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Sammanfattning 
Behandlingsassistenter och lärare på Lövsta skolhem, ett behandlingshem för ungdomar 
mellan 12-21 år, har i nuläget svårigheter att enas om hur skolgången ska bedrivas och finna 
en bra samarbetsform för skolundervisningen.  
Syftet med studien är att belysa den framväxande organisationsutvecklingen på Lövsta 
skolhem och utveckla konkreta förslag för behandlingsassistenter och lärare att finna 
samarbetsformer och en gemensam målbild för de omhändertagna ungdomarnas skolgång. 
Metoden är av kvalitativ karaktär vilket gjort det möjligt att i studien undersöka kontexten i 
organisationen och skapa en helhetsuppfattning.  
Förslagen som presenteras för behandlings- och skolverksamheten är följande; struktur och 
kontinuerlighet i KNESS- mötena1, enhetliga riktlinjer i arbetsutförandet, att medarbetarna 
följer de angivna rutinerna och att den ledande funktionen2 lyssnar och tar aktiv del av deras 
samlade kunskaper och idéer.  

 

 

                                                             
1 Mötet kallas för KNESS eftersom det är en förkortning för fyra av avdelningarna och grundskolan (Klippan, 
Nygården, Eka, Solstugan och Silleskolan). 

2 Det innefattar samtliga ledarskapsfunktioner på Lövsta skolhem, dvs. institutionschef Mats Stenius, rektor 
Lennart Claesson och verksamhetsansvariga på respektive avdelning. 
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Förord 
Jag vill tacka samtliga respondenter som har medverkat i intervjuerna och samtalen utan 
vilkas åsikter och idéer det inte hade gått att genomföra studien. Ett särskilt tack vill jag rikta 
till Lotta Karlkvist, Patrik Fällman och Magnus Hoppe för deras personliga engagemang. 
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Inledning 
Lövsta skolhem befinner sig i en organisationsutveckling där skol- och 
behandlingsverksamhet måste finna en gemensam plattform som vilar på ”Målet med 
verksamheten” av biträdande verksamhetschef på avdelning Eka, Patrick Fällman (Se bilaga 
1). Syftet med förändringen är att bättre möta de krav som kommunen ställer, att ungdomarna 
med sin placering utifrån den egna förutsättningen ska få utbildning och behandling. Studien 
består av att utveckla konkreta förslag för behandlingsassistenter och lärare att finna 
samarbetsformer och en gemensam målbild för de omhändertagna ungdomarnas skolgång. 

Bakgrund 
Min första kontakt togs med verksamhetsansvarig på avdelning Eka, Lövsta skolhem, Lotta 
Karlkvist. Jag fann Lövstas webbplats på internet och blev intresserad av deras arbete med 
ungdomar och organisationens uppbyggnad samt vad behandlingshem innebar. Lövsta 
skolhem är ett behandlingshem för ungdomar i åldern 12-21 år som är tvångsomhändertagna 
enligt ”Lagen om särskilda bestämmelser om vård av unga” (LVU) (Lövsta skolhems 
webbplats, 2009-10-20 a) och drivs av Statens institutions styrelse (SiS) som arbetar med 
behandling och vård av unga och vuxna missbrukare. Skolhemmet består av fem avdelningar 
där en avdelning är för akutintag och utredning. Övriga avdelningar har behandlingsplatser för 
långvarig placering och sammantaget finns 27 platser. 

Lövsta arbetar utifrån behandlingsmål och behandlingsmetoder och målsättningen är att 
förändra ungdomens beteende mot ett fungerande liv vilket kan återkopplas till ”Målet med 
verksamheten” där det framgår följande: ”efter vistelsen på Lövsta kunna fungera socialt och 
ges möjlighet till fortsatt utbildning eller arbete utifrån ungdomens individuella 
förutsättningar” av biträdande verksamhetsansvarig avdelning Eka, Patrick Fällman. Det finns 
en vårdkedja som innebär att ungdomen kan slussas vidare från låst till öppen 
behandlingsplats inom skolhemmet. Efter placeringen finns möjlighet till eftervårdskontrakt 
och utslussningsprogram (Lövsta skolhems webbplats, 2009-10-24 b).  

Uppdragsgivare 
Lövsta skolhem ligger nära Vagnhärad. Skolhemmet består, förutom av administrationen och 
Silleskolan, av fem avdelningar inrymda i var sitt fristående hus. Älvan - en låst akut- och 
utredningsavdelning för sju pojkar i åldern 14-21 år med inriktning mot psykiska handikapp. 
Tallhöjden – en låst akut- och utredningsavdelning för sex pojkar och flickor i åldern 12-16 
år. Klippan - en låst behandlingsavdelning för sex pojkar i åldern 12-16 år. Eka – en låsbar 
behandlingsavdelning för sex flickor i åldern 12- 16 år och slutligen Solstugan – en öppen 
behandlingsavdelning för två flickor, 12-16 år (Lövsta skolhems webbplats 2009- 12-05). 
Verksamheten beskrivs i ” Målet med verksamheten” av biträdande verksamhetsansvarig, 
avdelning Eka, Patrick Fällman (se bilaga 1) och utgår från den enskilda individens rätt till 
behandling och utbildning utifrån den egna förutsättningen. Vidare ska Lövsta hjälpa 
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individen till ökad självkännedom för att lättare klara en social anpassning och förstå sin 
bakgrund så att tillvaron blir begriplig, meningsfull och hanterbar.  

 

Behandlingsverksamhet 
Vården av individen fastslås i förvaltningsdomstol och ”regleras av lagen om vård av 
missbrukare (LVM) och lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU)”. Det 
innebär ett omhändertagande mot individens vilja (Statens institutionsstyrelses webbplats, 
2009-10-22). De som blir placerade enligt LVU inom ett SiS boende har ett destruktivt 
beteende vilket omedelbart behöver förändras. Vuxna missbrukare som omhändertas enligt 
LVM har någon form av missbruk under en längre tid (Statens institutionsstyrelse webbplats, 
2009-10-22). 
 
Villkoren för placering inom SiS beslutas av länsrätten efter en ansökning av socialtjänsten. 
Om ett beslut har tagits av länsrätten beror detta på missförhållanden i hemmet där 
ungdomens hälsa och utveckling kan ta skada. Det innebär att ungdomen har någon form av 
missbruk eller ett kriminellt förflutet (Statens institutionsstyrelse webbplats, 2009-10-22).   
 
När ungdomen placerats arbetar socialtjänsten fram en vårdplan som behandlingsassistenter 
och skola ska omvandla till en behandlingsplan. Detta sker i samarbete med den 
omhändertagna och dennes familj, och en kontaktperson utses vars uppgift är att ha ett 
huvudansvar för ungdomen. Behandlingsplanen är en riktlinje för samtliga under placeringen 
på Lövsta (Lövsta skolhems webbplats, 2009-10-24 b). Under ett telefonsamtal med 
verksamhetsansvarig Lotta Karlkvist den 20 oktober 2009 framgick det att behandlingsplanen 
utvärderas var tredje månad i samråd med socialtjänst, kontaktperson och vårdnadshavare. 
Syftet är att se över ifall behandlingsplanen behöver omarbetas. Behandlingsassistenternas 
arbete präglas av att ge fasta rutiner till ungdomarna, och i början av placeringen har 
ungdomen mycket kontakt med personal som kontrollerar vardagen. Detta övergår till en 
stödjande funktion när ett förtroende har utvecklats mellan personal och ungdom.  
 
Skolhemmet arbetar med ART (Aggression Replacement Training) som inbegriper 
gruppsamtal och gruppövningar för att lära ungdomarna att kontrollera sin ilska och utveckla 
sina sociala färdigheter. Diskussioner förs även kring moraliska frågor (Lövsta skolhems 
webbplats, 2009-10-24 b). En ytterligare förklaring av ART och vad det inbegriper är bland 
annat ilskekontroll som innebär att ta kontrollen över vredesutbrott genom självbehärskning. 
De som deltar i programmet får alternativ i hur man kan möta situationer istället för att ta till 
aggression. Det kan till exempel handla om att lära sig att uttrycka missnöje. Inom 
moralträning handlar det om att lära sig att visa respekt för sina medmänniskor (Barnhemmet 
Oasens webbplats, 2009-10-24). Slutligen handlar placeringen om att bryta mönster och skapa 
förutsättningar för en förändring. Det gäller att finna en framtid för ungdomen i enlighet med 
dennes önskemål (Lövsta skolhems webbplats, 2009-10-24 b). 
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Skolverksamhet 
Grundskolan som bedrivs på Lövsta skolhem heter Silleskolan som har tillgång till 
gymnastiksal, slöjdsal och en ishockeyrink som används som tennisbana på sommaren.  
Målsättningen är att ge eleverna goda förutsättningar för att uppnå läroplanens mål, Lpo 94 
(Lövsta skolhems webbplats 2009-10-20 b). Enligt skollagen gäller följande för utbildning av 
barn och ungdom: ”§2 Alla barn och ungdomar skall, oberoende av kön, geografiskt hemvist 
samt sociala och ekonomiska förhållanden, ha lika tillgång till utbildning i det offentliga 
skolväsendet för barn och ungdom. Utbildningen ska vara likvärdig, var helst den anordnas i 
landet” (Riksdagens webbplats, 2009-10-20). 
 
Skolan har många lärare som undervisar i skolämnen och oftast bedrivs undervisningen i små 
studiegrupper. I anslutning till undervisningen utformas ett åtgärdsprogram till varje ungdom. 
Det består av att planera ett tillvägagångssätt i samråd med ungdomen för att uppnå 
målsättningarna i läroplanen. 
 
Utgångspunkten gällande läroplanen är densamma som för övriga grundskolor. Lärarna 
hävdar att konkreta uppgifter används till en början för att sedan övergå i litteraturstudier.  
Det finns ett bra nätverk med närliggande företagare som används för prao-verksamhet och 
studiebesök (Lövsta skolhems webbplats, 2009-10-20 b). 
 
Enligt skollagen gäller även följande: ”§10 Om en elev inte tillfredsställande har slutfört sista 
årskursen när skolplikten upphör men bedöms ha förmåga att fullfölja utbildningen, skall 
eleven beredas tillfälle att göra detta under högst två år efter det att skolplikten upphörde” 
(Riksdagens webbplats, 2009-10-20). De ungdomar som av någon anledning tidigare har 
missat skolundervisning får möjlighet att fullfölja sin grundskoleutbildning fast skolplikten 
har upphört. Det som då sker på Silleskolan är att en planering upprättas. 
Lärarna och behandlingsassistenterna har ett nära samarbete. De vill skapa en situation som 
ger lärande, utveckling och reflektion under ungdomens placeringstid (Lövsta skolhems 
webbplats, 2009-10-20 b). Förutsättningen för att Lövsta skolhem ska ha en effektiv skolgång 
är att alla på behandlingshemmen och skolan enas om hur skolundervisningen ska bedrivas. 

Syfte  
Syftet med studien sammanfaller med uppdraget att belysa den framväxande 
organisationsutvecklingen på Lövsta skolhem och utveckla konkreta förslag för 
behandlingsassistenter och lärare att finna samarbetsformer och en gemensam målbild för de 
omhändertagna ungdomarnas skolgång.  

Metod 
Begreppet metod kan förklaras på flera olika sätt. Enligt Holme & Solvang förklaras det som 
ett verktyg för att nå ny kunskap och reda ut befintliga problem (1996, sid. 13). Vidare 
beskrivs metod av Alvesson & Stanley som bland annat förmåga hos forskaren att utveckla 
forskningsfrågor och tolka det empiriska materialet. Det lyfts även fram att metod och 
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forskningsfråga har en ömsesidig relation dvs. att forskningsfrågan inte ska vara isolerad från 
val av metod (Alvesson & Stanley, 2000, sid. 11).  Den metod jag använt är kvalitativ vilket 
innebär ett angreppssätt som riktar fokus på insamling av information. Den kvalitativa 
metoden enligt Holme & Solvang kännetecknas av närhet till källan som innehar information 
man vill ta del av (1996, sid. 14). Vidare förklaras kvalitativ forskning av Alvesson & Stanley 
att se världen från de berördas verklighet (2000, sid. 81).  
 
Jag valde att intervjua den ledande funktionen för att få en överskådlig bild av bland annat 
verksamhetens nuläge och framtidsplaner samt hur driften av skolverksamheten fungerar. 
Detta i sin tur skapade för mig förståelse av Lövsta som verksamhet. Det var givande att ta del 
av medarbetarnas reflektioner under KNESS- mötena i arbetssätt och förbättringsåtgärder 
vilket skapade riktning i val av intervjufrågor till behandlingsassistenter och lärare. Mina 
intervjufrågor valdes för att undersöka om lärare och behandlingsassistenter har en gemensam 
plattform som jag kunde använda i min studie. Jag har också försökt att få igång en 
tankeprocess av det som har ventilerats på KNESS- mötena med hjälp av intervjufrågorna för 
att få fram för- och nackdelar med eventuella nya arbetssätt. Utan svaren hade inte studien 
kunnat genomföras eftersom dessa svar har skapat riktlinjer för mitt fortsatta arbete som 
slutligen resulterar i de förslag som presenteras i min studie.  
 
Det ska dock tas hänsyn till att intervjuer är krävande för respondent och forskare och 
intervjuarens egen uppfattning bör inte uttryckas under en intervju eftersom det kan påverka 
samtalet. Forskaren måste ständigt vara öppen och uppmärksam under intervjun. Det kan ge 
förutsättningar för samtal som är otvungna och spontana för respondenten (Holme & Solvang, 
1996, sid. 105). Intervjuer kan medföra problem vid intervjusituationer till exempel har 
intervjuuttalanden ett begränsat värde eftersom dessa uttalanden är mer situationsbundna än 
direkt anknutna till erfarenheter. Detta kan i sin tur bero på de kulturella sammanhangen dvs. 
förväntade uttalanden hos respondenter. Intervjuer ska inte heller betraktas som en spegelbild 
av den verklighet som pågår ”utanför intervjusamtalen” eftersom uttalanden är 
kontextberoende ( Alvesson & Stanley, 2000, sid. 83). 
 
Vid en öppen observation däremot krävs att forskaren är allmänt respekterad av gruppen och 
upplever tillit. När man som forskare uppnått en acceptans ger det en större frihet i den öppna 
observationen (Holme & Solvang, 1996, sid. 113). Under observationen kommer forskaren 
nära inpå människor och får ta del av deras grundläggande uppfattningar. Det resulterar i att 
man är i kontakt med deras värld men ändå inte är en del av den. Det är små marginaler 
mellan att vara observatör och aktör (Holme & Solvang, 1996, sid. 114). Det ökar även 
möjligheten att upptäcka nya aspekter som de berörda parterna vid observation inte är 
medvetna om (Alvesson & Stanley, 2009, sid. 88). 
Enligt Holme & Solvang (1996, sid. 110) möjliggör observation att fånga livssituationen 
vilket jag anser som en lämplig utgångspunkt i att bilda mig en uppfattning om KNESS-
mötena. Jag tror att observation, som vilken annan metod, har begränsade möjligheter att 
fånga en fullständig livssituation, dock kan det användas som ett komplement till intervjuerna.  
Utan dessa instrument till förfogande hade inte en lika god kvalité kunnat uppnås i min studie.  
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Forskningsetik 
Syftet med min studie är att utifrån insamlat material utveckla konkreta förslag till 
samarbetsformer mellan behandlingsassistenter och lärare och en gemensam målbild för de 
omhändertagna ungdomarnas skolgång. Jag har valt att utgå från de forskningsetiska kraven 
som presenteras nedan i min muntliga presentation av missivbrevet (se bilaga 2) till 
respondenterna inför intervju. Forskning i allmänna ordalag, som bedrivs har stor betydelse 
för individen och samhällets utveckling. De förväntningar som ställs på att bedriva 
forskningsverksamhet är att leverera kunskap, vilket min studie förhoppningsvis ska leda till 
samt väcka tankar och skapa förutsättningar till utveckling för de berörda parterna. Det 
innebär en ständig utveckling av kunskaper och en strävan till förbättring av metoderna för att 
uppnå hög kvalitet (Vetenskapsrådet, 2002 sid. 5). Ett led i denna kvalitetsträvan är 
Individskyddskravet som följer fyra underkategorier där syftet är att skydda och hantera 
eventuella negativa följder som kan uppstå för respondenterna på Lövsta skolhem. 
Underkategorierna är Informationskravet, Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och 
Nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002 sid. 5). 
 
Informationskravet handlar om att utge detaljerad information till deltagarna innan studien 
påbörjas. Det är viktigt att informera om syftet med undersökningen, vem som har 
huvudansvaret, vilka risker som eventuellt uppstår, hur länge undersökningen pågår, vem 
deltagaren kan kontakta vid eventuella frågor, när och var resultatet offentliggörs och vem 
som har ansvar för den finansiella aspekten (Vetenskapsrådet, 2002 sid. 7).  
Jag har förmedlat till respondenterna på Lövsta att ett deltagande kan avbrytas under den 
pågående processen utan någon påtryckning från mig, som forskare att fullfölja uppdraget.  
 
Samtyckeskravet skapar för respondenterna en möjlighet till valfrihet i sitt deltagande, vilket 
respondenterna på Lövsta har blivit informerade om. Detta krav gäller inte när respondenten 
är passiv i undersökningen, till exempel när forskaren inhämtar information från bokföring 
(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 9). Det kan förekomma att forskaren både vill inhämta 
information från register och att respondenten ska medverka: Då måste ärendet prövas i 
forskningsetisk kommitté.  
Individer som är omyndigförklarade eller inte kan tillgodogöra sig information kräver ett 
samtycke från vårdnadshavare, närstående eller förmyndare (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 9).   
 
Konfidentialitetskravet innebär att forskare ska skriva under en tystnadsplikts blankett 
(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 12). Det är viktigt att åtskilja konfidentialitet från anonymitet. 
Jag har förklarat för respondenterna om vad konfidentialitet innebär och vad skillnaden är 
med anonymitet. Enligt föreläsning Per Lindström den 7 november 2008, betyder 
konfidentialitet att enbart forskaren har möjlighet att identifiera respondentens resultat medan 
anonymitet innebär att inte ens forskaren har möjlighet till igenkännande.  
 
Nyttjandekravet skyddar respondenterna från att insamlat material till exempel ska användas i 
kommersiellt syfte (Vetenskapsrådet, 2002, sid. 14).  
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Forskningskravet och individskyddskravet kan hamna i konflikt. Då är det viktigt att 
reflektera kring vilka kortsiktiga och långsiktiga konsekvenser som kan uppstå för samhället 
och/eller individen med att bedriva forskningen.  
Forskningskravet väger tungt i det avseende där kunskapen kan vara behjälplig till exempel i 
hälsofrågor. I slutänden ska den etiska nämnden avgöra om forskningen ska bedrivas 
(Vetenskapsrådet, 2002, sid. 5). 

Genomförande 
Min första kontakt på Lövsta skolhem var med verksamhetsansvarig för avdelning Eka, Lotta 
Karlkvist. Eka är ett av behandlingshemmen på Lövsta Skolhem. Jag presenterade mig med 
att kort beskriva vem jag var och mitt syfte med telefonsamtalet och att jag var intresserad av 
att utföra ett uppdrag hos dem. Lotta ville ha betänketid och diskutera detta med sin 
biträdande verksamhetsansvarig, Patrick Fällman som kontaktade mig några dagar senare med 
ett förslag om uppdrag. Förslaget innebar en organisationsutveckling där medarbetare från 
behandlingshemmen och lärare från Silleskolan var involverade. Problematiken var att de 
hade svårigheter att enas om hur skolan ska bedrivas för att främja ungdomarnas utveckling. I 
samråd med Lotta och Patrick beslutades, att jag skulle närvara under ett KNESS- möte den 
21 oktober med berörda intressenter från behandlingshemmen och skolan. Mötet innebar för 
min del observation av mötessamtalet för att få en ökad förståelse för var de befann sig i 
processen. Det var en öppen observation vilket innebar att samtliga under mötet hade vetskap 
om min observationsroll. Syftet med att använda en öppen observation var att få en inblick i 
den problematik som i nuläget försvårar samarbetet samt hur de inblandade förhåller sig till 
detta. Jag upplevde att de betraktade mig som en tillgång eftersom jag bland annat fick ta del 
av minnesanteckningar från tidigare KNESS- möten.  
 
Vidare upplevde jag, när mötet var avslutat att jag ville ha mer djupgående information och 
därmed ta del av vilka mål som styr organisationen. Detta resulterade i intervju med 
institutionschef Mats Stenius. Jag valde till min hjälp att använda SWOT-analysen för att få 
en helhetsuppfattning om Lövsta, bland annat vilka styrkor och svagheter skolhemmet har. 
Intervjun beräknades ta två timmar och genomfördes den 2 november 2009 (Se bilaga 3). 
Under intervjun diskuterades skolhemmets nuläge och vad Mats hade för framtidstankar om 
Lövsta. Syftet med intervjun var att kartlägga och underlätta en holistisk uppfattning om 
organisationens struktur. Detta resulterade i att jag också ville träffa rektor Lennart Claesson, 
vilket skedde den 4 november 2009. Syftet med mötet var att ta del av hans uppfattning 
gällande hur skolgången bedrivs i nuläget och vad han ansåg om samarbetet med 
behandlingsassistenterna. Jag sammanställde intervjun och mötet under v. 46. Tanken var 
också att få tid att reflektera intrycken från Lövsta under veckans gång. Vidare genomförde 
jag fyra intervjuer med två behandlingsassistenter och två lärare.  Behandlingsassistenterna 
intervjuades den 16 november 2009 och lärarna den 18 november 2009. Syftet med 
intervjuerna var att få en tydligare bild om hur de uppfattar det nuvarande samarbetet. Jag 
använde intervjuform eftersom problemområdet var av komplex karaktär. Intervjuer kan 
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möjliggöra en vidareutveckling av svaren med hjälp av följdfrågor vilket underlättade att få en 
tydligare bild av hur problematiken uppfattades av behandlingsassistenter och lärare. 
Innan intervjuerna påbörjades delgavs ett missivbrev3 (se bilaga 2) muntligt till samtliga 
respondenter. De informerades även om de forskningsetiska kraven och möjlighet till val av 
miljö. Anledningen till detta var att skapa en otvungen miljö för respondenterna. Själva 
genomförandet av intervjuerna bokades in i två omgångar där varje respondent intervjuades 
separat. Tidsåtgången för den enskilda intervjun var ca: 1-1,5 timme.  
De sammanställda intervjuerna har delgivits berörda respondenter där de har haft möjlighet 
till synpunkter vilket syftade till att få texten att överensstämma med respondenternas 
uttalanden. De namn som presenteras i min studie har tillfrågats och samtyckt till en 
offentliggörning.  
 
Jag har även närvarat vid tre KNESS-möten som bland annat diskuterade hur utbytet av 
information om ungdomen mellan lärare och behandlingsassistenter skulle se ut. Det 
beslutades den 18 oktober 2009 att införandet av genomförandeplanen4 är en bra 
informationskälla. Varje vecka ska de diskutera en ungdom åt gången samt vid behov övriga 
ungdomar.  Den 2 december 2009 var nästa KNESS- möte där man diskuterade införandet av 
genomförandeplanen på kollegiet5. Det som framgick var att lärarna upplevde en förbättrad 
struktur på kollegiet då fokus hamnade på genomförandeplanen som syftade till att diskutera 
en ungdom åt gången. Ett problem som belystes av behandlingsassisterna var att 
genomförandeplanen inte implementerats i båda kollegierna utan enbart i flickenhetens6 
kollegium. Anledningen till att implementeringen inte skett enligt behandlingsassisterna efter 
samtal med verksamhetsansvarig på pojkenheten7 var att samtliga ungdomarna inte har 
genomförandeplaner. Det beslutades under mötets gång att fortsättningsvis diskutera 
ungdomarnas genomförandeplaner på kollegiet. 

Teori 
Teorier kan förklaras på flera olika sätt men jag har valt Holme & Solvangs definition 
eftersom den bäst överensstämmer med min uppfattning om vad begreppet teori innebär. 

                                                             
3 Det som framgår enligt Mälardalens kurswebbplats (2009-10-25) i ett missivbrev är följande: att ett deltagande 
är frivilligt; en beskrivning av syftet; att svaren behandlas konfidentiellt; att påpeka att deras svar påverkar 
kvalitén på studiens resultat; att de kan vända sig till forskaren vid eventuella frågeställningar gällande studien.  
 

4 Det innebär att forma konkreta mål för ungdomen med hjälp av behandlingsplanen.  

5 Ett möte vars syfte är att diskutera i utvärderingstermer om ungdomens utveckling i enighet med 
behandlingsmålen där behandlingsassistenter och lärare arbetar kontinuerligt med detta 
 

6 Flickenheten innefattar den låsbara avdelningen Eka, och den öppna avdelningen, Solstugan. 

7 Pojkenheten innefattar den låsta avdelningen, Klippan. 
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Definitionen är följande: ”Teorier är för oss mer eller mindre komplexa uppfattningar som 
finns utvecklade rörande sammanhang och förhållande mellan företeelser och som vi önskar 
att pröva mot den konkreta samhällssituationen” (Holme & Solvang, 1996, sid. 50). Val av 
teori är avgörande för vilken metod som används enligt Holme & Solvang (1996, sid. 51). Det 
är viktigt att belysa att den samhällsvetenskapliga forskningen har en klyfta mellan 
teoriutvecklingen och i den empiriska undersökningen. Detta kan bero på de komplexa och 
skiftande företeelserna som samhällsvetenskapen befinner sig i och som försvårar att finna 
lagbundenheter som i naturvetenskapen. Slutligen finns det dock givna strukturer i samhället 
och därmed en viss lagbundenhet men den är inte lika påtaglig som i naturvetenskapen 
(Holme & Solvang, 1996, sid. 51). Jag lyfter fram detta i avseende att människor är 
komplexa, vilket man bör ha i åtanke, och att teorier inte fångar en fullständig sanning utan 
snarare utgör en riktlinje. En vidare förklaring ges av Alvesson & Stanley som uttrycker 
följande: ” Det är frågan om vilken ram som är bäst att använda när man ser på världen och 
inte om det riktiga eller det sanna” (Alvesson & Stanley, 2000, sid. 50).  
 
Jag har efter varje teoriavsnitt skrivit ett kort avsnitt varför jag valde denna teori och vilken 
betydelse den har haft i min studie. 
 

Framväxande organisationsförändring 
Jag vill börja med att poängtera att alla organisationsförändringar oavsett karaktär, involverar 
människor. En tankeväckande reflektion av Alvesson och Sveningson som lyfter fram 
följande: ” Om människor uppfattar världen olika – hur ska då en förändringsagent kunna 
påverka dem på ett förutsägbart sätt?”(Alvesson & Sveningson, 2007, sid. 266). Vi kommer 
ständigt befinna oss i en föränderlig värld där företagare kontinuerligt  måste överväga 
besittande och ny kunskap för att kunna påverka förändringsprocesser. Detta berör i största 
grad Lövsta skolhem där jag har bedrivit ett förändringsarbete utifrån den s.k. framväxande 
organisationsförändringen. Jag har valt denna utgångspunkt eftersom karaktären av 
förändringen är svår att planera och på förhand ha en färdigställd handlingsplan. För mig har 
det inneburit bland annat att samla in information och stödja de idéer medarbetarna har 
ventilerat. 

Den framväxande organisationsförändringen kännetecknas av att finna en förståelse i den 
komplexa och kaotiska verklighet som organisationer befinner sig i. Det finns en strävan att 
begripliggöra det som ingår i organisationer, till exempel politiska spel och missförstånd i 
kommunikationen. Det är viktigt att det finns tid till reflektion för att grundligt förstå idéerna 
till förändring och framförallt dess ändamålsenlighet i vad man vill uppnå. Förhoppningsvis 
leder detta till en bättre förståelse att få till stånd förändringar (Alvesson & Sveningson, 2007, 
sid. 255). Det är viktigt att organisationer har engagerade och motiverade anställda och att de 
upplever ett förtroende till att agera utifrån den egna uppfattningen om vad organisationens 
behov är.  När det gäller utformandet av organisationsstruktur i en framväxande 
organisationsförändring framförs det bland annat användningen av team som ska skapa 
förutsättningar till innovation och experiment. Organisationsstrukturen bör vara 
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decentraliserad för att öka engagemanget hos samtliga anställda. Det är även viktigt att ta 
hänsyn till det individuella lärandet och överföra detta till organisationens struktur. Slutligen 
krävs det av medarbetare och ledare att ständigt navigera i det politiska spelet dvs. förmågan 
att påverka och styra viktiga beståndsdelar i en organisation, till exempel kommunikationen 
(Alvesson & Sveningson, 2007, sid. 259). 

Innovation i organisationer 
Beskrivningen av innovation kontra struktur ger en tydlig särskillnad i förståelsen för var 
Lövsta befinner sig dvs. om de behöver mer innovation eller struktur i sitt arbetssätt som i sin 
tur ska resultera i samarbete sinsemellan behandlingsassistenter och lärare. Det är dock viktigt 
att lyfta fram att innovation innefattar även struktur. Med hjälp av den teori som beskrivs 
nedan kan de ovannämnda begreppen illustrera hur de betraktas och används i organisationer 
och vara till hjälp för den framväxande förändringen. 

En organisation är i behov av stabilitet och kreativitet. Har då innovation betydelse för 
organisationers överlevnad? Begreppet stabilitet består inom organisationer av att inte 
påverkas av interna och externa faktorer. Det innebär att de fortsätter att producera effektivt 
och bevarar samma kvalité. När de använder kreativitet som ett verktyg skapar det 
möjligheter att hitta nya produkter och arbetssätt. Kreativitet underlättar också för 
organisationen att utveckla befintliga situationer eller marknader vilket kan resultera i en god 
utdelning. 
 
Teorier förklarar oftast en stabil och förutsägbar miljö som redskap för att skapa struktur inom 
en organisation. Det som då sker enligt Backström är att ”förändringsarbete blir en 
sidoaktivitet” (Backström, Opublicerad, sid. 1). Det lyfts fram av Dobni (2010, sid. 50) att 
strategi och innovation inte är närbesläktat. Strategi anses som ett strukturerat 
tillvägagångssätt för att uppnå en mission eller vision inom företaget. Innovation uppfattas 
som något oförutsägbart och vägen till målet är inte bestämt. Innovationen har inga givna 
ramar det vill säga ingen traditionsbunden metod att följa (Dobni, 2010, sid. 50). Det medför 
en risk med innovation inom organisationer. En risk med att till exempel utveckla produkter 
och tjänster av innovation är att dessa inte motsvarar kundens förväntning (Barton, 2009, sid. 
2). Det behövs ändå innovation och för att illustrera detta kan vi använda McDonalds som ett 
exempel på för lite innovativt tänkande. Företaget fokuserar sig i stor utsträckning på 
strategier det vill säga innovationens aktivitet är begränsad. Det som har skett i utvecklingen 
av samhället är att industrin och kunderna har förändrats. McDonalds har svårt att följa med i 
utvecklingen. Det hade förhindrats om McDonalds använt innovation i ett tidigare skede. I 
nuläget har de svårt att introducera nya produkter för kunderna. Detta beror till stor del på 
deras avsaknad av en innovativ kontext (Dobni, 2010, sid. 51). Det är viktigt att poängtera att 
strategier inte ska bortses från utan är en viktig del i ett företag. Innovation ska däremot inte 
skapas genom strukturen utan användas som en kompletterande del (Dobni, 2010, sid. 57). 
 
Ett förslag är att använda sig av framväxta strukturer. Det innebär att strukturen inom en 
organisation har skapats genom en arbetsprocess av anställda och chefer. Det är en kreativ 
process där ingen kontrollerar den fortlöpande processen utan den växer fram i interaktionen 
mellan medlemmarna i organisationen. Det innebär att strukturerna är föränderliga under 
tiden som arbetsuppgifterna genomförs (Backström, Opublicerad, sid. 4).   
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I den pågående interaktionen mellan medlemmar finns det två sociala strukturer. De benämns 
som interaktionsstruktur och social ordningsparameter. Likheten är att båda växer fram i 
interaktion under en dialog mellan arbetskollegor. Skillnaden är att interaktionskulturen har 
en temporär funktion, vilket innebär att strukturen finns så länge en interaktion pågår. Den 
sociala ordningsparametern är redan framväxt och har en stabilitet. Den kännetecknas av 
förmågan att behålla strukturen även om interaktionen inte pågår. Förutsättningar för att 
ordningsparametern ska fungera är att organisationen har en gemensam målbild och att vägen 
dit är tydlig för samtliga anställda (Backström, Opublicerad, sid. 5). En interaktion mellan 
medlemmarna i en organisation kan skapa lärande genom dialog. Den ger förutsättningar för 
att bygga vidare på den individuella kunskapsbanken vilket kan omvandlas till ett 
organisatoriskt lärande som berör företagets struktur. Ett pågående lärande kan hjälpa 
organisationen att bli effektivare (Ekman, 2004, sid. 101). 
 
Ett framtidstänkande bör finnas med om hur man kan bevara kvalitén, inte bara idag utan 
även de närmaste decennierna.  En frågeställning som används är till exempel: ”Vilket slags 
politik och vilka slags aktiviteter i den omedelbara framtiden kan bidra till möjligheten att vi 
ska närma oss hållbar kvalitet längre fram”? (Gell-man, 1994, sid. 420) En frågeställning som 
borde beröra företag i hög utsträckning. 

Systemteoretiskt synsätt – en beskrivning av organisationens 
kontext 
Jag har använt denna modell för att förstå organisationens kontext på Lövsta skolhem. 
Modellen har även inneburit för mig en möjlighet att förstå hur olika faktorer påverkar 
varandra. Modellen beskriver att vi befinner oss i en komplex värld och därför behöver 
betrakta kontexten. Organisationer påverkas av till exempel politiska beslut, teknikutveckling 
eller förändringar i attityden hos kunder och medarbetare Kontexten finns runt organisationen 
och innefattar information, skeende, idéer och händelser. Detta gör det möjligt för betraktaren 
att skapa en holistisk bild (Ahrenfelt, 2001, sid. 67). Ledare och medarbetare ska koordinera 
sitt agerande för att nå effektivitet, annars kan resultatet bli att: ”vet vi inte vart vi ska 
kommer vi aldrig fram” (Ahrenfelt, 2001, sid. 71). Syftet med att koordinera är att det finns 
en bestämd riktning och ett mål längre fram.  
 
Teorin beskriver vidare informationsflödet och hur det kan påverka organisationens händelser 
som kunskapsbärande. Det krävs en förmåga att skapa meningsfulla helheter. Det underlättar 
ett lärande och en förståelse av vad informationen kan användas till (Ahrenfelt, 2001, sid. 77). 
Det leder till en självlärande organisation där man betraktar information som en ständig 
pågående process och potentiell kunskap (Ahrenfelt, 2001, sid. 78). Det är viktigt att 
enheterna integreras i helheten eftersom det underlättar att koordinera, behålla målinriktning 
och dess syfte. ”Organisationens samtliga delar skall integreras i helheten eftersom det i annat 
fall kan bli svårt att bevara den inre strukturen intakt vilket ökar risken för att kontextuella 
förändringar kan bli övermäktiga för organisationen, som då kommer till skada” (Ahrenfelt, 
2001, sid. 162). Ett viktigt verktyg är att formulera tydliga konkreta mål och ha en strategi 
samt handlingsplan för att uppnå dessa mål (Ahrenfelt, 2001, sid. 162). Genom att utnyttja 
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samtliga människors kompetenser i en organisation har forskning visat att man kommer 
betydligt längre i processen. (Ahrenfelt, 2001, sid. 81).  

SWOT-analys 
Jag har använt denna modell för att förstå de interna faktorerna dvs. Lövstas organisation och 
de externa, omvärldsfaktorerna. Vidare har detta underlättat för mig att förstå var företaget 
befinner sig idag och vart företaget är på väg dvs. hur de ska uppnå den upprättade visionen. 
Begreppet SWOT är en förkortning för Strenghts (styrkor), Weaknesses (svagheter), 
Opportunities (möjligheter) och Threats (hot) (Nationalencyklopedins webbplats, 2009-10-
29). SWOT- analysen identifierar företagets styrkor och svagheter och ger en bild av vilka 
möjligheter och hot som finns i omvärlden och företagets framtid utifrån denna analys. Syftet 
med analysen är att överlappa strategier eller kärnkompetenser med marknaden och dess 
möjligheter (Burns, 2007, sid. 254). När man har beslutat sig för att använda en sådan analys 
krävs det en uppriktighet om sig själv och den affärsverksamhet som bedrivs (Burns, 2007, 
sid. 256).  
 
SWOT – analysen är första steget mot en utveckling av strategi. Den kartlägger var du 
befinner dig och vart du är på väg, det vill säga företagets vision. Det är en grundläggande 
metod för att för att förstå kunderna och vilka segment företaget bör rikta in sig på.  SWOT 
analysen möjliggör en strategi att nå det uppsatta målet. Visionen som företaget har utformat 
bör stämma överens med nulägets situation.  
 
När man utforskar vilken strategi som är lämpligast i början är det viktigt att ha vetskap om 
vilka styrkor och svagheter ett företag har. Nästa steg är att välja ett tillvägagångssätt (Burns, 
2007, sid. 253). Strategin ska sedan implementeras i företaget och det krävs av ledaren att 
ständigt följa processen, utveckla strukturen och företagskulturen. Beroende på hur väl 
strategin har implementerats påverkar det visionen. Det innebär att alla delar inom en 
organisation påverkas och därför bör man som ledare ha ett förhållningssätt som innebär att 
ständigt följa processen (Burns, 2007, sid. 254).  

Situationsanpassad ledarskapsstil 
Jag har valt denna ledarskapsstil efter intervju med institutionschef Mats Stenius då han 
poängterade att denna ledarskapsstil utövas av samtliga verksamhetsansvariga. Syftet med 
mitt val är att tydliggöra hur denna ledarskapsstil ska utövas gentemot anställda. 

Ambitionen är att ledaren anpassar sig beroende på vilken situation som denne befinner sig i. 
Det som avgör är: ”a) ledarens maktposition, b) arbetsuppgiftens komplexitet och c) den 
interpersonella relationen” (Alvesson & Sveningsson, 2007, sid. 306).  Det är framförallt den 
interpersonella relationen mellan chef och medarbetare som avgör vilken ledarstil som krävs.  
Relationen förklaras utifrån medarbetarens förmåga att vara självständig och genomföra 
arbetsuppgifterna. Beroende på grad av mognad presenteras fyra olika ledarskapsfaser 
(Alvesson & Sveningsson, 2007, sid. 306-307): 
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Tabell 1.1 
Ledarskapsfaser - beroende på den anställdes mognadsgrad. 

Team 
Jag har använt begreppet team av Alvesson & Sveningson för att belysa olika arbetsformer 
som behandlingsassisterna och lärarna kan använda beroende på arbetsuppgiftens karaktär. 
Det är viktigt att framföra att begreppet team kan förklaras på flera vis, dock har jag valt detta 
sätt eftersom det lyfter fram tre rollsammansättningar vilket bäst överensstämmer med 
studien.  

Enligt Alvesson och Sveningson förklaras team på följande sätt: ”Ett team är en grupp som 
består av ett mindre antal individer med olika kompetenser som arbetar tillsammans eller med 
integrerade arbetsuppgifter i syfte att nå ett visst mål” (Alvesson & Sveningson 2007, sid. 
210).  

 
Instruera och anvisa 

Den första fasen handlar om att instruera och 
anvisa vilket innebär att ledaren behöver 
instruera medarbetaren i arbetsuppgifterna, 
dvs. hög uppgiftsorientering och låg 
relationsorientering.  
 

 
 Insäljning 
 

Nästa fas sker när medarbetaren har mognat. 
Då övergår ledarskapsstilen till en stöttande 
funktion. Det är viktigt att öka entusiasmen 
och åtagandet och anses därför som hög 
uppgifts- och relationsorientering.  
 

 
Deltagande stil 

I denna fas använder ledaren som 
förhållningssätt att stötta medarbetare till att 
använda sina kunskaper. Syftet är att finna en 
gemensam problemlösning och samarbete 
och anses därför som en hög 
relationsorientering och en låg 
uppgiftsorientering. 
 

 
Delegering 
 

I den här fasen har medarbetaren uppnått hög 
mognad där denne utför arbetsuppgifterna 
med åtagande och entusiasm vilket kräver 
mindre styrning av ledaren. Det är låg 
uppgifts- och relationsorientering. 
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Syftet är att decentralisera ett visst antal uppgifter och ansvar till teamen för att åstadkomma 
effektivitet.  
 
En organisation som använder sig av team måste ha uppgiftens karaktär som utgångsläge. 
Detta möjliggör effektivitet i användningen av instrumentet till att lösa uppgiften. Det innebär 
att klargöra rollerna och hur teamet ska samordnas eller hur samarbete ska uppstå (Alvesson 
& Sveningson, 2007, sid. 216). Det finns tre rollsammansättningar (Alvesson & Sveningson, 
2007, sid. 219): 

- rolldifferentierade team  
- rollintegrerade team 
- rollkompletterade team 

 
I det förstnämnda teamet har medarbetarna differentierade arbetsuppgifter. Det krävs inte 
mycket teamträning och kommunikationen är begränsad. Eftersom uppgiftskaraktären 
särskiljer sig måste överlämningarna fungera effektivt.  
De rolldifferentierade teamen är lämpligast vid enklare arbetsuppgifter eller en uppgift som är 
specificerad på förhand.  
Det rollintegrerade teamet ställer krav på medarbetarna. Eftersom deras arbetsuppgifter sker 
parallellt krävs det förmåga till samarbete och samordning där medarbetarna har ansvar för 
sina insatser gentemot övriga gruppmedlemmar. 
Det finns specifika roller men det krävs integration eftersom uppgiftens karaktär behöver 
samspel av samtliga gruppmedlemmar. Användningen av rollintegrerade team behövs när 
arbetsuppgifterna är komplexa och/eller kräver situationsanpassning (Alvesson & Sveningson, 
2007, sid. 220).  
 
Utöver att integrera med övriga teammedlemmar krävs i det rollkompletterade teamet att ha i 
beredskap att komplettera teamet. Det krävs en förmåga till anpassning av vilka personliga 
styrkor/svagheter som medlemmarna besitter och i vissa fall komplettera dessa. Det ställer 
ännu högre krav på kommunikations- och samarbetsförmåga än rollintegrerade teamet. 
Rollkompletterade team är lämpligast när uppgiftens karaktär kräver snabba förändringar eller 
är av en komplex karaktär. Medlemmarna bör ha förmåga till självständigt agerande och 
improvisation för att lösa uppgiften (Alvesson & Sveningson, 2007, sid. 222). 

Empiri  
Min empiri bygger på intervjuer, observationer och minnesanteckningar från tidigare KNESS-
möten. Intervjuerna och observationerna har berört den ledande funktionen och deltagare från 
KNESS- mötena dvs. behandlingsassistenter och lärare. Jag anser att det är viktigt att lyfta 
fram deras berättelser om hur de uppfattar centrala begrepp i verksamheten som till exempel 
genomförandeplanen, kollegiet och nuvarande rutiner eftersom de har svaren på hur detta ska 
bedrivas. Jag anser mig som en stödjande funktion med förhoppning att skapa reflektion och 
ett förbättrat samarbete mellan behandlingsassistenter och lärare. 



Mälardalens högskola 
Akademin för Innovation, Design och Teknik 
Student: Desislava Rundqvist 
 

18 
 

Min roll som observatör 
Jag har haft som utgångspunkt att betrakta organisationsförändringen som framväxande vilket 
resulterade i mitt agerande att betrakta deltagarnas process under KNESS- mötena. Det är 
svårt att bedriva en organisationsförändrig utifrån en färdigställd mall så länge man arbetar 
med människor och det ska trots allt vara något som samtliga kan finna godtagbart och främja 
lärandet. Ingen anställd vill bli fråntagen sitt ansvar, vilket kan hända om det inte förs en 
ömsesidig dialog med de berörda parterna. En förändring på Lövsta skolhem enligt min 
mening ska betraktas som framväxande där tid är en viktig beståndsdel för verksamhetens 
överlevnad.  

Mitt första KNESS- möte var den 21 oktober 2009. Jag valde som förhållningssätt att vara en 
observatör och enbart lyssna och betrakta KNESS- deltagarnas samtal. Jag upplevde att de 
sökte svar hos mig vilket ställde desto högre krav på att enbart vara en observatör. Jag fick ta 
del av tidigare minnesanteckningar och deras genorisetet underlättade att analysera innehållet 
och ta del av behandlingsassistenternas och lärarnas uppfattningar om hur de fortsättningsvis 
vill bedriva skolundervisningen. Det som generellt genomsyrade minnesanteckningarna var 
två synsätt gällande hur skolgången ska bedrivas för ungdomarna. Behandlingshemmen anser 
att skolgången ska ske på avdelningen med lärare, medan lärarna anser att skolgången ska 
bedrivas i skolan. Från lärarhåll: ”Att det är bra att vistas i en så normal miljö som möjligt där 
man får träna med vuxenstöd på sånt som är svårt för eleven ute i samhället, både 
skolkunskaper och sociala färdigheter. Modern skolforskning visar att inkludering i ett så 
normalt sammanhang som möjligt ger bäst resultat” (KNESS- minnesanteckning 090930).  
Från behandlingshemmen: ”Det framfördes idéer att det vore bra om man kunde ha 2 lärare 
knutna till varje avdelning. Det skulle t ex förbättra kommunikationen lärare/behandlare och 
eleverna skulle också behöva ha färre vuxenrelationer” (KNESS- minnesanteckning 090924).  
 
Vid nästa möte fortsatte diskussionen om hur ett samarbete kunde komma till stånd. Jag 
upplevde att struktur saknades och att det blev en rundgång vilket upplöstes under mötets 
gång. Vidare blev diskussionen att införa genomförandeplanen på ”något” möte. Det visade 
sig vara svårare än tänkt eftersom pojk- och flickenheterna har olika benämningar och syften 
med sina möten. Trots allt ville KNESS- deltagarna göra ett försök eftersom alla ansåg att 
idén var god. Beslutet blev att implementera ungdomens genomförandeplan på kollegiet för 
att sedan utvärdera detta en månad senare. KNESS- deltagarna hade nu som uppgift att 
informera respektive ledare om detta. 
 
Den 2 december 2009 var det återigen dags att sammanstråla för att utvärdera månadens 
försök till implementering av genomförandeplanen. Jag upplevde att det fanns besvikelse hos 
deltagare från pojkenheten. Genomförandeplanen hade inte diskuterats på deras kollegie. 
Övriga deltagare var nöjda med införandet. Kanske börjar ett samarbete komma till stånd? Nu 
har ett engagemang väckts och de var i färd med att återigen förändra, men denna gång en 
betydande omfattande organisationsförändring. Skolan vill bedriva undervisningen på 
Silleskolan (i nuläget sker all skolundervisning där) medan behandlingsassistenterna vill att 
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skolundervisningen sker på Templet8. Det jag upplever är att det ständigt sker förändringar 
utan någon längre eftertanke. Förändringen med genomförandeplanen får knappt sjunka in 
innan en ny åtgärd startar.  

Resultat av intervju med institutionschef Mats Stenius  
En SWOT-analys utfördes med hjälp av intervju med Mats. Syftet med intervjun var att få en 
överblick av var företaget befinner sig i nuläget och vart företaget är på väg det vill säga, den 
upprättade visionen (Se bilaga 3). Företagets styrkor och svagheter identifierades, och hot och 
möjligheter i framtiden diskuterades.  
 

Tabell 1.2 
SWOT-analys med utgångsläge av Mats Stenius reflektion. 

Internt      Externt 

                 Styrkor                                 Svagheter           Möjligheter                 Hot 
 
 
                                                             
8 Templet används bland annat för konferenser. 

 
Kompetenshöjande insatser för 
Lövstas anställda 

 
Prioriteringar i 
utbildningar främst till 
verksamhetsansvariga 
och icke utbildade 
behandlingsassistenter 

 
Samarbete med 
behandlingshem 
där utbyte av 
information om 
behandlings- 
metoder sker 

 
Oförutsägbara 
kommuner som 
ger ojämnheter i 
intäkter 

 
Lövsta erbjuder ett 
utslussningsprogram för 
ungdomar s.k. vårdkedja.  

 
I nuläget råder det 
försämrad ekonomi 
vilket har resulterat i 
personalnedskärningar 
där en avdelning har 
stängts. 

 
Regeringsskifte 
 
 

 
Den politiska 
högerkanten 
förespråkar privat 
tvångsvård 
 
 

 

Lövsta har en skolverksamhet 
för ungdomar.  

 

 
Obalans i 
arbetssituationen p.g.a. 
ojämnheter i intäkter 

 

  
Byråkratin, dvs. 
den alltmer 
omfattande 
dokumentationen 
som berör 
samtliga avd.  
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Mats gav ingen tydlig vision för Lövstas verksamhet vilket resulterade i att jag tog del av 
Lövstas webbplats. Där framgår ingen tydlig vision eftersom den är inbäddad i texten men 
utifrån min tolkning uppfattar jag visionen i texten: ”Alla ungdomar som kommer till Lövsta 
skolhem ska få bästa förutsättningar för lärande, reflekterande och utveckling” (Lövsta 
skolhems webbplats, 2009). Målsättningen är att tillsammans med ungdomen förändra 
beteendet och hitta nya angreppssätt att se ungdomens unika livssituation. Det ska föra med 
sig fungerande tillvägagångssätt för framtiden. 
 
Lövsta skolhems strategi för att nå visionen är att bland annat att utbilda personal. De har 
under de senaste fem-sex åren satsat på utbildning och de som inte har behandlingsassistents 
utbildning har erbjudits detta. I nuläget anställs enbart utbildade behandlingsassistenter. Mats 
understryker att den kompetens som organisationen har är en styrka för företagets överlevnad. 
Det finns däremot en svårighet att idag få tag på utbildade anställda. Företaget har en 
försämrad ekonomi jämfört med tidigare som har resulterat i prioriteringar för vilka som kan 
erbjudas utbildning. Främst erbjuds vidareutbildning till verksamhetschefer för att utveckla 
sin ledarskapsroll. Mats poängterar att verksamhetscheferna arbetar utifrån ett 
situationsanpassat ledarskap. Det innebär ett ledarskap som förändrar ledarskapstilen 
beroende på vilken situation organisationen befinner sig i. Det är därmed viktigt med 
flexibilitet.  
 
En annan styrka med Lövsta skolhem är deras samarbete med närliggande behandlingshem. 
Samarbetet består av placering av ungdomen och utbyte av information om 
behandlingsmetoder. Det som särskiljer Lövsta skolhem från övriga behandlingshem är den 
vårdkedja som Lövsta har att erbjuda. Vårdkedjan består av låst avdelning, låsbar avdelning, 
öppen avdelning och lägenheter i Gnesta som är närbeläget till Lövsta. Syftet är att ungdomen 
ska anpassas till samhället och få ett fungerande liv.  
 
Företagskulturen skiljer sig mellan en låst och en öppen avdelning. Inom den låsta 
avdelningen är arbetssättet att styra och kontrollera ungdomen för att ge denne en struktur i 
sin vardag. Det medför rigida medarbetare vilket innebär att medarbetarna är mycket styrda 
av arbetsrutiner vilket i sin tur försvårar ett flexibelt förhållningssätt. Arbetsledningen måste 
hela tiden arbeta med att bibehålla flexibiliteten som är en förutsättning för ungdomarnas 
utveckling, även på låsbara avdelningar. Verksamhetschefens målsättning är att hitta en 
balans i struktur, ordning och flexibilitet. Den öppna avdelningen präglas i större utsträckning 
av ett flexibelt arbetssätt.  
 
Lövsta har en skolverksamhet vilket skiljer sig från övriga behandlingshem. Detta i sin tur 
skapar en konkurrenskraft för Lövsta. En svaghet med företaget är deras ekonomiska 
situation. I nuläget pågår en personalnedskärning där en avdelning ska stängas. Inom deras 
budgetssystem ingår 30-35 procent anslag av staten och 65-70 procent intäkter av kommunen.   
Mats betonar att kommunerna är oförutsägbara vilket innebär att det är de som beslutar om 
placeringen av ungdomen. Det ger en ojämnhet i intäkter för Lövsta skolhem vilket i sin tur 
skapar obalans i arbetssituationen.  
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När samtalet övergick till vad Mats anser om framtiden poängterade han byråkratin det vill 
säga den allt mer omfattande dokumentationen som berör samtliga avdelningar inom Lövsta. 
Dokumentationen ses som en begränsning eftersom det ger mindre tid över för behandling av 
ungdomar. Jag upplever att dokumentation betraktas som något negativt dvs. en tidskrävande 
åtgärd. När samtalet övergick mot hur den politiska makten kan påverka och eventuellt 
medföra osäkerhet var Mats övertygad om att detta inte påverkade Lövsta. Min följande fråga 
var då om ett regeringsskifte kunde påverka Lövstas utveckling vilket Mats inte trodde, dock 
finns det krafter på den politiska högerkanten som förespråkar privat tvångsvård. Än så länge 
har detta inte vunnit något större gehör i det politiska etablissemanget. 

Resultat av möte med rektor Lennart Claesson 
Jag hade som avsikt att träffa Lennart för att berätta om studiens syfte och att intervjua 
lärarna. Vidare ställdes en öppen fråga om vad Lennart ansåg om skolundervisningen.  Jag 
använde inga specifika frågeställningar och därför liknar det i större utsträckning ett möte än 
en intervju. Det som framgick under mötet var hur skolgången bedrivs i nuläget och tankar 
om hur skolverksamheten ska bedrivas fortsättningsvis.  

Lennart anser att problematiken skolmässigt hos ungdomar inte skiljer sig åt för de som har 
blivit placerade på låst eller öppen avdelning. Ibland upplevs det att ungdomarna kan uppvisa 
mer sociala färdigheter på den låsbara avdelningen än den öppna.  
Han anser vidare att undervisningen ska ske i skollokalerna där både pojkar och flickor från 
samtliga avdelningar samlas och detta resonemang grundar sig på att det är naturligt att 
blanda flickor och pojkar. Jag upplever att Lennart vill att skolundervisningen ska likna den 
undervisning som bedrivs i allmänna skolor.  
 
Lennart framför ett önskemål att få ta del av behandlingen av ungdomen i samarbete med 
behandlingsassistenterna. Ett forum där behandlingsassistenter och lärare diskuterar 
ungdomens skolproblematik där frågor om vad som ska göras och hur det ska göras blir 
centrala innebörder. Efter avslutad diskussion får ungdomen ta del av de beslut som fattats 
och lämna eventuella synpunkter. Jag upplever att Lennart eftersöker ett samarbete med 
behandlingsassistenterna och få vara delaktig i de frågor som berör ungdomarna.  

Resultat av intervju med behandlingsassistenter 
Jag valde att intervjua behandlingsassistenterna för att få en uppfattning om hur de anser att 
samarbetet fungerar med lärarna. Vidare ville jag ta del av hur de i nuläget uppfattar centrala 
delar som till exempel genomförandeplanen, kollegiet och nuvarande rutiner. Det i sin tur gav 
mig möjlighet att uppfatta om behandlingsassistenterna och lärarna delade liknande 
uppfattningar. 
 
Genomförandeplanen fungerar som en behandlingsplan. Det innebär en strategi i vad 
ungdomen ska uppnå under placeringen. Det är socialtjänsten som formar en vårdplan och 
den innehåller övergripande mål med placeringen. Genomförandeplanens funktion är att 
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omvandla dessa mål till delmål. Detta upprättas i samråd med den placerade ungdomen, 
vårdnadshavare, socialtjänst och kontaktpersoner. 
 
Jag har valt att fråga om rutiner mellan lärare och behandlingsassistenter för att ta del av vilka 
interaktioner som sker i nuläget och för att ta reda på hur de uppfattar att dessa rutiner 
fungerar. De rutiner som råder är enbart en kort överlämning på morgonen och eftermiddagen. 
Syftet är att informera om hur dagen har varit för ungdomen och det underlättar det 
fortlöpande arbetet. De rutiner som råder är följande: Lärarna ringer till avdelningen kl.07.30-
07.40 på morgonen och undrar hur natten har varit och om ungdomarna är på gott humör. Det 
finns önskemål att överlämningen ska ske senare på förmiddagen eller ett införande av 
morgonsamling och eftermiddagssamling där behandlingsassistenterna och lärarna träffas och 
diskuterar med ungdomarna den aktuella skoldagen. Den bestämda tiden på morgonen för 
överlämning stör frukosten enligt behandlingsassistenterna.  
På eftermiddagen besöker behandlingsassistenterna skolan för att hämta ungdomarna. I 
samband med detta sker en kort överlämning från lärare till behandlingsassistenter.  
Det upplevs som en ofullständig informationshantering med enbart korta överlämningar på 
morgon och eftermiddag. Detta skulle behöva utökas för att skapa ett helhetsintryck av 
skoldagen och ungdomen.  
 
Mitt syfte angående frågor om kollegiet är att få igång reflektioner om hur implementeringen 
ska gå till väga, ifall eventuella fallgropar kan tillstöta och försvåra.  
Behandlingsassistenter och lärare har ett gemensamt möte som heter Kollegie. Mötet sker en 
gång i veckan och består av samtal kring ungdomen. Syftet är att diskutera den gångna veckan 
samt planera för den kommande. Ungdomen har möjlighet att ta del av informationen efter 
avslutat mötet.  Det är behandlingsassistenterna som inleder mötet och lärarna får delta under 
eftermiddagen. Kollegiet har en viss struktur men det råder skilda åsikter om strukturens 
uppbyggnad. Det framgår önskemål att mer struktur ska råda, och att någon kanske kan 
koordinera samtalen för att skapa mer effektivitet. Den risk som uppkommer annars är att 
samtalen kan upptas av mindre viktiga diskussioner vilket inte gynnar ungdomen eller 
verksamheten.  
 
Mitt syfte med att undersöka om det finns någon utformad handlingsplan är att ta reda på hur 
de arbetar i kritiska situationer och hur samarbetet då fungerar. Det finns ingen utformad 
handlingsplan i samarbetet med lärarna för att hantera eventuella situationer med ungdomen, 
till exempel om denne inte är motiverad att närvara i skolan. 
Det diskuterades under KNESS mötet den 4/11 hur ett samarbete mellan lärare och 
behandlingsassistenter kan utvecklas. Ett förslag är att implementera diskussion om 
genomförandeplanen i kollegiet eftersom det är ett tillfälle då lärare och 
behandlingsassistenter träffas. Förslaget är under prövning och ska utvärderas den 2 
december. Den tänkta utvärderingen enligt behandlingsassistenterna är att för- och nackdelar 
ska ventileras för att överblicka om tillvägagångssättet är lämpligt. Det poängterades att 
samtliga bär ett ansvar att meddela om arbetssättet inte fungerar.  Behandlingsassistenterna 
har som förhoppning att det ska leda till samarbete med lärarna och att samtliga ska arbeta 
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mot samma mål. Ett hinder som kan tillstöta under resans gång är ifall kollegiet inte följer en 
kontinuitet vilket leder till att fokus för nästkommande vecka förloras. Fördelen är däremot att 
det skapar en tydlighet i vad som behöver uträttas av ungdomen, medarbetarna och lärarna.  
Det framgår under intervjun att samtliga medarbetare får ta del av information via mail om 
vad som har diskuterats under kollegiet. Det finns en bestämd person som ansvarar för utskick 
av information. Jag vill inflicka att detta gäller enbart behandlingsassistenterna och 
informationen vidarebefodrars inte till lärarna. 
 
Vidare vill jag få en tydlig uppfattning om vilka förväntningar behandlingsassistenterna ställer 
på den ledande funktionen. Detta i sin tur ska leda till förstärkning av ledarskapsrollen. 
Det framförs att lyhördhet är en viktig egenskap. Detta uppfylls av en del verksamma ledare 
men i vissa fall förekommer det brister på den punkten. Tid, flexibilitet och framförallt 
debriefing anses som en klar fördel för att medarbetarna ska få stöttning i sin arbetsroll. Ett 
önskemål som framhålls är att den ledande funktionen ska ha mer insyn i de ungas behandling 
och att en diskussion ska föras kring hur det fortsättningsvis ska se ut i behandlingen. Ibland 
upplevs det av behandlingsassistenterna att beslut sker utan samråd med dem. Jag upplever att 
det finns en besvikelse att de inte får vara delaktiga i de beslut som fattas. Trots allt har de ett 
nära arbete med ungdomen, vilket i många avseende fångar flera aspekter av ungdomens 
livssituation. Jag vill också poängtera att detta inte berör samtliga inom den ledande 
funktionen eftersom det under intervjun har framkommit beröm till framförallt flickenhetens 
verksamhetsansvariga. 

 Resultat av intervju med lärarna på Silleskolan 
Jag valde att intervjua lärarna för att få en uppfattning om hur de anser att samarbetet fungerar 
i nuläget med behandlingsassistenterna. Vidare ville jag ta del av hur de uppfattar centrala 
delar som till exempel genomförandeplanen, kollegiet och nuvarande rutiner. Det i sin tur gav 
mig möjlighet att uppfatta om lärarna och behandlingsassistenterna delade liknande 
uppfattning. 
Genomförandeplanen definieras som en behandlingsplan vilket innebär vad ungdomen ska 
uppnå under sin placering och ska vara ett levande dokument. Genomförandeplanen är 
uppdelad i två parallella spår. Dessa består av skola och behandling. Ett önskemål från lärarna 
är att detta sammansvetsas till en gemensam målbild som samtliga följer.  
Jag har valt att fråga om rutiner mellan lärare och behandlingsassistenter för att ta del av vilka 
interaktioner som sker i nuläget och för att ta reda på hur de uppfattar att dessa rutiner 
fungerar. De rutiner som sker i samarbete med behandlingsassistenterna är 
morgonöverlämning via telefon och eftermiddagsöverlämning på skolans lokaler. Lärarna 
anser att tiden för telefonsamtalet är bra men att överlämningen inte fungerar i samtliga fall. 
Detta beror på att informationen om ungdomens tillstånd inte överlämnas till lärarna vilket 
försvårar deras arbete med ungdomen under skoldagen. Det är viktigt att poängtera att 
överlämningens kvalité skiftar beroende på vilken behandlingsassistent som överlämnar. Det 
lyfts fram att det finns ett särskilt dokument med specifika frågor för vad överlämningen ska 
innehålla men detta används inte av behandlingsassistenterna. Ett önskemål finns att 
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behandlingsassistenterna använder detta dokument. Det underlättar med en särskild struktur i 
överlämning för att inte gå miste om viktig information.  
Syftet med överlämningarna är att informera varandra om vad som har skett kring ungdomen 
under natten/dagen. Dessa rutiner är inte nedskrivna men de nyanställda lärarna får muntlig 
information om detta. 
Mitt syfte med att undersöka om det finns någon utformad handlingsplan är att ta reda på hur 
de arbetar i kritiska situationer och hur då samarbetet fungerar. 
Det finns ingen utformad handlingsplan i samarbetet med behandlingsassistenterna för att 
hantera eventuella situationer med ungdomen, till exempel om denne inte är motiverad att 
närvara i skolan. De försöker däremot vara konsekventa om ungdomen till exempel har en 
förkylning då ungdomen ska vistas på avdelningen. 
 
Mitt syfte angående frågor om kollegiet är att få igång reflektioner om hur implementeringen 
ska gå till väga, ifall eventuella fallgropar kan tillstöta och försvåra under resans gång. 
Lärare och behandlingsassistenter träffas onsdagseftermiddagar för att gemensamt diskutera 
ungdomarna på kollegiet under en halvtimme. Detta anses som tillräcklig tid. Strukturen på 
kollegiet varierar beroende på flick- och pojkenhet. Inom pojkenheten framgår det att ingen 
given struktur är bestämd medan flickenheten har fasta ramar som ska följas. 
Genomförandeplanen ska diskuteras på kollegiet vilket anses som en god idé. Syftet med 
detta, enligt lärarna, är att samtliga kan rikta gemensamt fokus på vad som behöver uträttas i 
samråd med ungdomen. Detta ger en möjlighet att bygga på det positiva för att främja 
ungdomens utveckling. Det är bra att ett fast datum för utvärdering är beslutat men det är för 
tidigt att utvärdera ett resultat av genomförandeplanen. Den utvärdering som bör ske är hur 
träffarna har fungerat. 
 
Jag vill få en tydlig uppfattning om vilka förväntningar lärarna ställer på den ledande 
funktionen. Detta i sin tur ska leda till förstärkning av ledarskapsrollen. Förväntningarna är att 
all verksamhet ska ha en röd tråd. Ett önskemål är att rutiner bör skapas och upprätthållas i 
samtliga avdelningar. Dokument som finns ska komma till användning vilket underlättar 
förmågan att upprätthålla vad som gäller. Det är viktigt att den ledande funktionen 
upprätthåller ett professionellt förhållningssätt där de kan ta beslut i obekväma frågor. 
Relationer mellan anställda ska inte påverka beslutsfattandet. 

Analys 
Lärare och behandlingsassistenter är kanske inte helt insatta i varandras yrkesroller vilket 
försvårar att nå fram till varandra. Det finns dock en önskan om samarbete hos medarbetarna. 
KNESS-mötena, som är ett forum för lärare och behandlingsassistenter är ett mycket bra 
initiativ. De medarbetare som igångsatte dessa möten visar på ett högt engagemang vilket ger 
rätt förutsättningar till att behandlingsassistenter och lärare kan mötas och besvara följande 
fråga tillsammans: Hur ska ett samarbete komma till stånd? Detta är i första hand viktigt att 
besvara för att sedan övergå till nästa fråga: Hur ser en gemensam målbild ut för hur och var 
undervisningen ska bedrivas? 
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Rätta förutsättningar för att skapa samarbete och en gemensam företagskultur är enbart 
möjligt genom att betrakta kontexten som organisationen befinner sig i. Detta beskrivs vidare 
i SWOT- analysen som poängterar att ledarens beslut påverkar samtliga delar och därför är 
det av betydelse att ständigt följa processen (Burns, 2007, sid. 254). Besluten måste givetvis 
vara förankrade i vad Lövsta skolhem vill uppnå med sin verksamhet, vilket också framgår i 
SWOT-analysen. Det är viktigt att ta tillvara de resurser som stärker Lövsta skolhem och göra 
den attraktiv för socialtjänst och kommun. Om detta prioriteras kommer det resultera i 
lönsamhet och därmed möjliggöra en bättre vård av ungdomarna som placeras. Lövsta 
profilerar sig som ett skolhem och eftersom lagen tydligt framhäver skolplikt hos ungdomar är 
det av stor vikt att bedriva skolundervisning på ett, för varje individ, effektivt sätt. Den 
ledande funktionen lyfter fram att ett av skolhemmets styrkor är möjligheten till skolgång för 
ungdomarna.  Denna styrka bör betraktas som en tillgång och bringa klarhet i strategival för 
att uppnå visionen, vilket också förklaras i avsnittet SWOT-analys.  
 
Enligt den ledande funktionen på Lövsta skolhem används en situationsanpassad 
ledarskapsstil. Det innebär kortfattat att ledaren anpassar sig till medarbetarens mognadsgrad 
(Alvesson & Sveningsson, 2007.sid 306-307). Det lyfts fram önskemål från medarbetare att 
den ledande funktioner ska vara lyhörd i arbetssättet vilket krävs i situationsanpassat 
ledarskap enligt min tolkning av teoriavsnittet. Då först kan man möjliggöra en anpassning till 
medarbetares mognadsgrad. Det gäller också att bevara en professionalism i sin 
ledarskapsroll. Det bör finnas en medvetenhet i den interpersonella relationen med 
medarbetaren för att tillvarata dennes förmåga och öka effektiviteten i arbetet. Exempelvis i 
situationsanpassad ledarskapsstil, finns det information som den ledande funktionen kan ta del 
av. Denna förenklade version av ledarskapsfaser beroende på mognadsgrad ska 
förhoppningsvis väcka tankar och ge stöd för det fortsatta ledarskapet. Vidare vill jag 
poängtera att den ledande funktionen ska betrakta kontexten i organisationen samt försöka nå 
en förståelse för hur olika system kan påverka varandra. Det räcker inte med centrala begrepp 
som syfte, mål eller uppdrag, utan det krävs en ständig koordinering av samtliga insatser för 
att nå effektivitet (Ahrenfelt, 2001, sid. 71). 
 
Hur kan detta konkret ge sig i uttryck för medarbetarna på Lövsta skolhem? Det presenteras i 
min studie tre rollsammansättningar. Detta kan även återkopplas till organisationsförändring 
som är framväxande där team är centralt för att skapa innovation och experiment (Alvesson & 
Sveningson, 2007, sid. 259). Val av rollsammansättning bör utgå från arbetsuppgiftens 
karaktär. Jag upplever att lärare och behandlingsassistenter har ett rolldifferentierat 
förhållningssätt i dagsläget gällande hanteringen av arbetsuppgifterna där det gemensamma 
instrumentet har varit överlämningar. Detta i sin tur upplevs inte som ett fungerande verktyg 
eftersom information har utelämnats enligt medarbetarnas egna uttalanden. Jag upplever 
vidare att kvalitén skiftar beroende på vem som ansvarar för överlämningarna vilket i sin tur 
ger ojämnhet i kvalitén mot ungdomarna. Om ett rolldifferentierat förhållningssätt ska 
användas och fungera måste överlämningar mellan behandlingsassistenter och lärare bli 
strukturerade och följa de angivelser som är utformade. Om inte detta följs av samtliga kan 
viktigt information om den unges aktuella psykiska- och fysiska tillstånd gå förlorad och 
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resultatet ännu en gång få sviktande kvalité. Ett komplement till arbetet är det rollintegrerade 
teamet. Det är ett team som integrerar i varandras arbete men där samtliga ansvarar för den 
egna insatsen gentemot övriga gruppmedlemmar (Alvesson & Sveningson, 2007, sid. 220). 
Anledningen till att jag lyfter fram detta är att vissa arbetsuppgifter kräver ett samarbete där 
man betraktar varandra som ett team oavsett befattning. Ett förhoppningsvis tydligt exempel 
är genomförandeplanen. Det finns önskemål från behandlingsassistenter och lärare att 
diskutera genomförandeplanen tillsammans. Denna funktion ska enligt min mening betraktas 
som ett gemensamt arbete där samtliga arbetar mot ett bestämt mål. Jag upplever att en 
attitydförändring måste ske där medarbetarna inte är låsta vid sin yrkesroll utan istället 
betraktar instrumentet genomförandeplan som en gemensam tillgång. Ett ytterligare 
förtydligande är att ta del av målet med verksamheten (se bilaga 1) där det tydligt framgår 
följande: ” Under vistelsen på Lövsta ska ungdomarna erbjudas behandling och utbildning 
efter sina egna förutsättningar och behov” (biträdande verksamhetschef, avdelning Eka, 
Patrick Fällman). Det rollintegrerade teamet ger dels ett samarbete dels övning i flexibilitet, 
eftersom det krävs en förmåga till situationsanpassning, dels övning i 
kommunikationsfärdigheter. Jag anser att flexibelt förhållningssätt är ett måste så länge som 
Lövsta skolhem arbetar med människor. 
 
En lämplig åtgärd av den ledande funktionen är till exempel utbildning i att förstärka 
kommunikationsfärdigheter för att främja samarbetet mellan skolverksamhet och 
behandlingsverksamhet. Mitt starka argument för detta är vad filosofen Hannah Arendt 
(1995/1998) skriver: ” Om människor inte vore olika skulle språk och kommunikation inte 
behövas som medel till ömsesidigt förståelse” (Axelson & Thylefors, 2006, sid. 141). Det är 
viktigt att lyfta fram att bland annat formella roller har en inverkan på kommunikationen och 
t.o.m. kan försvåra den (Axelson & Thylefors, 2006, sid. 141). Jag vill också poängtera att 
medarbetare ska bedömas som en resurs och den ekonomiska kostnaden för utbildningar ska 
betraktas som en investering och detta ansvar vilar på den ledande funktionen. Dessa 
nyinhämtade kunskaper kan sedan omvandlas och integreras i organisationens struktur. Detta 
stärker företaget av den enkla anledningen att kunskaperna blir kvar inom strukturen vilket 
gör Lövsta mindre sårbar för personalomsättningar. 
 
En annan viktig aspekt för Lövsta skolhem är att beakta kommunikationen dvs. de dokument 
som finns till förfogande och som ska användas vid samtliga överlämningar. Denna rutin är 
att ge en aktuell och fortlöpande information om ungdomens psykiska- och fysiska 
hälsotillstånd. Dokumenten ska betraktas som en värdefull resurs och inte som en 
tidskrävande åtgärd, och är i slutändan ett verktyg för att underlätta arbetet.  Detta gäller 
samtliga avdelningar oavsett pojk- eller flickenhet, men undantag kan ges till Tallhöjden akut- 
och utredningsavdelning samt Älvan som vårdar pojkar med psykisk nedsättning. Dessa 
undantag beror på den enkla anledningen att de inte är inkopplade i skolverksamheten på 
Lövsta. 
 
Under min närvaro på KNESS-mötena upplevde jag att struktur saknades där det varken fanns 
någon början eller slut i samtalen. Det var ingen pågående process där samtliga deltagare 



Mälardalens högskola 
Akademin för Innovation, Design och Teknik 
Student: Desislava Rundqvist 
 

27 
 

förstod vad nästa steg var. Därför blev det för mig viktigt att undersöka hur kollegiet uppfattas 
och därmed blev det en del i min intervjumall. Svaret blev att deltagarna på KNESS-mötena 
hade önskemål om förbättrad struktur på kollegiet, vilket bland annat är ett forum för 
behandlingsassistenter och lärare att diskutera ungdomen. Denna struktur vilar i första hand 
på den ledande funktionen men det är viktigt att poängtera att samtliga bär ett aktivt ansvar till 
att bidra i kollegiet. Struktur är en viktig beståndsdel i ett organiserat arbete (Axelson & 
Thylefors, 2006, sid. 47). Den effektiva internkommunikationen utmärks av struktur och 
kontinuitet (Axelson & Thylefors, 2006, sid. 134). Det är viktigt att den ledande funktionen 
och medarbetarna skapar en genomtänkt internkommunikation. För att genomföra detta krävs 
att samtliga funderar kring: ”vilka informations- och kommunikationskanaler som passar den 
aktuella arbetsplatsen”(Axelson & Thylefors, 2006, sid. 134). Det är viktigt att 
kollegieträffarna som lärare och behandlingsassistenter deltar i dokumenteras och att 
informationen är tillgänglig för samtliga oavsett befattning.  
 

Förslag 
Utifrån de genomförda samtalen och intervjuerna, analysen av dessa och jämförelser med 
teorier som hänvisas till i studien kan följande förslag lämnas som tänkbara vägar att nå ett 
bättre samarbete på Lövsta skolhem mellan behandlings- och skolverksamheten. 

1. KNESS- mötena fyller en viktig funktion men bör struktureras, i form och kontinuitet.  

Backström lyfter fram att teorier har en förmåga att beskriva strukturens funktion som 
förutsägbar och stabil. Detta i sin tur kan leda till att förändringsarbete i organisationer blir en 
sekundär aktivitet. Det jag vill förmedla är att medarbetarna bör övergå från 
interaktionsstruktur till den sociala ordningsparametern. Interaktionsstrukturen bygger på att 
strukturen växer fram genom dialog. Dock har den enbart en temporär funktion vilket innebär 
att när till exempel KNESS – mötena inte är strukturerade i form och kontinuitet försvåras det 
fortlöpande arbetet. En övergång till den sociala ordningsparametern innebär att strukturen 
lever vidare även när KNESS- mötena inte äger rum.  

2. Enhetliga riktlinjer beträffande överlämning, rapportering, bemötande och plats för 
undervisningen måste bestämmas av beslutsansvariga.  

Enligt det systemteoretiska synsättet är det viktigt att samtliga områden inom organisationen 
integreras vilket underlättar för ledare och medarbetare att koordinerar samtliga resurser så att 
man ständigt bevarar riktning och fokus på målet. Det i sin tur leder till effektivitet för 
organisationen och minskar risken för att kontextuella förändringar ska bli övermäktiga. Med 
hjälp av enhetliga riktlinjerna underlättas till exempel koordinationen av verksamheterna och 
yrkeskategorierna på Lövsta skolhem. Ledaren bör ständigt följa processen eftersom samtliga 
delar inom organisationen påverkas (Burns, 2007, sid. 254)  

3. Medarbetarna måste följa de rutiner som finns för att samarbetet ska fungera och 
verksamheten utvecklas. 
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Lövsta skolhem bör ha tydliga konkreta mål och en strategi implementerad annars kan det 
bland annat vara svårt att behålla strukturen intakt. Enligt SWOT- analysen krävs det av 
ledaren att ständigt följa processen, utveckla strukturen och företagskulturen. Den operativa 
nivån måste använda sig av de rutiner som finns vilket borde resultera i en positiv utveckling 
av Lövsta. 

4. Beslutsansvariga bör lyssna på medarbetarna mer aktivt och bättre ta del av deras samlade 
kunskaper och idéer .  

Enligt den ledande funktionen används situationsanpassade ledarskapstil på Lövsta skolhem 
vilket ställer krav på den interpersonella relationen. Vidare är detta avgörande för vilken 
ledarskapstil som bör tillämpas av ledaren (Alvesson & Sveningson, 2007, sid. 306-307). 
Detta i sin tur ställer krav på ledarens förmåga att vara lyhörd och flexibel. Om detta fullföljs 
kommer medarbetarnas potential bättre till användning vilket Ekman lyfter fram som en 
möjlighet med hjälp av interaktion att skapa lärande genom dialog. Detta resulterar i ett 
individuellt lärande och förutsättningar för omvandling till företagets struktur (Ekman, 2004, 
sid. 101). 

Slutkommentar 

Min främsta lärdom utifrån teorin och litteraturen är att innovation ger förutsättningar till 
utveckling och möjligheter för företag att växa, men detta måste också förankras i 
organisationen vilket kräver samarbete, engagemang, tydligt ledarskap och där samtliga 
strävar mot gemensamma mål. Lövsta skolhem behöver, enligt min mening, en förbättrad 
strukturerad plattform där samtliga anställda, oavsett befattning, överväger hur det fortsatta 
arbetssättet ska ge ungdomarna de bästa förutsättningarna för lärande och utveckling. Detta 
uppnås bäst om samtliga förstår teorin och aktivt bidrar för att nå målen.
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Bilaga 1 
 
 

Målet med verksamheten 
”Under vistelsen på Lövsta skall ungdomarna erbjudas behandling och utbildning utifrån 

sina egna förutsättningar och behov. 
 

Ungdomarna skall efter vistelsen på Lövsta kunna fungera socialt och ges möjlighet till 
fortsatt utbildning eller arbete utifrån ungdomens  

individuella förutsättningar. 
 

Lövsta skall hjälpa ungdomarna till ökad insikt och acceptans när det gäller deras egen 
livshistoria och aktuella situation. En ökad insikt, som i sin tur stärker deras upplevelse  

av tillvaron som begriplig, meningsfull och hanterbar”. 
 

Biträdande avdelningschef, Eka 

Patrick Fällman 
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Bilaga 2 
 

Hej! 

Jag heter Desislava Rundqvist och är student från Mälardalens högskola. I nuläget har jag 
påbörjat mitt examensarbete inom ämnesområde innovationsteknik.  
Syftet med min studie är att belysa den framväxande organisationsutvecklingen till hur 
behandlingsassistenter och lärare kan finna samarbetsformer och en gemensam målbild för de 
omhändertagna ungdomarnas skolgång. 
Jag ska under v. 47 påbörja intervjuerna som beräknas att uppgå till 1-1.5 timme.  Er 
medverkan underlättar mitt forskningsarbete till att leverera goda resultat.  
Ni har möjligheten att avsäga er ett deltagande eftersom det är frivilligt att delta och ni kan 
närhelst avbryta ett deltagande under den pågående intervjun.  
Jag försäkrar er att den information ni delger mig kommer att behandlas konfidentiellt och 
enbart i ändamål för forskning. 
 
Om ni har frågor om undersökningen kan ni kontakta mig: 
 
Desislava Rundqvist 
Tfn: 
 
Med vänlig hälsning 
 
Desislava Rundqvist 
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Bilaga 3 
 

Intervju med institutionschef Mats Stenius den 2/11-2009 

Vilken är Lövsta skolhems vision? 

Hur arbetar ni aktivt med att uppnå visionen? 

Har Lövsta skolhem den kompetens som krävs för att uppnå visionen? 

Vilka styrkor har Lövsta skolhem? 

Hur kan de starka sidorna utvecklas? 

Vilken/vilka strategier använder ni för att neutralisera risker/hot? 

Vad är det som gör Lövsta skolhem unikt? (styrkor och svagheter) 

Hur ser ni på den rådande företagskulturen? 

Hur matchar den rådande företagskulturen med visionen? 

Hur kan politiska beslut påverka driften?( för- och nackdelar) 

Hur kan ett eventuellt regeringsskifte påverka driften? 

Vilka är konkurrenterna? 

Vad har konkurrenterna att erbjuda i form av behandling som skapar deras konkurrenskraft? 

Hur ser ni på framtiden? 
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Bilaga 4 
 

Intervju med två behandlingsassistenter/lärare 

Har ni särskilda rutiner vid skolundervisningen eller samarbete med lärarna? 
 
Finns det nedskrivna rutiner för hur ert samarbete med lärare/behandlare ska bedrivas? 

- Har samtliga anställda åtkomst till rutinerna? 
- Är de nedskrivna rutinerna uppdaterade efter behov? 
- Vem bär ansvar för dokumentering av rutinerna? 

 
Har ni någon handlingsplan för att hantera olika situationer beroende på ungdomens 
dagstillstånd? 

- Om ungdomen till exempel saknar motivation till studier. 
 

Vad är syftet till att implementera genomförandeplanen för ungdomen? 
 
Hur underlättar genomförandeplanen ert arbete? 
 
Hur/När utvärderar ni?  

- Syftet med att genomföra utvärdering? 
-  

När tycker ni att mötet ska ske där behandlare och lärare diskuterar ungdomens 
genomförandeplan? 
 
Vilka förväntningar har ni på styrningen av ert arbete? 
 
Hur fungerar samarbete med ledande funktioner? 


