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Sammanfattning 
 
Denna uppsats syfte är att belysa om gemensamma respektive fristående lokaler påverkar 
upplevelsen av hur integrering och samverkan fungerar. De två grupper som ingår i studien är 
skolpersonal och behandlingspersonal på fyra institutioner i Västra Götaland inom Statens 
Institutionsstyrelses skol- och behandlingshem. I studien har särskilt intresse riktats mot den 
samverkansproblematik som blir aktuell när någon grupp är i kraftig minoritet. 
Studien är uppdelad i en kvantitativ del och en kvalitativ del där intressanta områden från 
enkätanalysen ligger som grund för intervjuområden. 
Studien påvisar signifikanta skillnader hur integrering och samverkan upplevs fungera mellan 
grupper i fristående respektive gemensamma lokaler. 
Studien lyfter också fram betydelsefulla faktorer för lärarna som minoritetsgrupp som har sin 
utgångspunkt i individens identifikation med sin yrkesroll. 
Studien redovisar också en komplex samvariation mellan olika faktorer som var för sig 
och/eller tillsammans påverkar upplevelsen av hur integrering och samverkan fungerar. 
 
Nyckelord: integrering, samverkan, minoritet, överordnad, underordnad, fält, maktbalans, 
maktperspektiv, etablerade, outsiders. 
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Inledning 
 
Året var 1999 när jag klev in i den akademiska världen, inte som student utan som pedagog, 
där jag tillträde en tjänst som matte/no lärare på ett högstadium. 
Eftersom jag inte hade avlagt någon lärarexamen var jag en icke behörig lärare. 
Här var det tydliga gränser mellan behöriga lärare och icke behöriga lärare, en slags vi och 
dem uppdelning, där vi stod för något bättre. Här var det ganska uppenbart att läraryrket som 
profession hade kommit i gungning, man upplevde sig kränkt. 
 
Det var inte bara uppdelning bland de här båda kategorierna utan det fanns en mycket 
tydlig ”vi och dom” distinktion inom alla ämnesområden, där ”vi” representerade något bättre 
och viktigare. 
 
Det fanns också en tydlig skillnad mellan gamla och nya lärarutbildningen, där de som hade 
den gamla lärarutbildningen lyfte fram sin egen utbildning som bäst.  
 De som hade den nya lärarutbildningen såg det hela från ett annat perspektiv och hävdade 
naturligtvis motsatsen. 
 
Den största ”vi och dom” motsättningen på denna skola var den mellan ämneslärare och 
praktisk/estet lärare, här var även lönedifferentieringen störst. 
Praktisk/estetlärarnas undervisningslokaler var skilda från huvudbyggnaden och de hade 
också egna personalrum. 
Resultatet blev att praktisk/estetlärarna mycket sällan befanns sig i ”maktens korridorer”, utan 
kände trygghet i sin grupp där deras yrkesprofession diskuterades och togs på allvar. Det var 
alltså i den egna gruppen man blev bekräftad i sin yrkesroll och fältet kontrollerades av att 
inte släppa in någon ”obehörig” samt att inte heller utsätta sig själv för onödig konfrontation, 
som kunde kränka yrkesprofessionen. 
 
Under de tre år som jag var verksam som lärare observerade jag några intressanta fenomen 
 

- Individens stora behov av grupptillhörighet som har sin utgångspunkt i ”vi och dom” 
känslan 

- Individens och gruppens konstanta kamp om fältet 
- Individens behov av bekräftelse 
 

 De här oundvikliga konfliktparametrarna, som gestaltar sig inom alla grupper och kanske till 
och med ställs på sin spets när olika grupper skall integreras och samverka, utgör någon slags 
utgångspunkt för min uppsats. 
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Bakgrund 
 
Sommaren 1998 var starten för ett utvecklingsprojekt inom Statens institutionsstyrelse (SIS) 
med syftet att utveckla ”funktionella samverkansformer mellan behandlingsarbete och 
pedagogisk verksamhet utifrån en helhetssyn på eleven/ungdomen”. (Karlsson, s 57, 2001) 
Projektet inleddes med att tretton institutionschefer samt sexton pedagogiska ledare fick ta del 
av en forskningsrapport När skola möter behandling (Gerrevall & Jenner, 1997) för att 
reflektera över frågor som berörde synsätt, roller och organisation. Syftet var att få en bild av 
hur synen på samverkan var idag (Karlsson, 2001). 
 
Den enkätundersökningen som gjordes inom utvecklingsprojektet där institutionschefer och 
pedagogiska ledare fick besvara frågor som berörde skola och behandling kan kort 
sammanfattas enligt följande. 
 

1. De eventuella motsättningarna som varit är på väg att försvinna. (Här rapporterades 
om olika syn på skola/behandling, alltifrån en likavärdeslinje till att skolan finns för 
att sysselsätta eleverna). 

2. Man redovisar en ganska klar samsyn med få eller inga inslag av konfliktförhållande. 
( I rapporteringen framgår det att i de flesta fall råder samsyn, men tradition styr 
mycket hur balansen mellan skola och behandling är. I något fall fick skolan den 
position som den själv gjorde anspråk på). 

3. För att behandlingsmodell och skolmodell skall kunna integreras till en tydlig helhet är 
en nära samverkan en förutsättning. 

 
Utifrån tillgänglig information från SIS, litteratur samt rapporter verkar det finnas en 
samstämmighet i att integrering/samverkan mellan skola/behandling är positivt utifrån ett 
helhetstänkande med individen i fokus, men det efterlyses en mer samordnad arbetsfördelning 
med integrerade mål. 
SIS har under de senaste åren drivit en linje där de ser en uppdelning av större institutioner till 
mindre enheter som positiv ur ett integreringsperspektiv, där samverkansformer för skola och 
behandling skulle ges en bättre plattform. 
Här verkar det finnas en koppling mellan vad som var önskvärt enligt punkt tre och hur det 
realiseras idag. Kopplingen verkar vara att nära samverkan betyder gemensamma lokaler, där 
endast två lärare blir knutna till en avdelning med 12-14 st behandlingspersonal. Lärarna blir 
alltså i en klar minoritet där de också ställs under avdelningsföreståndarens ledarskap. 
 
I en kommentar till relationen skola/behandling i Socialt perspektiv (2001:1) ger dåvarande 
universitetsadjunkt och forskarstuderande Leif Nilsson en bild av att skolan ofta är 
underordnad behandlingen både ideologiskt och statusmässigt. Om det föreligger en 
överordnad och en underordnad roll mellan skola och behandling, är det med stort intresse jag 
vill belysa om upplevelsen av integreringen/samverkan, där tät interaktion (gemensamma 
lokaler) upplevs som mer positiv eller negativ.    
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Syfte, problemformulering och frågeställning 
 
Uppsatsens syfte är att jämföra om gemensamma respektive fristående lokaler påverkar 
upplevelsen av hur integrering/samverkan fungerar.  
 
Under min utbildningstid har jag haft samtal med både behandlingspersonal och lärarpersonal 
där bilden av att skolan upplevs som underordnad behandlingspersonalen vuxit fram. Det är 
för övrigt också den bild som Leif Nilsson återger i Socialt Perspektiv (1:2001). 
Integrering, samarbete och samverkan mellan olika grupper handlar om interaktion mellan 
aktörer, där aktörernas möjlighet till positionering i fältet bestäms utifrån aktörens värde i 
gruppen.  På skol- och behandlingshemmen är det två olika professioner med olika kulturer 
och traditioner med likvärdig yrkesstolthet som möts, där den ena professionen är 
underordnad den andra. Utifrån det här perspektivet, där lärarna är en minoritetsgrupp och 
skolan är underordnad behandlingen, framstår det som ett ojämlikt förhållande. Inom det 
gemensamma fältet tillskrivs behandlingspersonalen en högre status i form av sitt symboliska 
kapital. Kultur och tradition reproduceras inom institutioner och inom organisationen som 
helhet, där det inte finns en gemensam policy för skolans roll och betydelse inom skol- och 
behandlingshemmen. 
 Elisabeth Berg menar i sin doktorsavhandling Det ojämlika mötet 1994:148D att den svåraste 
formen av samverkan uppstår när två olika professioner utan någon naturlig hierarkisk 
ordning skall samverka. Berg framhåller också vikten av att ingen yrkesgrupp bör anpassas så 
till den grad att yrkesrollen kränks. 
  
Med anledning av den omorganisation som inleddes för cirka fem år sedan och allt jämt 
fortgår inom SIS skol och behandlingshem ställer jag mig frågande till följande. Hur kan man 
med fokus på integrering och samverkan genomföra den omorganisationen, utan att utvärdera 
dess för- och eventuella nackdelar?  
 Med individens starka grupptillhörighet, individens/gruppens kamp om fältet samt individens 
behov av bekräftelse, finner jag det mycket intressant att utifrån perspektivet 
överordnad/underordnad och minoritetsgrupp belysa om gemensamma lokaler är till fördel 
eller nackdel för hur integrering/samverkan mellan skola och behandling upplevs. Följande 
frågeställningar känns relevanta att besvara. 
 
 

- Finns det någon skillnad i upplevelsen av hur integrering/samverkan fungerar 
beroende på hur skollokalerna ligger placerade?   

- Finns det någon samvariation mellan hur man upplever en tydlighet i hur man skall 
integreras/samverka och hur integrering/samverkan upplevs fungera? 

- Finns det andra faktorer som påverkar upplevelsen av integrering/samverkan? 
- Finns det någon samvariation mellan de faktorer som påverkar upplevelsen av 

integrering/samverkan? 
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Avgränsning 
 
Det finns inga möjligheter att inom ramen för uppsatsens format beröra alla områden som kan 
ha relevans inom det undersökta fältet. De områden jag kommer att beröra är enligt min 
uppfattning tillräckligt många och precisa för att få en bild av den problematik som 
integrering skola/behandling utgör. 
Uppsatsen kommer enbart att behandla integreringen skola/behandling ur ett 
personalperspektiv. Därför kommer Organisationsstruktur och ledarskap att beröras på ett mer 
övergripande plan Jag kommer inte att på något sätt beröra frågan om integreringen fungerar 
bra eller dåligt, det är endast upplevelsen av integreringen som är aktuell. Jag är självfallet av 
den uppfattningen att upplevs integreringen som positiv, så utgör den också en viktig del i 
skol- och behandlingsarbetet, där en helhetssyn med individen i fokus kan göra sig gällande. 
 
Metod 
 
Metoddiskussion 
 
Valet att göra i huvudsak en kvantitativ studie beror på att det inte har gjorts någon forskning 
inom det här området och därav svårigheter att hitta infallsvinklar till intervjuer som skulle 
generera fördjupad förståelse och kunskap. Här ansåg jag att en enkätundersökning skulle 
vara ett bra verktyg för att öppna upp för eventuella fördjupningsområden. 
 
Det har funnits flera intressanta metodval där det har vägt mellan det alternativ jag använt mig 
av och deltagande observation. Antagligen skulle deltagande observation kunnat bidra med 
mycket information men med vetskap om hur viktig struktur och förutsägbarhet är för 
ungdomarna, skulle antagligen mitt deltagande få övervägande negativa konsekvenser för 
behandlingsarbetet. En annan aspekt är hur ”normal” en sådan situation blir och vilket värde 
observationer har som sker under onormala förhållanden? 
 
Bryman (2006) menar att det som kännetecknar en Surveyundersökning är att den omfattar en 
tvärsnittsdesign, där empirin i huvudsak samlas in via enkäter och/eller 
ostrukturerade/semistrukturerade intervjuer. Utifrån Brymans definition bör min 
undersökning ses som en Surveyundersökning med tvärsnittsdesign. Designen innefattar en 
flerfaldig strategi där det ingår en kvantitativ del med 240 enkäter och en kvalitativ del, som 
innefattar fyra semistrukturerde intervjuer. Här finns det givetvis begränsningen med denna 
design när det gäller orsakssamband och dess tidsaspekt, detta tas upp senare under 
resultatdelen. 
 Utgångspunkten har varit att utifrån en enkätstudie inhämta empiri som sammanställs och 
analyseras i statistikprogrammet SPSS. Utifrån analyser i SPSS hitta faktorer och möjliga 
samband som påverkar integreringen och utifrån dessa få en fördjupad förståelse som 
intervjuer kan bidra med. Här är det troligt att de risker som föreligger med stor förförståelse, 
där objektiviteten kan ifrågasättas, minimeras så långt det är möjligt med intervjuer som kan 
ge stöd till och/eller fylla luckor i den kvantitativa delens analys av resultatet (Bryman 2006).  
 
Underlaget till intervjuerna har vuxit fram ur intressanta skillnader och samband från 
enkätundersökningens sammanställning. Det känns även som en styrka att inte bara luta mig 
mot vissa teoretiska perspektiv i resultatanalysen, utan att så långt det är möjligt styrka den 
mer eller mindre abstrakta teorin med röster ifrån verkligheten. 
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Urval 
 
I Maj 2007 tog jag kontakt med SIS regionchef för Västra Götaland, Ingvor Gunnarsson och 
diskuterade intresset och möjligheten för att genomföra denna studie. 
 Ingvor Gunnarsson var mycket positiv till studien men förklarade också att 
institutionscheferna var tvungna att ta egen ställning i frågan. Frågan lyftes vid ett 
institutionschefsforum där sju av nio institutionschefer var positivt inställda. Jag har i samråd 
med verksam personal inom SIS tittat på vilka skol- och behandlingshem som i möjligaste 
mån representerar de lokalmässiga olikheter som ligger till grund för min frågeställning. De 
fyra institutionerna jag vänt mig till är institutioner där skillnaderna ligger i gemensamma 
eller fristående lokaler, där skolan antingen är en fristående enhet eller tillhör 
behandlingsavdelningen. De medverkande institutionerna i Västra Götaland namnger jag 
nummer ett till fyra. Institution nummer ett har en fristående pedagogisk enhet med 
skolverksamhet i fristående och gemensamma lokaler. 
Institution nummer två har en fristående pedagogisk enhet och skolverksamheten sker till 
största delen i fristående lokaler. Institution nummer tre bedriver skolverksamheten till största 
delen i gemensamma lokaler, där skolans personal är knutna till olika avdelningar och under-
ställda avdelningsföreståndaren och den pedagogiska ledaren fungerar som en pedagogisk 
samordnare. Institution nummer fyra har en fristående pedagogisk enhet där 
skolverksamheten oftast bedrivs i gemensamma lokaler. 
 
Utgångspunkten har varit att all fastanställd personal (240 st) skall medverka i 
enkätundersökningen, därav får studien en karaktär liknande en totalundersökning, det vill 
säga att alla i hela populationen inom de fyra institutioner skall deltaga. Skolpersonal utgörs 
av fyrtio stycken och behandlingspersonal av två hundra stycken. Studien har inget  
genusperspektiv. Här menar jag naturligtvis inte att ett genusperspektiv skulle vara ointressant, 
tvärtom, men utgångspunkten här har varit att belysa integrering/samverkan från ett 
underordnad/minoritetsperspektiv. Om kvinnorna är underordnade männen inom SIS skol och 
behandlingshem får belysas i en annan uppsats men kvinnorna är definitivt inte i minoritet 
och därmed blir inte ett genusperspektiv relevant för den här uppsatsen. 
 
Jag har valt bort institutioner som nyligen har genomfört någon större omorganisation. Här 
menar jag att efter en större organisationsförändring bör det gå något år innan fasta strukturer 
tar form och man inte riskerar att få med enkätsvar som beror på någon Hawthorneeffekt, det 
vill säga en positiv upplevelse som grundar sig på individer som socialt responsiva varelser. 
Det som framkom i Hawthorne - undersökningen var att det var av ringa betydelse vad som 
gjordes för personalgrupperna. Det viktiga var ”att” något gjordes, och att något gjordes 
resulterade i att personalen presterade bättre och upplevde en mer positiv känsla (Asplund 
1987). 
 
Urvalet till de fyra semistrukturerade intervjuerna har gjorts efter att enkätundersökningen var 
sammanställd och analyserad. Frågorna har haft sin utgångspunkt i de mönster och samband 
som kommit fram i analysen, där jag velat gå vidare och få en djupare förståelse för 
intressanta skillnader och deras eventuella samband. Tradition och kultur har även ingått som 
ett område där både skolpersonal och behandlingspersonal har fått möjlighet att utifrån deras 
perspektiv reflektera över utvecklingen över tid. Urvalet till intervjuerna är fördelade på två 
representanter från skolan och två stycken som representerar behandlingen. Det är också en 
jämn fördelning mellan fristående och gemensamma lokaler.  
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Genomförandet 
 
Min tanke med enkätutdelningen var att försöka få två institutioner där institutionschefen var 
aktiv i studien och två institutioner där den pedagogiska ledaren var den aktive. Utgångspunk-
ten här var att se eventuella skillnader i svarsfrekvenser som kunde härledas till på vilken nivå 
studien var förankrad på, samt hur det skulle uppfattas om det var skolan som var initiativta-
gare. På grund av förväxlande av dag och datum (skall tillskrivas mig) som ledde till tidsbrist, 
fick detta rationaliseras. 
 Det blev i stället bara en institution där institutionschefen var aktiv och studien presenterades 
av mig vid ett möte med institutionschef, avdelningschefer samt pedagogisk ledare. Vid de tre 
övriga institutionerna presenterades studien av den pedagogiska ledaren på institutionen, där 
alltså skolan blev initiativtagare på arbetsplatsen. 
Här bör nämnas att på två av institutionerna delegerades handläggningen av studien till 
pedagogisk ansvarig av institutionschefen. 
 
240 st enkäter delades ut vecka 39 och 154 st hämtades av mig vecka 42. (Bortfall diskuteras i 
resultatdelen) Samordnare av enkätinsamling på institutionerna har varit avdelningscheferna, 
som tagit hand om behandlingspersonalens enkäter och pedagogiska ledaren har ansvarat för 
skolpersonalens. 
Här bör också lyftas fram att vid en avdelning vid en institution tog avdelningsföreståndaren 
på eget mandat beslutet att inte delta. De som tillhörde avdelningen blev inte tillfrågade om de 
ville delta. Eftersom det var uppenbart att lärarna vid avdelningen ville delta, samordnades det 
av den pedagogiska enheten vid institutionen. Kommentarer kring detta i slutdiskussionen. 
  
 Det skiljer sig lite åt hur man valt tillfälle att svara på enkäten. Någon institution har valt att 
på sina gruppdagar avsätta tid, andra har gjort det hemma.  
Enkätens utformning består av tretton frågor och tretton items (påståenden). Att jag delat på 
grupperna beror på att de första tretton är frågor som skall besvaras, de sista tretton är 
påståenden som respondenten skall ta ställning till ( Bryman 2006).  De första tretton frågorna 
skapar en profil utifrån ålder, kön, utbildning, yrke, lokalplacering, de tretton items ramar in 
respondentens upplevelse av olika faktorer. Svarsalternativen tillhörande items som berör 
upplevelse av olika faktorer är utformade som en Likertskala; instämmer helt, instämmer 
delvis, instämmer med tvekan och instämmer inte alls. Anledningen till att jag har valt ett 
jämnt antal svarsalternativ är att jag har velat att respondenterna skall ta ställning, där jag ser 
instämmer med tvekan och instämmer inte alls som en negativ upplevelse och instämmer 
delvis och instämmer helt som positiv upplevelse. Med ett litet antal svarsalternativ så 
minskar möjligheten för respondenten som av olika anledningar vill markera extremvärden. 
Det finns visserligen analysverktyg ex, Moses test som bortser från extremvärden men risken 
finns då att de data som finns vingklipps och minskar sitt vetenskapliga värde när de friseras 
allt för mycket. 
 
Intervjuernas genomförande 
 
När det gäller de fyra intervjuer som genomförts har behandlingspersonal varit representerad 
vid två tillfällen samt skolpersonal vid två tillfällen, där gemensamma och fristående lokaler 
har varit lika fördelat på bägge grupper. 
Intervjuerna har genomförts i enskilt rum på respondenternas arbetsplats där de också verkade 
bekväma i intervjusituationen. 
Frågorna som har ställts under intervjun har varit semistrukturerade där respondenterna 
utifrån sitt perspektiv har reflekterat över sju fasta frågeställningar. 
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 Intervjuernas längd har varierat mellan fyrtio minuter till sextio minuter, beroende på graden 
av uttömmande svar samt antal följdfrågor. Respondenten har fått ta den tid i anspråk som 
känts relevant, där jag inte medvetet har styrt intervjuns längd. 
Vid ett intervjutillfälle var vi tvungna att avbryta vid två tillfällen. Jag tror inte det har 
påverkat kvaliteten på intervjun i någon större utsträckning eftersom vi hittade tillbaks till ett 
bra klimat omgående efter avbrotten. 
Intervjuerna har alltid avslutats med en fråga om respondenten tycker det var något som 
hon/han inte riktigt har fått klargöra. Här menar jag det ligger en del i det etiska ansvaret att 
faktiskt så långt det är möjligt försäkra sig om att respondenten själv är nöjd med intervjun. 
 
Analys och kodning av kvantitativ empiri 
 
All analys kommer att ske i statistikprogrammet SPSS. 
Enkätens design bygger på svarsalternativ av attitydkaraktär och kategorikaraktär. 
Variablerna är kvalitativa till sin karaktär och är av nominalskala respektive ordinalskalenivå, 
därav kommer icke-parametriska test att användas i analysen (Djurfeldt, G m,fl 2003). 
För att besvara frågeställning ett och tre kommer jag använda mig av ett icke-parametriskt test: 
Mann-Whitney test som används när det är två oberoende som skall jämföras. 
För att besvara den andra och fjärde frågeställningen kommer jag att använda mig av 
Spearmans rangkorrelationstest ( Körner, S . Wahlgren, L 2006). 
 
För att studera eventuella skillnader i fråga ett och tre kommer den oberoende variabeln 
lokalplacering (fristående/gemensamma) testas mot de beroende variablerna integrering 
fungerar, tydlighet i integrering, rättvisfördelning, ekonomisk insyn, samma möjligheter, 
yrkesrollsrespekt, yrkesroll åsidosatt, etiska diskussioner och etiska regler. 
Om det visar sig att det finns skillnader, som därtill är signifikanta, kommer jag att gå vidare 
med Spearmans korrelationstest för att besvara fråga 2 och 4 och undersöka eventuell 
samvariation mellan de variabler som visade sig skilja de bägge grupperna åt. 
Vid hypotesprövning skall exempelvis uttrycket ” vid 1% nivån” tolkas enligt följande: Om 
H0 är sann så är sannolikheten för detta utfallet 1% om vi slumpmässigt drar ett stickprov. 
 
När det gäller korrelationen så skulle det varit angeläget att redovisa eventuella effektmått, det 
vill säga hur många procent av variationen som kan föras tillbaka till variabeln. En 
regressionsanalys skulle ha varit ett bra verktyg för detta ändamål. En sådan analys är fullt 
möjlig att genomföra, men trovärdigheten i resultatet skulle diskuteras med anledning att 
linjär regression kräver minst en kvantitativ variabel.  
 
Analys av kvalitativ empiri 
 
” Intervjun är ett samtal som utvecklas mellan två människor. Utskriften är frusen i tiden och 
abstraherad från sin grund i ett socialt samspel” ( Kvale 1997, s 152). 
 
Att hitta rätt i tolkningen av nyanser i orden och ordets bakomliggande mening förefaller vara 
en näst intill omöjlig uppgift. Oavsett om jag har det inspelade materialet kvar och lyssnar om 
och om igen så försvinner konturerna av respondentens gester och kroppsspråk allt mer. 
När jag upptäcker att det blir allt svårare, ju längre bort tidsmässigt jag kommer från intervjun, 
att koda av undertexten via kroppsspråk och gester, kommer jag att i största möjliga mån låta 
det inspelade talet översättas ordagrant där texten får tala för sig själv. För att jag skall kunna 
göra en så objektiv tolkning som möjligt vill jag ge respondenten möjlighet att ge sin version 
av ”äktheten” i min tolkning och skicka ett utdrag av intervjun för kommentar. 
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Jag kommer sedan att använda mig av del eller delar av texten där den ger tyngd åt mina egna 
antaganden utifrån kvantitativa resultatet. Jag kommer också att redovisa del eller delar i 
texten som på något sätt gör mina kvantitativa analyser motsägelsefulla. 
  
Etiska överväganden 
 
 
I stora drag bygger min etiska utgångspunkt  på Kvales etiska frågor på de sju 
forskningsstadierna,(Kvale 1997 s 105) i vissa delar har jag även använt mig av Bo 
Petterssons Forskning och Etiska frågor(1994).  

Jag menar att den här studien inte enbart har ett mått av vetenskapligt värde utan också ett 
värde för de deltagande individerna i studien. Som jag antytt tidigare finns det ingen 
forskning inom detta område enligt SIS forskningsavdelning. Den här C-uppsaten, oavsett om 
det som framkommer är av ”ungefär som vi trodde karaktär”, så bör den ses som ett 
dokument där det kartlagts en del av de faktorer som har betydelse för hur 
integreringen/samverkan upplevs. Utifrån detta dokument bör det också finnas möjligheter att 
arbeta vidare med frågor som leder till en mera positiv upplevelse av samverkan för 
individen. 

Att jag har fått regionchefens och institutionschefernas godkännande för den här studien kan 
tyckas tillräckligt men det är ändå respondenten av sin egna fria vilja som skall välja att delta 
eller inte. Här vill jag uppmärksamma den problematik som inträffar när ett beslut kommer 
uppifrån, att ”vi” skall delta, där ett nekande av individen kan ses som ett samarbetsproblem. 
Vad som är frivilligt när det finns både grupptryck och/eller direktiv uppifrån kan diskuteras. 
Här tycker jag ändå att jag har följt de etiska rekommendationer som finns att tillgå (Kvale 
1997, Pettersson 1994). 

När det gäller bevarandet av konfidentialiteten kommer givetvis anonymiteten att beaktas 
utifrån person, avdelnings- och institutionspespektiv så långt det är möjligt utifrån mitt eget 
agerande. 

Utskrifter av citat eller delar av intervjuer i rapporten kommer att föregås av respondentens 
godkännande av en sammanfattning av intervjun, där utskriften kommer att skickas till 
respondenten för samtycke. 

Jag kommer i analysen av enkäten använda mig av del/delar i intervjuerna för att förtydliga 
eller fylla luckor som uppstår i analysen av den kvantitativa delen. För detta ändamål menar 
jag att respondentens godkännande av hela intervjun bör tillgodose de etiska krav som ställs. 
Utifrån detta sätt att verifiera den kvantitativa delen, menar jag att den kunskap som skapas 
blir stärkt och därmed också mitt etiska ansvar hur kunskap skapas tillgodosett. 

I presentationsfasen av mitt arbete fick jag frågan om jag kunde komma och redovisa 
resultatet samt på något sätt vara tillgänglig för frågor som av någon anledning kanske borde 
besvaras. Detta såg jag som mycket positivt, där det rimligtvis bör finnas en återkoppling till 
alla studier som genomförs. Jag fick också efter samtal med forskningsenheten inom SIS veta 
att det fanns intresse från dem att ta del av rapporten. En sådan utveckling kräver ytterliggare 
tankar om och hur konfidentialiteten skall bevaras. Här menar jag att det inom en organisation 
av denna storlek måste fokus ligga på den personliga anonymiteten. Med detta menar jag inte 
att konfidentialiteten för respektive institution eller avdelning är oviktig, men det förefaller 
näst intill vara en orimlighet att det inom organisationen inte finns vetskap om vilka 
institutioner som deltar och vilka avdelningar som har gemensamma respektive fristående 
lokaler ( Kvale 1997). 
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Validitet, reliabilitet och replikerbarhet 

 
Vad det gäller de teoretiska perspektiven har jag läst orginallitteratur men inte på 
originalspråket. Här har jag fått förlita mig på översättarens tolkning av originaltexten.  
 Utgångspunkten i studien har varit att försöka att hitta faktorer som på något sätt påverkar 
upplevelsen av hur integreringen fungerar och sedan jämföra de olika faktorerna mellan 
individer som integreras i samma lokaler och de som integreras i fristående lokaler. Här är 
naturligtvis de faktorer som använts i viss mån godtyckligt valda, men bör ändå ha relevans 
med tanke på att de så kallade problemområdena är framtagna i diskussioner med personal på 
de olika institutionerna. De faktorer som belyses är med andra ord områden som kan 
misstänkas påverka, hur det är återstår att se. 
 
Validitet och reliabilitet är enligt Bryman (2006) två begrepp som inte kan särskiljas, utan bör 
diskuteras utifrån en helhet med vetskap om att begreppen innehåller olika saker men är 
beroende av varandra. Här menar Bryman att det ena ger det andra, det vill säga låg 
reliabilitet ger låg validitet och givetvis tvärtom.  Jag menar att utifrån mitt syfte och min 
frågeställning så har jag använt mig av ett tillvägagångssätt från början och framåt i processen, 
som har skapat bra förutsättningar för att validiteten och reliabiliteten bör kunna godtas. Det 
som blir avgörande för studien är dess stabilitet, det vill säga om måttet på begreppet över tid 
är så pass stabilt att en senare mätning resulterar i samma resultat. 
Det finns ingen tid för att upprepa studien inom ramen för uppsatstiden men jag menar att 
replikerbarheten är god för att upprepa studien på ett identiskt sätt i form av min öppna 
verifiering av mitt tillvägagångssätt. Skulle det visa sig att samma resultat går att utläsa från 
samtliga fyra institutioner, bör rimligtvis det ge indikationer på en god stabilitet. Resultatet i 
analysen skall också på ett godtagbart sätt härledas utifrån dess premisser, det vill säga 
förankras i teorin. Det är alltså en mängd olika faktorer som spelar in i bedömning av studiens 
kvalitet och kanske allra viktigast inom kvantitativ forskning, att rätt statistisk analys väljs 
utifrån skalnivå på den kodade empirin. 
 
 Min upplevelse är att studien har ansetts som viktig för de deltagande och detta bör rimligtvis 
också generera uppriktiga svar i enkäten. De intervjuer som genomförts kännetecknas av 
samma angelägenhet men jag bör ändå ta med mig vetskapen om att de som intervjuades 
kanske har olika syften varför de ville delta och vad de själva ville uttrycka. Jag kommer 
också att låta respondenterna få ta del av hela intervjun i utskrift så att de har möjlighet att se 
hur jag har uppfattat det som sagts. Detta bör också styrka reliabilitetsfaktorn (Kvale 1997). 
 
Vad beträffar generaliserbarheten så har studiens format en totalundersökningsdesign och 
därmed gör den inte anspråk på att generalisera något allmängiltigt. Vad som kan sägas är att i 
studien ingår hälften av Västra Götalands skol- och behandlingshem, som i sin tur utgör en 
fjärdedel av Sveriges skol och behandlingshem. Det betyder grovt räknat att jag har med cirka 
6,25% av populationen inom Sveriges skol- och behandlingshem i studien. En så pass hög 
procentsiffra bör utgöra ett stabilt underlag, för att på ganska goda grunder mena att resultaten 
som framkommer bör gälla för de flesta skol- och behandlingshem, som har samma 
organisationsstruktur som de undersökta. 
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Tidigare forskning 
 
Det finns ingen tidigare forskning inom området integrering skola/behandling, inte heller hur 
tät interaktion påverkar upplevelsen av den samma. Det finns rapporter där integrering och 
samverkan nämns och att skolan i många fall verkar vara underställd behandlingen, 
Pedagogisk rapport Nr 1 1997 När skola möter behandling är ett exempel.  
Jag kommer av denna anledning att redovisa forskningsläget inom grupp och 
samverkansproblematiken generellt, där jag menar att grupprocesser styr 
samverkansprocessen. 
 
Fyra sätt att samverka 
 
Samverkan är en interaktion mellan individer och grupper där olika strukturer, kulturer och 
professioner skall balanseras. 
Vad som är målet när man tillsätter samverkansgrupper eller låter befintliga grupper samverka 
varierar mellan ekonomistyrda mål eller kvalitetsstyrda mål, vad som är igenkännande för 
bägge målen är det rationalistiska tankesättet.  
Den tyske Sociologen Max Weber är kanske den man förknippar först och främst med det 
målrationalistiska perspektivet. Weber betecknade målrationalitet som den process där 
människorna övergick till ett kalkylerande beteende där handlingar planerades så att de 
effektivaste verktygen användes för att nå ett givet mål (Ahrne, 1989). 
 
Många människor har varit inblandade i olika samverkansprojekt och detta har resulterat i att 
det finns fragmentarisk vardagskunskap om fenomenet. 
 Det är dessvärre stor brist på teoretiskt förankrade studier, som på ett kritiskt sätt analyserar 
samverkan och utifrån detta ge ett mer nyanserat sätt att betrakta fenomenet på. 
 De få studier som genomförts har ofta fokuserats på samverkans ekonomiska effekt och 
därmed har inget eller litet perspektiv riktats mot hur individen upplever samverkansformen 
eller för den del hur den påverkar arbetsgruppen ( Danermark  & Cullberg, 1999).  
 
I Irwing Palms FoU-rapport 4/2005 Effektiv samverkan delas samverkan in i fyra olika 
samarbetsformer. Den första benämns kollaboration eller samverkan som exemplifieras av när 
organisationer samverkar kring en avgränsad speciell fråga och under vissa ordnade former. 
Den andra formen är koordination eller samordning. Två eller flera organisationer lägger 
samman sina insatser för att uppnå ett bättre resultat. Den tredje formen är konsultation där en 
yrkesgrupp temporärt gör insatser inom en annan organisation. Den fjärde benämns 
integration eller sammansmältning. Denna arbetsform uppkommer när två organisationer slås 
samman helt eller delvis. 
 Enligt Danermark och Cullberg (1999) kan man se koordination och integration som två 
ytterligheter. Kollaboration eller samverkan utgör däremot en mellanform. 
I sammansmältningsfallet strävar man efter att eliminera gränser och minimera olikheter 
mellan deltagarna. I samverkansfallet slutligen förekommer ofta inslag av gränsöverskridande 
möten mellan specialister, som bidrar med sin egen kompetens utan att det föreligger någon 
önskan att eliminera olikheterna. Vilken samarbetsform som blir aktuell beror på vilka 
möjligheter som finns för samverkan, där det viktigaste är att ingen yrkesgrupp bör anpassas 
så till den grad att yrkesrollen kränks.  
Elisabeth Berg gör i sin doktorsavhandling Det ojämlika mötet 1994:148D samma tolkning 
och tillägger att den svåraste formen av samverkan uppstår när två olika professioner utan 
någon naturlig hierarkisk ordning skall samverka. 
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Samverkans akilleshäl  
 
Ett igenkännande drag hos dåligt fungerade samverkansgrupper är att målsättningen med 
samverkanordningen har varit vagt formulerad. Här menar Danermark och Cullberg (1999) 
där man hänvisar till att det är just vagheten i formuleringen som gör att syftena med 
samverkan blir svåra att bryta ner till konkreta mål. En annan betydande faktor är också 
kollisioner mellan olika kunskapsmönster, olika människouppfattningar samt olika 
maktfaktorer som uppträder i allt samarbete. 
 
I en utvärdering från ett samverkansprojekt i Stenungsund som gjordes av forskare från 
högskolan i Jönköping tillsammans med Novemus vid Örebro universitet framkommer det att 
den största orsaken till bristfällig samverkan är bristen på respekt för varandras 
professionalitet. Att det förekommer bristmekanismer behöver naturligtvis inte betyda att 
samverkan misslyckas. 
 Positiva mekanismer som kan skjuta upp eller parera är av stor vikt, goda sociala relationer är 
en sådan mekanism. Hur de goda sociala relationerna skapas kan naturligtvis vara av 
skiftande karaktär men vi bör nog slå hål på myten att en trevlig ”låt oss komma varandra 
närmare helg”, skulle eliminera alla hierarkier, yrkesmandat och personliga mandat, som 
utgör grunden för den rådande maktstrukturen ( Danermark & Cullberg 1999). 
 
Strukturer för god samverkan 
 
Olika arbetssätt har olika teoretiska ramar, olika professioner har också olika referenser där de 
hämtar sin kunskapssyn. Här menar Danemark (2000) att det är oerhört viktigt att de olika 
synsätten redovisas. Det blir svårt att förstå varandra om man inte känner till bakomliggande 
faktorer för ett visst synsätt.  
Vidare menar Danemark att de olika professionernas språk kan förorsaka samverkansproblem, 
där man i vissa fall använder sig av språket som en maktfaktor. I vissa fall finns det också en 
underliggande problematik som baseras på den ena gruppens beroende av den andra för sin 
egen existens. 
För att samverkan skall fungera och kännas stimulerande menar Danemark & Cullberg (1999) 
att det måste till extraordinära resurser där tid ges till samverkan. De menar att de vardagliga 
samverkansmöten, som sker i korridorer eller över fikat, kan vara bra men det samtalet 
riskerar allt som oftast styras av den starkare gruppen eller individen. Det är alltså viktigt att 
avsätta tid till samverkansmöten och Berg ( 1994 ) framhåller vikten av en neutral plats för 
dessa möten. 
För att samverkan skall lyckas, menar Westrin (1986), är det ett måste att alla som deltar har 
en gemensam utgångspunkt och gemensamma referensramar, vilket förutsätter en tydlighet i 
vad målsättningen är med samverkan och på vilket sätt samverkan skall ske.  
Det måste också finnas en gemensam metod för att följa upp och utveckla samverkan samt att 
principiella mål och etiska förhållningssätt noga diskuteras. 
Bång och Rudstam (1984) resonerar på ett snarlikt sätt och menar att vissa yttre och inre 
betingelser bör vara uppfyllda, där organisatoriska och resursmässiga förutsättningar hör till 
de yttre, och motiverade individer med egna positiva upplevelser hör till de inre. 
 Här menar Bång och Rudstam att de egna upplevelserna är starkt knutna till den egna 
yrkesidentiteten. Här ingår komponenter som; i vilken grad individen själv är tillfreds med sin 
yrkesroll, där faktorer som erkännande och vilken respekt man erhåller från den andra 
gruppen eller grupperna samt hur betydelsen av den egna arbetsinsatsen tillmäts i arbetet. Här 
är det tre olika aspekter som står i centrum, personliga, interpersonella och funktionella.  
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De individer som samverkar måste ha en pragmatisk inställning till frågan hur de bäst löser 
sin uppgift samt utgångspunkten att varken den ena eller den andra yrkesgruppen eller 
modellen man jobbar utifrån, med egen kraft kan lösa det problem man står inför ( Danermark 
& Cullberg, 1999). 
 
Attributionsfel, Groupthink och attityder 
 
Vi tillskriver egenskaper och orsaker bakom intentioner och beteenden. Det kan vara inre eller 
yttre orsaker, det kan beröra person eller situation. Här är det inte självklart att vi kommer rätt 
i vårt tillskrivande utan vi gör ofta fel, detta fenomen kallas på individnivå attributionsfel.  
Det innebär att vi som individ underskattar eller överskattar situationsfaktorn. Vanligtvis ser 
man sitt eget beteende som situationsstyrt medan andras klassas som personlighetsdrag 
( Eisele, 2006). 
Gruppens motsvarighet till attributionsfel är vad Eisele kallar kollektivt självbedrägeri där den 
egna gruppen övervärderar sina medlemmar och gruppens processer samt nedvärderar den 
andra gruppen. Ett annat snarlikt scenario är gruppolarisering där den egna gruppens kultur 
och värderingar förstärks positivt och den andra gruppens negativt. Detta fenomen som kan 
inträffa i grupper kallas också för förvrängt grupptänkande ( Groupthink ). 
En sådan process har en större benägenhet att få fäste där det råder ambivalens inom 
organisationens struktur, alltså där det finns en otydlighet i roller och arbetsfördelning inom 
organisationen (Eisele, 2006). 
 
En grupps kultur fungerar som ett socialt försvar. En kultur i detta avseende är inte något man 
har utan något man är. Dess funktion är att ge en känsla av samhörighet och att göra tillvaron 
meningsfull. Kulturen skapas och reproduceras ständigt genom att medlemmarna delar och 
tolkar vardagliga erfarenheter, formulerar gemensamma kunskaper, kanaliserar känslor och 
förhandlar om makt och inflytande. Man förenas i gemensamma dramatiseringar av 
introjektioner och projektioner. Kulturen levs i form av delade rutiner och traditioner utifrån 
såväl uttalade som outtalade normer och värderingar ( Svedberg, 2007). 
Vidare menar Svedberg att det är gruppens kulturella värderingar som försvaras och förstärks 
i perioder där ångestnivån inom gruppen är hög. Här menar Svedberg att det ofta också är 
kopplat till ett förvrängt grupptänkande och gruppen befinner sig i ett regressivt tillstånd. 
 
När grupper har börjat glida in i en regressiv fas förstärks de sociala kategoriseringarna. Det 
är också utifrån denna fas som den andra gruppen tillskrivs sina dåliga egenskaper, som är en 
produkt av den egna gruppens förvrängda grupptänkande. Utifrån detta stereotyptänkande 
skapas ett mentalt beredskapstillstånd som dirigerar människan, ett socialt bestämt 
reaktionsmönster som samlas under begreppet attityder. Här menar Eisele att i en grupp där 
förvrängt grupptänkande blir ett normativt förhållningssätt, skapas ett starkt 
kategoriseringstänkande med attityder utan verklighetsförankring. En sådan grupp har 
oerhörda samarbetssvårigheter. Ett samarbete skulle medföra en uppluckring av attityder och 
stereotyptänkande som skulle medföra ett hot mot den egna gruppens existens (Eisele, 2006). 
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Teoretiska perspektiv 
 
Jag kommer att använda mig av fyra olika teoretiska perspektiv, där jag tycker att de 
tillsammans utgör ett stabilt teoretiskt ramverk. 
Pierre Bourdieus teori, där habitus, kapital och fält är centrala begrepp får anses vara 
huvudperspektivet, men jag vill staga upp Bourdieus något abstrakta teori med Norbert Elias 
teoretiska modell om Etablerade och outsiders, Anthony Giddens tre integreringsmodeller 
samt Bruno Latours maktperspektiv.  
Jag kommer senare också att sammanfatta den teoretiska ramen och koppla den till min 
uppsats. 
 
Bourdieus begreppsvärld 
 
I Bourdieus begreppsvärld är habitus centralt. Habitus är ett system av dispositioner som 
tillåter individer att handla, tänka och orientera sig i den sociala världen. Habitus innebär att 
en individs handlande, d.v.s. sätt att värdera, välja, uppfatta bygger på tidigare erfarenheter. 
Habitus är både strukturerad och strukturerande eftersom det är ett resultat av individers 
skilda livsvillkor, samtidigt som den utgör ramen för hur individer uppfattar och värderar 
varandra. Habitus är förbindelsen mellan aktörens olika positioner i de olika rummen, 
förbindelsen mellan de sociala strukturerna och de mentala strukturerna.  Habitus är 
varaktiga men föränderliga dispositioner, även om de är omedvetna. De tidigare upplevelserna 
”gamla erfarenheter”, hos aktörerna väger tyngre samt leder till att aktören undviker 
situationer som utmanar och ifrågasätter vårt habitus (Bourdieu, 1993). 

 På så vis menar Bourdieu att vi dras till de aktörer som delar samma inställning som vi själva 
har, för att på så sätt inte få vårt habitus ifrågasatt. Habitus skapar ett förhållande mellan den 
yttre verkligheten och de förväntningar och ambitioner som aktören har. Habitus är liksom 
kapitalen ett verktyg som används i någon form av jämförande syfte, antingen för att jämföra 
grupper eller individer men även klass kan jämföras. Bourdieu menar att eftersom habitus inte 
förändras snabbt, kommer individen när den förflyttar sig inom det sociala rummet, bära med 
sig spår av sitt ursprungliga habitus. Bourdieu menar att man kan analysera de sociala 
relationerna som en kamp om positioner och dominans över de mest prestigefyllda 
positionerna. Hur stark man blir beror på tillgången till olika kapital och hur detta kapital 
värderas i det specifika sammanhanget. Bourdieu talar om olika former av kapital 
(symboliskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt) Gemensamt för dem alla är att de måste 
erkännas och legitimeras av andra för att kunna fungera som just kapital. Kapitalbegreppet är 
utgångspunkten för att kunna analysera hur en individ eller en grupps aktörer får tillgång till 
makt på ett fält och det är mängden kapital som avgör aktörernas position på fältet. Skulle 
aktören/aktörerna gå utanför det specifika fältet är det inte alls säkert att kapitalet värderas 
lika högt (Bourdieu, 1993). 

Det symboliska kapitalet är en kapitalform som vilar på den egna gruppens trosföreställningar 
och är den övergripande kapitalformen som innefattar prestige och anseende. Med detta 
begrepp vill Bourdieu visa hur det kommer sig att vissa institutioner eller individer kan få 
tilltro och anses aktningsvärda. Symboliska tillgångar kan också tjäna som kulturellt kapital 
om de av stora grupper uppfattas som mer värda än andra typer av symboliskt kapital. Sociala 
grupper kan mer eller mindre monopolisera de kulturella tillgångarna genom att behärska hur 
de tillägnas. Bourdieu (1994) menar genom att ingå i rätt sammanhang (t ex ett nätverk) och 
ha rätta kontakter, så öppnas möjligheter som inte funnits annars, det är det Bourdieu kallar 
för det sociala kapitalet. Här är det frågan om ett rent relationskapital som kan underlätta 
inträde inom de olika fälten, där man kan öka och förbättra tillgången på andra typer av 
kapital. 
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Pierre Bourdieu menar att vår egen position inom fältet är uppbyggt på olika kapitalformer 
och dess legitimitet som styrs av det habitus som verkar inom fältet. Om endast en 
kapitalform legitimeras inom fältet transformeras de andra kapitalformerna när vi når 
framgång på en specifik arena, där det finns en djupare kännedom. Det som är värdefullt på 
en speciell plats kan vara värdelös på ett annat.  

 

Kampen om det gemensamma fältet 

 

Bourdieu menar att samhället kan beskrivas som ett mångdimensionellt geometriskt rum, där 
positioner och avståndet dessemellan definierar detsamma. Detta rum som Bourdieu kallar det 
sociala rummet är uppdelat i olika fält. Detta rum konstrueras av positioner, relationer, och 
aktiviteter som är ändamålsenliga inom det specifika fältet.  

Det verksamma fältet, är där vi har vårt nätverk, placering i relation till kapitalformen. Med 
detta menar Bourdieu att vi har olika sociala värden eller fält. I denna tanke är det flera olika 
typer av kapital, symboliskt, kulturellt, socialt och ekonomiskt kapital som verkar inom de 
olika fälten. I varje fält finns en ”doxa” som är den mest osynliga men också och den mest 
självklara regeln. Med doxa menas de oskrivna regler och förbud som gäller på de olika 
fälten. Kampen börjar när en nytillkommen person börjar spelat i fältet. Här tvingar den 
nytillkomna de etablerade bryta sin tystnad (Bourdieu, 1991).   

De personer som redan finns på fältet, de etablerade, har redan nått erkännande och vill inte 
att utvecklingen skall förändras. Det här skulle medföra att det egna kapitalets ställning kan 
bli hotat. Bourdieus tanke är att det är stridigheten som utkämpas på fältet som ger 
fältbegreppet sin dynamik. Han menar att kampen inte bara gäller de attraktiva positionerna 
utan också vilka kapitalformer som anses vara legitima. Att man deltar i stridigheterna på 
fältet betyder att vi är beredda att konkurrera om fältet (Bourdieu 1991).   

De som redan nått erkännande är de som Elias (1999) kallar för de etablerade, där den 
etablerade gruppens maktställning bibehålles genom gruppens större kapacitet för 
sammanhållning samt hanteringen av de sociala mekanismer som anses vara legitima inom 
gruppen. Här utmanas de etablerade av outsiders ideligen och de s.k. outsiders ses som ett hot 
mot etablerade normer och värderingar. 
Genom att utestänga outsiders från fullt deltagande i samhället, bekräftar de etablerade sin 
egen identitet. Uteslutningen upprätthålls med hjälp av social kontroll och med skvallret som 
central mekanism, det är här som stereotyper skapas med hjälp utav fördomar. 
De etablerade tillskriver sig själva överlägsna egenskaper där den egna gruppkarisman står för 
allt som den andra gruppen inte har, vilket motiverar uteslutningen av de andra. Enligt Elias 
beror detta på ett allmängiltigt fenomen, där han menar att det i alla etablerade 
maktförhållande, vare sig det gäller kvinnor, män, fattig, rik med flera, betraktas de mäktiga 
grupperna som bättre. De är utrustade med en form av gruppkarisma, som är specifik för 
gruppens medlemmar, och ”de andra” saknar. 
Elias menar att det inom varje grupp finns en moralisk hierarki, där några uppträder mera 
moraliskt korrekt än andra inom gruppen. Denna moraliska uppdelning spelar en viktig roll 
för att etablera och upprätthålla maktskillnader. 
De etablerade tillskriver nykomlingar som helhet de dåliga egenskaperna som deras egen 
grupps ”sämsta” del uppvisar. 
   Den sociala sammanhållningen bland de etablerade som utgör deras maktresurs, gör det 
möjligt att upprätthålla skillnaderna mellan grupperna. Det resulterar i att de etablerade ser 
ner på outsiders som grupp ( Elias, N .Scotson.J L 1999). 
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Giddens (2007) beskriver innebörden av termerna fördomar och diskriminering som 
förutfattade meningar om människor där de baseras på hörsägen istället för på erfarenhet. 
Även om man får information som motsäger det man tror är de förutfattade åsikterna svåra att 
ändra på. Det är vanligt att individerna inom en kulturell miljö har positiva fördomar om sina 
egna medlemmar i gruppen, samtidigt som de har negativa fördomar om grupper som inte 
ingår i denna gemenskap. Starka fördomar mot en viss grupp av människor leder till 
svårigheter, då de inte får tillåtelse att komma till tals.  
Fördomar grundar sig på stereotypa uppfattningar, alltså fasta och rigida beskrivningar av 
grupper av människor. Oftast tillämpas stereotyper om etniska minoritetsgrupper. Många 
stereotypa uppfattningar är överdrivna men kan innehålla en viss grad av sanning.  
Samtidigt finns det stereotypa uppfattningar där individernas ilska och fientlighet riktas mot 
etniska minoritetsgrupper, som inte är det egentliga upphovet till de känslorna. Giddens 
framhåller att fördomar omfattar åsikter och attityder medan diskriminering innebär konkreta 
handlingar, inriktade mot vissa individer i en social omständighet där dessa utesluts från de 
privilegier, möjligheter och resurser som den övriga befolkningen förfogar över. Vanligtvis 
uppstår diskriminering utifrån de fördomar den enskilde har om en viss grupp men det finns 
också fördomar som inte tillämpas i praktiken. Samtidigt är det viktigt att nämna att fördomar 
inte nödvändigtvis behöver vara förutsättningen för uppkomsten av diskriminering i sociala 
sammanhang (Giddens, 2007). 
 
 
Den ojämna maktbalansen 
 
Elias (1999) menar att orsaken till underlägsenheten av ”den andra gruppen” beror på 
maktrelationen dem emellan. Att någon individ i en grupp nedvärderar en medlem i den andra 
gruppen har i grunden inget att göra med individuella egenskaper eller kvalitéer 
hos ”outsiders”. Det är medlemskap i en nedvärderad grupp eller kategori som leder till att 
dess medlemmar kollektivt betraktas som skilda och underlägsna den andra gruppen. Här 
menar Elias att detta mönster går igen även i relationer mellan samhällsgrupper och stater. 
Elias menar att det är den ojämna maktbalansen och de spänningar som denna skapar, som är 
kärnan i förhållandet. Det blir en sorts stigmatisering av ”outsidersgruppen”. 
Att trycka etiketten ”lägre värde” på en annan grupp är ett vapen som kan användas i kampen 
grupperna emellan, det är också ett sätt att upprätthålla sin egen överlägsenhet.  
Resultatet av Elias (1999) undersökning visar att ojämnt maktförhållande mellan två grupper 
som är nära beroende av varandra skapar en hierarki av moraliska värderingar av grupperna 
och deras medlemmar. Den etiska värderingen av grupperna är central i maktförhållandet 
mellan dem. Tillskrivning av etiskt värde är ett centralt funktionssätt för att bibehålla den 
etablerade gruppens överlägsenhet och för att bevara den underordnade gruppens 
underlägsenhet. De kännetecken på mänsklig underlägsenhet som en makthavande etablerad 
grupp väljer att uppfatta hos en underordnad ”outsidergrupp” är de beteenden och drag som 
skapas av själva utanförskapet och dess förtryck (Elias, N. Scotson, J L, 1999). 
   Oavsett bakomliggande orsaker menar Bourdieu (1991) för att få tillträde till det specifika 
fältet så måste man acceptera spelreglerna inom fältet.  
Individen som Bourdieu kallar agent kan endast göra sig gällande inom de fält han har 
tillräckligt med kapital för att delta i. Inom fältet är det inte agenten själv som kan värdera sitt 
kapital, det är i stället medaktörerna inom samma fält som ger agenten mandat, d.v.s. ett slags 
erkännande för att delta i fältet. En viss typ av kapital som ger ett erkännande inom ett 
specifikt fält, ger inte automatiskt ett erkännande inom ett annat fält. Ett fält avgränsas också 
av värderingar och koder som är som ett regelsystem inom fältet, det är detta Bourdieu kallar 
för doxa. Man måste acceptera doxan inom fältet för att kunna vara aktör inom det samma 
(Bourdieu, 1991).   
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Med tiden utvecklar individerna i det specifika fältet gångbara handlingsstrategier, som är ett 
resultat av en tyst förhandlingsberedskap, där gemensamma livsvillkor inom fältet byggs upp 
och reproduceras i det tysta. Ett samspel mellan individer utan dirigent, där den ena 
handlingen per automatik leder till den andra. 

 Likt musiker som spelar tillsammans utan noter, det är detta som Bourdieu kallar för Habitus. 
De tidigare upplevelserna ”gamla erfarenheter” hos aktörerna väger tyngst, där man passar sig 
för att utmana och ifrågasätta vårt habitus. Här menar Bourdieu att vi dras till de aktörer som 
delar samma inställning som vi själva, på detta sätt blir alltså habitus aldrig ifrågasatt 
(Bourdieu, 1991).     

 
Kulturella skillnader och minoriteter 
 
Anthony Giddens menar att åtskilliga kulturer skiljs åt genom såväl kulturella uppfattningar 
som det mänskliga beteendets mångfald. Olika kulturer har skilda krav på hur man skall 
uppträda i respektive land man befinner sig i. Det som anses normalt beteende i exempelvis 
mellanöstern betraktas som oacceptabelt i västländerna.  
Att det ena samhället skiljer sig anmärkningsvärt från det andra utgår ifrån den aspekten att 
skilda beteendemönster medför att det skapas generella kulturella skillnader. Giddens menar 
att mindre samhällen har en benägenhet att vara kulturellt homogena eller monokulturella. 
Kulturell homogenitet karakteriserar i stor utsträckning vissa moderna samhällen. Kulturell 
mångfald däremot är framträdande i de industriella samhällena. Enligt Giddens har nya 
samhällen bildats på grund av diverse anledningar, bland annat slaveri, kolonisering, 
emigration och globalisering, vilket har medfört flyttning och flykt av olika 
befolkningsgrupper, såväl av tvång som frivilligt (Giddens, 2007). 
Den befolkning som anlänt till respektive länder åtskiljer sig kulturellt, etniskt och språkligt 
och kännetecknas av subkulturella minoriteter som lever sida vid sida i storstäderna. I de 
skandinaviska storstadsområden finns folkgrupper som chilenare, iranier, somalier, bosnier, 
syrianer, greker, albaner, vietnameser och spanjorer. Subkulturer innefattar enligt Giddens 
alla de individer som avviker genom sitt kulturella mönster, alltså alla avvikande handlingar 
och uppträdanden som uppfattas oacceptabla av övriga i samhället. 
 För att vidmakthålla samhälleliga normer och värderingar är kulturen av grundläggande 
betydelse som bidrar till förändring och kreativitet, hävdar Giddens. I detta sammanhang 
spelar vissa subkulturers samhörighet en central roll, eftersom denna grupps gemensamma 
livsstil starkt kan inverka på samhällets företeelser och resultera i förändringsarbeten 
(Giddens, 2007). 
 
Giddens (2007) menar att skiljaktigheter mellan olika kulturella identiteter beror på de unika 
beteendemönster som individen utövar i ett visst land. Således kan det vara svårt för de 
inblandade kulturer att förstå varandras kulturella handlingar och åsikter. Olikartade kulturer 
kan skapa motsättningar mellan olika grupper och medföra problem för en nyanländ främling 
i den nya kulturella miljön, eftersom det nya landets värderingar och uppfattningar inte 
överensstämmer med främlingarnas egna. Vi är medvetna om att skiljaktigheter i uttryckssätt 
och vanor kan finnas i länder där samma språk praktiseras. Giddens konstaterar även att det är 
av stor betydelse att praktisera sina kulturella normer på människor i andra sammanhang. Det 
är emellertid svårt att acceptera en kulturell syn på de kontexter som motsätter sig de normer 
och värderingar som tillämpas i sitt eget land.  Att själv befinna sig i ett främmande land 
innebär att man inte kan ta vardagen för given på samma sätt som man gör i sitt eget land. När 
människorna vistas i en annan kulturell miljö uppstår upplevelsen av desorientering, alltså att 
individen har okunskap om landet och finner det svårt att veta funktionen i detta samt känner 
sig vilsen. Här uppstår det svårigheter för den enskilde att förstå omgivningen, eftersom 
bekantskaper som skulle kunna vara avgörande för denna kunskap saknas.  
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Modeller för etnisk integration  
 
Giddens (2007) har utarbetat tre modeller för integration.  
Den första integrationsmodellen är assimilering, vilket betyder att invandrarna anpassas till 
det nya landets värderingar och normer samtidigt som de blir delaktiga i de vanor och 
traditioner som den omgivande majoriteten har. Därigenom överger de sin egen kulturella 
härkomst.  Om en invandrare skall kunna integreras ställs anspråk på dessa, såsom att lära sig 
språket, ändra sin livsstil, sin klädsel och kulturella uppfattningar vilka är grundläggande för 
en framgångsrik assimilering.  
 
 Den andra integrationsmodellen kallas för smältdegeln som förutsätter att invandrarna inte 
behöver ta avstånd från sina traditioner, kultur och synsätt för att integreras utan alla individer 
i ett samhälle skulle blandas och smälta samman med varandra. Detta skulle så småningom bli 
grunden till nya och föränderliga kulturella mönster. Giddens menar att de etniska gruppernas 
anpassning till den omgivande sociala miljön resulterar i mångfald, när olika kulturella värden 
och normer kommer in i ett samhälle utifrån. Den mest önskvärda effekten av etnisk mångfald 
är att invandrarnas traditioner och vanor bidrar till och formar en kontinuerligt föränderlig 
social omgivning och alltså inte som enligt assimileringsperspektivet föreslår, avstår från sina 
kulturella traditioner och vanor (Giddens, 2007). 
    Den tredje och sista modellen är kulturell pluralism då ett pluralistiskt samhälle eftersträvas. 
Etiska skillnader accepteras och betraktas som viktiga delar av nationens liv. Subkulturerna 
erkänns och får därigenom samma status och samma rättigheter. Giddens betonar att det krävs 
omfattande insatser för att uppnå status ”olika men jämlika”, ett mål som blir svårt att 
uppfylla. Anledningen till detta är att den omgivande majoriteten uppfattar etniska minoriteter 
som ett hot mot jobben, personlig trygghet och mot den nationella kulturen. En vanlig 
benägenhet är att utse etniska minoriteter som syndabockar för det ena eller det andra 
(Giddens, 2007). 
 
Bruno Latours maktperspektiv 
 
Idag är man på väg bort från att betrakta makt som något statiskt i en social kultur. Intresset 
riktas istället på hur makt skapas.  
Jag har valt att använda mig av Latours perspektiv på makt, där han utgår ifrån en aktör –
nätverksteori. Latour (1998) skisserar upp två sätt att betrakta maktbegreppet på. Det ena 
kallar han för diffusionsmodellen och det andra för översättningsmodellen. 
   Enligt diffusionsmodellen beskriver Latour makten som en symbols utbredning i tid och 
rum. Det finns en initialkraft som sätter igång rörelsen och denna kraft utgör den enda energin 
och det medium som symbolen cirkulerar i. Latour menar att när man använder 
maktbegreppet som orsak för att förklara kollektivt handlande används denna modell. Här 
utgår man från att någon har makt som ger symbolen energi och hur långt den energin räcker 
beror på friktionen i rummet, d.v.s. hur stort motstånd det finns för att genomföra ordern. 
Latour menar att detta är det traditionella sättet att använda maktbegreppet. Latour menar att 
det finns ett alternativt sätt att använda sig av maktbegreppet och han redogör för detta i den 
modell han kallar för översättningsmodellen. 
I denna modell finns ingen begynnelsekraft som är starkare än någon annan kraft. Kraften 
ökar på grund av den nya energi som varje individ i kedjan tillför. Följaktligen är det alltså 
uppenbart att energin inte kan läggas på lager eller kapitaliseras.  
Vill man att symbolen skall fortsätta att röra sig i rummet måste man hela tiden hitta nya 
energikällor, man kan sålunda inte leva på gamla meriter. Maktkedjan består av aktörer och 
eftersom symbolen är i vars ens hand i tur och ordning formar var och än den i enighet med 
sina olika projekt ( Latour 1998). 
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Symbolen förändras när den går från en person till nästa. För att en order skall bli åtlydd krävs 
det enligt Latour att ordern korrigeras på ett sådant sätt, att alla i kedjan kan förändra och 
lägga till rätta för att nå sina egna mål. Att förstå maktbegreppet utifrån 
översättningsmodellen är ett steg mot att förstå makt som en konsekvens av och inte en orsak 
till kollektiv handling.  När ett kollektiv handlar så att alla känner framgång då uppstår makt 
som kan stabiliseras. 
Inom organisationer där det existerar olika professioner med olika typer av kunskap som 
värderas utifrån ett makt/statusperspektiv kan endast makt/statusperspektivet göra sig 
gällande om det finns individuella och kollektiva fördelar med denna uppdelning. Intresset 
riktas alltså på varför och hur makt uppkommer och hur makten befästs genom att individer 
och grupper banar väg för någon eller några genom att agera men minst lika viktigt är hur 
man inte agerar (Latour 1998). 
 
Diskussion och koppling av den teoretiska ramen till det undersökta området 
 
Huvudperspektivet som jag utgår från är Bourdieus tolkning av individer och grupper som 
deltagare i vår sociala värld där vi endast kan vara aktörer inom det fält som vi har 
legitimerats att delta i. Fokuseringen i min uppsats ligger på individer och grupper inom en 
specifik organisationsform. Här menar jag att Bourdieus perspektiv med sitt Habitus, kapital 
och fält fångar just den problematik, om än på ett ganska abstrakt plan, väldigt väl. 
Arbetsplatsen är det fält som de olika grupperna och individerna konkurrerar om och här 
deltar de med de olika kapital de besitter och som värderas och legitimeras av den andra 
konkurrerande gruppen. De båda grupperna deltar i ett gemensamt fält där de bägge värderas 
och legitimeras utifrån det centrala fält där hela SIS institutionsstyrelse är huvudaktör. Det är 
utifrån hur de bägge grupperna och hur deras olika kapital värderas inom det centrala 
huvudfältet som ger den ena eller andra gruppen en större legitimitet att handla inom det 
mindre gemensamma fältet.  Med den långa tid som behandlingspersonalen varit verksamma 
inom fältet anser jag att de är mycket mer etablerade inom institutionerna än lärarna där 
skolans tid som aktör inom fältet är betydligt kortare och har inte alls samma långa tradition. 
Här menar jag att det finns en poäng med Elias etablerade och outsiders där de etablerade har 
och använder sig av de verktyg som gör det svårare för outsidersgruppen att göra sig gällande. 
Med det faktum att lärarna är i en minoritetsställning och utgör mellan 12-14 procent av 
organisationen så tycker jag att det finns klara paralleller till Giddens integrationsteori.  
Här menar jag att likheterna ligger i huvudsak på hur minoriteter ofta tvingas till en 
anpassning till majoriteten för att accepteras och att de också i många fall blir tvingade till en 
integrering som de själva inte vill ha eller för den del som ingen vill ha. Jag ser också en 
tydlig koppling till majoritetens uppfattning där ofta en lyckad integration handlar om 
assimilation det vill säga att minoriteten får överge sina egna kulturella värden för att 
accepteras. Slutligen tycker jag att Bruno Latours maktperspektiv öppnar upp, ett annars 
ganska stereotypt tänkande kring hur makt skapas och reproduceras. När det gäller makt inom 
organisationer så tycker jag att detta maktperspektiv med fördel kan användas för att beskriva 
hur tradition och kultur reproduceras inom organisationer med hjälp av att individer och 
grupper drar fördelar med en viss struktur inom organisationen. Det är det här som Latour 
menar när han hävdar att varje individ måste se en fördel med den idé som läggs fram annars 
tillförs inte någon energi och idéns kraft avtar och dör ut. För att en organisation skall bevara 
en viss struktur gäller alltså att flertalet individer eller den starkare gruppen ser fördelar med 
strukturen och tillför ny energi. Ny energi tillförs på olika sätt och jag kommer att redovisa 
några i min resultatdiskussion. 
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Resultat 
 
I resultatdelen kommer jag i stora drag endast redovisa framtagen statistik, en mera ingående 
sammanhängande analys redovisas i resultatdiskussionen där också del/delar av intervjuerna 
kommer att användas. 
 
Inledningsvis kommer jag att redovisa svarsfrekvensen dels på de olika institutionerna samt 
fördelat på de bägge yrkesgrupperna. 
 

 

 
Tabell 1:1 Svarsfrekvens Institution 
 
Enligt tabell 1:1 framgår det tydligt att institution 2 har en svarsfrekvens som skiljer sig 
markant från de andra. Noterbart här är att det var denna institution där institutionschefen var 
aktiv och initierade att jag skulle presentera studien på ett ledningsgruppsmöte där alla 
avdelningsföreståndare och pedagogisk ledare var närvarande. 
Vid de övriga tre institutionerna blev studien delegerad av institutionschefen att presenteras 
av den pedagogiska ledaren vid ett ledningsgruppsmöte. Som nämnts tidigare i uppsatsen så 
skulle studien har presenterats på samma sätt vid institution 3 som institution 2, men fick 
rationaliseras av tidsbrist. 
 
  
Yrkeskategori Enkäter ut Enkäter in Svarsfrekvens 

Behandl.personal 200 117 58% 
Lärare 37 36 97% 
 
Tabell 1:2 Svarsfrekvens yrkeskategori 
 
Tabellen 1:2 visar på stora skillnader i svarsfrekvensen mellan de bägge yrkesgrupperna. Här 
har lärarna näst intill en total uppslutning och behandlingspersonalen visar en betydligt lägre 
uppslutning. Här bör också noteras att svarsfrekvensen vid institution 2 lyfter upp 
behandlingspersonalens svarsfrekvens totalt, det vill säga att vid institution 1, 3 och 4 ligger 
den faktiska svarsfrekvensen för behandlingspersonalen under 50%. 
 
Skillnader mellan lokalplaceringen och av hur man upplever integreringen 
 
Mann-Whitney testet utgår från nollhypotesen att det inte finns någon skillnad, mothypotesen 
är att det finns en skillnad. 

 
 

Tabell 2:1 Skillnader mellan fristående och gemensamma lokaler 
 
 

Institution Enkäter 
ut 

Enkäter 
in 

Svarsfrekvens 
 

1 52 29 56% 
2 58 51 88% 
3 75 41 55% 
4 60 30 50% 

Ranks

58 89,07 5166,00
96 70,51 6769,00

154

Lokalpacering
Fristående
Gemensamma
Total

integreringfungerar
N Mean Rank Sum of Ranks
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Test Statisticsa

2113,000
6769,000

-2,633
,008

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

integrerin
gfungerar

Grouping Variable: Lokalpaceringa. 
 

Tabell 2:2 Skillnader mellan fristående och gemensamma lokaler 
 
Enligt Mann-Whitney testet finns det skillnader mellan de båda grupperna. Av tabell 2:1 ser 
vi att medelrankningen är 89,07 för fristående lokaler och 70,51 för gemensamma lokaler. Vi 
kan också med hjälp av Z-värdet – 2,633 konstatera att medelrankingen för den ena gruppen 
hamnar utanför  det kritiska Z-värdet +/- 1,96 som är riktvärdet för godkänd signifikans. 
Vi noterar också enligt tabell 2:2 att Sig. (2-tailed) signifikansvärde p=0,008. Detta innebär att 
vi får förkasta nollhypotesen och på goda grunder acceptera mothypotesen att det finns 
skillnader mellan grupperna.   
 
Övriga skillnader mellan grupperna 
 
Utgångspunkten för Mann Whitney testet är nollhypotesen att det inte finns några skillnader 
mellan grupperna. Mothypotesen är att det finns skillnader mellan grupperna. 
 

Ranks

56 77,70 4351,00
83 64,81 5379,00

139
58 87,41 5070,00
96 71,51 6865,00

154
57 76,64 4368,50
96 77,21 7412,50

153
58 89,07 5166,00
96 70,51 6769,00

154

Lokalpacering
Fristående
Gemensamma
Total
Fristående
Gemensamma
Total
Fristående
Gemensamma
Total
Fristående
Gemensamma
Total

rättvisfördelning

yrkesrollåtsidosatt

tydlighetintegrering

integreringfungerar

N Mean Rank Sum of Ranks

 
Tabell 2:3 Övriga skillnader mellan grupperna 

Test Statisticsa

1893,000 2209,000 2715,500 2113,000
5379,000 6865,000 4368,500 6769,000

-1,978 -2,403 -,084 -2,633
,048 ,016 ,933 ,008

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

rättvisförd
elning

yrkesrollå
tsidosatt

tydlighetint
egrering

integrerin
gfungerar

Grouping Variable: Lokalpaceringa. 
 

Tabell 2:4 övriga skillnader mellan grupperna 
 
Enligt tabell 2:4 finner vi att det finns flera faktorer som skiljer de båda grupperna åt. 
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Rättvis fördelning              p=0,048 
Yrkesroll åsidosatt             p=0,016   
 
Här är ytterligare två faktorer som skiljer de bägge grupperna åt med ett p-värde som även 
bekräftar att vi får förkasta nollhypotesen och åter igen på goda grunder ha tilltro till 
mothypotesen, att det finns skillnader som antagligen kan härledas till lokalplaceringen. 
I tabell 2:3 kan vi notera följande.  På variabeln tydlighet i integreringen så är  
medelrankingsvärdet i stort sätt lika: Fristående =76,64 och Gemensamma 77,21. 
 Det bör tolkas som att de bägge grupperna upplever i stort sätt samma tydlighet i hur 
integreringen/samverkan skall fungera. Med i stort sätt likartad upplevelse på hur 
integreringen/samverkan skall praktiseras så upplevs den alltså fungera sämre i gemensamma 
lokaler än i fristående. Här kan vi också konstatera att genomgående står gemensamma 
lokaler för det lägsta värdet, alltså en mera negativ upplevelse. 
 
Finns det någon skillnad mellan grupperna som kan härledas till lärarnas minoritetsställning? 
 
Här vill jag undersöka om lärarna som är i en minoritetsställning påverkar upplevelsen av hur 
integreringen fungerar. Min hypotes här är att lärarna påverkas negativt när de blir 
underställda avdelningsföreståndaren. 
Utgångspunkten i Kruskal-Wallis testet är nollhypotesen att det inte finns någon skillnad som 
beror på lärarna som minoritetsgrupp. Mothypotesen är att det finns skillnader som beror på 
lärarna som minoritetsgrupp.  
 
Kruskal-Wallis Test 
 

Ranks

51 76,52
60 77,68
42 76,62

153
52 69,03
60 84,06
42 78,62

154

Pedenhet
Fristående Egen
Gemensamma Egen
Gemensamma undavd
Total
Fristående Egen
Gemensamma Egen
Gemensamma undavd
Total

tydlighetintegrering

integreringfungerar

N Mean Rank

 
  Tabell 2:5 skillnader utifrån lokalplacering och vem lärarna har som chef 

Test Statisticsa,b

,027 3,543
2 2

,986 ,170

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

tydlighetint
egrering

integrerin
gfungerar

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Pedenhetb. 
 

Tabell 2:6 skillnader utifrån lokalplacering och vem lärarna har som chef 
 
Här kan vi utläsa att det finns en skillnad i upplevelsen där lärare och behandlingspersonal är 
en gemensam grupp.  
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Skillnaden är dock inte på en signifikansnivå p=0,170 som gör att vi kan utesluta slumpen. 
Här tycker jag att det ändå finns intressanta resultat att lägga märke till. I tabell 2:3 visade 
resultatet att integreringen upplevdes som mer positiv i fristående lokaler. Här i tabell 2:5 på 
medelrankingen får vi indikationer på att integreringen tycks upplevas bäst där skola och 
behandling arbetar i gemensamma lokaler där skolan har en fristående självständig 
pedagogisk enhet. 
Här får vi gå vi vidare och jämför grupperna lärare och behandlingspersonal var för sig för 
och se om det skiljer sig mellan de bägge grupperna. 
 
Kruskal-Wallis Test 
Endast behandlingspersonal 
 

Ranks

45 57,98
42 56,18
30 64,48

117
45 51,76
42 59,86
30 68,67

117

Pedenhet
Fristående Egen
Gemensamma Egen
Gemensamma undavd
Total
Fristående Egen
Gemensamma Egen
Gemensamma undavd
Total

tydlighetintegrering

integreringfungerar

N Mean Rank

 
  Tabell 2:7 skillnader utifrån lokalplacering och vem lärarna har som chef 

Test Statisticsa,b

1,343 5,003
2 2

,511 ,082

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

tydlighetint
egrering

integrerin
gfungerar

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Pedenhetb. 
 

Tabell 2:8 skillnader utifrån lokalplacering och vem lärarna har som chef 
 
När vi endast jämför behandlingspersonalen som enskild grupp så ser vi att det högsta 
medelranksvärdet 68,67 får gemensamma lokaler med lärarna underställda 
avdelningsföreståndaren. Vi börjar också närma oss ett godtagbart signifikansvärde p=0,082 
men vi får acceptera att det möjligtvis kan vara slumpen som ger oss detta resultat. 
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Kruskal-Wallis Test 
Enbart lärare 
 

Ranks

6 17,00
18 21,61
12 14,58
36

7 20,07
18 23,31
12 11,92
37

Pedenhet
Fristående Egen
Gemensamma Egen
Gemensamma undavd
Total
Fristående Egen
Gemensamma Egen
Gemensamma undavd
Total

tydlighetintegrering

integreringfungerar

N Mean Rank

 
  Tabell 2:9 skillnader utifrån lokalplacering och vem lärarna har som chef 

Test Statisticsa,b

3,876 8,921
2 2

,144 ,012

Chi-Square
df
Asymp. Sig.

tydlighetint
egrering

integrerin
gfungerar

Kruskal Wallis Testa. 

Grouping Variable: Pedenhetb. 
 

Tabell 2:10 skillnader utifrån lokalplacering och vem lärarna har som chef 
 
I tabell 2:9 ser vi att den högsta medelrankingen 23,31 har gemensamma lokaler där lärarna 
har en egen fristående pedagogisk enhet och är underställda den pedagogiska ledaren. 
I tabell 2:10 kan vi även se signifikansvärdet p=0,012 som betyder att vi kan förkasta 
nollhypotesen och på goda grunder acceptera mothypotesen. 
 
Vi kan alltså med hjälp av resultaten enligt tabell 2:5-2:10 konstatera att det finns en skillnad 
som kan kopplas till lärarna och deras minoritetsförhållande. Här är det uppenbart att 
skillnaden inte ensamt kan tillskrivas lokalernas placeringar utan även faktorn att lärarna har 
en fristående pedagogisk enhet där man också har den pedagogiska ledaren som chef inverkar. 
Behandlingspersonalens verkar däremot ha en positiv upplevelse av integreringen när lärarna 
integreras i avdelningen och där avdelningsföreståndaren är chef för all personal. 
 
Finns det någon skillnad mellan lärare och behandlingspersonal hur de upplever den tid som 
de tilldelas på gemensamma möten? 
 
Mann-Whitney Test 
 

Ranks

117 79,69 9324,00
33 60,64 2001,00

150

Yrkeskategori
Behandlingspersonal
Lärare
Total

utrymme
N Mean Rank Sum of Ranks

 
  Tabell 2:11 skillnader i hur man upplever den egna gruppens tid på gemensamma möten 
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Test Statisticsa

1440,000
2001,000

-2,458
,014

Mann-Whitney U
Wilcoxon W
Z
Asymp. Sig. (2-tailed)

utrymme

Grouping Variable: Yrkeskategoria. 
 

  Tabell 2:12 skillnader i hur man upplever den egna gruppens tid på gemensamma möten 
 
Enligt tabell 2:11 ser vi en betydande skillnad mellan de bägge personalgrupperna. Vi kan 
också i tabell 2:12 se att signifikansvärdet p=0,014 vilket betyder att vi kan på goda grunder 
anse att det finns en skillnad mellan grupperna hur de upplever fördelningen mellan tiden på 
de gemensamma mötena. 
 
 
Finns det någon samvariation mellan de olika faktorerna som skiljer grupperna åt? 
 
I  Spearman´s korrelationstest är nollhypotesen att det inte finns någon samvariation mellan 
någon av faktorerna. Mothypotesen blir att det finns samvariation mellan någon eller några 
faktorer.  
 

Correlations

1,000 ,417** ,228** -,074 ,215** ,423**
. ,000 ,004 ,363 ,008 ,000

154 153 154 154 153 139
,417** 1,000 ,530** ,151 ,404** ,404**
,000 . ,000 ,063 ,000 ,000
153 153 153 153 153 138

,228** ,530** 1,000 ,025 ,362** ,291**
,004 ,000 . ,755 ,000 ,001
154 153 154 154 153 139

-,074 ,151 ,025 1,000 ,074 ,109
,363 ,063 ,755 . ,363 ,202
154 153 154 154 153 139

,215** ,404** ,362** ,074 1,000 ,261**
,008 ,000 ,000 ,363 . ,002
153 153 153 153 153 138

,423** ,404** ,291** ,109 ,261** 1,000
,000 ,000 ,001 ,202 ,002 .
139 138 139 139 138 139

Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N
Correlation Coefficient
Sig. (2-tailed)
N

integreringfungerar

tydlighetintegrering

ekonomiskinsyn

yrkesrollåtsidosatt

utrymme

rättvisfördelning

Spearman's rho

integrerin
gfungerar

tydlighetint
egrering

ekonomis
kinsyn

yrkesrollå
tsidosatt utrymme

rättvisförd
elning

Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).**. 
 

Tabell 3:1 Samvariation mellan faktorer 
 
Här visar korrelationstestet att det finns signifikant samvariation mellan fem av de sex 
faktorerna med varierande styrka där p-värdet indikerar på att om nollhypotesen skulle vara 
sann så är chansen för detta resultat mindre än 1%. 
Jag skall lyfta fram några som jag uppfattar som speciellt intressanta samband. 
  
Det finns en stark samvariation mellan tydlighet i integrering och integrering fungerar. 
p=0,000 r=0,417 
r-värdet påvisar en positivt stark samvariation. Resultatet bör tolkas som att ju större tydlighet 
det finns i hur man skall integreras och samverka desto bättre upplever individen att 
integreringen fungerar. 
 
 
 
Det finns också en stark samvariation mellan integreringen fungerar och rättvis fördelning. 
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p=0,000  r=0,423 
 
 r-värdet påvisar en positiv stark samvariation. Här bör vi göra tolkningen att ju bättre man 
upplever integreringen desto mera rättvist upplevs fördelning av ekonomiska resurser. Vi kan 
också se att det råder en stark samvariation mellan tydlighet i integrering och vilket utrymme 
som de olika personalgrupperna ges under möten. 
p=0,000  r=0,404 
   
En mycket intressant samvariation finns mellan tydlighet i integrering och ekonomisk insyn. 
p= 0,000  r=0,530 
r-värdet indikerar på ett starkt samband. 
En möjlig tolkning här kan vara att samvariationen beror på en otydlighet i organisationen 
som helhet. Ledning når inte ut till personalen med tydliga ramar vad det gäller 
samverkansformen samtidigt som de ekonomiska resursernas fördelning inte når ut till 
personalen. 
 
Det finns också en svag samvariation mellan ekonomisk insyn och rättvis fördelning. 
p=0,001  r= 0,291 
r-värdet indikerar på ett svagt samband. 
En tänkbar tolkning kan vara att vid dålig insyn i ekonomin förefaller det troligt att den ena 
gruppen ”tror” att den andra gruppen får bättre resurser. 
 
 
Skillnader mellan olika avdelningar i medelvärdesranking i upplevelse av tydlighet och 
upplevelsen hur integrering/samverkan fungerar 
 

Ranks

17 57,79
6 36,75
6 92,50

10 83,70
11 60,36
11 98,32
12 72,92
9 72,00
3 83,50

11 63,14
12 110,25
6 26,33
9 83,67
9 89,67
9 78,00
3 76,17
5 79,00

149
18 74,72
6 11,50
6 43,75

10 101,25
11 55,00
11 57,77
12 76,63
9 74,56
3 76,00

11 77,00
12 114,71
6 62,42
9 48,83
9 107,83
9 85,89
3 93,00
5 103,40

150

avdelning
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Total
A
B
C
D
E
F
G
H
I
J
K
L
M
N
O
P
Q
Total

tydlighetintegrering

integreringfungerar

N Mean Rank

 
Tabell 4:1 Skillnader mellan de olika avdelningarna i upplevelsen av tydlighet och hur 
integrering/samverkan upplevs. 
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Tabell 4:1 är mycket intressant. Här jämförs medelvärdesrankingen det vill säga en skattning 
på hur högt de olika avdelningarna har värderat de två ingående faktorerna i tabellen. Här kan 
vi se att avdelning K toppar både upplevelsen av tydligheten hur integrering/samverkan skall 
praktiseras och upplevelsen integrering/samverkan fungerar. Det som gör detta resultat 
intressant är att det motsäger de andra resultaten som påvisar att det är i fristående lokaler som 
integrering/samverkan upplevs som mest positiv. Avdelning K är en avdelning där man 
jobbar i gemensamma lokaler och där lärarna är underställda avdelningsföreståndaren. 
 
 
Resultatdiskussion  
 
Jag skall inleda denna diskussion med lite reflektioner över den svarsfrekvens jag redovisade i 
tabell 1:1 och 1:2. Mitt syfte med att förankra studien hos institutionsföreståndaren på en 
institution samt låta den pedagogiska enheten på de tre andra institutionerna presentera 
studien var följande: att undersöka betydelsen av ett tydligt ledarskap samt att få klarhet i om 
betydelsen av integrering och samverkan uppfattas som lika viktig av de bägge 
personalgrupperna. 
Jag tycker resultatet i tabell 1:1 är mycket tydligt. Den institutionen där institutionschefen var 
engagerad och där alla avdelningsföreståndarna fick ta del av studiens syfte visar betydelsen 
av ett tydligt ledarskap. Vid denna institution ville men också ha feedback på studiens resultat. 
Studien var viktig och det visade sig också i ett 88%-igt deltagande. 
Tabell 1:2 visar också mycket tydligt vem det är som är mest angelägen om integreringen och 
samverkans betydelse. Alla lärare utom en svarade på enkäten men endast 50% av 
behandlingspersonalen.  
Från en intervju med en representant från skolan lyfter jag fram följande citat: ”Initiativ till 
samverkan tas oftast på skolans initiativ. Med detta menar jag inte att det skulle finnas ett 
aktivt motstånd från behandlingspersonalen, men det är skolan som tar initiativet”. 
Detta ligger väl i linje med det faktiska resultatet som studien visar. 
Men kan också med utgångspunkt i Elias (1999) teori göra följande analys: 
   Den sociala sammanhållningen bland de etablerade som utgör en av deras maktresurser gör 
det möjligt att upprätthålla skillnaderna mellan grupperna. Det resulterar i att de etablerade ser 
ner på outsiders som grupp. Jag tycker man kan tolka resultatet som att det finns en stor social 
samanhållning inom behandlingspersonalen som grupp där man kollektivt tog avstånd från 
studien där den presenterades av skolan. Härmed använde man sig av den maktresurs som den 
etablerade gruppen besitter genom kollektivt handlande. 
 Utifrån Latours (1998) maktperspektiv så är makt en konsekvens av kollektiv handling. Här 
har det ingen betydelse vem som startar i maktkedjan utan varje enskild handling bygger på 
ett eget vinnande i processen där varje enskild ej ifylld enkät tillförde energi till 
maktsymbolen behandlingspersonalen. 
Den höga svarsfrekvens från den institution där studien legitimerades av institutionschefen 
uppnåddes av den anledningen att institutionschefen samlade kapitalformer inom fältet gav 
studien legitimitet.  
Det som inträffade när skolan var initiativtagare till studien var att skolans samlade kapital 
inte räckte till för att få det mandat inom fältet som kunde legitimera studien(Bourdieu 1993). 
Här kan det naturligtvis vara andra anledningar som medverkat till den stora skillnad som 
resultatet åskådliggör, men med tanke på att den låga svarsfrekvensen återkommer på tre olika 
institutioner där skolan presenterade studien bör det ge stadga till mitt resonemang. 
 
Ett annat resultat som jag vill lyfta fram är resultatet i tabell 2:11 och tabell 2:12.  
Itemet som skulle besvaras i enkäten var om de upplevde att de som yrkesgrupp fick 
tillräckligt med utrymme under gemensamma möten. 
  

29 



 

Här kan vi se att det skiljer sig mycket åt mellan de bägge grupperna där signifikansnivån 
påvisar ett statistiskt vetenskapligt godtagbart värde. Behandlingspersonalens upplevelse är 
mycket mera positiv en lärarnas där lärarna tycker att de ges alldeles för lite tid under de 
gemensamma mötena. Från en intervju med en lärare kommer följande citat: ”I många fall 
upplever nog lärarna att de inte får tillräckligt med tid på avdelningsmötena där det ofta 
upplevs att de får den tid som blir över. Det handlar också om hur läraren blir bemött under 
de gemensamma mötena där dålig respons och kroppshållning ibland talar sitt tydliga språk”. 
Det här citatet ger tyngd åt det redovisade resultatet. Åter igen tycker jag att man kan koppla 
det här till vem det är som behärskar det gemensamma fältet där de etablerade ibland 
använder sig av den kollektiva tystnaden som ett maktmedel (Bourdieu 1993). 
 I fältet utmanas de etablerade av outsiders där outsiders ofta upplevs som hot mot etablerade 
normer. Genom att stänga ute outsiders från fullt deltagande bekräftar de etablerade sin egen 
identitet och befäster sin egen ställning genom den här typen av social kontroll. (Elias, 1999) 
Som minoritet är det svårt och näst intill omöjligt att försvara sig mot den här typen av tyst 
maktutövande och i de flesta fall enligt Giddens (2007) består försvaret av att mycket tydligt 
markera sin egna kulturella prägel. Inom det undersökta fältet resulterar försvaret i att lärare 
blir ”mer” lärare och möjligheten till ett legitimerande av sitt kapital minskar. Återigen är 
kopplingen tydlig till Latours (1998) maktperspektiv. Makt är inte en orsak till ett kollektivt 
handlande utan en konsekvens av ett kollektivt handlande. 
 
En av frågeställningarna var om det var någon skillnad i upplevelsen av hur 
integreringen/samverkan fungerar mellan de som arbetade i gemensamma lokaler och de som 
arbetade i fristående lokaler? Enligt tabell 2:1 och tabell 2:2 finns det en sådan skillnad och 
skillnaden är också signifikant. Integreringen/samverkan upplevs fungera bättre där de båda 
grupperna arbetar i fristående lokaler och en trolig orsak till detta kan vara att det 
gemensamma fältet minimeras och tillfällen där de bägge yrkeskategorierna utmanar varandra 
minskar. I de fristående lokalerna där de oftast omges av individer tillhörande samma grupp 
får de bekräftelse från den egna gruppen och identifierar sig med den gemensamma kultur 
som råder inom det egna fältet. I de fristående lokalerna är ”vi och dom” kategorierna tydliga 
där båda grupperna tillskriver den egna gruppen överlägsna egenskaper och den egna 
gruppkarisman är stor. Så långt verkar de båda grupperna föredra fristående lokaler. 
 
I resultatredovisningen nämndes att utifrån tabell 2:3 kan vi se att det inte föreligger någon 
skillnad mellan grupperna i hur de upplever tydlighet i hur integrering/samverkan skall 
fungera. (Med andra ord: har det från central/chefsnivå framkommit tydliga direktiv på vilket 
sätt integrering/samverkan skall praktiseras?) Medelranksvärdena är nästan identiska.  
   Utifrån detta får vi göra en korrigering av tidigare tolkning av att upplevelsen av 
integreringen/samverkan fungerar bättre i fristående lokaler. En mer nyanserad tolkning blir: 
Det är sannolikt att gemensamma lokaler är känsligare för en otydlighet i arbetsstrukturen och 
dess rollfördelning när det gäller hur integrering/samverkan skall praktiseras. Detta leder oss 
fram till följande hypotes. Föreligger det en otydlighet i hur integrering/samverkan skall 
praktiseras så förefaller det vara mer attraktivt att bedriva de olika verksamheterna i fristående 
lokaler.  
En trolig orsak till att gemensamma lokaler upplevs som negativt för integrering/samverkan 
när det finns en otydlighet i strukturen kan bero på den egna gruppens förväntningar på den 
andra gruppen. Här kan det ofta bli diskussioner som handlar om vad man egentligen har för 
yrke och vilken arbetsbeskrivning man har. 
 På frågan: Kan du känna ett motstånd från lärarna när det gäller samverkan så som du 
uppfattar den, fick jag följande svar? Ja det kan jag känna, där man får kommentarer som ”vi 
är inte behandlingspersonal”, men det är givetvis tvärtom också. Vi måste kunna gå utanför 
våra yrkesroller. På frågan hur en konfliktsituation kan se ut fick jag följande svar från skolan. 
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Om en elev väljer att inte gå till skolan så verkar behandlingspersonalen bli helt tagna på 
sängen. Det är nästan som att eleven skall till skolan till vilket pris som helst. Om nu eleven 
väljer att inte gå till skolan måste det i rimlighetens namn bero på någonting. Det borde vara 
intressant ur behandlingssynpunkt att ta reda på det. Här sätts samverkan på prov”. Här kan 
en rimlig tolkning vara att fördomar om varandra som gruppstereotyper bildar den 
referensram som man använder för att lyfta fram den andra gruppens sämsta egenskaper. Elias 
(1999) menar att grunden till att någon grupp använder sig av ”Stigmatisering” av den andra 
gruppen är att försöka att bibehålla eller att skapa ett maktövertag där den egna gruppens 
kultur och värderingar ger gruppens en speciell karisma.  
 
Andra faktorer som skiljer de bägge grupperna åt är enligt tabell 2:4 rättvis fördelning och 
yrkesroll åsidosatt. Här är det återigen de fristående lokalerna som står för den högsta 
medelvärdesrankingen och de gemensamma lokalerna står för en betydligt mer negativ 
upplevelse. Här menar Elias (1999) att i en strävan att sprida fördomar om den andra gruppen 
inom sin egen grupp så skapas också indirekt en känsla av att den andra gruppen borde kunna 
prestera mer med tanke på de stora resurser som de har. Ett citat från 
behandlingssidan:”Skolan har så pass goda resurser så de kunde gott ta hand om eleverna 
non-stop hela dagen”. Ett annat citat från skolan: ”De är tre behandlingspersonal på dagen 
när eleverna är i skolan i stort sett hela dagen snacka om resurser”.  
Att man upplever sin yrkesroll mer åsidosatt i gemensamma lokaler bör kunna förklaras bl.a. 
utifrån det maktspel som hela tiden sker i det gemensamma fältet där två yrkesprofessioner 
som på olika sätt markerar sin egen särart ( Bourdieu 1994).  
Här kan antagligen också brist på positiv feedback över gränserna generera en upplevelse av 
ett åsidosättande av yrkesrollen.  
 
I tabell 2:5 – 2:10 framkommer intressanta resultat som bör ha relevans för den 
omorganisationsstruktur som är gängse inom SIS skol- och behandlingshem. Utgångspunkten 
är åter igen upplevelsen av integrering/samverkan. Utifrån de här resultaten bör vi göra 
följande tolkning enligt tabell 2:9 och 2:10. Lärarna som inom institutionerna är i kraftig 
minoritet reagerar mycket negativt på en uppdelning där de hamnar i än kraftigare 
minoritetsställning när de knyts till en avdelning och samtidigt blir underställd 
avdelningsföreståndaren. Behandlingspersonalen reagerar däremot positivt och upplever att 
integreringen/samverkan fungerar bättre när lärarna tillhör avdelningen och blir underställd 
avdelningsföreståndaren. Här bör tilläggas att behandlingspersonalens positiva upplevelse inte 
uppfyller en godtagbar signifikansnivå det gör däremot lärarnas negativa upplevelse. Där 
lärarna upplever att integrering/samverkan fungerar bäst är gemensamma lokaler med en 
fristående pedagogisk enhet där de är underställda den pedagogiska ledaren. Här menar jag att 
de problem som är av minoritetskaraktär förstärks ytterliggare när läraren förlorar sin 
naturliga chef. Med utgångspunkt i Giddens (2007) tre integrationsmodeller gör jag följande 
tolkning. Så länge lärarna har sin naturliga chef och därmed också en naturlig koppling till sin 
kulturella tillhörighet med dess värderingar och normer leder det till att lärarna kan bevara sin 
professions särprägel. Här menar jag att just kopplingen till den egna kulturen är av största 
vikt för att lärarna skall känna sig trygga i sin yrkesprofession och kunna agera utifrån en 
gemensam pedagogisk ram som bör ligga som grund för lärarnas uppdrag. För att en minoritet 
skall kunna fungera utifrån sin kulturella prägel krävs kulturell pluralism, det vill säga 
fullständigt accepterande av varandras olikheter där olikheter beaktas och ses som viktiga 
delar i en helhet. Olika men jämlika. ”Vi måste få större acceptans för våra olika roller men 
vi måste också bli bättre på att ta ett större gemensamt ansvar i alla processer”.  
Här verkar just acceptans vara en akilleshäl och det stämmer väl överens med den 
problematik som Giddens (2007) menar finns i den kulturella mångfalden. 
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Utifrån behandlingspersonalens perspektiv så upplever de en större tillfredsställelse med hur 
integrering/samverkan fungerar där läraren inte har samma möjligheter till att bevara sin 
kulturella särprägel. När läraren fråntas sin naturliga kulturella koppling samt befinner sig i en 
kraftig minoritetsställning blir trycket på läraren stort att successivt anpassa sig till 
behandlingspersonalens normer och värderingar, läraren assimileras. Assimileringsprocessen 
behöver inga direktiv för att påbörjas. Den är ofta en mänsklig självbevarelsedrift för sin egen 
överlevnad. Assimileringsprocessen fortgår hela tiden där man ofta hamnar i konflikt med sig 
själv och sin egen kulturs förespråkare när man överger sina kulturella värderingar för att dra 
egna fördelar med större acceptans och erkännande från majoritetsgruppen. Giddens (2007) 
beskriver assimilering som en process där man på sikt överger sin kulturella härkomst och 
invandraren (läs läraren) ändrar språk, livsstil och kulturella uppfattningar vilket är 
grundläggande för en framgångsrik assimilering. 
 
Samvarierande faktorer 
 
Utifrån tabell 3:1 kan vi se att det är flera faktorer som samvarierar, vi har alltså ett ganska 
komplext förhållande mellan de olika faktorerna. Här skulle det vara önskvärt att kunna 
precisera vad som faktiskt ligger först på tidsaxeln för att definiera ett verkligt samband 
mellan två faktorer. För detta ändamål skulle det krävas en multivariat regressionsanalys, då 
skulle vi även kunna se hur stor del som kunde föras tillbaka på den oberoende variabeln. I 
den här studien utgår vi ifrån en enkätundersökning med attitydfrågor och då får vår 
utgångspunkt vara att det existerar en samvariation. 
Det finns ändå en del intressanta noteringar i tabellen att reflektera över jag skall lyfta fram de 
som jag tycker är de mest intressanta.   
 
Samvariationen mellan tydlighet i integrering/samverkan och upplevelsen av 
integrering/samverkan tolkar jag som en ganska logisk koppling. Tolkningen att ju större 
otydlighet i hur integrering/samverkan skall praktiseras desto mer negativ upplevelse av hur 
integrering/samverkan fungerar. Här har vi en väldigt stark korrelation och denna 
samvariation känns som ganska naturlig. Här känns det naturligt att härleda denna 
samvariation till en otydlighet ifrån ledande ställning att konkret tala om varför och hur man 
skall samverka. En otydlighet i integrering och samverkansformen leder till en otydlig 
rollfördelning där de båda grupperna förväntar sig mer av den andra. När förväntningarna inte 
uppfylls lägger man ofta allt det negativa på den andra gruppen och det skapas negativa 
attityder till de andra. Dessa negativa attityder sprider sig likt ringar på vattnet till andra 
områden som kanske inte är relevanta med det resulterar i en samvariation med andra faktorer. 
Samvariationen mellan hur integreringen fungerar och rättvis fördelning är antagligen ett 
resultat som kan tillskrivas detta. 
 
Samvariationen mellan ekonomisk insyn och rättvis fördelning anser jag att det finns goda 
grunder att acceptera som en samvariation. Dels finns det en måttlig stark korrelation som är 
signifikant, det känns också som en naturlig koppling där egna osakliga uppfattningar lätt kan 
bli sanningar. ”Ja, institutionschefen måste öppet visa hela ekonomin, beläggning, eventuella 
förändringar och tjänster till ledningsgruppen. Här är det viktigt att alla olika 
personalgrupper är representerade så att de själva kan nå ut med ett enhetligt budskap till all 
personal inom organisationen. Det uppstår allt som oftast hjärnspöken ur egna spekulationer 
som får en negativ inverkan på samverkansklimatet.” Jag tycker detta citat styrker mitt 
resonemang och lyfter fram vikten av en öppet verifierad och presenterad ekonomi för ett 
bättre samverkansklimat. 
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En annan mycket intressant samvariation är den mellan tydlighet i integrering och ekonomisk 
insyn. Jag skall lyfta fram två tänkbara tolkningar av detta resultat. 
 Den ena tolkningen är att det är en bristfällig kommunikation mellan de olika 
ledningsnivåerna och personalgrupperna. Den andra tolkningen är att det från chefsnivå, 
möjligtvis även från centralt håll, ligger en medveten strategi i att inte vara öppen och tydlig. 
Vilken tolkning som har företrädesrätt eller om det är en samvariation mellan de bägge är 
antagligen omöjligt att besvara men konsekvensen av de olika alternativen menar jag har en 
stor negativ inverkan på integrering och samverkansförutsättningarna som helhet vilket 
samvariationen visar.  
 
Det motsägelsefulla resultatet? 
 
I tabell 4:1 framkommer att det är på en gemensam avdelning där lärarna är underställda 
avdelningsföreståndaren som enligt medelvärdesrankingen ligger högst när det gäller 
tydligheten i hur integrering/samverkan skall fungera och upplevelsen av hur integreringen 
fungerar. Här måste vi göra tolkningen att det är här på den här avdelningen som det finns en 
markerad tydlighet i hur integrering/samverkan skall fungera och upplevelsen verkar vara att 
den fungerar. Det unika med den här avdelningen är att den skiljer sig markant ifrån de andra 
avdelningarna med samma organisationsstruktur. De övriga avdelningarna inom samma 
organisationsstruktur har ett betydligt lägre värde i tabellens medelvärdesranking. Motsäger 
det här tidigare tolkningar jag gjort i resultatdiskussionen? Jag menar att det inte gör det, 
snarare styrker det mitt resonemang. Jag menar att på avdelning K finns det tydliga 
instruktioner hur man skall praktisera integrering och samverkan. På avdelning K finns det ett 
pedagogiskt helhetsperspektiv som i någon form ersätter lärarens normala koppling till sin 
egen yrkesprofessionskultur. På avdelning K är förutsättningar tillrättalagda för en möjlighet 
till att integrering och samverkan kan bli ett effektivt verktyg för ett bra resultat ur ett 
helhetsperspektiv. ” Med den målgrupp vi arbetar med så har vi sett stora fördelar med att ha 
ett pedagogiskt tankesätt i allt vi gör. 
Vi har inlett ett samarbete med specialpedagogiska institutet och i inledningsfasen hade jag 
flera samtal med Håkan Jenner där jag tycker att han har intressanta infallsvinklar hur ett 
samarbete mellan skola och behandling kan se ut. Jag delar Jenners syn fullt ut, och att inte 
använda oss av ett pedagogiskt förhållningssätt anser jag vara uteslutet idag.” Här tror jag 
att vi har den länk som antagligen fyller det pedagogiska tomrum som eventuellt kan uppstå 
när lärarens normala kontaktytor begränsas. 
”När vi startade upp avdelningen var vi en grupp med olika bakgrund och därför drog lite 
olika viljor åt olika håll inledningsvis, men skolan och lärarnas plats har aldrig ifrågasatts. 
De var med på samma villkor när vi startade i den dagliga verksamheten och de deltar alltid i 
alla avdelningens möten och andra aktiviteter. Vi har alla ett gemensamt ansvar för eleven 
och då måste lika villkor gälla. Vi är faktiskt lika beroende av varandra och våra olika 
kompetenser för att göra ett bra jobb.” Här menar jag att vi har en avgörande orsak för den 
positiva attityd som finns mellan de bägge grupperna. När avdelningen startades upp 
nyanställdes all personal där ramarna för organisationsstrukturen fanns med från början. Här 
var man från början överens om en likavärdeslinje. Vad som mer styrker denna hypotes är att 
avdelning K var den enda avdelning där behandlingspersonal och lärare såg sig tillhöra 
samma avdelning/team. Alla de övriga avdelningarna som har gemensamma lokaler såg sig 
som två grupper, vi och dem, enligt enkäten. 
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 Slutsats och svar på frågeställningen 
 
Jag tycker att studien har visat på tydliga skillnader mellan fristående skollokaler och 
gemensamma lokaler i upplevelsen av hur integrering/samverkan fungerar.  

 
Studien påvisar också en stark samvariation mellan faktorerna upplevelsen av att det finns en 
tydlighet i hur man skall integreras och samverka och upplevelsen av hur 
integrering/samverkan fungerar.  
Att vi får de här tydliga skillnaderna mellan lokalplaceringarna bör rimligtvis tolkas som att 
integrering/samverkan i gemensamma lokaler är mycket känsligare för en otydlighet i hur 
integrering/samverkansformen skall bedrivas.  
Andra faktorer som inverkar på upplevelsen av hur integrering/samverkan fungerar är om 
lärarna har den pedagogiska ledaren som chef eller är underställd avdelningsföreståndaren. 
Här reagerade lärarna negativt i upplevelsen på hur integrering/samverkan fungerade när de 
var underställda avdelningsföreståndaren och var verksam i gemensamma lokaler. 
Behandlingspersonalen reagerade däremot positivt. 
 Där lärarna var underställda den pedagogiska ledaren i gemensamma lokaler påverkades 
upplevelsen av integrering/samverkan positivt för lärarna. Behandlingspersonalen reagerade 
däremot negativt. Här är det uppenbart att både lärare och behandlingspersonal upplever att 
integrering/samverkan fungerar bäst i gemensamma lokaler men de kräver två helt skilda 
organisationsmodeller för att upplevelsen skall vara positiv. Här vill jag ändå påpeka att 
oavsett vilken organisationsmodell där någon av de båda gruppernas upplevelse är positiv så 
överväger den andra gruppens negativa upplevelse. Utifrån det här resonemanget menar jag 
att man på goda grunder kan hävda att totalt sett så upplevs integrering/samverkan som mest 
positiv där skol och behandlingspersonal jobbar i åtskilda eller fristående lokaler, i alla fall så 
länge det finns en otydlighet i hur integreringen och samverkan skall praktiseras.  
Det finns också en komplicerad samvariation mellan faktorerna upplevelsen av: integrering 
fungerar, tydlighet i integreringen, ekonomisk insyn, rättvis fördelning och utrymme under 
team/avdelningsmöte. Alla de här faktorerna som samvarierar är alla faktorer som påverkar 
upplevelsen av hur integrering/samverkan fungerar. Här menar jag att det finns all anledning 
för institutionschefer, avdelningsföreståndare och pedagogisk ledare att diskutera varför man 
inte når ut till personalgrupperna med relevant information inom de samvarierande 
faktorernas berörda område. Jag menar att även här kan vi på goda grunder tro att upplevelsen 
av hur integrering/samverkan fungerar oavsett lokalplacering eller organisationsstruktur, 
skulle öka om man jobbade med att nå ut till personalen i dessa frågor. 
 
 
Slutdiskussion 
 
Jag tycker att den här studien och uppsatsskrivandet har varit mycket intressant och lärorikt 
samtidigt har den verkligen väckt mitt intresse kring organisation och ledarskap som 
uppenbarligen blir ett intressant spår på min sociologiska resa. 
 
Utgångspunkten för den här studien har varit att belysa om fristående eller gemensamma 
lokaler gör någon skillnad för hur integrering/samverkan upplevs där den ena gruppen är i 
kraftig minoritet och många gånger anses som underställd den andra gruppen. 
Jag tycker att mitt metodval har varit till stor hjälp när det gäller att på något sätt dokumentera 
den problematik som föreligger inom samverkansområdet inom SIS skol- och 
behandlingshem. Här anser jag att enkätstudien bidrog i hög grad till att empiri kunde 
sammanställas och utgöra en början i ett stort sett outforskat område. 
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 I den här studien var lärare och behandlingspersonal inom SIS skol och behandlingshem i 
fokus, men jag tror att likartad problematik existerar inom de flesta områden där det av olika 
anledningar existerar ett ojämlikt förhållande. 
 Så här i efterhand kan jag se en stor fördel med den valda flerfaldiga metod där det har känts 
tryggt att ha intervjuer som tolkningshjälp till den kvantitativa delen. Det har också dykt upp 
nya saker under resans gång där jag kan känna att flera intervjuer skulle ha bidragit till ett 
vetenskapligt lyft men tidsramen har inte räckt till, tio veckor går fort. 

 
Jag tycker även att min teoretiska ram blev det vetenskapliga hjälpmedel som jag hoppades på. 
Här är det kanske möjligt att det kan uppfattas lite kontroversiellt att utifrån ett kulturellt 
minoritetsperspektiv närma mig en del av problematiken.  
För mig har det känts alldeles uppenbart och jag menar att det finns klara paralleller i all 
minoritetsproblematik oavsett om det gäller att integreras i ett nytt land eller i en annan 
organisation. 
Jag är i efterhand lite kritisk till förfarandet när det gäller enkätinsamlingen där ansvaret för 
insamlandet lades på avdelningsföreståndaren. Här finns det en möjlighet att respondenterna i 
form av ett igenkännande av handstilen kanske inte vågat vara riktigt ärliga, men jag utgår 
från att respondenterna har svarat på enkäterna på ett sätt som överensstämmer med 
respondentens verkliga mening. Så här i efterhand vill jag mena att studiens validitet och 
reliabilitet är godtagbar. Ett liknande resonemang kan göras beträffande intervjuerna. Här bör 
man ändå ha i minnet att varje respondent naturligtvis har ett syfte med att låta sig intervjuas 
och här kan det vara osäkert om detta syfte är representativt för en hel grupp eller kanske bara 
får tala för sig självt. Har jag mätt det jag har haft för avsikt att mäta? Här tror jag att det alltid 
är svårt eller kanske till och med omöjligt att vara helt säker på vad kvantifierad och 
analyserad data står för. Jag har gjort på ett sätt och öppet redovisat mitt tillvägagångssätt, 
detta öppnar upp för att kritiskt granska det jag menar har framkommit. Jag tycker också att 
jag har redovisat hela studiens förfarande så att replikerbarheten är god. Det bör finnas goda 
möjligheter att göra om studien och detta skulle naturligtvis vara det bästa sättet att 
kontrollera studiens vetenskapliga status.  
 
Innan jag börjar resonera lite kring vad studien gett och om den kan tillföra något i debatten 
vill jag återkomma till det som inträffade på en avdelning på en av institutionerna. Här fick 
lärarna själva ta kontakt med den pedagogiska ledaren för att kunna delta i studien. Som jag 
nämnt tidigare ville inte avdelningsföreståndaren att avdelningen skulle delta.  
Här tycker jag att man bör höja på ögonbrynen och ställa frågan: Vad ligger bakom ett sådant 
ställningstagande? För mig finns det en mycket logisk koppling mellan den här studien och 
det som SIS centralt lyfter fram: Integrering och samverkan. Tar vi med oss detta och 
samtidigt kommer ihåg den uppseendeväckande låga svarsfrekvens från 
behandlingspersonalen där studien presenterades från skolan så vill jag göra följande 
reflektion. Kan det finnas en möjlighet att relationen mellan skola och behandling är mer 
ansträngd än vad som tidigare har angetts i bl.a. Socialt perspektiv 1-2001 Samverkan  skola - 
behandling (Karlsson s 57-66). Jag skall motivera denna reflektion med ytterliggare en fråga 
som känns relevant att ställa. Vad är det som motiverar behandlingspersonalen och 
avdelningsföreståndare att ignorera en studie som syftar till att belysa ett område som man 
utåt sett är överens om är mycket viktigt för att uppnå ett bra resultat med ungdomen? 
Enkäterna var tillgängliga under tre veckor på institutionerna, så oavsett om 
behandlingspersonalen har rullande schema så bör de haft en rimlig möjlighet att fylla i 
enkäten så den här förklaringen känns inte trovärdig. En annan möjlig förklaring skulle kunna 
vara att vissa avdelningar har haft turbulenta förhållanden under de här tre veckorna. I sådana 
fall skulle hela avdelningar saknas i enkätinsamlingen men så är inte fallet och då menar jag 
att den här förklaringen inte heller känns trovärdig. (Självfallet kan det finnas några giltiga 
fall inom bägge förklaringarna men inte som motiverar över 50% bortfall) 
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En tredje förklaring kan vara att behandlingspersonalen är mycket mindre intresserad i 
integrering/samverkan som verktyg för att uppnå ett så bra resultat som möjligt med 
ungdomen. En fjärde förklaring kan vara att skolan verkligen är underordnad behandlingen 
både ideologiskt och statusmässigt.  
En femte förklaring kan vara att relationen mellan skola och behandling är mera ansträngd än 
vad som framkommer under professionella samtal och därav saknas den grund som kan skapa 
en positiv upplevelse av integrering/samverkan.  
Oavsett bakomliggande orsak eller orsaker som har lett fram till den häpnadsväckande 
divergens mellan de båda grupperna, känns det angeläget att frågor som berör området får en 
mer framskjutande placering på dagordningen.  
 Jag har mycket svårt att förstå, och jag vill nästan hävda att det faktiskt är omöjligt, att 
samma scenario med ett så högt bortfall hade inträffat om det inte existerade en obalans 
mellan de båda grupperna. Här måste det också förtydligas att det inte är lärarna som upplever 
integrering/samverkan som mest negativ, det är behandlingspersonalen. Här är skillnaden 
mycket liten men den bör ändå nämnas.  
 
Tittar vi på tidigare forskning generellt när det gäller samverkan som jag redogjort för tidigare 
redovisas ett igenkännande drag hos dåligt fungerande samverkansgrupper. Målsättningen 
med samverkansordningen är vagt formulerad och det finns en otydlighet i hur 
samverkansformen skall praktiseras. 
Här menar jag att det är av yttersta vikt att det är SIS centralt som måste vara drivande i denna 
fråga och också visa i handling att skolan är likvärdig behandlingen både ideologiskt och 
statusmässigt. Jag anser också att SIS centralt bör agera på ett sådant sätt så att integrering 
och samverkansformen verkligen kommer upp på dagordningen vid varje institution där ett 
forum för integrering och samverkansfrågor införs.  
Resultatet av denna studie lyfter fram några områden som inte alls känns omöjliga att komma 
till rätta med, som på goda grunder bör påverka upplevelsen positivt. Utifrån de områden som 
är av intresse bör man kunna gå vidare och utforma ett känsligare instrument för en sådan 
analys. Här menar jag att det bör vara av stort intresse att så långt det är möjligt närma sig 
orsak och verkansproblematiken för att på något sätt börja i rätt ände.  
Det känns angeläget och viktigt att någon går vidare med forskning inom området för att hitta 
just de verktyg som skulle kunna vara användbara inom skol- och behandlingshemmen med 
den speciella problematik som föreligger.  
 
Jag hoppas att den här studien kan vara ett bidrag i diskussionen när det gäller 
organisationsstrukturers positiva respektive negativa inverkan på integrering och 
samverkansmöjligheterna inom SIS skol- och behandlingshem. Den kan också ses som ett 
diskussionsunderlag till en utvärdering av pågående omorganisation inom institutionerna. 
Den kan också ses som en början och en inledning till vidare forskning inom ett område där 
forskningen fram till idag inte har gjort anspråk på något större utrymme. 
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