsjö om att det inte finns 

vidare mycket forskning där man kritiserar samarbetet eller om det finns faktorer som blir 

påverkade av det bra samarbetet. En av våra respondenter menade att det är viktigt att 

nyanställda kommer in i gemenskapen. Kan det vara så att befintlig arbetsgrupp är så 

sammansvetsad så att det är svårt för en utomstående att komma in i gruppen? Det är något 

som vi kommer att lägga förslag på till fortsatt forskning.  

 

Det otroliga samarbetet som brandmännen har kan göra att det blir svårt för utomstående att 

komma in i gruppen. Brandmännen är som vi sa otroligt tränade för detta samarbete, men vad 

händer ifall någon får för sig att inte samarbeta en dag? Man är ju så väldigt beroende av 

varandra. Det har att göra med att arbetsuppgifterna ofta är uppdelade vilket gör att det 

uppstår ett beroende. Gör inte alla sitt jobb blir verksamheten dålig. Förmodligen är det så att 

människor inte bara får för sig att man inte ska göra sitt jobb en dag, utan det ligger 

förmodligen bakomliggande konflikter i grunden som påverkar.  

 

Det är ingen i den offentliga sektorn som har nämnt något om sidoaktiviteter. Vilket man kan 

undra över. Endast det kommunala bolaget inom den offentliga sektorn har nämnt detta. Det 

är en fråga man kan ställa sig om varför det är så. Det kanske kan vara för att de bara har 

glömt att nämna det, eller så finns det helt enkelt ingen ekonomi till det.  

 

En skillnad mellan privat och offentlig sektor är att de finns avtal rörande samarbete. De 

offentliga cheferna är mer styrda av lagar och regler. Det kommunala bolaget drar sig därför 

mer åt det privata här då de har tagit bort samverkansavtal och styrs under samma lagar och 

regler som det privata. Den privata sektorn arbetar mycket utifrån egna värderingar som de 

själva har tagit fram medans den offentliga sektorn arbetar utifrån samverkansavtal. 

 

Bra samarbete är två eller flera människor som arbetar tillsammans för att gemensamt uppnå 

ett mål med fokus på organisation eller företag. För att komma dit man vill är det upp till alla 

att samarbeta. I grund och botten är det alltid chefen som ändå alltid måste skapa någon form 

av motivation för att det ska bli ett bra samarbete. Det som ligger till grund för att det ska bli 

ett bra samarbete från chefernas sida är i första hand att få alla att arbeta mot målet som 

organisationen eller företaget har. De förväntar sig att människor arbetar mot samma mål. De 

företag och organisationer som vi har besökt är mycket framgångsrika vilket beror på ett 

bakomliggande bra samarbete. Chefen vet hur man samarbetar och måste därför arbeta för 

det, för det leder till bra resultat. Utvecklingen går framåt och detta kräver att man samarbetar 

för att få upp effektiviteten. Det nås upp till mycket bättre resultat när man arbetar 

tillsammans än ensam, två huvuden är alltid bättre än ett. Kreativiteten försvinner om 

människor inte samarbetar. Chefen ska visa att han eller hon bryr sig om organisation och 

medarbetare. De ska arbeta för en bra struktur, målfrågor och vara målfokuserade. De ska 

kunna den branschen de är i, det är en förutsättning. En chef måste förstå samspelet mellan 

verksamhetens ide, verksamhetens mål och människors behov för att bli en bra chef och skapa 

bra samarbete. Verksamheten ligger i fokus därför måste alla tala om det är något man inte är 

nöjd med och det man är nöjd med. Det tas både trevliga och otrevliga beslut i en verksamhet 
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vilket man som chef måste acceptera. Som chef måste man tåla att ta kritik, då besluten är 

nödvändiga för verksamheten. Råder det bra samarbete så känner människor att de är lyckliga 

som gör att de presterar bättre och satsar mer. Arbetet blir roligare, trevligare och det blir 

framförallt roligare att arbeta tillsammans kring saker som behöver bli bättre och förbättras. 

 

Alla måste förstå att de befinner sig i sammanhang med andra människor. Medarbetarna 

måste idag ta mera egna initiativ och vara mer engagerade. Alla ska sköta sitt arbete och göra 

sitt bästa, det är förväntningar som chefen har. Man måste förstå varför man är på sitt arbete. 

Medarbetarna måste även tala om för sina chefer om det är något som de gör eller säger är fel.   

 

Alla ska hjälpas åt att skapa en god stämning. Man ska arbeta med varandra, inte emot 

varandra. Människor ska inte prata illa om varandra bakom ryggen, då får man vara med och 

lösa situationen om inte inblandade kan lösa det på egen hand. 

 

Man kan ha sidoaktiviteter för att få bättre samarbete, göra saker tillsammans. Det kan vara 

till exempel personalfester, modeshower eller gemensam matlagning. För att lära känna 

varandra utanför arbetet.  

 

Ett ämne som tagits upp i den teoretiska referensramen angående olika belöningssystem som 

kan påverka samarbetet har ingen central betydelse i uppsatsen. Men vi anser att det bör 

tänkas på i olika sammanhang på arbetsplatsen bland cheferna då det istället kan bidra till ett 

dåligt samarbete.  

 

Genom hela uppsatsen har det talats väldigt mycket om hur man ska gemensamt uppnå 

verksamhetens mål. Det ligger mycket fokus på just det. Anledningen till det är att det står i 

varenda teori och det har uttalats av varje chef.  

 

Det är svårt med organisationer för det finns inget svar på hur man ska göra. Organisationen 

består av så många olika människor. Allting kan fungera väldigt bra för att några år senare 

inte fungera alls för att det har skett förändringar som man inte kan påverka själv. Men man 

ska absolut arbeta för ett bra samarbete för då får man tillbaka mycket som chef också.  

7.1 Förslag till fortsatt forskning 

Förslag till fortsatt forskning kan vara att man istället tittar på hur medarbetarna gör för att 

skapa ett bra samarbete istället för att titta på hur chefen gör. Sedan en annan punkt som man 

skulle kunna titta på som skulle vara intressant är att kritisera samarbetet en aning. Med det 

menas att är det för bra samarbete kan det säkert påverka i någon mån också, till exempel 

produktion, effektivitet, ärlighet och öppenhet. Med det menas att människor kan samarbeta 

så bra att de håller varandra bakom ryggen istället. Det skulle kunna bedrivas vidare forskning 

kring om det bra samarbetet kan påverka nya anställda som ska komma in i grupper på 

arbetsplatser.  
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BILAGA, INTERVJUFRÅGOR 

 

1. Vad är bra samarbete för dig? 

 

2. Hur uppfattar du ditt bidrag till arbetsplatsens samarbete? 

 

3. Har du några handlingsrecept som du följer för att skapa ett bra samarbete? 

 

4. Karaktärisera samarbete med några enstaka ord. 

 

5. Vad planerar du att göra för att skapa ett bra samarbete? 

 

6. Vad tycker du krävs för att det ska bli ett bra samarbete på arbetsplatsen? 

 

7. Varför är det så viktigt med samarbete på er arbetsplats? 

 

8. Vad har du för förväntningar från din personal för att det ska bli bättre samarbete? 

 

9. Det finns utvecklingsavtal gällande bra samarbete, är det något som du känner till? 

Man syftar till att arbeta för konstruktivt samarbete i medbestämmandelagen. Den 

säger att om man mot förväntan inte samarbetar utgör man ett avtalsbrott, är det något 

man känner till här? 

 

10. Vad tror du händer om det inte finns bra samarbete på arbetsplatsen? 

 

11. Tror du att samarbete kan bidra till arbetsplatsens utveckling? I så fall hur? 

 

12. Har samarbetet någon betydelse fastän att arbetsplatsen är professionaliserad och alla 

känner till sina arbetsuppgifter och har den kompetensen som krävs? 

 

13. Förändras samarbetet när tiderna förändras? 

 

14. Har personalen behov av att det finns bra samarbete? 

 

15. Anser du att din egen motivation och attityd har påverkan på medarbetarna? 

 

16. Tror man att det behövs utbildning för att skapa förutsättningar för ett bra samarbete? 

 

17. Får du motivation gällande samarbete från medarbetarna? 

 

18. Har ni informationsträffar eller liknande? 

 

19. Är personkemin mellan chef och medarbetare viktigt för samarbete? 

 

20. Berätta gärna om tidigare erfarenheter som du har upplevt när det gäller samarbete.  
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Högskolan i Borås är en modern högskola mitt i city. Vi bedriver utbildningar inom ekonomi och 
informatik, biblioteks- och informationsvetenskap, mode och textil, beteendevetenskap och 
lärarutbildning, teknik samt vårdvetenskap. 
 
På institutionen för data- och affärsvetenskap (IDA) har vi tagit fasta på studenternas framtida behov. 
Därför har vi skapat utbildningar där anställningsbarhet är ett nyckelord. Ämnesintegration, helhet och 
sammanhang är andra viktiga begrepp. På institutionen råder en närhet, såväl mellan studenter och lärare 
som mellan företag och utbildning. 
 
Våra ekonomiutbildningar ger studenterna möjlighet att lära sig mer om olika företag och förvaltningar 
och hur styrning och organisering av dessa verksamheter sker. De får även lära sig om samhällsutveckling 
och om organisationers anpassning till omvärlden. De får möjlighet att förbättra sin förmåga att analysera, 
utveckla och styra verksamheter, oavsett om de vill ägna sig åt revision, administration eller 
marknadsföring. Bland våra IT-utbildningar finns alltid något för dem som vill designa framtidens IT-
baserade kommunikationslösningar, som vill analysera behov av och krav på organisationers information 
för att designa deras innehållsstrukturer, bedriva integrerad IT- och affärsutveckling, utveckla sin förmåga 
att analysera och designa verksamheter eller inrikta sig mot programmering och utveckling för god IT-
användning i företag och organisationer. 
 
Forskningsverksamheten vid institutionen är såväl professions- som design- och utvecklingsinriktad. 
Den övergripande forskningsprofilen för institutionen är handels- och tjänsteutveckling i vilken kunskaper 
och kompetenser inom såväl informatik som företagsekonomi utgör viktiga grundstenar. Forskningen är 
välrenommerad och fokuserar på inriktningarna affärsdesign och Co-design. Forskningen är också 
professionsorienterad, vilket bland annat tar sig uttryck i att forskningen i många fall bedrivs på 
aktionsforskningsbaserade grunder med företag och offentliga organisationer på lokal, nationell och 
internationell arena. Forskningens design och professionsinriktning manifesteras också i InnovationLab, 
som är institutionens och Högskolans enhet för forskningsstödjande systemutveckling. 

 

 

 

 

 

 
 


