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De centrala parterna, dvs. arbetsgivare och fackliga organisationer, inom

den statliga sektorn har för ett antal år sedan slutit avtalet Samverkan för

utveckling. Många statliga arbetsplatser har redan väl utvecklade former

för samverkan. Förhoppningen med den här skriften är att den ska vara

ett stöd för chefer och att den ska påskynda utvecklingen av fungerande

samverkan på allt fler statliga arbetsplatser.

Samverkan enligt avtalets intentioner ger goda förutsättningar för att

den statliga verksamheten ska kunna utvecklas och nå sina mål. Genom

samverkan blir medarbetare mer engagerade i verksamheten och dess

utveckling. Beslut blir väl underbyggda. Delaktighet skapar arbetstillfreds-

ställelse. Så börjar den goda spiral som skapar attraktiva arbetsplatser.

Stockholm i maj 2003

Birgitta Isaksson Pérez

Generaldirektör

Förord
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Vad är samverkan?

Du känner väl till historien om två stenhuggare som fick frågan om vad

de gjorde. Hugger stenarna jämna, svarade en av dem. Är med och byg-

ger en katedral, svarade den andre. Behovet att se sin egen uppgift i ett

sammanhang är allmängiltigt.

Hur kan du, som är chef och ansvarig för en verksamhet, på bästa sätt

ta tillvara dina medarbetares kunskaper och vilja att bidra till utveck-

lingen av verksamheten? De flesta skriver nog under på att de medarbe-

tare, som känner engagemang, bidrar på ett bättre sätt till att utveckla

verksamheten. En förutsättning för engagemang är delaktighet som ska-

par förståelse för verksamhetens mål, behov och förutsättningar.

Det är det här som kallas för samverkan och som är idén bakom det

centrala avtalet Samverkan för utveckling.
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Under 70-talet skedde stora förändringar av spelreglerna på arbetsmark-

naden. Då kom bl.a. en medbestämmandelag (MBL) och något år sena-

re, på det statliga området, ett centralt medbestämmandeavtal (MBA-S).

Det fanns många goda tankar om medarbetarnas delaktighet och infly-

tande bakom tillkomsten av MBL och MBA-S. Men de fokuserade på rela-

tionen mellan parterna, inte på de enskilda medarbetarnas delaktighet i

verksamhetsfrågor. De var också sprungna ur en relativt formalistisk och

centralistisk tradition.

Vid mitten av 80-talet inträdde en kursändring på det statliga området.

Regeringen lyfte i olika sammanhang fram behovet av verksamhetsan-

passade lösningar. Centrala statliga avtal började steg för steg anpassas

till det nya synsättet och tillät allt fler lokala lösningar.

I början av 90-talet ändrades arbetsmiljölagen (AML) och arbetsmiljö-

begreppet fick en vidare tolkning än tidigare. Det blev svårt, för att inte

säga omöjligt, att dra en skarp gräns mellan frågor som omfattas av MBL

respektive AML. Det växte fram ett behov att integrera dessa frågor.

Arbetslivets utveckling i stort ställer också nya krav på samverkan

mellan chefer och medarbetare, mellan arbetsgivare och fackliga organi-

sationer.

Mot den här bakgrunden tog de centrala parterna upp diskussioner

om de avtalsförändringar som till slut resulterade i avtalet Samverkan för

utveckling. Det finns en stark övertygelse hos de centrala parterna om att

man får en effektivare verksamhet om man tar tillvara alla medarbetares

kunskaper och erfarenheter.

Vad har hänt sedan 70-talets
medbestämmandereform?
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Varför samverkan?

Samverkan är ett sätt att förena MBL:s krav på information och förhand-

ling med arbetsgivarens behov av att få ett bra beslutsunderlag och att

förankra sina beslut hos medarbetarna. Även AML:s krav på behandling

av vissa frågor i en skyddskommitté kan uppfyllas på detta sätt.

Samverkan innebär att alla medarbetare genom sin kompetens så långt

möjligt bidrar till en bättre verksamhet och en bättre arbetsmiljö i vid

mening. De lokala facken får därmed också en möjlighet att bidra med

förslag på ett tidigt stadium istället för att reagera på ett sent stadium på

färdiga förslag.

Detta förutsätter en tidig och god information och ett öppet diskussions-

klimat som kan bidra till konstruktiva diskussioner med praktisk pro-

blemlösning som resultat.

Samverkan ersätter inte MBL och AML utan är ett sätt att få ut något

mer av de krav som lagarna ställer.
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Hur samverkar man?

Samverkan kan ske på någon av de tre nivåerna: individnivån, arbets-

enhetsnivån och den representativa nivån. Det som reellt skiljer samver-

kan från MBL-förhandlingar är att samverkan så långt möjligt förutsätts

ske på individ- och arbetsplatsnivå. Om man inför samverkan enbart på

den representativa nivån har man i princip inte gjort något annat än bytt

namn på MBL-förhandlingen. De som är anslutna till en facklig organisa-

tion som är part i samverkansavtalet representeras på denna nivå av sitt

fack.

På arbetsenhetsnivån och den individuella nivån (t.ex. i planerings-

eller utvecklingssamtal) deltar däremot alla anställda i sin egenskap av

medarbetare.

Den representativa nivån – samverkan mellan parterna – har dock

inte förlorat sin betydelse utan har en övergripande funktion, t.ex. vid

behov av samordning eller vid oenighet på arbetsenhetsnivån. En sådan

partssammansatt grupp kallas vanligen samverkansgrupp i det här sam-

manhanget.

Det ligger i samverkansavtalets anda att många frågor, som slutligt ska

behandlas i en samverkansgrupp, ändå först diskuteras på arbetsplats-

träffar. Därigenom kan man få både ett bättre beslutsunderlag och en

bättre förankring av det kommande beslutet. Medarbetarna blir på detta

sätt delaktiga och känner därmed större lojalitet mot beslutet. Det är

viktigt att medarbetarna ges tillfälle att diskutera alla frågor som påver-

kar arbetsförhållandena.

Det är också önskvärt och naturligt att samverkansgruppen övertar skydds-

kommitténs uppgifter mot bakgrund av det tidigare nämnda behovet att

integrera arbetsmiljöfrågorna i behandlingen av verksamhetsfrågorna. Skyl-

digheter enligt arbetsmiljölagen kvarstår oförändrade. Det är bara formerna

för frågornas hantering som förändras. I detta ligger också att dessa frågor är

ett naturligt inslag i arbetsplatsträffarnas diskussion om verksamhetsfrågor

– vilka konsekvenser olika krav från verksamheten får på arbetsmiljön.
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Vilka frågor
omfattas av samverkan?

En av utgångspunkterna för samverkansavtalet är att skapa förutsätt-

ningar för en integrerad behandling av i första hand de frågor som om-

fattas av informations- och förhandlingsskyldigheten enligt MBL och av

samverkansskyldigheten enligt AML. Samverkan omfattar därför de flesta

frågor som rör förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare – frågor

om verksamhetens utveckling och dess konsekvenser för personalpoli-

tiken och arbetsmiljön i vid mening.

Frågor som omfattas av särskilda regler, t.ex. lönerevision och upp-

sägningar, samt frågor som gäller den anställdes personliga integritet

omfattas inte av samverkan. Det finns dock erfarenheter som tyder på att

tidiga diskussioner om förutsättningarna inför löneförhandlingar eller risk

för övertalighet med fördel kan ske i samverkan.
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Vem bestämmer?

En verksamhet i ständig förändring kräver ofta flexibla lösningar och

snabba beslut. Samtidigt ökar ofta komplexiteten. Detta ställer stora krav

på cheferna. Att stimulera medarbetare att uppnå verksamhetens mål

och att kunna lita till sina medarbetares kompetens blir allt viktigare.

I en samverkanskultur växer nya chefsroller fram och förmågan till

kommunikation med medarbetarna sätts på prov. Förtroendefullt sam-

arbete är viktigt, men när någon måste ta ställning är det chefen – inte

medarbetarna eller gruppen – som fattar beslutet.

Medarbetarna kan inte ta över chefens självklara roll som besluts-

fattare eftersom arbetsgivaren aldrig kan avhända sig ansvaret för verk-

samheten och dess ekonomi.
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Vad krävs av medarbetarna?

En av de bärande idéerna bakom samverkansavtalet är att medarbetarnas

bidrag till verksamhetens utveckling är avgörande för en effektiv verk-

samhet. Chefen har rätt att ställa krav på att medarbetarna deltar aktivt.

Samverkan ingår, enligt avtalet, som en naturlig del i de ordinarie arbets-

uppgifterna. Det handlar alltså inte enbart om en rättighet att få infly-

tande utan också om en skyldighet att bidra efter bästa förmåga.
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Vinna tid genom samverkan?

”När det gäller att fatta snabba beslut finns det inte tid för samverkan.”

Detta är kanske den vanligaste motiveringen från linjechefer som är skep-

tiska till samverkan.

Vilken tid är egentligen intressant? Från förslag till beslut? Eller från

idé till genomförande? Det är både möjligt och troligt att en arbetsgivare

som driver en fråga målmedvetet genom en MBL-förhandling kan vinna

tid före beslut i förhållande till att först samverka med medarbetarna.

Men det gäller också att få beslutet genomfört. Det är vanligen lättare

och går fortare att genomföra ett beslut som är förankrat hos medarbe-

tarna. Dessutom innebär samverkan på arbetsplatsnivån att många frå-

gor, som tidigare behandlats i formell ordning enligt MBL, istället kan

behandlas som en naturlig del i arbetsplatsens sedvanliga möten.
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Varför behövs regler och avtal?
Räcker det inte med sunt förnuft?

”Vi behöver inget avtal för vi samverkar så bra ändå.” Så säger många

som inte har reglerat samverkan i lokala avtal. Ett bra samtalsklimat utgör

förvisso en viktig grund för samverkan, men den typen av samverkan är

ofta beroende av de personer som har skapat det goda klimatet. Det kan

räcka med att en av personerna försvinner för att grunden för de infor-

mella relationerna också ska försvinna. Med en väl etablerad infrastruktur

för samverkan, som regleras i ett kollektivavtal, har parterna ett gemen-

samt ansvar för att vårda systemet och behålla ett ömsesidigt förtroende.

Med sunt förnuft kommer man långt men man måste sätta det sunda

förnuftet i system.

Det finns också en mer formell aspekt på behovet av avtal. Om sam-

verkan sker utan stöd i ett lokalt kollektivavtal kan de formella reglerna

enligt MBL eller AML komma att göras gällande vid oenighet i en fråga.

Ytterst kan det då uppstå tvist huruvida arbetsgivaren har fullgjort sina

skyldigheter, vilket kan leda till skadeståndsskyldighet. Genom ett kollek-

tivavtal om samverkan kan sådana situationer undvikas.
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Om de lokala parterna inte tar tillvara möjligheten att komma överens

om andra samverkansformer än de som MBL och AML föreskriver, gäller

bestämmelserna i lagarna fullt ut. Dessutom lever vissa delar av tidigare

medbestämmandeavtal, m.m. (MBA-S, AMLA-89, ATS) kvar, så länge de

inte har ersatts av ett lokalt samverkansavtal.

MBL står för en förhandlingskultur. Arbetsgivaren är skyldig att för-

handla med facken före beslut i vissa frågor. Det framstår som naturligt i

förhandlingsmodellen att arbetsgivaren har ett genomtänkt förslag innan

facken kallas till en förhandling. Dock får arbetsgivaren inte ha kommit

så långt i sin beslutsprocess att det i realiteten inte finns något förhand-

lingsutrymme kvar.

Enligt AML ska arbetsmiljöfrågor behandlas mellan arbetsgivaren och

facken i en skyddskommitté eller genom av facken utsedda skydds-

ombud.

Utan samverkansavtal sker den formella diskussionen om förhållan-

dena på arbetsplatsen således enligt två skilda regelsystem, sent i besluts-

processen och över huvudet på de enskilda medarbetarna.

I en samverkanskultur sätts individen i centrum på ett tydligare sätt.

Det skapar möjlighet till ett öppnare förhållningssätt mellan chefer, med-

arbetare och fackliga organisationer.

Vad gäller om man
inte har samverkansavtal?
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I en allt hårdare konkurrens om arbetskraft kommer det med all säkerhet

att ha stor betydelse hur statliga arbetsplatser uppfattas – i första hand av

våra medarbetare. Deras inställning, och den bild de förmedlar till sin

omgivning, är även av stor betydelse när det gäller att rekrytera nya

medarbetare.

Den som kan påverka sin arbetssituation mår bättre och gör ett bättre

jobb. Genom samverkan blir medarbetarna mer engagerade i verksam-

heten och bidrar bättre till dess utveckling. Beslut blir väl underbyggda

och förankrade. De som varit delaktiga i beslutsprocessen känner till-

fredsställelse. Så fungerar den goda spiral som skapar attraktiva arbets-

platser.

Hur blir arbetsplatsen
mer attraktiv?
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