
Avtalet Samverkan och arbetsmiljö tecknades den 1 november 2017 på central nivå. Lokala 
parter i kommuner och regioner samt företag anslutna till Sobona har möjlighet att sluta ett eget 
lokalt avtal som bygger på det centrala avtalet och dess intentioner. 

Avtalet ersätter Förnyelse, Arbetsmiljö och Samverkan, FAS 05 och gäller tillsvidare. De lokala 
samverkansavtal som finns fortsätter att gälla, men om lokal part begär förhandling för att 
teckna ett nytt lokalt samverkansavtalet så ska man utgå från avtalet Samverkan och 
arbetsmiljö.
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Samverkan ger 
möjligheter

Extra viktigt när det inte finns 
några enkla svar

• verksamheten står inför 
förändring

• olika kompetenser behövs

• nya kreativa lösningar behövs

• samtliga behöver ta ansvar

Samverkan ger möjlighet att förena frågor om informations‐ och förhandlingsskyldighet enligt 
MBL med frågor om arbetsmiljö enligt AML. Samverkan är inte bara en metod och arbetssätt 
utan ett förhållningssätt och en strategi att tillsammans utveckla såväl verksamhet som 
arbetsplats. 

Samverkan ger bättre möjligheter att lösa mer komplexa frågor i verksamheten när fler deltar i 
samtalet om hur olika utmaningar kan lösas. När medarbetare, fackliga samt skyddsombud tidigt 
får bidra med sina kompetenser och erfarenheter finns förhoppningsvis en ökad förståelse för 
chefens slutliga beslut och vad det innebär för verksamheten och varje medarbetare. Det leder 
till väl förankrade beslut som ger styrka, stabilitet och försägbarhet i verksamheten. 

Samverkan bygger på en övertygelse om att alla kan och vill bidra till att utveckla verksamheten 
och skapa kreativa lösningar där det inte finns några enkla svar. Den gemensamma synen på 
samverkar är att de som arbetar närmast brukarna, patienterna eller eleverna sitter på värdefull 
kunskap om hur verksamheten kan utvecklas.

Utmaningen är att få samverkan att fungera på alla nivåer, i en tillitsfull dialog där alla är 
delaktiga och tar ansvar. Där samverkan fungerar bra mellan chef, medarbetare, fackliga 
företrädare och skyddsombud kan vi konstatera att omställningar, implementering av nya 
arbetssätt och det systematiska arbetsmiljöarbetet flyter bättre. Samverkan är ett smart sätt att 
arbeta. 
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Det centrala avtalets 
mål och syfte

• En effektiv verksamhet

• Delaktighet och inflytande 

• Väl fungerande lokal 
samverkan

• Tydlig koppling mellan 
samverkan, arbetsmiljö och 
verksamhetsutveckling

Syftet är att samverkan ska bidra till att verksamheten blir mer effektiv och den bästa möjliga för 
de den är till för. Dessutom leder samverkan till en attraktiv och hälsofrämjande arbetsplats för 
medarbetarna. 

Målet är delaktighet genom samverkan på alla nivåer i verksamheter, mellan parter såsom 
arbetsgivaren, fackliga och skyddsombud samt mellan chefer och medarbetare. Målet är också 
att i samverkan integrera verksamhets‐ och arbetsmiljöfrågor. Här har arbetsgivaren ett särskilt 
ansvar för att skapa förutsättningar för en förtroendefull dialog. Samtidigt är det allas ansvar att 
delta, bidra och underhålla en väl fungerande samverkan. 

3



4

Rättslig grund

• Medbestämmandelagen – MBL

• Arbetsmiljölagen – AML

• Lagen om facklig förtroendemans 
ställning på arbetsplatsen – FML

Samverkansavtalet är ett kollektivavtal som bland annat innehåller den lokala reglering av hur 
lagkrav i medbestämmandelagen (MBL) och arbetsmiljölagen (AML) ska fungera i just er 
kommun eller region. Stödet för det fackliga arbetet och skyddsombuden finns i och lagen om 
facklig förtroendemans ställning på arbetsplatsen (FML) samt AML.

Skyldigheter enligt MBL och AML försvinner inte för att ett samverkansavtal ingås. 
Samverkansavtalet reglerar istället hur ni som parter vill att det ska fungera hos er.

Men ett avtal om samverkan utvidgar också grunden för medbestämmande och inflytande. Från 
att endast ha varit en fråga mellan parter dvs arbetsgivare och fackliga organisationer samt 
mellan arbetsgivare och skyddsombud innebär samverkan att även medarbetare och chef får 
tydliga uppdrag. Medarbetare, skyddsombud, fackliga företrädare och arbetsgivare hanterar 
under beslutsprocessens gång gemensamt olika frågeställningar i syfte att skapa en effektiv 
verksamhet med en hälsofrämjande arbetsmiljö.

MBL och AML gäller i de delar som inte har omhändertagits i det lokala samverkansavtalet. 



Samverkan är verksamhetsutveckling  

En effektivare

verksamhet

Bättre 

arbetsmiljö

Delaktighet

Engagerade

medarbetare

Bättre beslut

Bättre

implementering

Det som särskilt utmärker samverkan är idén om att det handlar om verksamhetsutveckling som 
både ger en effektivare verksamhet och en bättre arbetsmiljö.  En bärande tanke är då att det ska 
göras genom att de som berörs får vara delaktiga när både verksamheten och arbetsmiljön 
diskuteras och planeras. 

Genom att chefer, medarbetare, fackliga företrädare och skyddsombud engageras löpande och 
från början i utvecklingsarbete skapas förutsättningar för medarbetares engagemang och bidrag 
som i sin tur leder till väl grundade beslut och underlättar en effektiv implementering.
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Samverkanskultur

6

• Tillit och respekt

• Rättigheter och skyldigheter 

• Insyn och transparens som ökar förståelsen

• Delaktighet och inflytande tidigt i processen 

Samverkanskultur handlar om att det är allas ansvar att vara aktiva och ta initiativ till att 
samverkan fungerar bra, det vill säga chefer, fackliga,  skyddsombud och medarbetare.

Alla måste vilja och förstå syftet med samverkan och dess fördelar, samt kunna diskutera detta 
löpande med varandra. Samverkan förutsätter tillit och respekt till varandra. I en 
samverkanskultur finns det utrymme för olika uppfattningar och en vilja att försöka förstå den 
andres argument. Det kan röra sig om olika uppfattningar mellan arbetsgivare och fackliga 
organisationer, mellan fackliga organisationer, medarbetare emellan samt mellan skyddsombud, 
fackliga organisationer och arbetsgivare. 
För att kunna vara en medskapare av samverkan behövs insyn och transparens kontinuerligt i 
verksamhet och om framtidsfrågor men också återkoppling i vad som hänt i frågor som varit 
föremål för samverkan. Från alla parter behövs en tydlighet om mandat och beslutsnivåer. 
I en god samverkanskultur är det också givet att kontinuerligt följa upp hur samverkan fungerar 
av de som är medskapare för att både identifiera det som är bra men också det som kan 
utvecklas. 
Att samverka förutsätter engagemang och kräver tid och resurser. Det är lätt att det blir 
arbetsgivaren som arbetar fram förslag och administrerar möten, fundera över vad som är bästa 
lösningen för er i er kommun eller region.
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• Såväl medarbetare som fackliga organisationer 
involveras tidigt i beslutsprocessen

– Vid beslut är frågan väl beredd 
– Fokus på värdet av att samverka

• Samverkan sker på olika nivåer 
– På APT och i samverkansgrupper
– Nära de som berörs
– Allas olika kompetenser tillvaratas

• Berörda involveras tidigt och kontinuerligt  
i hela processen

– Medarbetare via arbetsplatsträffen
– Fackliga organisationer via samverkansgruppen
– Skyddsombudets kompetens tillvaratas via 

samverkansgruppen

• Verksamhets- och arbetsmiljöfrågor kopplas ihop
• Förutsätter framförhållning

Samverkan

Förhandling kontra samverkan

• Arbetsgivaren förhandlar med 
arbetstagarorganisationen.

• Förhandling ska ske inför beslut 
– Arbetsgivaren lägger fram förslag
– Fackliga representanter ger synpunkter på 

arbetsgivarens förslag
– Fokus  på skyldighet att förhandla 

• Verksamhetsfrågor hanteras via MBL

• Arbetsmiljöfrågor hanteras via AML.

Förhandling

Arbetsgivarens skyldigheter att informera och förhandla inför sina beslut följer av lagen om 
medbestämmande i arbetslivet. Enligt MBL fullgör arbetsgivaren sina skyldigheter i förhållande 
till de fackliga organisationerna enligt en formell ordning. Arbetsmiljöfrågor och 
skyddsombudens arbete regleras i arbetsmiljölagen, AML. 
När parterna istället avtalat om samverkan innebär det att de 
‐ kommer överens om hur och var skyldigheter enligt MBL ska fullgöras mellan arbetsgivare och 
fackliga organisationer
‐ kommer överens om att även medarbetare får forum för inflytande i dialog med chef
‐kommer överens om hur arbetsmiljö‐, medbestämmande‐ och verksamhetsfrågor integreras i 
beslutsforum. 



Centrala avtalet anger att

• Samverkan i samverkansgrupp ersätter 11 § MBL, 19 § MBL, samt 
förutsatt delegation 38§ MBL och 6 kap. AML

• Viss fråga kan förhandlas enligt 11–14 §§ MBL

• Efter avslutad lokal samverkan kan central förhandling, 
lokal nivå, påkallas, 14 § MBL 

Lokala parter kan komma överens om en 
annan ordning för samverkan än den som 

anges i det centrala avtalet. 

Samverkan i lokal samverkansgrupp ersätter förhandlingsskyldighet enligt 11 § MBL och 
informationsskyldighet enligt 19 § MBL. Ett viktigt undantag är att individärenden tex, varning, 
omplacering är alltid en fråga som ska hanteras enligt MBL. 38§ AG beslutar att annan än 
arbetstagare ska utföra arbete i verksamhet, fack vetorätt i vissa fall. 14 § respektive 38§ i lokalt 
samverkansavtal förutsätter att sådana frågor delegerats till lokal facklig företrädare av respektive 
organisation. 

Om en lokal part bedömer att en viss fråga inte lämpar sig för samverkan kan den parten begära 
att frågan i sin helhet ska hanteras enligt 11 – 14 §§ MBL. Detta måste i så fall göras innan första 
tillfället då frågan ska behandlas i samverkansgrupp. För att det ska vara möjligt för de fackliga 
organisationerna att bedöma om en fråga inte lämpar sig för samverkan är det viktigt att 
arbetsgivaren har god framförhållning om information i kommande frågor. Det kan hända att 
parterna inte blir eniga i samband med samverkan. I sådana fall kan central förhandling, på lokal 
nivå, genomföras enligt 14 § MBL. Så även om parterna genom ett samverkansavtal bestämt att 
samverkan och inte förhandling ska vara grunden för parternas relation finns möjlighet att i vissa 
fall gå tillbaka till strikt MBL. I efterhand kan det vara bra att gemensamt analysera hur samverkan 
i framtiden kan stärkas så att alla frågor på sikt kan hanteras inom samverkan. 

Värt att notera: När lokala parter tecknar ett samverkansavtal kan man komma överens om en 
annan ordning än den som anges i det centrala avtalet. Själva poängen med samverkan är att 
parterna lokalt kommer överens om vad som är bäst för just dem. 
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Bakgrunden till Samverkansavtalet

Arbetsmiljörådet utvärderingar av FAS 05. 

• Vinsten med samverkan behöver regelbundet tas upp

• Återkopplingen till medarbetarna behöver utvecklas 

• Större tydlighet om hur samverkanssystemet är uppbyggt

• Tydlighet i beslutsprocesserna – vem beslutar på vilken nivå? 

• Brister i hanteringen av arbetsmiljöfrågorna 

Föregångaren till nuvarande samverkansavtal var Förnyelse, Arbetsmiljö och samverkan från 
2005, FAS 05. En partsgemensam utvärdering av det avtalet ledde fram till några 
utvecklingsområden. 
1: Regelbunden utvärdering av befintlig samverkan så att fördelar och målsättningar 
uppmärksammas
2: Återkoppling till medarbetare men även till andra beslutsnivåer i samverkan behöver stärkas så 
att information lämnas om vad som skett i en fråga man varit delaktig i.
3 och 4: Beskrivning av hur samverkanssystemet är uppbyggt tex vad som hanteras var, vilka som 
representerar vem vad, som skiljer partsforum från APT samt inte minst vilka roller och 
befogenheter dessa har. 
5: Arbetsmiljöfrågor och skyddsombuden behövde inkluderas mer i samverkansprocessen. 
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Förutsättningar för 
väl fungerande 
samverkan

• Att samverkanssystemet är uppbyggt 
utifrån verksamheten

• Kunskap finns om arbetsmiljö‐ och 
hälsoarbete

• Det finns respekt för olika roller och 
kompetens, samt tillit

• Alla parter känner ansvar för och har 
kunskap om samverkan

• Kommunikation, transparens, 
återkoppling

En väl fungerande samverkan förutsätter ett ledarskap med en helhetssyn på verksamhet, 
organisation och resurser, medarbetare, hälsa och arbetsmiljö. Det förutsätter också en kultur 
som präglas av öppen och nyfiken kommunikation med tillit och respekt för olika roller och 
kompetenser. Genom samverkan kan medarbetarnas kompetens, kreativitet och engagemang 
tas till vara. Beslut som har föregåtts av en bra dialog, förslag från alla berörda och en önskan om 
att nå samsyn före beslut ger bättre underlag och ökar kvaliteten i verksamheten. Därför 
behöver både verksamhetens beslutsprocesser och samverkanssystemet vara uppbyggt så att 
medarbetare, chefer, parter inklusive skyddsombud har tid och möjlighet att bidra. 

Det förutsätter grundläggande kunskap om verksamhetens mål och förutsättningar, 
beslutsprocesser samt regler om arbetsmiljö. För att åstadkomma ett framgångsrikt 
arbetsmiljöarbete är det viktigt att såväl chefer, arbetsgivare (såväl tjänstepersoner som politiskt 
förtroendevalda), fackliga företrädare och skyddsombud/huvudskyddsombud som medarbetare 
har den kompetens som krävs inom arbetsmiljöområdet samt om hur ett bra samverkansarbete 
utövas. Utbildning för chefer, fackliga företrädare och skyddsombud tillhandahålls med fördel 
genom Suntarbetslivs partsgemensamma utbildningar. 

Förutom grundutbildning för chefer och skyddsombud krävs också kontinuerlig 
kompetensutveckling. Ett stöd i detta kan den lokala företagshälsovården vara.
Det förutsätter också en ständig dialog och återkoppling samt en transparens så att information 
kan sökas enkelt och av alla. Slutligen förutsätter samverkan att alla har kunskap om 
samverkanssystemet, känner och tar ansvar för att samverkan och därmed bidrar till att 
samverkan blir ett förhållningssätt och inte bara ett avtal.
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Arbetsmiljö‐ och 
hälsoarbetet

• Arbetsmiljöarbetet utformas och 
sker inom ramen för samverkan

• Det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utgår från 
arbetsplatsen

• Samverkansgrupp/skyddskommit
té har ansvar för det systematiska 
arbetsmiljöarbetet

En särskilt viktig del av samverkan är att arbetsmiljö‐ och hälsoarbetet ska utformas och 
genomföras inom ramen för samverkan. Detta bygger på idén om att verksamhetsfrågor och 
arbetsmiljöfrågor hänger ihop och därför måste lösas tillsammans. Ett väl fungerande arbetsmiljö‐
och hälsoarbetet har stor inverkan på verksamhetens kvalité och dess attraktivitet för dagens och 
morgondagens medarbetare.

Precis som samverkan utgår från arbetsplatsnivån (APT) ska också det systematiska 
arbetsmiljöarbetet utgå från arbetsplatsen. Kunskap och information om frågor som rör 
arbetsmiljö och hälsa behöver därför löpande finnas med vid APT. 

Den formella samverkan som följer av tex arbetsmiljölagen fullgörs i ett samverkanssystem i 
samverkansgruppen som tillika är skyddskommitté, under förutsättning att ett skyddsombud 
medverkar. Både centrala‐ och lokala samverkansgrupper/skyddskommittéer är viktiga 
funktioner. Det handlar om att tidigt identifiera och ta hand om frågor och begränsa risker genom 
bra riskbedömningar och dra lärdom av tillbud. 

Företagshälsovården är ett expertstöd för och komplement till den sakkunskap på arbetsmiljö‐
och hälsoområdet som enligt lag måste finnas i organisationen. Arbetsmiljö‐ och hälsoarbetet 
förutsätter tillräckliga kunskaper och mål för arbetet och kan med fördel erhållas via 
Suntarbetslivs arbetsmiljöutbildning.



Struktur för samverkan

Information och kommunikation mellan olika samverkansnivåer 

Central

samverkansgrupp

Förvaltnings‐
samverkan

Lokal 
samverkansgrupp

Kan vara på 
avdelnings‐ och/eller 

enhetsnivå

Lokal 
samverkansgrupp

Kan vara på 
avdelnings‐ och/eller 

enhetsnivå

Förvaltnings‐
samverkan

Lokal 
samverkansgrupp

Kan vara på 
avdelnings‐ och/eller 

enhetsnivå

APTAPT APT APT APT

Partsförhållande

Arbetsplatsträffar och samverkansgrupper på olika nivåer i organisationerna utgör arenor för 
samverkan. Arbetsplatsträffen är basen i samverkan, därutöver finns lokala samverkansgrupper 
som behöver följa arbetsgivarens beslutsnivåer i organisationen. Arbetsgivaren ska tillsammans 
med berörda fackliga organisationer klargöra hur samverkan ska organiseras och utvecklas inom 
olika verksamhetsområden, exempelvis skola, vård och omsorg. Här får man också gemensamt ta 
ansvar för att fundera över hur samverkan ska fungera i frågor där det finns flera beslutsnivåer 
eller beslutande grupper.

En annan fråga att gemensamt samverka om kan vara hur samverkan ska fungera under eller 
efter en omorganisation. Det är parternas gemensamma ansvar att se till att det inte uppstår 
glapp mellan samverkanssystemet och olika beslutsnivåer. 
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Arbetsplatsträffar

• Dialog mellan chef och alla medarbetare på arbetsplatsen

• Dialog kring verksamhetsutveckling, arbetsmiljö och hälsa

• Delaktighet tidigt i processen 

• Engagemang och initiativ – gemensamt ansvar

• Medarbetare och chef sätter dagordning

• Minnesanteckningar tillgängliga för alla medarbetare

Dialog mellan chef och medarbetare sker dels med varje medarbetare individuellt men också 
genom APT. APT är grunden för samverkan och det är en del av både chefens och medarbetarens 
arbetsuppgift att aktivt medverka till en bra samverkan. För att kunna göra det behöver kunskap 
och löpande utbildning/information för såväl chefer som medarbetare. 

Syftet med APT är att ge möjlighet till tidig delaktighet i frågor som rör verksamheten, den egna 
arbetsplatsen, dess arbetsmiljö och hälsa samt att få återkoppling i frågor medarbetarna varit 
delaktiga i. Delaktighet bidrar till bättre och mer grundade beslut och till engagemang och bidrag 
till det gemensamma uppdraget. 

Vid ett APT kan även andra delta än de som är anställda på arbetsplatsen. Det kan tex vara 
personer som utför arbete på arbetsplatsen men tillhör en annan verksamhet. Till APT kan även 
”gäster” bjudas in för att exempelvis informera om olika frågor. I samban med att 
samverkansavtal tecknas bör man även komma överens om hur APT ska administreras och 
möjliggöra att alla kan  vara delaktiga.  I samband med APT kan även de fackliga organisationerna 
lämna information som då kommer att riktas till samtliga medarbetare oavsett facklig 
tillhörighet.
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Samverkansgrupp – tillika skyddskommitté

• Parterna bereder ärenden som rör verksamhets‐
och arbetsmiljöutveckling

• Frågor tas upp som normalt sett skulle ha MBL‐förhandlats 
eller behandlats i skyddskommitté

• Parterna sätter dagordning

• Delaktighet genom hela processen 

• Samsyn eftersträvas 

• Protokoll ska föras och kommuniceras

I samverkansgrupp råder partsförhållande och samverkan sker mellan parter, dsv mellan 
arbetsgivare och fackliga organisationer samt med skyddsombud. Vilka samverkansgrupper som 
ska finnas är en fråga för parterna som tecknar samverkansavtal men det bör finnas 
samverkansgrupper som överensstämmer med beslutsnivåerna i organisationen, dvs på de 
nivåer där beslut fattas av arbetsgivaren. I samverkansgrupp bereder parterna gemensamt 
ärenden som rör verksamheten, dess utveckling och arbetsmiljön inför beslut och vid uppföljning 
av verksamheten. Där fullgör arbetsgivaren sina skyldigheter enligt 11, 19 och, förutsatt 
delegation, 38 §§ MBL om inte annat överenskommits, samt AML. 

I lokal samverkansgrupp finns arbetsgivare/chef, lokala fackliga företrädare och skyddsombud 
med koppling till verksamheten representerade. Lokala samverkansgrupper kan finnas på flera 
nivåer inom organisationen och är tillika skyddskommitté i de fall skyddsombud finns 
representerade (exempelvis på områdesnivå och förvaltningsnivå). Arbetsgivaren/chefen kan 
fatta beslut i en fråga inom ramen för sin delegation och sitt mandat efter behandling i lokal 
samverkansgrupp. Ambitionen är att eftersträva samsyn, men arbetsgivaren fattar beslut och är 
ansvarig för verkställighet. 

Den centrala samverkansgruppen har det övergripande ansvaret för hur samverkanssystemet 
organiseras lokalt och för frågor som berör organisationen som helhet. Där finns 
arbetsgivare/chef, lokala fackliga företrädare och skyddsombud/huvudskyddsombud 
representerade. 
Den centrala samverkansgruppen har även ansvar för att samverkansorganisationen i övrigt 
fungerar och att arbetet kontinuerligt följs upp. Central samverkansgrupp är tillika central 
skyddskommitté för arbetsmiljö‐ och hälsoarbetet i organisationen enligt AML 6 kap 9 §. 
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I samband med att samverkansavtal tecknas bör parterna komma överens om hur samverkan ska 
administreras och hur handlingar, protokoll och beslut ska tillgängliggöras, vilka som deltar i 
mötena och deras mandat och roller.
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https://skr.se/skr/arbetsgivarekollektivavtal/kollektivavtal/ovrigakollektivavtal/samverkansavtal/chefsstod.28798.html

På SKRs hemsida

Chefstöd för arbetsplatsträffar och 
samverkansgrupper

Årsplanering
Gör tillsammans en planering för arbetsplatsträffar och samverkansgrupper för återkommande 
punkter i så kallat årshjul ‐ till exempel verksamhetsplanering, systematiskt arbetsmiljöarbete, 
ekonomisk uppföljning, löneöversyn och så vidare.
Det primära syftet med årshjul är att skapa en översikt över årets aktiviteter på arbetsplatsen. 
Använd ett format som passar bäst i din roll och verksamhet.
Exempel på årshjul finns på SKRs hemsida.
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Förtroendevalda politikers ansvar
i sin arbetsgivarroll

• Kompetens

• Resurser

• Delegation och mandat

Forskning på fem

De förtroendevalda politikerna i kommunen/regionen har det yttersta arbetsgivar‐ och 
arbetsmiljöansvaret. För tjänsteorganisationen är det viktigt att politiker får den utbildning som 
behövs för uppdraget och att det finns en tydlig och klargjord ansvarsfördelning som efterlevs i 
vardagen. Den politiska demokratin ligger utanför samverkan men många beslut bereds och 
initieras från tjänsteorganisationen. För att beslut ska vara väl underbyggda behöver politiken 
också information om hur samverkanssystemet fungerar så att de både kan känna tillit till hur 
olika aspekter på en fråga hanterats under en ärendegång och inte minst hur 
tjänsteorganisationen behöver kommunicera ett beslut för att det ska genomföras. En viktig 
politisk fråga är också att prioritera när resurser är knappa. Här spelar samverkan en viktig roll 
för att kunna beskriva konsekvenser av olika handlande.
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Utmaningar i 
samverkansarbetet
ur både arbetsgivar‐ och 
arbetstagarperspektiv

• Olika syn på delaktighet

• Förlita sig på processen kontra skyndsamhet i beslut

• Svenska modellen utmanas – brist på skyddsombud och fackligt 
aktiva på alla nivåer 

• Envägskommunikation istället för dialog 

• Upprätthålla strukturerad samverkan

• Att samtliga ska bära samverkanskulturen

• Att utbilda chefer och fackliga företrädare

Här finns några utmaningar listade som kan uppkomma och sätta fälleben/krokben för arbetet. 
Att föra dialog om dessa skapar handlingsberedskap om de uppkommer. De behöver föras dialog 
om dessa löpande och inte enbart när det kanske börjat skava. Tid för löpande uppföljning av 
samverkan på olika nivåer behövs – det ger också utrymme för att succesivt utveckla 
samverkanskulturen efter nya behov.

Saknas det skyddsombud eller fackligt förtroendevalda? Vad kan parterna gemensamt göra åt 
det? Vad främjar att någon vill ta på sig uppdraget?
Tenderar det till att bli mer av förhandlingskultur där arbetsgivaren presenterar färdiga förslag 
än en tidigt dialog? Hur undviker man att hamna i gamla bekväma mönster? 
Hur skapas tillit? Vem kommer till tals och vem/vilka har svårare att bidra? Hur ser toleransen ut 
när parterna trots allt har olika uppfattningar? Hur introduceras nya i er samverkanskultur?
Har vi ordning och reda på strukturerna? Har vi kända rutiner med möjlighet till flexibilitet när så 
krävs? Samverkan är ett förhållningssätt och en strategi som ständigt pågår, som man inte kan 
bocka av och bli klar med. Vi behöver ständigt leva samverkan. 

På Suntarbetsliv finns en rad verktyg som stödjer och stimulerar väl fungerande samverkan. 
www.suntarbetsliv.se
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Stödmaterial – suntarbetsliv.se

suntarbetsliv.se

Parternas gemensamma organisation Suntarbetsliv tar kontinuerligt fram olika metodstöd och 
inspirationsmaterial som kan användas i arbetet med att utveckla er lokala samverkan. 
SKR och Sobona har också material på respektive hemsida liksom de fackliga organisationerna. 

Anmäl dig gärna till Suntarbetslivs nyhetsbrev för att ta del av lärande exempel och nya verktyg.
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