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Abstract 
Title: Collaboration across professional boundaries in a municipal project.  

Author: Emma Friman.  

 

This essay aims to investigate the affects of interaction between different professions in 

a municipal project. In the project, professional representatives from the social services 

and schools have collaborated with staff in preschool/school and exchanged knowledge 

to improve the work around children with antisocial behavior. It is in this essays 

ambition to create an understanding of how professional practitioners, with a monopoly 

on certain knowledge, influences the possibilities and limitations of cooperation in a 

municipal project. This is examined through six qualitative interviews with members of 

an municipal project. By using theories about professionalization, social closure, 

alliance strategy and social control it is possible to understand how division into 

professions creates opportunities and limitations of interaction exchange in 

collaborative projects. The main conclusion is that well-established professions exclude 

other professions through social closure when they threaten to challenge the established 

knowledge monopoly. Project members who don’t challenge the established knowledge 

monopoly are accepted and an alliance between professions occurs. To succeed with the 

exchange of knowledge in projects between different professions, it is important to 

establish a common vision which can gather people's different knowledge and 

professional backgrounds and get them to strive for a common purpose. It is important 

to establish interaction for making the project members feel belonging and solidarity 

with the group.  
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1 Inledning 
Samverkan mellan olika yrkesgrupper syftar till att förbättra och öka kunskapsutbyte 

över professions- och verksamhetsgränser (Danermark, 2000). Samverkan kan även 

leda till stora utmaningar när människor som tillhör olika sociala sammanhang med 

olika utbildningsbakgrund, intressen och position samlas för att möta ett problem. 

Sätten att definiera, förklara och åtgärda problemen skiljer sig nämligen åt (Anell & 

Mattisson, 2009, Danermark, 2000, Willumsen, 2007). För att förstå problematiken 

kring samverkan i verksamheter med människor som tillhör olika yrkesgrupper krävs 

det att professionaliseringen av yrken förklaras. Professionella yrkesgrupper har blivit 

accepterade av staten som bärare av en specifik produkt eller kunskap (Rothstein, 1992). 

Staten är beroende av yrkeskårens auktoritet och vilja att genomföra offentliga 

delegationer samtidigt som yrkeskåren är beroende av staten för ensamrätt till 

yrkesområdet och autonomi i yrkesutövandet (1992:57). Staten sanktionerar rätten att 

utföra yrket till den professionella gruppen. Förutom den kunskap som legitimerar 

gruppen finns ofta en särskild etik kopplad till yrkesgruppen, vilket säkerställer att 

gruppen anförtros fatta beslut på eget ansvar (Rothstein, 2014:24). Professionella 

utövare strävar efter yrkes- och kunskapsmonopol där andra yrkesgrupper stängs ute 

genom olika strategier (Selander, 1989). Problem kring yrkens professionalisering 

uppstår när den ökade specialiseringen försämrar kunskapsutbyte och utveckling mellan 

olika professioner (Anell & Mattisson, 2009). 

 

I denna studie undersöks samverkan mellan projektmedlemmar tillhörande olika 

yrkesgrupper i ett kommunalt projekt. I projektet har representanter från socialtjänsten 

och skolan utbytt kunskaper för att förbättra arbetet kring barn med normbrytande 

beteende och utfört insatser till personal i förskola/skola (X kommun, 2015). Dels har 

personer tillhörande olika yrkesgrupper och professioner samlats för samverkan i ett 

projekt och dels har projektmedlemmarna behövt samverka med andra professionella 

yrkesutövare, personal i förskola/skola, i de utvalda områden där projektet verkat. I 

denna studie genomförs en kvalitativ undersökning av hur samverkan mellan olika 

professioner fungerat utifrån projektmedlemmarnas perspektiv. Genom att förstå de 

orsaker som ligger bakom möjligheter och begränsningar till samverkansprojekt mellan 

olika professionella utövare kan organisationer förbättra strategierna för samverkan och 

därmed öka kunskapsutbytet mellan olika yrkesgrupper.  
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2 Syfte och frågeställningar 
Denna studie undersöker samverkan mellan olika yrkesgrupper i ett kommunalt projekt 

för att skapa en förståelse för hur professionella yrkesutövare, med monopol på viss 

kunskap, påverkar möjligheter och begränsningar till samverkan i ett kommunalt 

projekt. Studien söker svar på följande frågor:  

 

- Hur har samverkan fungerat i ett kommunalt projekt mellan medlemmar 

tillhörande olika professioner och yrkesgrupper?  

- Vilka möjligheter och begränsningar ger samverkan mellan olika professioner i 

ett kommunalt projekt upphov till? 
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3 Bakgrund 
För att tydliggöra mitt studieobjekt ger jag i detta avsnitt en beskrivning av projektet, 

dess syfte och deltagare. Vidare beskrivs de båda förvaltningarnas uppdrag och syfte 

med att ingå i projektet. På grund av etiska skäl avidentifieras referenserna (se avsnittet 

Etiska överväganden, sid 15).  

 

3.1 Beskrivning av projektet Barninsatser 
I början av 2013 startade socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen i Mellanstor 

kommun projektet Barninsatser i ett utvalt område, kallat Bullerbyn (X kommun, 2015). 

Detta område hade då haft problem med oroligheter i förskola/skola. Projektet startades 

för att förbättra det förebyggande arbetet med att hjälpa barn och unga i åldrarna 1-10 år 

med normbrytande beteende. Argumenten för projektet var de stora samhällsvinster som 

forskning har visat när socialtjänst och förskola/skola samarbetar1. En socionom från 

socialförvaltningen, en kurator från utbildningsförvaltningen och en specialpedagog 

från utbildningsförvaltningen fick i uppdrag att utföra kompetensutvecklingsinsatser till 

personal i förskola och skola i Bullerbyn, arbeta med föräldrasamverkan/ 

föräldrautbildning och samverkan med andra organisationer. När projektet hade varit 

igång i ett och ett halvt år tillkom tre medarbetare som skulle tillämpa den modell som 

hade arbetats fram i Bullerbyn i ett annat område, kallat Lönneberga. En familjepedagog 

från socialförvaltningen, en process-handledare från utbildningsförvaltningen samt en 

specialpedagog från utbildningsförvaltningen anställdes för att arbeta med Barninsatser 

i Lönneberga (för mer beskrivning av projektmedlemmarna och figurering av namn, se 

bilaga 1).  

 

Projektmedlemmarnas arbetsuppgifter har skiljt sig åt där syftet varit att utföra insatser 

efter de behov som finns i verksamheterna i förskola/skola. När ärenden inkommit till 

projektmedlemmarna har de gemensamt samlats och hjälpts åt att planera stödinsatser. 

För att uppmärksamma barn med normbrytande beteende har projektmedlemmarna 

befunnit sig ute i verksamheterna och träffat personal och föräldrar för att berätta om 

projektet och erbjuda stöd. Specialpedagogen i Bullerbyn har fått uppdrag av personal i 

förskola/skola kring barn i behov av specialpedagogisk hjälp och sedan utfört insatser 

därefter. Socionomen och kuratorn i Bullerbyn har träffat arbetslag för att handleda och 
                                                
1	  Samhällsvinster i form av att insatser från skola, sjukvård, socialtjänst med flera 
minskar om barn som uppvisar normbrytande beteende får hjälp tidigt. För mer fakta se 
Ingvar Nilsson (2012).	  	  
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kompetensutveckla efter de behov som finns i verksamheterna. När ärenden uppkommit 

har socionomen och kurator arbetat med familjeärenden. I Lönneberga har process-

handledaren arbetat med att förbättra arbetssituationen för personalen genom 

handledningstillfällen. Familjepedagogen och specialpedagogen i Lönneberga har 

gemensamt träffat arbetslag för att erbjuda stöd och hjälp efter behov. 

Familjepedagogen har arbetat i familjeärenden och specialpedagogen har arbetat med 

specialpedagogisk hjälp. Projektledaren för Barninsatser var en samordnare från 

utbildningsförvaltningen. Under skrivandet av denna uppsats hade Barninsatser lite mer 

än ett halvår kvar på sin projekttid, som avslutas i december 2015 (X kommun, 2015).  

 

Bullerbyn är ett samhälle tre mil utanför Mellanstor stad med cirka 1500 invånare 

(Statistiska centralbyrån, 2010). I Bullerbyn finns en F-9 skola och tre förskolor. 

Lönneberga är ett samhälle som ligger fyra mil utanför Mellanstor stad med cirka 1400 

invånare. I Lönneberga finns det en F-9 skola och två förskolor (SCB, 2010). 

 

3.2 Socialförvaltningens och utbildningsförvaltningens uppdrag 
Socialförvaltningen ansvarar för Mellanstor kommuns individ- och familjeomsorg 

enligt socialtjänstlagen och socialtjänstförordningen (X kommun, 2015). 

Socialförvaltningen samordnar insatser för bland annat områden för försörjningsstöd, 

vuxenutbildning, arbetsmarknad och sysselsättning, individ- och familjeomsorg, 

flyktingmottagande och familjerätt. Förvaltningen är uppdelad i ett administrativt 

förvaltningskontor och sex avdelningar. Förvaltningens arbete styrs av socialnämnden 

där 15 ledamöter som representerar den politiska fördelningen sitter. 

Socialförvaltningen har cirka 300 anställda medarbetare. Syftet med att ingå i projektet 

Barninsatser från socialförvaltningens sida var att verka ”ute på fältet” och få möjlighet 

att komma in på en annan arena för att förändra synen på socialtjänsten och förbättra det 

förebyggande arbetet (X kommun, 2015). 

 

Utbildningsförvaltningen ansvarar för förskolorna och skolorna i Mellanstor kommun 

och verkar under skollagen (X kommun, 2015). Utbildningsförvaltningen är uppdelad i 

sex geografiskt avgränsade områden. Varje område ansvarar för förskolor, skolor, 

särskolor, fritidshem och eventuella gymnasieskolor som ingår i området. Utöver detta 

finns förvaltningskontoret där centralt placerade specialistkompetenser finns såsom 

psykologer, skolläkare och specialpedagoger. Sammanlagt har förvaltningen cirka 2500 
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anställda medarbetare. Förvaltningens arbete styrs av utbildningsnämnden där 15 

politiska ledamöter sitter. Syftet med projektet Barninsatser var att förbättra elevhälsan 

och testa en ny arbetsform med förebyggande och snabbare insatser där bland annat 

specialpedagoger fanns placerade ute i områden (X kommun, 2015).  
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4 Aktuellt kunskapsläge  
Projektet Barninsatser styrs av den kommunala organisation som det verkar i där det 

krävs en förståelse för kontexten. Nedan presenteras offentliga organisationers uppdrag, 

ansvar och utveckling. Studier om samverkan mellan olika yrkesgrupper i kommunal 

verksamhet beskrivs. Studien är avgränsad till att endast ge en kortare beskrivning av 

projektarbeten som organisering av arbete. Vidare presenteras 

implementeringsproblematiken i offentliga organisationer vilken gett upphov till ökad 

professionalisering. Forskning om professionalisering avslutar avsnittet där tidigare 

forskningsbidrag och denna studies definition av begreppet profession presenteras.   

 

4.1 Offentliga organisationers utveckling 
Kommuner kan ses utifrån två olika dimensioner. Dels kan dessa betraktas som 

politiska organisationer där ledamöter väljs vart fjärde år för att representera 

kommunens invånare, dels är det tjänstemannaorganisationen som i form av olika 

förvaltningar arbetar med olika uppdrag (Montin & Granberg, 2013). Offentliga 

verksamheter som kommuner har länge kritiserats för att vara allt för stela och 

byråkratiska. Den ökade sektoriseringen i kommuner där olika områden formats var för 

sig har kritiserats där det finns ett behov till samordning och samverkan mellan olika 

verksamheter (2013:17). Allt fler organisationsförändringar har skett i kommuner för att 

motverka sektoriseringen och skapa ett bättre samspel mellan offentliga tjänster och 

medborgares behov där ökad flexibilitet och autonomi eftersträvas (Montin & Granberg, 

2013:18). Ökad mängd av arbeten i projekt kan ses som en förklaring till 

organisationers ökade strävan efter effektivitet och flexibilitet i arbetet (Christensen & 

Kreiner, 1997). De gemensamma särdragen för projekt är att projektuppgifterna är 

unika, tidsbestämda och kräver en större insats jämfört med rutinmässiga uppgifter i en 

organisation. Projekt är situationsspecifikt målinriktade i syfte att lösa problem eller 

utveckla något som huvudorganisationen inte kan lösa rutinmässigt (1997:24). 

 

4.2 Projektorganisation 
För att förstå projekt som arbetsform används ofta organisationsteorier. En organisation 

har utvecklats av tidigare händelser och handlingar där rutiner, normer och regler ger 

stabilitet (Sahlin-Andersson, 1989:18). Stabiliseringen av aktiviteter, regler och resurser 

håller ihop gemensamma tolkningsramar hos aktörerna i organisationerna. Genom en 

gemensam uppfattning kan aktörerna agera gemensamt. Projekt däremot kan beskrivas 
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som ”speciell form av icke- programmerade organiseringsprocesser där olika grupper 

med olika bakgrund, intressen och sammanhang möts” (Sahlin-Andersson, 1989:24). I 

projektarbeten skapas alltså en tidsbestämd organisation där aktörer gemensamt ska 

skapa stabilitet och ordning, något som är beroende av aktörernas erfarenheter, mål och 

kunskaper. För att lyckas skapa sammanhang och motivation i projektgruppen krävs det 

att projektet sammanbinds i en vision vilken samtliga projektmedlemmar ska känna 

tillhörighet och förankring med (Christensen & Kreiner, 1997). Genom konkreta 

visioner för projektet kan samtliga projektmedlemmars individuella intressen definieras 

och förverkligas. Projektmedlemmar ser möjligheter istället för plikter med projekt om 

det finns visioner som sammanstrålar med ett gemensamt syfte att samlas kring 

(1997:108).  

 

För att förstå projektmedlemmarnas samverkan krävs det att deras tidigare utbildning, 

yrken och drivkrafter undersöks eftersom detta påverkar deras uppfattning av det 

sammanhang de befinner sig i (Sahlin-Andersson, 1989). Samtidigt påverkar 

upprättandet av en gemensam vision i projektgruppen projektmedlemmarnas tillhörighet 

till gruppen (Christensen & Kreiner, 1997). 

4.3 Samverkan i kommunal verksamhet 
Enligt Anell och Mattisson (2009) beror den ökade samverkan mellan olika 

yrkesgrupper och förvaltningar i kommuner och landsting på organisationernas ökade 

specialisering och avgränsning. Detta kräver ökad samverkan för att ge den 

samhällsservice som medborgare behöver. Danermark (2000) beskriver samverkan som 

när personer med olika utbildningsbakgrund, intressen och position arbetar mot ett 

gemensamt mål. Danermark skiljer mellan begreppen samarbete och samverkan där han 

förklarar att samarbete är något som sker dagligen mellan människor och att samverkan 

är: ”[…] medvetna målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart 

avgränsad grupp avseende ett definierat problem och syfte” (Danermark 2000:15). Det 

finns tydliga skillnader mellan samverkan i människorbehandlande verksamheter och 

samverkan inom exempelvis byggbranschen där objektet skiljer sig åt. Danermark 

förklarar att samverkan i byggbranschen kräver personer som besitter olika specialiteter 

och utför dessa under olika steg i processen. Samverkan i människobehandlade 

organisationer råder en helt annan konkurrens. Exempelvis kan problem uppstå när för 

en lärare en stökig elev är ett pedagogiskt problem och för en kurator ett psykologiskt 

eller socialt problem. Danermark förklarar att sätten att definiera och åtgärda det 
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gemensamma problemet blir olika, vilket kan ge upphov till meningsskiljaktigheter 

(2000:17).  

 

4.4 Interprofessionell samverkan i arbete kring utsatta barn 
Willumsen (2007) har undersökt samverkan mellan olika professioner som arbetar för 

att förbättra arbetet kring utsatta barn och familjer. Willumsen använder sig av 

begreppet interprofessionell för att beskriva samverkan dels mellan olika professioner, 

dels över förvaltningsgränser. Forskning om interprofessionell samverkan kring barn 

och unga är begränsad, trots att det hälsofrämjande samverkansarbetet ökat de senaste 

åren i kommuner och landsting (Willumsen, 2007:184). I studien med professionella 

samverkansaktörer belyser Willumsen de professionellas bidrag och samspel som 

påverkar varandra i en utvecklingsprocess. Willumsen förklarar att interprofessionell 

samverkan kräver ett flexibelt hållningssätt där de professionella måste kunna: ”[…] 

omvärdera sina egna åsikter i förhållande till andra professionella perspektiv och […] 

tänja på den professionella domänen” (2007:191). Detta skulle kunna vara något som 

skapade konflikter, något Willumsen menar inte skedde i sin studie eftersom de 

professionella såg betydelsen av mångfald där barnens komplexa problem var en 

drivkraft (2007:192).  

 

4.5 Implementering och professionalisering 
Hertting (2014) beskriver problematiken i välfärdspolitiken med att implementering av 

politiska beslut sällan lyckas. Från politiska visioner och mål till faktiskt genomförande 

av beslut finns många osäkra led fram till verkliga insatser i mötet med medborgare. 

Representanter för att styra den offentliga makten på uppdrag av medborgare delegerar 

till regering eller kommunstyrelse som i sin tur delegerar till förvaltningar där 

tjänstemän sköter ”leveransen” av politiska beslut till medborgare i olika verksamheter 

(Hertting, 2014:187). Hertting beskriver tjänstemän som gräsrotsbyråkrater vilka: ”[…] 

har direktkontakt med politikens mottagare, och deras sätt att tolka och implementera 

regler och beslut blir de facto den policy som implementeras” (2014:200). 

Gräsrotsbyråkraterna har alltså ett stort handlingsutrymme vid den slutliga 

implementeringen av beslut vilket ger dem en maktposition. Hertting förklarar att 

teorier kring vad som driver gräsrotsbyråkraterna är mångtydigt där vissa menar att det 

finns ett egenintresse medan andra menar att det är tjänstemännens professionella 
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normer och kompetens som kommer till uttryck. En socialsekreterare agerar inte efter 

egen vinning utan utifrån vad som förväntas av dennes profession (Hertting, 2014:201).  

 

Rothstein (1992) beskriver den professionella implementeringsstruktur där 

genomförande av beslut överlåtits till en särskild, legitimerad yrkeskår. Rothstein 

förklarar att det finns ett ömsesidigt beroende mellan stat och yrkeskår. Staten är 

beroende av yrkeskårens sakkunskap och vilja att genomföra offentliga uppdrag 

samtidigt som yrkeskåren är beroende av att staten ger legitimitet och ensamrätt på 

yrkesområdet (1992:57). Det ställs speciella krav på den professionella gruppens 

kunskapsgrund där det måste finnas legitimitet, något som sker genom att staten 

sanktionerar rätten att utföra yrket. Genom detta får yrkesgruppens medlemmar 

monopol på att genomföra yrket (Rothstein, 1992:57). Rothstein beskriver att olika 

professioner skiljer sig åt gällande vilken tilltro medborgare har för yrkeskåren och dess 

kunskaper (2014:25).  

 

4.6 Professionsforskning 
Olika traditioner och forskningssätt har gett skilda synsätt på profession och 

professionalisering. Profession i vardagligt språkbruk beskrivs ofta som en person med 

yrkesstolthet som utför sina uppgifter effektivt, något som skiljer sig åt från ordböckers 

definitioner (Selander, 1989:12). Selander förklarar att det inte finns någon entydig 

definition av begreppet profession. Detta gör det svårt att finna en säker grund för att 

bestämma termens betydelse. Professionsbegreppet har kritiserats för att vara allt för 

mångfacetterat där syftet blir ospecifikt. Två sätt att definiera professioner kan vara att 

antingen definiera professioner som yrkesgrupper med speciella egenskaper i en 

bestämd, historisk kontext, eller att definiera begreppet som gällande för många 

yrkesgrupper i skilda historiska kontexter. Om den förstnämnda definitionen används 

kan en av flera organiserade former av social kontroll förstås (Selander, 1989:113). 

Hellberg (1978) definierar profession som en yrkesgrupp vilken tillåtits 

institutionalisera ett kunskaps- och yrkesmonopol. Professionalisering benämns som 

den process varvid en yrkesgrupp tillägnar sig den kompetens och de kännetecken som 

är utmärkande för en profession, vilket leder till monopol på yrket 

(Nationalencyklopedin, 2015).  
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Denna studie behandlar inte yrkesgruppers historiska strävan efter att professionaliseras, 

utan professionsbegreppet och dess tidigare forskning har viktiga förklaringsmodeller, 

synsätt och begrepp vilka kan skapa förståelse för vilka möjligheter och begräsningar 

samverkan mellan olika professioner i ett projekt har. I denna studie används 

professionsbegreppet i avsikt att förstå olika professionaliseringsstrategier som olika 

yrkesgrupper kan använda sig av för att upprätthålla ett kunskaps- och yrkesmonopol. 

Vidare finns det skillnader mellan professioner och yrkesgrupper där professioner har 

tydligt upprättat kunskapsmonopol, vilket skiljer sig från yrkesgrupper vilka inte har en 

tydlig kunskapsbas att försvara eller upprätthålla.  

 

Selander (1989) är kritisk till traditionell professionsforskning. Han anser att 

professionsbegreppet är allt för generellt och kan användas i allt för många syften. 

Nutida professionalisering sker när organiserade grupper söker sin kunskapsbas, vilket 

skiljer sig åt från yrken som under tidigare perioder hade en specifik kunskapsbas men 

sökte efter organisationsformer för att uppnå monopolställning (Selander, 1989:114). 

Istället argumenterar Selander för att professioner bör ses som ett förvetenskapligande 

av yrken. Förvetenskapligande av yrken kan förklaras med att allt fler utbildningar 

förläggs till högskolenivå med krav på vetenskaplig grund. Selander undersöker 

professionalisering och förvetenskapligande av yrken genom en jämförelse av 

syokonsulenter och journalister. Syokonsulenter har varit starkt beroende av 

utbildningssystemets utbyggnad för deras professionalisering. Syokonsulenter har både 

använt sig av stängningsstrategier och alliansstrategier för att försöka uppnå legitimitet 

och status. Stängningsstrategi sker när en yrkesgrupp utesluter andra och alliansstrategi 

sker vid temporära allianser med andra professionella. Journalistyrket har redan uppnått 

samhällelig status, vilket gjort att professionen slutit sig och lyckats inrätta en professur, 

vilket förvetenskapliga yrket (1989:122). Professionsstrategier kan förklara på vilket 

sätt professioner utesluter andra grupper.   

 

Brante (1989:41) förklarar att traditionell professionsforskning har beskrivit olika 

yrkesgrupper som tillhörande av olika professioner, exempelvis utgör lärare en 

profession och läkare en annan. Individerna i en profession har i stort sett samma 

utbildning, bedriver samma verksamhet, tillhör gemensamma förbund och detta ger 

upphov till gemensamma intressen, lojalitet och tillhörighet. Brante menar däremot att 

det finns tydliga skillnader mellan en och samma profession eftersom individer tillhör 
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olika sociala sammanhang och är beroende av olika materiella villkor (1989:42). Brante 

tar bland annat upp skillnaden mellan läkare som arbetar i privat vårdsektor och läkare i 

den offentliga vården gällande trygghet och inkomst och därmed läkarnas skilda 

uppfattningar om verkligheten. Det går inte att skilja på yrken eftersom de materiella 

villkoren styr människor i större utsträckning (Brante, 1989:42). I min studie har det 

varit relevant att undersöka hur projektmedlemmarna beskriver sitt sociala sammanhang 

mer än att strikt anta deras tillhörighet till specifika professioner. 

  

Sammanfattningsvis kan ökade arbeten i projekt ses som ett försökt till ökad flexibilitet 

i offentliga verksamheter. Samverkan mellan olika professioner syftar till att förbättra 

kunskapsutbytet. Samverkan i människobehandlade projekt beskrivs som svårare än i 

exempelvis byggbranschen eftersom sätten att definiera och åtgärda problem om 

människor skiljer sig mellan olika yrkesgrupper. Professionalisering av yrkesgrupper 

har slutit yrkesområden vilka har fått legitimitet och därmed upprättat yrkes- och 

kunskapmonopol. Yrkesgrupper har inte en tydlig kunskapsbas och har inte etablerat ett 

monopol. Det projekt som är i fokus i denna studie behandlar ett socialt problem, vilket 

ställer krav på god samverkan mellan projektets medlemmar. Samtidigt har 

projektmedlemmarna behövt samverka med personal i förskola/skola, tillhörande andra 

professioner vilka har monopol och legitimitet på en viss kunskap. Nedan presenteras de 

teoretiska utgångspunkter vilka verkat som förståelsemodeller för min studie.  
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5 Teoretiskt ramverk 
I detta avsnitt presenteras det teoretiska ramverk där förståelsemodeller för min studie 

beskrivs. Jag har arbetat induktivt vilket gjorde det svårt att på förhand bestämma vilka 

teorier som bäst skulle kunna skapa förståelse för mitt undersökta problem (Becker, 

2008:135). Berner (2005:130) beskriver hur forskaren under insamlingen av det 

empiriska materialet bör fundera över viktiga variabler och hur dessa hänger ihop i ett 

teoretiskt system. Teorierna som presenteras nedan har använts för att det insamlade 

empiriska materialet pekat på olika uttryck vilka kan ses som exempel på ett teoretiskt 

sociologiskt fenomen. Under bearbetning av mitt empiriska material skedde en 

växelverkan mellan inläsning av olika teoretiska utgångspunkter vilka kunde skapa en 

förståelse för de variabler jag funnit som förklarade undersökningens fenomen.  

 

De teoretiska utgångspunkterna skiljer sig åt och beskriver olika delar av fenomenet 

men är ändå sammanvävda och av stor vikt för att skapa en förståelse för det empiriska 

materialet. Professionsteorier har viktiga förklaringsmodeller för mitt studieobjekt där 

yrkesgruppers strategier för att stärka gruppens kunskaps- och yrkesmonopol 

presenteras. Vidare presenteras teorin om gruppers sociala kontroll, vilken skiljer sig 

från rationella projektledningsteorier genom att påvisa de icke-rationella grunderna för 

interaktion och samhörighet i grupper. Projektmedlemmarnas samverkan mellan olika 

yrkesgrupper kan både förstås med professioners strävan efter monopol och utifrån de 

sociala orsaksfaktorer som binder samman grupper. 

 

5.1 Professionsteorier 
Nyweberianska professionsteorier använder sig av idén om social stängning (”social 

closure”) som syftar på den process där sociala grupper försöker stärka sina egna 

tillgångar genom att begränsa åtkomligheten av sina resurser mot andra (Selander, 

1989:16). När grupper använder makt för att monopolisera sina resurser och möjligheter 

utesluts andra grupper genom social stängning (Brante, 1987:135). Selander (1989) 

beskriver en annan strategi, alliansstrategin, vilken används när yrkesgrupper behöver 

mobilisera sina resurser och reducera konflikter. Genom att alliera sig med yrkesgrupper 

under vissa perioder kan yrkesgrupper som befinner sig i mellan- eller underordnade 

positioner stärka sin ställning (Selander, 1989:112). Professionsteorierna kring social 

stängning och alliansstrategin används i min studie för att skapa förståelse för 

projektmedlemmarnas beskrivningar av samverkan med andra professioner. De 
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möjligheter och begräsningar som projektmedlemmarna uttrycker kan förstås med 

teorier om professionsstrategier, vilka påverkas av professioners strävan efter yrkes- och 

kunskapsmonopol.  

 

I denna studie undersöks de möjligheter och begränsingar samverkan mellan olika 

professionella utövare kan leda till. För att förstå hur detta skulle kunna ses som ett 

resultat av professioners strävan efter kunskapsmonopol har jag använt mig av den triad 

som Brante (1987) förklarar som sin utgångspunkt i studier av yrkesgrupper. Brante 

anser att det är mindre verkningsfullt att skilja professioner efter yrke, något som 

traditionella professionsteoretiker gjort. Istället utgår han ifrån en triad som bör bilda 

utgångspunkt vid studier av yrkesgrupper: 

Modell 1 (Brante, 1987:150). 

 

Producenten är den yrkesgrupp som investerat i en produkt. Produkten är den specifika 

tjänst som avnämare (marknaden) efterfrågar. En profession måste inte ha överlägsen 

kunskap, men den ger anspråk på att besitta en sådan. Om professionen lyckas beror det 

på att andra anser sig ha behov av produkten där dess tjänster efterfrågas (1987:150). 

Professionella yrkesutövare har en gemensam kunskapsbas där ett tydligt 

kunskapsmonpol etablerats. Brante förklarar vidare att professionen påverkas positivt 

och/eller negativt av omgivande förhållanden, bland annat konkurrerande grupper och 

regleringar av marknaden. I min studie används triaden för att bland annat beskriva 

personal i förskola/skola (samlingsnamn: pedagoger) som yrkesgrupp. Pedagogerna är 

producenter som har investerat i en produkt, i detta fall kunskap som lär och utvecklar 

barn. Produkten är efterfrågad av staten (marknaden) och pedagogerna har upprättat en 

yrkeskår där verksamheten har fått legitimitet. En yrkesgrupp strävar alltid efter att få 

monopol på tillverkningen av sin produkt (att pedagogernas kunskap är den ”rätta” 

kunskapen för att lära och utveckla barn). Monopol kan pedagogerna få genom att 
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eliminera konkurrens, exempelvis genom lagstiftning, vilket sluter en sektor av 

arbetsmarknaden (Brante, 1987). När en annan yrkesgrupp, exempelvis socionomer, 

kommer in på pedagogernas fält och utmanar produkten kan pedagogerna använda sig 

av olika professionaliseringsstrategier; social stängning eller alliansstrategin. Detta för 

att fortsatt kunna hävda sitt monopol av produkten (kunskap) och de som producenter 

(yrkesgrupp).  

 

För att skapa en förståelse för hur professionella yrkesutövare, med monopol på viss 

kunskap, påverkar möjligheter och begränsningar till samverkan i projektet anses 

professionsteorier kring strategier för monopolisering kunna urskilja på vilket sätt 

professioner samverkar och/eller motverkar andra professioner. Professionsteorierna ger 

även viktiga analysverktyg för att kunna urskilja skillnader mellan projektmedlemmarna 

utifrån den yrkesgrupp de tillhör där de antingen måste försvara sin egna kunskapsbas 

eller kan gå i allians med andra som har liknande kunskapsbas. I studien skiljer sig 

projektmedlemmarnas titlar åt där vissa tillhör tydliga professioner med etablerat 

kunskapsmonopol, såsom specialpedagogerna och socionomen. De andra 

projektmedlemmarna tillhör yrkesgrupper utan tydligt etablerade kunskapsmonopol 

såsom process-handledare, kurator och familjepedagog vilket skapar andra möjligheter 

och begränsningar till samverkan. Professioner skiljer sig åt från yrkesgrupper genom 

att professionella yrkesutövare, genom utbildning och yrkes- och kunskapsmonopol, 

hävdar en kunskap som de ser som rätt produkt i sammanhanget. Om det finns en kamp 

mellan kunskapen kan därmed olika professioner ha större svårigheter att samverka. 

Yrkesgrupper har inte ett etablerat kunskapmonopol och hotar därmed inte de 

upprättade professionernas produkt. 

 

5.2 Social kontroll och kollektiv gemenskap 
Inledningsvis sökte jag förklaringsmodeller till mitt undersökta fenomen i 

projektledningslitteraturen. Mycket av den litteratur om projektteorier beskrev projekt 

och organisationer som slutna system där allt går att planera och förutse genom 

bestämda faser (Svensson & Otter, 2001:150). Dessa rationella organisationsteorier har 

länge dominerat projektledningslitteraturen men fått kritik för att inte se föränderlighet 

och komplexitet i organisationer där människor sällan handlar rationellt (Christensen & 

Kreiner, 1997, Sahlin-Andersson, 1989). Jag behövde således en teori som kunde hjälpa 

mig att skapa förståelse för projektmedlemmarnas beskrivning av samverkan i en 
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komplex, tidsbestämd och avgränsad organisation. När resultatet från mitt empiriska 

material började framstå insåg jag att det jag undersökt i stor grad handlar om 

människors tillhörighet till olika grupper, vilket i sin tur styrs av grad av integration och 

social kontroll i grupperna. Jag såg därmed Durkheims (1983) teori om social kontroll 

som en förklaring till det fenomen som mitt insamlade material pekade på. På så sätt har 

jag kunnat ge en förståelse för de olika grader av kollektiv gemenskap som 

intervjupersonerna beskrev till olika grupper, vilket påverkat samverkan. 

  

Durkheim (1983) beskriver att människor inte kan förstås utifrån rationella 

förklaringsmetoder utan är påverkade av de sociala sammanhang de ingår i där det finns 

en icke-rationell solidaritet. Social kontroll påverkar människor att accepterar de lagar 

och bestämmelser som finns i samhällen och grupper, vilket strider mot ett rationellt 

tänkande. Genom att integrera med andra där människor söker tillhörighet kan social 

kontroll över gruppers medlemmar upprättas. Durkheim beskriver att desto mer 

interaktion som finns mellan gruppens medlemmar, desto starkare blir den sociala 

kontrollen (1983:155). Vid stark social kontroll finns starka band mellan gruppens 

medlemmar, vilket leder till känsla av solidaritet, gemenskap och tillit (1983:120). För 

gruppers möjligheter och begränsningar till samverkan torde graden av integration 

mellan projektmedlemmarna påverka den sociala kontrollen. Vid stark social kontroll 

accepteras organisationsform och tillvägagångssätt av projektmedlemmarna där alla 

strävar efter gemensamma mål och känner solidaritet med gruppen. Teorin om social 

kontroll används för att skapa förståelse för projektmedlemmarna olika beskrivningar av 

samverkan med andra yrkesgrupper.  
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6 Metod 
Nedan ges en kort beskrivning av bakgrunden till genomförandet av denna studie där 

metoden för studien presenteras. De etiska utgångspunkter som varje forskare måste 

förhålla sig till diskuteras i relation till denna studie. Vidare presenteras mitt 

studieobjekt, urval, genomförande av undersökningen och hur mitt insamlade material 

bearbetats och analyserats. 

 

Under 15 veckors praktik på socialförvaltningen och utbildningsförvaltningen har jag 

genomfört en uppföljning av projektet Barninsatser i Bullerbyn. Uppföljningen 

grundade sig på intervjuer med projektmedlemmarna som riktat sig mot Bullerbyn, 

personer från styrgrupp, chefer till projektmedlemmarna, pedagoger i förskolor och 

skolan i Bullerbyn och föräldrar till barn i förskolan och skolan. Min praktiktid kan ses 

som en förstudie där jag fick förstahandskunskap om mitt studieobjekt och där jag 

uppmärksammade hur studieobjektet skulle kunna användas för att genomföra min 

studie. Förstudie som strategi är betydelsefullt för interaktion med undersökningsfältet 

(Aspers, 2011:15). Under praktiken skapade jag kontakt med projektgruppen som 

tillhandahöll kunskap om kontexten, vilket jag kunnat nyttja till detta examensarbete. 

Praktiktiden har underlättat insamlingen av studiens empiriska material och 

uppmärksammat alternativa undersökningsobjekt.  

 

Kvalitativ metod används för att undersöka projektmedlemmarnas beskrivningar av 

samverkan (Bryman, 2011:365). För att kunna skapa en förståelse för hur professioner, 

med monopol på viss kunskap, påverkar möjligheter och begränsningar till samverkan 

mellan olika yrkesgrupper, valde jag att låta projektmedlemmarna i det kommunala 

projektet själva berätta om sina upplevelser av samverkan i semistrukturerade 

intervjuer.  

 

6.1 Etiska överväganden 
Jag tillfrågade projektledaren i slutet av min praktik om det fanns möjlighet att 

genomföra intervjuer med projektmedlemmarna till min studie. Jag ville få 

projektledarens godkännande så att inga missförstånd skulle uppstå. Projektledaren kan 

ses som en gatekeeper som behövde acceptera mig och min studies syfte för att jag 

skulle kunna få tillträde på fältet. Projektledaren var positivt inställd och accepterade att 

jag tog kontakt med de tänkta informanterna.  
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Att följa etiska förhållningssätt är av största vikt för att intervjupersonerna ska kunna 

känna tillit till forskaren (Bryman, 2011: 131-141). Det finns fyra etiska principer som 

forskaren måste förhålla sig till (Vetenskapsrådet, u.å.). Informationskravet innebär att 

informanten får veta undersökningens syfte och får information om på vilket sätt 

materialet från intervjuerna kommer användas. Informanterna blev informerade, både 

skriftligt och muntligt, om syftet med studien och vad materialet skulle användas till. 

Samtyckeskravet handlar om att informanterna själva får bestämma över villkoren till 

medverkan. Informanterna hade möjlighet att ta tillbaka utsagor och avbryta 

intervjuerna om de velat, där de själva fick bestämma över sin medverkan. 

Nyttjandekravet innebär att insamlad data endast får användas till det tänkta syftet. 

Informanterna fick information om att materialet endast skulle användas till min 

kommande kandidatuppsats. Konfidentialitetskravet syftar till att känslig information 

ska behandlas med varsamhet där informanten ska ges möjlighet till anonymitet. 

Konfidentialitet utlovades till informanterna. Jag förklarade att namnet på projektet, 

ortsnamn och kommunens namn skulle figureras, detta för att inte kunna härleda något 

svar till informanterna. Skälet till att jag har figurerat och anonymiserat ortnamn, 

projektnamn och kommunens namn är för att projektet är det enda i sitt slag i denna 

kommun där projektmedlemmarnas berättelser i intervjuerna annars kunnat härledas till 

dem. Detta skulle kunna påverka deras arbetssituation negativt. Forskaren kan aldrig 

lova total anonymitet där det finns risk för att intervjupersonerna kan känna igen sig i 

varandras utsagor (Vetenskapsrådet, u.å.).  

 

6.2 Urval 
Jag hade inledningsvis tänkt att endast intervjua de tre projektmedlemmar som har 

arbetat med Barninsatser i Bullerbyn samt projektledaren. Detta för att dessa har varit 

delaktiga i projektet under en längre tid och därmed hade erfarenheter av samverkan. 

Jag valde att utöka det empiriska materialet genom att även intervjua de övriga tre 

deltagarna som har arbetat med Barninsatser i Lönneberga. Jag insåg att deras 

beskrivningar var minst lika viktiga och kunde ge ett rikare empiriskt material. 

Projektledaren intervjuade jag som en nyckelinformant för att få kompletterande 

kunskap om studieobjektet. Inledningsvis fanns även en önskan om att intervjua 

personal i förskola/skola för att på så sätt få deras syn på samverkan med projektets 

medlemmar. Under min praktikperiod hade jag försökt få kontakt med pedagoger och 
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lärare i förskola/skola i Bullerbyn utan framgångsrika resultat. Personalen var negativt 

inställda till att ställa upp på utvärderingen och det tog tid innan jag tillslut kunde träffa 

två pedagoger för intervjuer. I intervjuerna ville pedagogerna inte svara på hälften av 

mina frågor, blev upprörda och ifrågasatte frågorna (som hade utformats av 

projektledaren). Det motstånd pedagogerna uttryckte till projektets insatser är självklart 

intressant att ha med i beräkning då detta säger något om samverkans utmaningar. 

Intervjuerna med personalen kommer således inte presenteras i denna studie eftersom 

frågorna var utformade till en utvärdering, däremot har motståndet som pedagogerna 

uttryckte tagits i beräkning för projektmedlemmarnas beskrivningar av samverkan.  

 

Studien är avgränsad till projektmedlemmarnas perspektiv av samverkan med andra 

yrkesgrupper. Eftersom samverkan med personal som verkar i förskolor och skolor 

undersökts utifrån projektmedlemmarnas perspektiv kan mitt material till viss del blivit 

vinklat. Däremot har syftet varit att förklara samverkan mellan professioner i 

projektgruppen och deltagarnas beskrivningar av samverkan med andra professioner i 

förskolan och skolan. Perspektivet projektmedlem möjliggör en djupgående, 

heltäckande bild av samverkansgruppen.  

 

6.3 Undersökningsgrupp 
Totalt genomförde jag sju intervjuer, det vill säga samtliga projektmedlemmar samt 

projektledaren i projektet Barninsatser. Intervjupersonerna var samtliga kvinnor i åldrar 

mellan 41-62 år med varierande utbildnings- och yrkesbakgrund. Två av dem var 

anställda av socialförvaltningen och fyra av utbildningsförvaltningen. I projektet har 

deltagarna samlats en gång i veckan för avstämning med projektledaren. Utöver detta 

har vardera team med tre deltagare i varje träffats sporadiskt, antingen i det 

gemensamma arbetsrummet i Mellanstor stad eller ute i verksamheterna i Bullerbyn och 

Lönneberga. Projektmedlemmarna har fått figurerade namn där medlemmarna som 

verkat i Bullerbyn har namn på B och medlemmarna som verkat i Lönneberga har namn 

på L. För en beskrivning av projektmedlemmarna, se bilaga 1. 

 

6.4 Intervjuguide 
Intervjuguiden (bilaga 2) behandlade frågor om utbildning- och yrkesbakgrund, inträde i 

projektet, identifiering av arbetssituation, grupptillhörighet, beskrivning av samverkan i 

projektgruppen, beskrivning av samverkan med målgruppen och roller i projektet. 



  
 

19 

Följdfrågor fanns som stöd för att förklara någon huvudfråga eller få ett mer 

innehållsrikt och utvecklat svar. De teman som behandlades skiljde sig åt för att kunna 

fånga informanternas hela erfarenheter där frågorna både var av ren teknisk karaktär 

kring hur arbetet gått till, men även frågor kring informanternas åsikter, känslor och 

upplevelser av samverkan, möjligheter, utmaningar och personlig utveckling. Jag 

genomförde en testintervju med projektledaren innan intervjuerna med mina 

informanter för att se vilka svar på frågorna jag fick. Jag gjorde vissa ändringar, vilket 

underlättade närmandet av insamling av mitt empiriska material (Aspers, 2011:17).  

 

Jag började med öppna frågor kring informanternas utbildnings- och yrkesbakgrund, 

något som setts som relevant för att förstå projektmedlemmarnas ingångar och bakgrund 

till inträde i projektet. Vidare ställde jag frågor om samverkan med övriga 

projektmedlemmar, deras drivkrafter och motiv till projektet och deras eventuella 

utmaningar eller svårigheter. För att få en förståelse om integrationen mellan 

medlemmarna ställde jag frågor om deras identifiering av arbetssituation och 

grupptillhörighet. Frågor kring genomförande av insatser i verksamheterna och 

samverkan med personal i förskola/skola syftade till att fånga projektmedlemmarnas 

beskrivningar av samverkan med andra yrkesgrupper.   

 

6.5 Genomförande av semistrukturerade intervjuer 
Intervjuerna genomförde jag under mars och april 2015. Samtliga intervjuer 

genomfördes på projektmedlemmarnas gemensamma arbetsplats och pågick mellan 40-

60 minuter. Informanterna hade avsatt tid för intervjuerna och var informerade om att 

det kunde ta cirka en timme. Informanterna fick information om ämnet för min studie, 

dels skriftligt när de blev tillfrågade, dels muntligt vid intervjutillfället. Samtliga 

informanter godkände inspelning av intervjuerna efter att syfte och eventuella frågor 

kring studien klargjorts.  

 

Jag använde mig av intervjuguiden som utgick från teman med kompletterande 

följdfrågor. Exempelvis innefattade de olika teman: bakgrund, inträde i projektet, 

identifiering av arbetssituation, samverkan i projektgrupp, genomförande av insatser i 

förskola/skola och framtid. Semistrukturerade intervjuer innefattar en flexibel 

intervjuprocess där intervjupersonens uppfattning och tolkning av frågor och därmed 

intervjupersonens förklaring eller förståelse av händelser är av betydelse (Bryman, 
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2011:415). Frågorna i intervjuguiden ställde jag inte i ordningsföljd utan snarare efter 

vad intervjupersonen berättade. Detta ställde krav på att jag till stor del kunde mina 

frågor utantill. Under intervjun lämnade jag utrymme för projektmedlemmarna att ta 

upp teman som jag inte hade frågor om. Som intervjuare intog jag en defensiv position 

där jag lät intervjupersonerna tala fritt om olika teman, upplevelser och händelser. Detta 

gjorde att intervjupersonerna kunde prata öppet och varierat om sina upplevelser och där 

det blev ett lättsamt samtal.  

 

Bryman (2011:213) menar att intervjuaren måste skapa en tillitsfull relation till 

intervjupersonen. Jag upplevde det som en fördel att jag hade etablerat goda relationer 

till informanterna under min praktikperiod, eftersom de verkade trygga och avslappnade 

under intervjuerna. Jag var införstådd med projektprojektmedlemmarnas normer och 

språkbruk och kände mig relativt accepterad i gruppen efter min praktiktid. En 

intervjuperson sa att de gärna ville hjälpa mig genom att ställa upp på intervjuerna 

eftersom jag hade hjälpt dem tidigare under min praktik, något som kan förklara den 

positiva inställning intervjupersonerna hade till mig under intervjutillfällena. 

 

6.6 Bearbetning av material 
Studien har en induktiv ansats där teman formulerats vid bearbetning av det insamlade 

datamaterialet. Jag har låtit mitt fall definiera användbara teorier för tolkning av mitt 

insamlade material (Aspers, 2011:169). Intervjuerna transkriberade jag ordagrant och 

skrev ut. För att skapa en helhetsbild av varje intervju och dess relation till de andra 

intervjupersonerna läste jag igenom de utskrivna intervjuerna flera gånger. Efter varje 

genomläsning har korta sammanfattningar gjorts. Analysen av mitt material har 

gemensamma särdrag med Grounded theory där kodning av material beskrivs som en 

process i ständig förändring och omvärdering (Bryman, 2011:514).  Genom att ständigt 

jämföra begrepp med varandra för att benämna dem i en specifik klass av händelser 

eller beteenden har datamaterialet bearbetats och strukturerats. Bryman (2011) beskriver 

den initiala kodningen där datamaterialet bryts ner i detalj och forskaren skapar mening 

i sitt material. Vidare sker den fokuserade kodningen där tyngdpunkten av de framtagna 

initiala koderna framställs. Kodning i grounded theory bör inte betraktas som en metod 

utan som ett arbetssätt för att etikettera, sammanställda och organisera mitt empiriska 

datamaterial. Jag tog hjälp av Fransséns (2000:49) arbetssätt vid tematiseringen av 

datamaterialet vilket har särdrag med Grounded theory. En uppdelning gjordes där jag i 
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materialets vänstra kolumn skrev olika ämnen under rubriken ’beskrivande begrepp’. 

Ämnen var exempelvis roller, samverkan, kulturskillnader och svårigheter. I materialets 

högra kolumn skapades olika kategorier under rubriken ’analytiska begrepp’. 

Kategorierna under bearbetningen var bland annat rollidentifiering, drivkrafter, 

identifiering av arbetssituation och resursbegränsningar. 

 

I fokus har varit att skapa en förståelse för hur samverkan fungerat mellan olika 

professionella yrkesutövare. Jag insåg att det fanns tydliga skillnader mellan samverkan 

i projektgruppen mellan de olika projektmedlemmarna och samverkan med personal 

som arbetade i verksamheterna i skola/förskola. För att få en tydlighet i mitt resultat 

valde jag därför att presentera dessa två uppdelningar var för sig. I projektgruppen 

beskrev projektmedlemmarna sina arbetssituationer olika där deras bakgrund till och 

inträde i projektet, deras drivkrafter, uppdrag och identifiering av arbetssituation sågs 

som centrala teman att analysera samverkan utifrån. Vidare beskrevs samverkan med 

personal i verksamheterna i skola/förskola olika av projektmedlemmarna där antingen 

möjligheter eller utmaningar till samverkan kunde urskiljas i materialet. Begränsningar 

och skillnad i genomförande av arbetsuppgifter framkom som två andra centrala teman i 

bearbetnings- och analysprocessen.  

 

Sammanfattningsvis har en kvalitiativ studie genomförts där jag genom 

semistrukturerade intervjuer med projektmedlemmarna undersökt deras beskrivningar 

av samverkan med andra yrkesgrupper. Bearbetning av det insamlade datamaterialet har 

skett i samspel med inläsning av teoretiska förklaringsmodeller och pågått i en induktiv 

process. I nedanstående avsnitt presenteras studiens viktigaste resultat för att sedan 

analyseras i relation till de valda teorierna och tidigare forskning.    
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7 Resultat 
I detta avsnitt presenterar jag studiens resultat där en uppdelning av informanternas 

beskrivning av samverkan i projektgruppen och i verksamheterna med personal i 

förskola/skola tydliggör resultatet. Inledningsvis beskriver jag projektet, samt de roller 

och uppdrag projektmedlemmarna beskrivit, i avsikt att tydliggöra den övriga 

framställningen. Efter varje presentation av ”i projektgruppen” och ”i verksamheterna” 

sker en sammanfattning för att tydliggöra resultatet.  

 

7.1 Beskrivning av projektet, medlemmarnas roller och uppdrag 
Modellen nedan syftar till att skapa en överblick av projektet. I projektgruppen har två 

medarbetare från socialförvaltningen och fyra medarbetare från 

utbildningsförvaltningen samverkat. Vidare har uppdelningen varit att en medarbetare 

från socialförvaltningen och två medarbetare från utbildningsförvaltningen arbetat på 

vardera område (förskolor/skola i Bullerbyn och Lönneberga). 

 

 
Modell 2. Projektet Barninsatser 

 

Bella, Beatrice och Bodil arbetar mot området Bullerbyn. Bella, representant från 

socialförvaltningen, har tidigare arbetat som socialsekreterare. Bella är utbildad 

socionom och blev tilldelad denna titel vid inträde i projektet. Beatrice, anställd av 

utbildningsförvaltningen, förklarar att hon känner mer igenkännande med 

socialförvaltningens mål och förhållningssätt utifrån hennes utbildning och tidigare 

arbetserfarenheter. Beatrice förklarar att hon ser sig själv som familjeterapeut, trots att 

hennes titel i projektet är kurator. Bodil är utbildad specialpedagog och blev tilldelad 

denna titel i projektet.  

 



  
 

23 

Linnéa, Liselott och Lovisa arbetar mot området Lönneberga. I och med projektet 

förklarar Linnéa att det inte var gångbart för henne att ha titeln socialsekreterare och 

hon fick därmed titeln familjepedagog. Lovisa och Liselott, anställda av 

utbildningsförvaltningen, fick behålla sina titlar som specialpedagog och process-

handledare.  

 

Linnéa och Bella förklarar att deras uppdrag i projektet är att fysiskt finnas på plats i 

förskolor och skola, förändra synen på socialtjänstens stödfunktioner och ge stöd och 

hjälp till pedagoger och föräldrar. Beatrices främsta syfte, som stämmer överens med 

Linnéas och Bellas, är att uppmärksamma och hjälpa barn med normbrytande beteenden 

och arbeta i familjeärenden. Bodil och Lovisa arbetar som specialpedagoger riktade mot 

ett specifikt område, något de förklarar inte är vanligt eftersom övriga specialpedagoger 

i kommunen har större upptagningsområden. Liselott har som uppdrag i projektet att 

handleda arbetslag i förskola/skola.  

 
7.2 I projektgruppen 
Nedan presenteras projektmedlemmarnas beskrivning av samverkan med olika 

yrkesgrupper i projektgruppen. Projektmedlemmarnas drivkrafter och deras 

identifiering av arbetssituation är av vikt för att förstå professionaliseringens inverkan 

på medlemmarna och social sammanhållnings påverkan i samverkan med andra 

professionella yrkesutövare.  

 

7.2.1 Projektmedlemmarnas drivkrafter 
Beatrice och Bella beskriver att deras inträde i projektet berodde på att de ville arbeta 

förebyggande där barn och föräldrar inte var så ”tyngda” och där det fanns en 

frivillighet i behandlingen. Beatrice förklarar att hon ofta upplevde det som att det redan 

var försent med de ungdomar som hon arbetade med på institution och att hon ofta har 

tänkt att det borde finnas något man kunde göra tidigare för dessa barn och unga. Bella 

förklarar att hon länge känt ett stort engagemang för frågor kring att hjälpa barn tidigt.  

 

Linnéa beskriver sitt tidigare arbete där hon som utredare och behandlare på 

socialtjänsten ofta hade kontakt med skolpersonal för deras utlåtande i vissa ärenden. 

Hon förklarar att hon då ofta tänkte att samarbetet mellan skola och socialtjänst borde 

vara bättre eftersom aktörer i skolan träffar barn så ofta och därmed kan påverka deras 
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levnadsförhållanden. Linnéa menar vidare att hon var trött på att arbeta i de bakre leden 

där det gått för långt och istället ville vara i det första, förebyggande ledet. Lovisa, 

specialpedagog i Lönneberga, har arbetat både med utredning och behandling av barn, 

unga och vuxna med psykisk sjukdom, inriktat mot neuropsykiatrin. Hon beskriver att 

samverkan mellan psykiatrin och skolan inte alltid fungerade som hon hoppades och att 

hon såg mycket behov av hennes kompetens i skolan.  

 

Bodil har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i skolan. Anledningarna till att hon 

sökte till projektet berodde på att hon ville vara med och lyfta goda exempel, påvisa 

vikten av att ha professionen specialpedagog på plats ute i verksamheterna och för att 

hon tidigare arbetat i förskolorna och skolan i Bullerbyn. Liselott har arbetat i skola och 

på resursskola med barn i behov av särskilt stöd. Liselott blev tillfrågad att vara med i 

projektet, något hon tyckte lät spännande och utvecklande där hennes arbetsuppgifter 

inte skiljde sig nämnvärt i projektet från vad hon tidigare arbetat med – att handleda 

pedagoger i arbetslag. Liselott tyckte det var en stor vinst i projektet att få ta del av 

socialtjänstens mål och vision.    

 

7.2.2 Samverkan i projektgruppen 
I projektgruppen har de sex projektmedlemmarna, tillsammans med en projektledare, 

samlats för avstämning där tanken varit att deras olika kompetenser skulle kunna bidra 

till ett tydligt arbetssätt och utveckling av kommunens arbete med tidiga insatser för 

barn och unga. Samtliga projektmedlemmar förklarar att de tillsammans strävar efter 

gemensamma mål där barnens välmående är i fokus och att samarbetet i projektgruppen 

över lag fungerat bra. Projektmedlemmarna har ett gemensamt arbetsrum där de träffas 

minst en gång i veckan för möte och avstämning med projektledaren. 

Projektmedlemmarna förklarar att deras arbetsplats skiljer sig åt, ibland arbetar de i det 

gemensamma arbetsrummet men främst arbetar de ute i verksamheterna i Lönneberga 

och Bullerbyn. I Bullerbyn har Beatrice och Bella haft ett nära samarbete och Bodil har 

arbetat mer självständigt men kunnat ”länka vidare” om det funnits behov för det. Bella 

och Beatrice förklarar att de två haft samma synsätt och därför samarbetat tätt: 

 

Bella och jag har ju varit väldigt samspelta, haft samma syn kring mycket runt 

individen och hur man ska jobba […] vi kommer från samma värld, vi har jobbat 

mycket med samma familjer, har samma grund liksom… Vi tycker och tänker 

mycket lika om saker och ting. 
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I Lönneberga har Liselott arbetat självständigt där Linnéa och Lovisa arbetat nära. 
Liselott förklarar att hon sett stora vinster med att olika professioner samarbetar 

eftersom hon kan erbjuda en annan kompetens vid behov till pedagoger i Lönneberga: 

”Då känner jag mig som pojken med guldbyxorna”. Hon förklarar att hon kan referera 

till socionomen och specialpedagogen som arbetar i Lönneberga vid behov, något hon 

ser som en stor resurs. Lovisa och Linnéa förklarar att deras nära samarbete fungerat 

bra: 

 

Jag kommer från en verksamhet lite liknande som Linnéa har jobbat i så vi har ju 

väldigt lika tänk, vi är väldigt lika vad det gäller vår ambitionsnivå och vårt sätt 

att vara på.  

 

Liselott förklarar att hela projektgruppen möts väl där de känner igen varandras 

ingångar, trots att det ibland uppstått missförstånd: ”Ibland heter det olika saker, men vi 

upptäcker att det är samma sak”. Bella förklarar att det finns mycket kunskap i 

projektgruppen men att de inte alltid tycker lika:  

 

Där har vi fastnat mycket, just diskussioner runt skolan, skolans värld och även 

begrepp som man använder i skolan som vi tolkar in olika […] såna krockar gör 

man ju mycket då, tänker olika […] det är ju inte konfliktfritt, det kan man inte 

säga. 
 

Bella, Beatrice och Linnéa förklarar att det ibland varit svårt att anpassa sig till en annan 

förvaltning: 

 

Jag visste ju vad jag var satt till och göra från min förvaltning. Jag skulle ju göra 

familjearbete, jag skulle vara ute på fältet oså va… Men ibland kändes det som 

att det inte riktigt gått fram till utbildningsförvaltningen […] 

utbildningsförvaltningen har en helt annan kultur, en hierarki i sitt 

beslutsfattande som jag inte är van vid.  

 

Det krockar mellan förvaltningarna för det är väldigt olika kulturer. Ibland möts 

man och ibland gör man det inte. Jag har ju alltid varit fri att forma mitt eget 

arbete, utan inblandning av chefen […] för det är ju mycket så i skolans värld, 

man lyssnar på chefen mycket.  
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Linnéa förklarar vidare att det var svårt för henne att anpassa sig till en annan 

förvaltning.  Hon förklarar att de är beroende av utbildningsförvaltningen eftersom de är 

inne på förskolans och skolans arena. 

 

7.2.3 Identifiering av arbetssituation 
Bodil, Liselott och Lovisa upplever inte att de arbetar i projekt. Liselott förklarar att hon 

är medveten om att det är ett projekt och att projekttiden går ut i slutet av året, däremot 

tycker hon inte att det känns som något projekt. Hon menar att hon arbetar i ett team 

och tror att hon efter projektets slut kommer fortsätta med liknande arbetsuppgifter i det 

området som hon är med idag, bara det att teamet kanske inte finns kvar. Bodil förklarar 

att hon spenderar mest tid ute i verksamheten i Bullerbyns skola där hon även har ett 

arbetsrum: 

 

Jag har nog inte känt att jag har jobbat i något projekt. För jag är ju väldigt  

självgående och sen har jag ju varit ute i området och… då jobbar jag liksom 

med folket som är där (skratt). Det känns inte som att man är i någon 

projektgrupp som kommer in och donar utan den enda gången det är ju när  

vi har teammötena. 

 

Bella, Beatrice och Linnéa beskriver däremot deras arbetssituation som projekt där 

Bella och Beatrice förklarar att det ibland varit svårt att arbeta i ett projekt där 

arbetsgången inte är fastställd. Beatrice menar att hon är osäker på hur hennes framtid 

ser ut nu när slutet på projektet närmar sig. Hon förklarar vidare att det varit stor 

osäkerhet och flera missförstånd, något hon tror beror på att det har varit ett pilotprojekt 

där arbetsgången skulle arbetas fram efter hand.  

 

7.2.4 Sammanfattning av ’I projektgruppen’ 
Genom ovanstående framställning av projektmedlemmarnas beskrivning av samverkan i 

projektgruppen har bland annat en beskrivning av hur medlemmarna upplevt deras 

gemensamma drivkrafter där de samlats runt ett gemensamt syfte presenterats. Fokus 

har varit på att hjälpa barn och unga med normbrytande beteende, något flera av 

medlemmarna tidigare arbetat med. Samverkan i projektgruppen har i det stora hela 

beskrivits som positiv där projektmedlemmarna uttrycker en gemenskap med fokus på 

att förbättra barn och ungas villkor. Genom att samlas runt en vision som projektet 
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strävar efter att uppnå kan projektmedlemmarnas eventuella individuella motiv till 

inträde i projektet ses som sekundära där drivkraften istället blir projektets mål. De 

projektmedlemmar med liknande utbildnings- och yrkesbakgrund beskriver att de 

utvecklat ett nära samarbete. Vidare har projektmedlemmarna beskrivit svårigheterna 

som uppstått i projektgruppens samverkan. Detta har handlat om språkbarriärer där 

medlemmarna tolkar in olika betydelser i begrepp och förhållningssätt. 

Projektmedlemmarna är olika professionella yrkesutövare som kommer in i projektet 

med olika erfarenheter, synsätt och kunskap.  

 

Beatrice (utbildningsförvaltningen), Bella och Linnéa (socialförvaltningen) har ingen 

erfarenhet från arbete i förskola/skola och förklarar att det varit svårt att ta till sig en 

annan förvaltnings beslutsprocesser och kultur i projektgruppen. Trots att det är ett 

samverkansprojekt mellan två förvaltningar förklarar de att de är starkt beroende av den 

andra förvaltningen och haft problem med att hitta sina roller.  De förklarar att de 

arbetar i projekt där arbetssättet ibland varit osäkert och otydligt, vilket skapat förvirring 

hos dem. Linnéa beskriver att hon fått anpassa sig mycket till annan kultur och ”skola in 

sig i skolans värld”. Bodil, Lovisa och Liselott (utbildningsförvaltningen) distanserar 

sig från projektgruppen då de uttrycker att de inte arbetar i projekt. De förklarar att 

deras arbetsplats är i verksamheterna, i förskolorna och skola.  

 

7.3 I verksamheterna 
Nedan presenteras hur projektmedlemmarna beskrivit samverkan med personal i 

förskola/skola i Bullerbyn och Lönneberga. Det sker en uppdelning mellan möjligheter 

och utmaningar till samverkan där vissa projektmedlemmar beskriver samverkan som 

övervägande positiv och vissa beskriver mer utmaningar med samverkan. Begräsningar 

i form av resursbrist förklarar på vilket sätt utmaningarna uttryckts. Slutligen 

presenteras skillnader i genomförandet av arbetsuppgifter.   

 

7.3.1 Möjlighet till samverkan med personal i förskola/skola 
Bodil förklarar att samarbetet med ledningen i förskola/skola fungerat bra. Bodil 

förklarar att ledningen i skolan bett henne om hjälp, bland annat när de blivit anmälda 

till skolinspektionen. Bodil förklarar att det var mycket diskussioner inledningsvis där 

projektledarna ville att hon skulle befinna sig på ett kontor i staden, något hon motsatte 

sig eftersom hon tyckte att: ”[…] jag vill vara där ungarna är så att säga, för det är där 

jag gör nytta”. Bodil fick igenom sitt förslag att arbeta ute i verksamheterna och hon 
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förklarar att hon har fått uppskattning av personal och ledning i förskola/skola. Bodil 

beskriver att hon inte behövt anpassa sig, varken gällande hennes arbetsbeskrivning 

eller i mötet med pedagoger, lärare och ledning. Bodil upplevde att hennes kunskap var 

efterlängtad: 

 

Jag vet nu utav rektorerna att jag har fått mandat. Lärarna säger ’vi går till 

specialpedagogen, hon kan det här, hon svarar oss’ […] jag har fått väldigt 

mycket credit från ledningen… de har lyssnat mycket på mig. 

 

Liselott förklarar att hennes arbete som process-handledare i Lönneberga har varit 

uppskattat: ”Det är ett forum som de [pedagogerna] inte har. Det upplevs väldigt 

positivt att det är en oas i tiden liksom”. Liselott förklarar att hennes arbete i 

Lönneberga mottagits positivt av pedagoger, lärare och ledning. Lovisa förklarar 

liknande att hon inte haft några svårigheter med att arbeta på förskolorna i Lönneberga. 

Den specialpedagogiska kompetensen var efterlängtad i Lönneberga där Lovisa upplevt 

att det funnits en önskan hos pedagoger att lära sig och utvecklas. Hon förklarar att hon 

blev väl mottagen i verksamheterna: 

 

Det finns ett behov ute i verksamheterna av insatser kring enskilda barn som inte 

följer utveckling… och behöver specialpedagogisk hjälp […] de hade inte haft 

specialpedagogisk hjälp där ute på fyra år. 

 

Inledningsvis hade Linnéa vissa svårigheter med att hitta sin roll i projektet. Hon 

berättar däremot att samverkan med personal och ledning i förskola/skola fungerat väl. 

Linnéa förklara bland annat att hon och Lovisa har blivit mottagna med öppna armar 

och att personalen i förskola/skola varit tacksamma för deras hjälp. Linnéa beskriver att 

hon har en förståelse för att det kan vara svårt för pedagogerna som redan har mycket att 

göra och att hon måste ha tålamod och ibland sänka sina ambitioner. 

 

7.3.2 Utmaningar till samverkan med personal i förskola/skola 
Väl ute i verksamheterna upplevde Bella och Beatrice som samarbetat i Bullerbyn att 

pedagoger inte förstod syftet med att de var där och inte ville ha någon hjälp. Bella 

förklarar att hennes synsätt där frågor om anknytning ligger till grund, är något som 

pedagoger har svårt att ta till sig. Bella beskriver mottagandet av henne och Beatrice ute 

i verksamheterna hos pedagogerna: ”Då kände man sig som en julklapp som ingen hade 
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bett om”. Bella förklarar vidare att socionomer har handledning och systemteoretiskt 

tänk som självklarhet och att detta inte är något som finns hos pedagogerna. Beatrice 

förklarar att pedagogerna hade svårt att ta till sig hennes och Bellas uppdrag. Beatrice 

menar vidare att många pedagoger var positiva till specialpedagogen och efterlängtade 

specialpedagogisk hjälp, men att syftet med henne och Bella inte nått fram. 

 

Bella och Beatrice förklarar att ledningen i förskola/skola i Bullerbyn varken har förstått 

syftet med projektet eller med deras uppdrag, något som skapat problem då de inte fått 

tid att komma ut till pedagogerna. Beatrice har haft rektorn i Bullerbyns skola som chef 

men hon tycker inte att relationen varit bra:  

 

Min chef, rektorn, har inte varit speciellt delaktig. Hon har inte koll på vad 

projektet är och jag har inte kunnat prata med henne heller […] ledningen fattade 

aldrig vad de gav sig in på, inte över huvud taget. 

 

Bella och Beatrice förklarar att ledningen i förskola/skola gav dem i uppdrag att 

handleda arbetslag i förskolan, eftersom det funnits vissa problem i arbetsgrupperna. 

Bella och Beatrice var missnöjda när ledningen i skolan gav dem uppdraget att handleda 

pedagoger i arbetslagen då de inte tyckte att detta var deras uppdrag. Beatrice förklarar 

att det inte var det ursprungliga uppdraget med projektet. Beatrice menar att hon och 

Bella har ”ryckts” i lite för ofta att göra andra saker på skolan än vad som var tänkt 

utifrån projektets mål. Bella förklarar att hon försökte vända det och se handledningen 

som något positivt där hon kunde förklara bättre vilken hjälp socialtjänsten kan erbjuda 

pedagoger. Bella tror att oviljan hos pedagogerna att släppa in henne och Beatrice beror 

på att: ”de med mest behov är minst benägna att be om hjälp”.  

 

7.3.3 Begränsningar i form av resursbrist 
Beatrice förklarar att det inte var utsatt tid för henne och Bella hos pedagogerna och att 

projektet fått stå tillbaka då andra satsningar hos pedagogerna gått före: 

 

Jag är maktlös i det för det är hon [förskolechefen] som bestämmer hur hon ska 

fördela sin personals tid. 

 

Bella förklarar att det varit brister i kommunikationen där ledningen i skola/förskola 

missuppfattat syftet med projektet. Exempelvis fick varken Bella eller Beatrice tider att 
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träffa pedagogerna under ett halvår eftersom den nya förskolechefen inte visste att de 

fanns.  

 

[…] man hade fullt sjå med att förklara vilka vi var och sen när vi gjort det så 

ströps tiden, då hade vi ingen tid alls. Då fanns det inte ens en fot att klämma in 

liksom.  

 

I Bullerbyn menar både Bella och Beatrice att de är beroende av ledningen för att få 

tider att komma ut till pedagogerna, något de inte är vana vid från tidigare arbetsplatser. 

Bella och Beatrice har inte fått tid av ledningen, något som (från ledningens sida) 

förklarats med resursbrist. Bodil, som också arbetar i Bullerbyn har inte haft några 

problem med att få tid ute i verksamheterna med pedagoger och lärare.  

 

7.3.4 Skillnad i genomförandet av arbetsuppgifter 
Bella och Beatrice har alltså mött ett stort motstånd ute i verksamheterna och ledningen 

har begränsat resursen tid för dem, vilket stannat upp deras arbete. Samtidigt har inte 

Bodil märkt några problem med att inte få tid med pedagoger från ledningen i 

Bullerbyn. Linnéa, som representerar socialtjänsten i Lönneberga har inte märkt några 

svårigheter med att få tid med pedagogerna. Hon förklarar att samarbetet har fungerat 

väl och att hon enkelt kunnat genomföra sina arbetsuppgifter. Vad är det då som skiljer 

dem åt?  

 

Bella och Beatrice förklarar att deras uppdrag är att förändra pedagogernas synsätt, att 

utveckla och till viss del förändra den kunskap de redan besitter. Bella förklarar att 

hennes uppdrag i projektet har varit att ge den kunskap till pedagoger som hon menar 

förbättrar barnens levnadsvillkor. Detta för att pedagogerna ska ändra sitt 

förhållningssätt utifrån hur de bemöter barnen. Bella menar att teorin om anknytning är 

lösningen på problem som finns i arbetsgrupper och problem kring barn med 

normbrytande beteende:  

 

Pedagogbarnen ser de med en gång och våra barn, omsorgsviktsbarnen, har de 

lite svårare för att se men det går hand i hand med anknytningsteorin. Kan man 

sin anknytningsteori så ser man de barnen lättare [...] Det måste sätta sig i deras 

förhållningssätt utifrån hur de bemöter barnen. 
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Beatrice förklarar att hon är engagerad för frågor som rör anknytning och att det ibland 

gjort henne otålig att hon inte kunnat nå ut alltid till pedagogerna som varit 

misstänksamma och missnöjda. Bella förklarar att hennes förvaltning har klara vinster 

med projektet då det är en arena som de annars aldrig kommer åt:  

 

Du vet vid inskolning av barn, där pedagogerna faktiskt kan få, om de har rätt 

verktyg och kan sin anknytningsteori, tryggt oknutna barn att bli lite mer tryggt 

anknutna […] utifrån hur pedagogerna förhåller sig. 

 

Bella förklarar vidare hennes syn på anknytning där omsorg och trygghet ska gå före 

lärande, ett synsätt som hon upplevt att pedagogerna inte har: 

 

Jag trodde nog de [pedagogerna] hade mer förkunskap om det än vad de har. För 

jag vet jag stod på nåt APT och sa ’det jag ska prata om nu är självklarheter för 

er men det tål att upprepas’, men sen i efterhand förstod jag att näe.. det verkar 

inte som det är så självklart… Så det är väl egentligen också mitt mission att ge 

den förförståelsen men det är ju egentligen deras domän.  

 

Linnéa däremot förklarar att hennes uppdrag varit att skapa relationer med andra 

professioner och kunna hjälpa till vid behov. Linnéa förklarar att hennes främsta syfte i 

projektet inte varit att utreda barn, utan istället att bygga upp relationer med andra 

professioner för att skapa förtroende och i förlängningen kunna erbjuda stöd eller hjälp 

när det uppkommer situationer som pedagogerna inte kan lösa själva. Linnéa förklarar 

att hon sett ett stort behov av hjälp från socialtjänstens sida ute i verksamheterna men att 

det varit svårt att kunna hjälpa eftersom socialtjänsten är skrämmande för föräldrar och 

barn. Hennes uppdrag blir därför att finnas på plats, skapa goda relationer till pedagoger 

och ge handledning eller verktyg till pedagogerna när de upplever svårigheter i mötet 

med barn i behov av extra stöd:  

 

Jag är inte utredare längre, nu ska jag bygga relation med andra professioner i 

första hand för att sen få möjlighet till att hjälpa barnen i nästa läge.  

 

Hon beskriver problemet med att ha allt för höga ambitioner i projektgruppen: 
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Vi är ju så övertygade om att det vi gör är så bra och viktigt för barnen och är det 

enda sättet på något vis att nå barnen tidigt. Hur de ska bli i livet och hur 

samhället ska bli i stort (skratt) […] men det är svårt i förskolans och skolans 

värld att bara få in det i schemat. 

 

Linnéa förklarar att hon har behövt hitta samarbetsvägar in i en annan förvaltning där 

hon haft förståelse för att ledningen i skola/förskola måste se vikten av att ha henne där. 

 

7.3.5 Sammanfattning av ’I verksamheterna’  
Bella och Beatrice (representanter av socialförvaltningens mål) beskriver hur deras 

uppdrag varit att lära pedagoger i förskola/skola ett annat förhållningssätt i arbetet med 

barnen. Linnéa förklarar att hennes uppdrag är att bygga relationer med andra 

professioner och finnas på plats vid behov. Även om anpassningen beskrivs som jobbig 

personligen för Linnéa, där hon slitits mellan vad som ska anpassas till skolans arena 

och vad hennes uppdrag är, är hennes beskrivning av relationen till personalen bättre än 

vad Bellas och Beatrices relation till personalen varit. Linnéa har fått tid och 

uppskattning för sitt arbete. För Bella och Beatrice har tiden begränsats av ledningen i 

skolan, något som gjort att de fått svårigheter med att genomföra sina uppdrag. Bella 

och Beatrice beskriver stora utmaningar till samverkan med personal i förskola/skola. 

Ledningen i förskola/skola har gett dem uppdrag, något de upplevt som negativt 

eftersom detta begränsat dem att utföra deras syfte. Övriga projektmedlemmar är 

positivt inställda till samverkan och förklarar att deras kunskaper varit efterlängtade i 

verksamheterna.  
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8 Analys 
I detta avsnitt analyseras studiens resultat där de teoretiska utgångspunkterna ligger till 

grund för analysen. Det aktuella kunskapsläget som presenterades inledningsvis jämförs 

med min studies resultat. Studiens syfte var att skapa en förståelse för hur professionella 

yrkesutövare, med monopol på viss kunskap, påverkar möjligheter och begräsningar till 

samverkan i ett kommunalt projekt. Studien ämnade svara på följande två 

frågeställningar:  

- Hur har samverkan fungerat i ett kommunalt projekt mellan medlemmar 

tillhörande olika professioner och yrkesgrupper?  

- Vilka möjligheter och begränsningar ger samverkan mellan olika professioner i 

ett kommunalt projekt upphov till? 

 

Nedan presenteras en förståelse för hur samverkan i projektgruppen kan förstås utifrån 

grad av social kontroll och känsla av tillhörighet till olika grupper. Vidare har resultatet 

visat på skillnader mellan de båda områdena gällande samverkan med personal i 

förskola/skola. De skillnader i projektmedlemmarnas tillhörighet till olika professioner 

eller yrkesgrupper med olika kunskapsbas kan skapa förståelse för de möjligheter och 

begränsningar till samverkan som projektmedlemmarna beskrivit. En uppdelning görs 

mellan Bullerbyn och Lönneberga för att tydliggöra analysen.  

 

8.1 Social kontroll och känsla av tillhörighet  
I projektgruppen har personer med olika yrkes- och utbildningsbakgrund tillhörande 

olika professioner och yrkesgrupper samlats för att gemensamt förbättra arbetet kring 

barn med normbrytande beteende. Projektmedlemmarna beskriver vissa utmaningar 

med samverkan gällande språkbarriärer där begrepp som används i skolans värld tolkas 

in olika. Detta har gjort att diskussioner uppstått i projektgruppen. Olika professionella 

utövare upprättar olika yrkeskoder och språk vilket kan tolkas som de utmaningar vad 

gäller samverkan som upplevts i projektgruppen (Selander, 1989).  

 

Trots att projektmedlemmarna tillhör olika professioner eller yrkesgrupper med olika 

synsätt, normer och yrkesspråk förklarar samtliga medlemmar att samverkan över lag 

fungerat bra. Projektmedlemmarna har liknande erfarenheter av arbete med utsatta barn 

med normbrytande beteende, något som var en drivkraft hos dem att ingå i projektet. 

Medlemmarna beskriver hur de vill utveckla det förebyggande arbetet för att förbättra 
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barns villkor. Övertygelsen om att deras tillvägagångssätt kommer hjälpa fler barn styr 

deras motiv i projektgruppen. Willumsen (2007) har i sin studie fått fram liknande 

resultat där hon menar att professionernas olikheter läggs åt sidan och där drivkraften att 

hjälpa barn samlar de professionella och underlättar samverkan. Genom att samlas kring 

ett gemensamt syfte kan till viss del ett kunskapsutbyte mellan olika yrkesgrupper ske. 

Projektmedlemmarna är medvetna om varandras olika kunskaper vilka är nödvändiga 

att använda sig av för att lyckas med projektets mål. Christensen och Kreiner (1997) 

förklarar att en gemensam upprättad vision i projekt kan förbättra strävan efter 

gemensamma mål där medlemmarna känner känsla av tillhörighet. Genom att samlas 

kring ett gemensamt syfte i projektgruppen kan medlemmarna ha skapat känsla av 

tillhörighet där en gemensam solidaritet håller samman och förstärker gruppens 

sammanhållning. Det är inte varje individs egna särintressen som styr genomförandet av 

arbetet utan istället har projektets mål samlat medlemmarna vilket kan förstås med att 

kollektiva känslor styr medlemmarnas värderingar (Durkheim, 1983). I grupper med 

stark sammanhållning kan social kontroll utövas där exempelvis syftet med projektet 

finns som mål för medlemmarna, vilket förbättrar samverkan mellan professionella 

yrkesutövare. Projektmedlemmarna beskriver projektets vision när de berättar om sina 

drivkrafter, något som kan förstås med att projektgruppens sociala kontroll styr 

medlemmarna.  

 

Durkheim (1983) förklarar att graden av social kontroll skiljer sig mellan olika grupper. 

Detta är något som kan skapa förståelse för de skillnader som finns i 

projektmedlemmars identifiering av arbetssituation. Projektmedlemmarna som 

representerar socialtjänsten har upplevt att de behövt anpassa sig till en annan kultur där 

deras roller varit otydliga och beslutsprocesserna annorlunda. De förklarar att deras 

arbete är i projekt där arbetsgången många gånger varit oklar och otydlig. Samtidigt 

beskriver projektmedlemmarna som tidigare arbetat i förskola/skola att de inte upplever 

sina arbetssituationer som projektanställda. Distanseringen från att organisatorisk arbeta 

i projektform kan förklaras med att de känner tillhörighet med en annan grupp – i 

verksamheterna i förskola/skola. De känner igen förhållningssätt, normer och språk som 

finns i förskolor/skolor eftersom de tillhör liknande professioner vilket ökar känsla av 

tillhörighet och solidaritet till dessa grupper. Hur projektmedlemmarna identifierar sin 

arbetssituation säger något om deras tillhörighet där professioner som är vanliga i en 

specifik verksamhet känner större tillhörighet till verksamheten och större distans till 
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projekt som organisationsform för deras arbete. Graden av solidaritet till gruppen 

påverkas av hur stark integration som finns mellan medlemmarna (Durkheim, 

1983:155). Projektmedlemmarna som distanserar sig från att arbeta i projektform 

känner större tillhörighet till andra grupper, vilket kan försämra projektgruppens 

möjlighet till samverkan. 

 

Sammanfattningsvis har resultatet alltså visat att det finns gemensamma motiv till att 

ingå i projektet, vilket uttrycks i medlemmarnas drivkrafter och kan förstås med 

projektets upprättande av en övergripande vision. Projektmedlemmarna som tidigare 

inte arbetat i förskola/skola och ser sig själva som representanter för socialtjänstens mål 

har behövt anpassa sig mer till en annan kultur med andra beslutsprocesser och upplever 

sin arbetssituation som projektanställda. Projektmedlemmarna som tidigare arbetat i 

förskola/skola förklarar däremot inte att de behövt anpassa sig varken gällande titlar, 

roller eller uppdrag. Detta kan förstås med att de tidigare arbetat i liknande 

verksamheter och tillhör den förvaltning som projektet verkar i. Projektmedlemmarna 

som tidigare arbetat i förskola/skola distanserar sig från att organisatoriskt arbeta i 

projekt, vilket kan förstås med att de känner större tillhörighet med andra grupper 

(personal i förskola/skola). Tillhörigheten kan i sin tur förstås med att de upprättade och 

legitimerade verksamheterna (förskola/skola) utövar en stark social kontroll där dess 

medlemmar, eller tidigare medlemmar, känner solidaritet till gruppen trots förändrad 

arbetssituation.   

 

8.2 Bullerbyn 
I Bullerbyn där Bodil (specialpedagog), Beatrice (kurator) och Bella (socionom) arbetat 

har samverkan med personal i förskola/skola skiljt sig åt. Bodil beskriver att hennes 

kompetens var efterlängtad där hon fått mandat av ledning och personal att genomföra 

sina arbetsuppgifter. Bodil har i hela sitt yrkesverksamma liv arbetat i förskola/skola 

och tillhör även en profession med en tydlig kunskapsbas som dessutom beskrivs som 

efterlängtad i verksamheterna, något som kan skapa förståelse för Bodils framgångsrika 

samverkan. Bodil utmanar inte det kunskapsmonopol som finns i verksamheterna, där 

varken personalen eller Bodil behöver försvara sin kunskapsbas. Produkten ser liknande 

ut där det är den pedagogiska kunskapen som ses som en gemensam resurs. När Bodil 

beskriver sin arbetssituation är det inte utifrån projektanställd utan istället som anställd i 

verksamheterna i Bullerbyn, hennes tillhörighet är alltså i förskola/skola. Möjligheter 
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till samverkan i upprättade verksamheter som förskola/skola kan uppstå när liknande 

professioner med accepterad produkt förstärker den kunskapsbas som redan finns. 

Personal i förskola/skola behöver inte försvara sitt kunskapsmonopol och en 

alliansstrategi uppstår där den specialpedagogiska kompetensen ses som en viktig resurs 

för att eventuellt stärka monopolet ytterligare. Bodil känner starkare solidaritet och 

tillhörighet med verksamheterna där hon distanserar sig från projektgruppen, vilket kan 

förstås med att gruppens starka sammanhållning leder till att social kontroll utövas.   

 

Bella tillhör professionen socionom. Hon beskriver ett engagemang för frågor kring 

anknytning där trygghet går före lärande. Samverkan med personal i förskola/skola har 

varit svår där Bella beskriver flera utmaningar med att få tid till att träffa pedagogerna. 

Ledningen har begränsat tid och gett både Bella och Beatrice andra uppdrag än vad 

deras uppgifter i projektet är. Bella kan ses tillhöra en profession där hon i hela sitt 

yrkesverksamma liv arbetat som socionom med andra med liknande utbildnings- och 

yrkesbakgrund. Hennes titel i projektet är socionom och hon uttrycker flera gånger 

tillhörighet till denna grupp. Hennes profession har en tydlig kunskapsbas men problem 

uppstår när Bella kommer till en annan verksamhet och erbjuder en annan produkt i 

sammanhanget. Bella kan ses utmana kunskapsmonopolet och utesluts genom social 

stängning. Pedagoger som yrkesgrupp har investerat i den kunskap (pedagogik) som har 

fått legitimitet av staten att lära och utveckla barn och unga. Yrkesgruppen har upprättat 

verksamheter (förskolor och skolor) där produkten erbjuds. För att fortsatt ha ett starkt 

monopol på den kunskap yrkesgruppen investerat i värnar gruppen om den egna 

kunskapen och utesluter andra grupper som skulle kunna utmana kunskapsmonopolet 

(Brante, 1987:150). Bella kommer in i en upprättad, legitimerad verksamhet och 

erbjuder en annan kunskap som hon anser är rätt produkt i sammanhanget. Ledning i 

förskola/skola använder sig av social stängning genom att begränsa den resurs som 

Bella behöver för att kunna ändra tillvägagångssättet kring produkten, nämligen tid. 

Ledningen kan ses som gatekeepers, vilka Bella blir starkt beroende av. Maktutövning 

sker genom att ledningen stryper den resurs som Bella behöver och endast ger henne 

uppdrag som ledningen själv vill ha hjälp med.  

 

Beatrice beskriver svårigheterna med att hitta sin roll i projektet där hon är utbildad 

socialpedagog, ser sig själv som familjeterapeut och har fått rollen som kurator i 

projektet. Hon är anställd av utbildningsförvaltningen men beskriver att hon har mer 



  
 

37 

gemensamt med socialförvaltningens mål utifrån tidigare arbetserfarenheter. Beatrice 

tillhör inte någon tydlig profession och har i projektet samarbetat med Bella som tillhör 

professionen socionom. Beatrice har ingen tydlig kunskapsbas eller ett monopol som 

behöver försvaras gentemot andra, däremot har hon en gemensam produkt med Bella 

där deras nära samarbete kan ses om att de ingått en allians. Beatrice förklarar att hon 

och Bella har liknande utbildnings- och yrkesbakgrund där deras förhållningssätt liknar 

varandras.  Beatrice beskriver, precis som Bella, att ledning och personal har motarbetat 

dem där de inte fått tid till att träffa personal och där andra uppdrag tilldelats dem. De 

har alltså stängts ute på grund av att de utmanar det upprättade monopolet och erbjuder 

en annan produkt i sammanhanget. Både personal och ledning i förskola/skola i 

Bullerbyn motarbetar Beatrice och Bella. Detta trots att projektets syfte är att se till 

barnens bästa. Projektets huvudsakliga syfte skulle kunna påverkas negativt då gruppers 

fokus istället läggs på att upprätthålla den egna produktens värde. 

 

8.3 Lönneberga 
I Lönneberga har projektgruppens sammansättning sett lite annorlunda ut jämfört med 

Bullerbyn och samverkan har även beskrivits på andra sätt. Lovisa (specialpedagog), 

Liselott (process-handledare) och Linnéa (familjepedagog) beskriver samtliga de 

möjligheter till samverkan med personal i förskola/skola som de erfarit under projektet. 

Liselott förklarar att hon arbetar självständigt, ser sig inte som projektanställd och 

mottagits positivt av personal och ledning i verksamheterna. Liselott har i hela sitt 

yrkesverksamma liv arbetat i förskola/skola och känner tillhörighet till denna grupp. 

Den produkt hon erbjuder, där hon hjälper arbetslag genom handledning, utmanar inte 

det pedagogiska kunskapsmonopolet utan skapar möjligheter för personal att utöva sitt 

yrke bättre. Vidare tillhör Liselott en yrkesgrupp vilket skiljer sig från professioner 

genom att det inte finns en tydligt upprättad kunskapsbas. Varken Liselott eller 

personalen behöver försvara sin produkt vilket leder till att samverkan möjliggörs. 

 

Precis som Bodil tillhör Lovisa professionen specialpedagog, en profession med 

liknande kunskapsbas som personal i förskola/skola har där Lovisas kunskap kan ses 

som en resurs för att stärka kunskapsmonopolet. Skillnaden mellan Bodil och Lovisa är 

att Lovisa har haft ett nära samarbete med Linnéa som representerar socialtjänsten. 

Detta är något som Lovisa och Linnéa förklarar med att deras yrkesbakgrund och 
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kunskapsbas liknar varandras. Lovisa och Linnéa kan ses ingå en allians där de känner 

igen varandras kunskaper och har ett liknande förhållningssätt.  

 

Linnéa (representant av socialtjänsten) förklarar också att samverkan med personalen 

fungerat bra, något som skiljer sig åt till Bella (socialtjänst i Bullerbyn). Eftersom 

Linnéa också representerar socialtjänsten skulle man kunna tänka sig att hon också 

erfarit motstånd i kontakt med ledning och personal i förskola/skola. Linnéa har 

däremot inte haft några problem med att få tid med pedagogerna och beskriver 

samarbetet som positivt. Skillnaden mellan Linnéa och Bella är att Linnéa inte vill 

förändra pedagogernas förhållningssätt. Hon förklarar att hon är där för att skapa 

relationer och erbjuda sin kunskap vid behov, vilket skiljer sig från Bellas 

genomförande. Linnéa utmanar alltså inte kunskapsmonopolet hos professionerna i 

förskola/skola vilket skulle kunna förstås med alliansstrategin (Selander, 1989). 

Verksamheterna ser nyttan med att ha Linnéas kunskap hos sig för att utvecklas och 

stärka professionernas ställning, vilket gör att Linnéa accepteras så länge hon inte 

utmanar den upprättade produkten. Selander (1989) förklarar liknande i sin studie att 

yrkesgrupper i mellan- eller underordnade positioner ingår allianser under perioder med 

andra professionella för att på så sätt stärka sin position. Linnéas titel i projektet är 

familjepedagog, något som skulle kunna inge andra förväntningar, jämfört med titeln 

som socionom. Linnéa har arbetat som socialsekreterare men är utbildad socialpedagog, 

hon tillhör inte en profession på samma sätt som socionomen i projektet. Linnéa har 

därmed ingen tydlig kunskapsbas och har inte etablerat ett tydligt kunskapsmonopol 

med andra. Hon behöver inte försvara sin kunskapsbas och ses av personalen som en 

resurs för att stärka deras kunskapsmonopol.  

 

Sammanfattningsvis påverkar människors grad av tillhörighet till olika professioner 

eller yrkesgrupper deras möjligheter och begränsningar i samverkan med andra 

professioner om det finns en kamp om produkten. Det kunskapsmonopol som olika 

professioner upprättat försvårar kunskapsutbyte över professionsgränserna. Människor 

som inte tillhör tydligt upprättade professioner har inte något tydligt kunskapsmonopol 

etablerat och de har större möjligheter att samverka med andra professioner eller 

yrkesgrupper. Människor med liknande kunskapsbas behöver inte försvara monopolet 

eftersom det finns en gemensam syn på den produkt som verksamheterna upprätthåller.  
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9 Slutsatser 
I följande avsnitt sammanfattas studiens viktigaste resultat. 

 

I projektgruppen har projektmedlemmarna en gemensam vision där deras drivkrafter 

liknar varandra. Samtliga projektmedlemmar strävar efter ett gemensamt mål där barns 

välmående är i fokus. Trots tillhörande av olika professioner och yrkesgrupper, vilket 

skapat vissa utmaningar kring olika språk och anpassning till olika förhållningssätt, 

förklarar projektmedlemmarna att samverkan i projektgruppen över lag fungerat väl. En 

gemensam vision och liknande drivkrafter leder till känsla av tillhörighet och stärker 

gruppens samverkan. Detta ökar i sin tur kunskapsutbytet mellan olika professioner i 

projektgruppen. Att hjälpa barn går före eventuella meningsskiljaktigheter vilket 

tidigare forskning även visat.  

 

När väl de samlade kunskaperna och målen med projektet ska praktiseras och 

genomföras i verksamheterna i förskolor/skolor uppstår skillnader mellan samverkan. 

Hur väl projektmedlemmarnas profession accepteras i verksamheterna och ses som 

resurs eller hot mot kunskapsmonopolet påverkar genomförandet av arbetsuppgifter. 

Om det finns en kamp mellan kunskapen har olika professioner större svårigheter att 

samverka. Professionella yrkesutövare med tydligt upprättad kunskapsbas strävar efter 

att hävda sin egna kunskap och motarbetar när andra professionella utmanar produkten. 

Projektmedlemmar tillhörande professioner med en annan kunskapsbas än vad personal 

i verksamheterna i förskola/skola hävdar som rätt produkt i sammanhanget motarbetas 

och utsätts för större utmaningar gällande samverkan. Social stängning sker genom att 

yrkesgruppen med den legitimerade produkten i verksamheten drar in resurser för andra 

professioner. Samverkan mellan olika yrkesgrupper underlättar när 

projektmedlemmarna inte tillhör tydliga professioner med upprättade yrkesmonopol där 

alliansstrategier uppstår. Samverkan sker även när professionerna är accepterade i den 

specifika verksamheten där kunskapsbasen är likande och ses som resurs för att stärka 

kunskapsmonopolet.  

 

Projektmedlemmar vars yrkes- och utbildningsbakgrund liknar varandras har lättare att 

samverka med varandra. För att lyckas med kunskapsutbyte i en projektgrupp där olika 

professionella yrkesutövare ingår krävs det att medlemmarna integrerar med varandra 

för att därmed känna tillhörighet och solidaritet till gruppen. Genom att samlas kring ett 
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gemensamt mål där barnens välmående är i fokus kan projektmedlemmarnas egna 

intressen ses som sekundära i sammanhanget och den kollektiva gemenskapen 

förbättras. Att genomföra insatser i andra verksamheter är starkt beroende av om det 

finns en kamp mellan kunskapen där andra professioner begränsas eftersom de utmanar 

det upprättade monopolet. Antingen ses kunskapen som projektmedlemmarna erbjuder 

som hot eller resurs i sammanhanget, vilket påverkar samverkan. Om 

projektmedlemmen tillhör en annan profession med annan kunskapsbas än 

verksamheten motarbetas personen där de andra professionerna försvarar sitt monopol. 

En person tillhörande en yrkesgrupp, men inte en tydlig profession, har inget etablerat 

kunskapsmonopol och blir lättare accepterad i verksamheten. Samtidigt kan 

svårigheterna med samverkan förstås utifrån grad av social kontroll och integration 

vilket stärker gruppers solidaritet. Projektmedlemmar som tidigare arbetat i 

förskolor/skolor känner tillhörighet med dessa grupper, blir enklare accepterade och 

distanserar sig från att arbeta i projektform. Detta skapar skillnader till 

projektmedlemmar som inte känner tillhörighet med dessa grupper, vilka erfarit 

försämrad samverkan i projektgruppen och mer svårigheter med anpassning till andra 

verksamheter.  
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10 Slutord och metodologisk reflektion 
Denna studie har tagit utgångspunkt i problemet kring samverkan mellan olika 

yrkesgrupper med olika kunskapsbas där sätten att definiera och åtgärda problem ofta 

skiljer sig åt. Syftet var att skapa en förståelse för hur professionella yrkesutövare, med 

monopol på viss kunskap, påverkar möjligheter och begränsningar till samverkan i ett 

kommunalt projekt. Detta bröts ner till två frågeställningar som besvarades med hjälp av 

intervjuer med projektmedlemmar. Resultatet i denna kvalitativa studie, i kombination 

med tidigare forskning, visar hur samverkan mellan individer tillhörande olika 

professioner och yrkesgrupper är beroende av grad av integration och gemenskap med 

projektgruppen. Genom att samlas runt ett gemensamt syfte har projektmedlemmarnas 

olikheter i form av språkskillnader och olika synsätt lagts åt sidan. Resultatet har även 

visat skillnader i grad av sammanhållning där projektmedlemmarna känt tillhörighet till 

olika grupper, vilket kan påverka samverkan i projektet. Vid organisering av 

kommunala projektarbeten är det viktigaste således strävan efter en gemenskap där en 

tydlig vision kan samla människor att känna solidaritet till gruppen. 

 

Studien har även visat de utmaningar som projektmedlemmarna erfarit när de 

begränsats med resurser för att genomföra sina insatser vilket kan förstås med att de 

utmanar en professions kunskapsmonopol. Så länge de etablerade professionernas 

monopol inte utmanas kan andra yrkesgrupper ingå allianser där deras kunskap ses som 

värdefull för att stärka den etablerade professionen. I vidare forskning hade det varit 

intressant att undersöka vilka egentliga möjligheter andra yrkesgrupper har att påverka 

eller förändra kunskap hos etablerade professioner. Går det att påverka redan etablerade 

professioner att ändra sitt arbetssätt och/eller förhållningssätt kring den legitimerade 

produkten? I vidare mening undersöks på så sätt problematiken i välfärdspolitiken med 

att professionalisera yrkesgrupper och specialisera yrkesområden.  

 

Avslutningsvis sker en kort metodologisk reflektion. Trots att den förkunskap jag 

erhållit om mitt studieobjekt övervägande sågs som positiv för genomförandet av 

studien, upplevde jag ändå vissa problem under själva intervjutillfällena.  

Intervjupersonerna utvecklade inte vissa svar, eftersom de redan tidigare hade berättat 

detta för mig under praktikperioden. Exempelvis sa en av dem: ”ja detta har du ju redan 

hört…” och utvecklade sedan inte vidare, vilket gjorde att jag fick ställa ytterligare 

följdfrågor. Jag upplevde även att min uppmärksamhet och mina föreställningar under 
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själva intervjutillfällena var avgörande för det empiriska material jag fick. Trots att jag 

tillbringat nästan tre månader med projektgruppens medlemmar innan själva 

genomförandet av min studie och därmed uppskattningsvis fått en relativt tydlig bild av 

projektet och dess medlemmar, kunde jag ändå inte förutse vissa svar som framkom i 

intervjuerna. Exempelvis bedömde jag från praktikperioden projektmedlemmarna som 

medlemmar av projekt, något jag tog för givet och utformade frågorna till intervjuerna 

utifrån. I intervjutillfällena uppfattade jag att vissa av mina intervjupersoner däremot 

inte identifierade sig som projektmedlemmar. Hälften av intervjupersonerna såg inte sin 

arbetssituation som projektsituation, medan den andra hälften gjorde detta. Genom 

öppna frågor och uppmärksamhet från mig som forskare under själva intervjutillfällena 

kunde frågorna anpassas till intervjupersonernas olikheter och jag fick slutligen 

intressanta skillnader som kunde skapa ytterligare förståelse för mitt studieobjekt.   
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Bilagor 
Bilaga 1 Beskrivning av projektmedlemmarna och figurering av namn 
 

Kurator i Bullerbyn  

Beatrice anställdes av utbildningsförvaltningen som kurator till projektet. Hennes 

utbildningsbakgrund är en kandidatexamen i socialpedagogik och hon har även läst 

socialpsykologi, psykiatri och är utbildad familjeterapeut. Beatrice har under större 

delen av sitt yrkesverksamma liv arbetat på en privat vårdinstitution/utredningsenhet för 

ungdomar med våld och missbruksproblem. På institutionen var Beatrice 

behandlingsansvarig och arbetade med familjeterapi. 

 

Socionom i Bullerbyn 

Bella är utbildad socionom och är anställd av socialförvaltningen. Bella har arbetat som 

socialsekreterare med inriktning mot missbruk, arbetat med behandling för ungdomar på 

institution och arbetat på ett familjehus.  

 

Specialpedagog i Bullerbyn  

Bodil är utbildad förskollärare, har en kandidatexamen i pedagogik/ledarskap och en 

magisterexamen i specialpedagogik. Bodil är anställd av utbildningsförvaltningen och 

har arbetat som specialpedagog i förskola, låg- och mellanstadiet, högstadiet och 

gymnasiet under sitt yrkesverksamma liv.  

 

Process-handledare i Lönneberga 

Liselott är utbildad fritidsledare, lågstadielärare, symbolpedagog och handledare för 

förskolor och skolor. Liselott är anställd av utbildningsförvaltningen och utlånad till 

projektet från den skola hon arbetade senast på. Liselott har bland annat arbetat som 

speciallärare med barn i behov av särskilt stöd, hon har undervisat pedagoger, handlett 

arbetslag och föreläst för lärare och föräldrar.  

 

Familjepedagog i Lönneberga 

Linnéa har en kandidatexamen i socialpedagogik och en magisterexamen i socialt 

arbete. Linnéa är anställd av socialförvaltningen och har tidigare arbetat som 

socialsekreterare, med behandling och utredning av unga. Linnéa har även arbetat med 
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vuxna missbrukare, barnavårdsutredningar och i utredningsteam för familjer med 

svårigheter.  

 

Specialpedagog i Lönneberga 

Lovisa har en kandidatexamen i fritidspedagogik och en magisterexamen i 

specialpedagogik. Lovisa är anställd av utbildningsförvaltningen. Lovisa har arbetat 

inom psykiatrin större delen av sitt yrkesverksamma liv med inriktning mot barn och 

unga med neuropsykiatrisk problematik. Hon har även arbetat på särskola som 

specialpedagog.   
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Bilaga 2 Intervjuguide 
 

1. Beskriv din uppväxt. 

- Vad arbetade dina föräldrar med, vart växte du upp, hur såg dina 

fritidsintressen ut?  

 

-‐ Hur ser din utbildningsbakgrund ut? 

- Vad har du studerat, hur länge? Vart studerade du? Hur kom det sig att du 

studerade detta?  

 

2. Berätta om dina tidigare arbetslivserfarenheter  

- Vart fick du ditt första arbete? Fortsättning? Hur har din utbildning kunnat 

användas i arbetet? Vad har varit bäst och sämst på tidigare arbetsplatser/ med 

dina tidigare arbetsuppgifter?  

 

3. Hur kom det sig att du blev delaktig i projektet? 

- Hur såg ditt inträde i projektet ut? Beskriv första tiden i projektet. Vad var 

dina förkunskaper om projektarbeten och projektets ämne?  

 

4. Hur ser du på din primära roll och uppgift i projektet?  

- Vilka utmaningar har du ställts inför gällande din roll? I projektgrupp och i 

samverkan med personal i förskola/skola? Vad har dina arbetsuppgifter varit? 

Hur ser du på projektets övergripande mål och syfte? Vad är det ni gör i 

projektet? 

 

5. Hur har relationen till målgruppen varit?  

- Personal i förskola/skola? Vilka har du känt varit lättast att arbeta med? Vilka 

har du trivts bäst att arbeta med? Vart har du trivts bäst att arbeta (på kontoret 

eller i verksamheten)? 

 

6. Hur upplever du att ditt arbete mottas av personal i förskola/skola?  

- Hur har samarbetet med ledning i skola/förskola fungerat? 
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7. Upplever du att det finns en förståelse för ditt uppdrag i verksamheterna?  

- Vilka utmaningar och svårigheter har du stött på? Finns det förståelse för 

projektets syfte? 

 

8. Hur har samarbetet mellan förvaltningarna fungerat? 

- Vad har det primära uppdraget varit från din förvaltning? Hur har detta 

samspelat med den andra förvaltningen?   

 

9. Vilka utmaningar har projektet (och du) ställts inför? 

På vilket sätt har du utvecklats i och med projektet? Hur trivs du med att arbeta 

i projekt?  

 

10. Hur trivs du i arbetsgruppen? 

- Hur har samarbetet med de andra fungerat? Vem samarbetar du bäst med? 

Hur skulle du beskriva dig själv i arbetsgruppen? 

 

11. I vilken grad upplever du att projektets mål uppnåtts?  

- Vilka utmaningar har du/ni ställts inför, vad hade kunnat underlätta dessa 

problem? 

 

12. Hur ser du på din egna och projektets framtid? 

- Vad är din önskan för projektet? Hur upplever du att insatserna som 

genomförts påverkat/ förändrat målgruppen?   

 

 


