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Abstrakt 
 
Syftet med den här studien har varit att utforska förutsättningar för verksamhetspedagoger-
na att implementera ny kunskap om förhållningssätt och metoder. Vår studie har genomförts 
i en kommunal verksamhet där ledningen upplevt ett behov av ett förändrat synsätt hos per-
sonalen gentemot personer med funktionsnedsättning. Ledningen menar att nya arbetsme-
toder behöver utvecklas som kan stödja och underlätta för personer med funktionsnedsätt-
ning att kommunicera och tydligare uttrycka sina behov och önskemål.  
 
    Nya tjänster med titeln verksamhetspedagog har inrättats för att leda förändringsarbetet. 
En skärpt lagstiftning och en förändrad samhällssyn på personer med funktionsnedsättning 
har lett fram till ledningens beslut om att anställa pedagoger. Vi har undersökt vilka faktorer 
som underlättat respektive försvårat för verksamhetspedagogerna att åstadkomma den öns-
kade förändringen i personalgrupperna. 
 
    Vi har valt att använda oss av en kvalitativ metod med intervjuer. I tolkningen av vårt re-
sultat har vi tagit hjälp av en kvalitativ innehållsanalys.  
 
    Resultatet visar på att det har funnits vissa brister i implementeringsprocessen som har 
försvårat förändringsarbetet. Det har i studien också framkommit faktorer som underlättat 
och bidragit till ett lärande och en positiv utveckling av personalens arbete. För personer 
med funktionsnedsättning kan denna utveckling leda till en bättre fungerande vardag med 
större möjligheter att kommunicera sina egna behov och önskemål. 	  
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Inledning 
	  

 
 
 

Rätt metod på rätt sätt 
 

”För att kunna hjälpa människor 
förutsätts metoder som är effektiva 
samt att dessa metoder används på 

rätt sätt och för rätt målgrupp” 
 

   (Socialstyrelsen, 2012a, s.4) 

 

Bakgrund 
 
För oss kan det förefalla självklart att aktuell forskning inom funktionshinderområdet ska 
omsättas och användas, det vill säga implementeras i det dagliga arbetet. Ändå finns det 
oftast ett stort gap mellan tillgänglig kunskap och den kunskap som faktiskt används i verk-
samheter. För att kunna överbrygga detta gap behöver vi kunskap om vad implementering 
innebär och om vad som underlättar, respektive försvårar, införandet av ny kunskap. 
 
    Det vi har uppmärksammat de senaste åren är att nya titlar har växt fram i flera svenska 
kommuner för personal i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Inom Gö-
teborgsregionens kommunalförbund har funktionshinderchefer tillsammans arbetat för att 
nå samsyn om titlar och kompetens för baspersonal inom funktionshinderområdet (Social-
styrelsen 2012b). Detta arbete vet vi har uppmärksammats av den mellanstora kommun i 
Västra Götaland där vi valt att göra vår undersökning. Det har också resulterat i att en ny 
yrkestitel som verksamhetspedagog där börjat framträda allt mer. Det har väckt vår nyfiken-
het att ta reda på mer om vad deras uppdrag består i och vilka förutsättningar de haft för att 
kunna utföra sitt arbete.  
 
    Avdelningen där vi gjort vår undersökning finns inom socialförvaltningen i kommunen. 
Här har verksamhetspedagoger anställts på ett flertal gruppbostäder och daglig verksamhet 
för personer med funktionsnedsättning. Vi har i vårt arbete allt oftare kommit i kontakt med 
de som fått anställning som verksamhetspedagoger. Vi har också sett att en ökad rekrytering 
börjat ske av personal till dessa tjänster i form av annonsering under lediga tjänster inom 
kommunen. I dessa annonser beskrivs arbetsuppgifter som att ha det övergripande ansvaret 
för verksamhetens pedagogiska innehåll, såsom tydliggörande pedagogik och andra indivi-
duellt anpassade arbetsmetoder. Verksamhetspedagogen ska också utifrån de boendes indi-
viduella behov och riktlinjer för verksamheten handleda och stötta den övriga personalen i 
det dagliga arbetet. Ett annat viktigt uppdrag för verksamhetspedagogen är att söka ny kun-
skap kring arbetsmetoder och förankra dessa i verksamheten tillsammans med personal-
gruppen. Som önskvärda kvalifikationer anges att den sökande ska ha en utbildning som 
socialpedagog eller annan treårig högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig 
samt erfarenhet från arbete med personer med funktionsnedsättningar.  
 
    Något vi har uppmärksammat och som Socialstyrelsen (2012b) understryker är att sam-
hällets utformning av stödinsatser till personer med funktionsnedsättning har genomgått 
stora förändringar efter att de stora vårdinstitutionerna och mentalsjukhusen avvecklades 
vid mitten av 1990-talet. Ett handikapp eller en funktionsnedsättning ses idag inte som en 
sjukdom. Från att personalen tidigare arbetat utifrån ett sjukvårdsperspektiv ska nu den en-
skilde ha rätt till gott stöd, inflytande, delaktighet och självbestämmande, (Svensk författ-
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ningssamling, 1993) vilket också innebär att personalens förhållningssätt och arbetsmetodik 
behöver förändras. I och med verksamhetspedagogernas nya roll i verksamheterna kan de 
komma att fungera som en slags reflektionshandledare för sina arbetskamrater och göra 
detta kollektiva lärande möjligt.  
 
      Det finns personal som arbetat länge inom verksamheter för personer med funktionsned-
sättningar. Det kan innebära att personalens arbetssätt tidigare haft starka inslag av vård och 
att hjälpa den enskilda med praktiska uppgifter. Numera ska personalen, istället för att ge 
vård och hjälp arbeta pedagogiskt med att stötta den enskilde att bli mer självständig och 
delaktig i beslut som rör det egna livet. Ett sådant exempel kan enligt vad vi sett vara att be-
stämma veckans matsedel, inhandla sin egen mat och tillaga den i det egna köket. Vår erfa-
renhet är att det tidigare ofta var personalen som lagade maten och alla åt gemensamma 
måltider. Ett annat vanligt förekommande sätt var att vid de gemensamma utflykterna med 
verksamhetens buss bestämde personalen att alla skulle åka med. 
 
    Det finns mycket skrivet om implementering av organisationsförändringar och nya meto-
der men vi har inte funnit några studier som beskriver implementering av verksamhetspe-
dagoger i kommunal verksamhet för funktionshindrade enligt LSS, lagen om särskilt stöd 
och service för vissa funktionshindrade. Avsaknaden av tidigare studier samt vår egen nyfi-
kenhet av att veta mer om detta förändringsarbete har varit bidragande för vårt intresse att 
göra denna undersökning. 
 
    Vi använder oss av vissa begrepp i studien och ger här en förklaring till dessa. Med brukare 
menar vi personer med funktionsnedsättningar som personalen ger stöd till på gruppbostäder 
och daglig verksamhet. Dessa personer omfattas av lag (1993:387) om stöd och service till 
vissa funktionshindrade (LSS). Det gäller enligt Bergstrand (2013) för personer med  

1. utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd 
2. betydande och bestående begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i 

vuxen ålder föranledd av yttre våld eller kroppslig sjukdom 
3. andra varaktiga fysiska eller psykiska funktionshinder som uppenbart inte beror på 

normalt åldrande, om det är stora och förorsakar betydande svårigheter i den dagliga 
livsföringen och därmed ett omfattande behov av stöd eller service.  

 
    Avdelningschefen i vår studie är direkt underställd socialchefen och närmast chef för en-
hetscheferna.  Verksamhetspedagogerna arbetar 25-50 % av sin arbetsdag i sin pedagogroll, 
övrig tid som en av personalgruppen i det vardagliga arbetet kring brukaren i en gruppbo-
stad eller daglig verksamhet i en kommun. De har en högskoleutbildning och ofta en lång 
erfarenhet av att arbeta med personer med olika slags funktionsnedsättningar.  Övrig perso-
nal har olika utbildningsbakgrunder såsom sjukvårdsbiträde, undersköterska, mentalskö-
tare, habiliteringsbiträde, habiliteringsassistent etc. Det finns också personal som helt saknar 
relevant utbildning.  

Vår egen förförståelse inför ett förändringsarbete  

I vår studie har vi undersökt vilka faktorer som underlättat eller försvårat för verksamhets-
pedagogerna att införa ny kunskap hos personalen, i form av förändrat förhållningssätt eller 
nya metoder som ska leda till ett förbättrat stöd till personer med funktionsnedsättning. En-
ligt vår förförståelse handlar det om vitt skilda kunskaper som ska läras ut. En erfarenhet vi 
har av att arbeta inom kommunal verksamhet är att större eller mindre förändringar plane-
ras hela tiden. Vi har också upplevt att nya rutiner eller arbetsmetoder ibland har införts 
med bristande tidsperspektiv eller för lite information för att alla i en personalgrupp ska bli 
lika motiverade till en förändring. I takt med att fler verksamhetspedagoger har anställts i 
verksamheter för personer med funktionsnedsättningar, har vi också fått signaler från kolle-
gor om att pedagogerna blivit ifrågasatta i sina nya tjänster av övrig personal på arbetsplat-
sen.      
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Syfte  
 
Syftet med den här studien har varit att utforska förutsättningarna för verksamhetspedago-
gerna att implementera ny kunskap om förhållningssätt och metoder.	  	  

	  

Frågeställningar 
 
 

1. Vilka hinder har verksamhetspedagogerna stött på i förändringsarbetet? 
 

2. Vilka faktorer har underlättat för verksamhetspedagogerna att sprida, införa och 
börja använda ny kunskap i verksamheten tillsammans med personalgruppen? 
 

3. Vilken ny kunskap har implementeringen resulterat i enligt verksamhetspedagoger-
na? 

 

 

 

 

Kunskapsöversikt och tidigare forskning 
Vi har i vår studie sökt och läst litteratur utifrån sökorden implementering, förändringsar-
bete, verksamhetspedagog, handikappomsorg och funktionsnedsättning. Samma sökord har 
använts för att söka vetenskapliga artiklar via databaserna DiVA, Uppsatser.nu, Academic 
Search Elite, ERIC samt Google.  

Implementering   
 
”Med kunskap om implementering genomförs i genomsnitt 80 % av det planerade förändringsarbetet 

efter tre år. Utan sådan kunskap genomförs 14 % av förändringsarbetet efter i genomsnitt 17 år” 
(Socialstyrelsen, 2012a, sid.5) 

 
Eftersom implementering av något nytt i en verksamhet har varit vårt fokus i denna studie 
redogör vi här för en del av den forskning som finns i ämnet.	   Mycket av det som skrivits om 
implementeringsstudier har generellt handlat om ett uppifrån- och-ner-perspektiv och ett 
nerifrån- och-upp- perspektiv menar Hill och Hupe (2009). Även nutida empiriska studier 
inom t. ex utbildning och lärande anknyter fortfarande till begrepp och tankegångar som 
präglats av denna diskussion. Detta perspektiv fasthåller en idealföreställning om att beslut 
som fattats efterföljs av ett rutinartat och tekniskt verkställande utan fortsatt policyprocess. 
Det kan t ex handla om en politiker som fattar ett beslut om att bygga en väg eller en bro och 
som sedan låter en ingenjör eller vägbyggare genomföra beslutet. Redan på 1970-talet bör-
jade man se att rent politiska förhandlingar faktiskt hade en tendens att fortsätta efter att 
beslut fattats och att beslutfattarnas intentioner sällan följdes så som det var bestämt.  Fram-
för allt påvisade enligt Hill och Hupe en rad studier av implementeringar med given policy 
att ursprungliga målsättningar grusades när de skulle genomföras. 
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    Även Pressman och Wildavsky (1973) analyserar hur implementeringen av ett stadsut-
vecklingsprogram blev till fiasko trots odelat politiskt medhåll och ekonomiska resurser.  
Studien följdes upp av flera empiriska studier av implementering. Deras slutsats var, att ju 
fler glapp det var mellan beslutsfattare och utförare, desto större risk att intentionerna inte 
blev genomförda.	  Pressman och Wildavsky visade att projekt ofta baseras på en bristfällig 
problemanalys, beslut och genomförande kan vara svåra att särskilja, tidsaspekten är ofta 
undervärderad och att det ofta finns stora samordningsproblem i tillämpningsledet. Det går 
också att uttrycka det som att utföraren måste förstå vad som beslutats, kunna genomföra 
det och inte minst vilja genomföra det (van Meter & van Horn, 1975). 
 
    Det har forskats en hel del kring framgångsrik implementering enligt Socialstyrelsen 
(2012a). Med implementering avses de procedurer som används för att införa nya metoder i 
en ordinarie verksamhet och som kan säkerställa att metoder används så som det var avsett 
och med varaktighet. Enligt Socialstyrelsen har forskare tidigare trott att svårigheten för led-
ningspersonal att införa nya metoder har varit att medarbetare fått bestämma om de nya 
metoderna skulle anammas och användas. Istället vet man nu att implementering kan ske 
planerat och framgångsrikt om all personal har kunskap om förändringsarbetet.  
 
    Socialstyrelsen (2012a) framhåller att ett förändringsarbete bör starta med en inventering 
av vilket behov man har av nya metoder i den egna verksamheten. Risken finns annars att 
man misslyckas hur bra metoden än är bara för att uppstarten inte var förankrad hos dem 
som berörs av förändringen. För att vara lyckosamt måste det också finnas ett konkret mål 
med en implementering och beslutet om denna måste vara förankrat både hos dem som di-
rekt berörs och hos en vidare organisation. Det skapar en positiv attityd till förändringarna 
även hos andra kollegor, vilket kan underlätta processen. Kompetens hos användarna, en 
stödjande organisation och ett effektivt ledarskap är enligt Socialstyrelsen andra centrala 
faktorer som ökar möjligheten att lyckas med förändringar. 
 
    Även Alvesson och Sveningsson (2011) menar att för att nå ett positivt resultat måste de 
som inleder ett förändringsarbete få de som berörs att förstå målen och bli positiva till idéer-
na för att de så småningom ska kunna förändra sina egna värderingar. De skriver också att 
en stark vi- känsla är viktig för att lyckas med förändringar liksom att ta vara på de anställ-
das erfarenheter. De betonar vikten av en god kommunikation mellan alla delaktiga led i 
organisationen och att hela tiden följa upp förändringsarbetets planering och genomförande.     
 
    Liknande tankegångar finner vi hos Nilsen (2011) som menar att om rätt förutsättningar 
ges kan implementering av nya metoder bidra till ett lärande, ge nya kunskaper, ny medve-
tenhet och förändrade attityder inom vårdyrken. Ett lärandeperspektiv kan uppmuntra till 
nya idéer och arbetssätt. Nilsen och Roback (2011) ser en stor utmaning i att få arbetsplatser 
att klara av att organisera stödjande lärprocesser då detta kräver delaktighet, kvalificerad 
kunskap och hög lärandeförmåga av de anställda. 
  
    I forskningen kring framgångsfaktorer vid en implementering kan det vara svårt att peka 
på några särskilt avgörande aspekter menar Nilsen (2011). Det kan bero på att förutsättning-
arna organisatoriskt, strukturellt och ekonomiskt ser så olika ut. Något som dock i längden 
tycks underlätta organisatoriska förändringar är kontakten mellan olika organisationer som 
kan visa på att förändringarna inom ett visst område på andra håll börjar betraktas som en 
norm. Kollegors åsikter och om det finns andra opinionsbildare i verksamheten har också 
betydelse för hur en implementeringsprocess ska lyckas. Andra faktorer som enligt Nilsen 
kan påverka finns både på individ- och samhällsnivå, som i vilken mån informationen når 
berörda parter, hur relevant innovationen är och i vilken mån den förbättrar resultatet i 
verksamheten. Också hur arbetsförhållanden är på den enhet där implementeringen sker har 
stor betydelse för resultatet liksom den yttre kontexten som t.ex. lagar, regler och sociala 
normer.  
	  
    Andra aspekter som Nilsen, Roback och Krevers (2011) tar upp är definierade av Rogers 
(2003) – som till exempel i vilken grad en förändring är bättre än alternativet, i vilken grad 
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den stämmer överens, har kompatibilitet, med de behov och tidigare erfarenheter som finns. 
Man kan också fråga sig om detta är möjligt och förståeligt att implementera i verksamheten 
– finns komplexitet och finns det en prövbarhet, d.v.s. finns möjligheten att prova och om det 
inte fungerar, går det att återgå till hur det var tidigare. Sista och femte frågeställningen är 
om det finns en observerbarhet, om det går att se och uppleva att förändringen blir till nytta 
för verksamheten. Rogers (2003) lyfter enligt Nilsen m.fl. (2011) fram att det i en vårdorgani-
sation kan förekomma något som kallas portvakter. Dessa kännetecknas av att de kan ses 
som förebilder och föregångare med ett stort kontaktnät, en position man kan tänka sig att 
verksamhetspedagogerna med optimala förutsättningar skulle kunna få. Portvakterna har ett 
visst inflytande och håller sig informerade och förmedlar ny kunskap till arbetskamraterna, 
vilket har likheter med verksamhetspedagogernas uppdrag. De bidrar på så vis till lärandet 
på arbetsplatsen och till verksamhetens kunskapsutveckling.  
 
    Carlfjord (2011) framhåller motivationen som viktig för vuxnas lärande och att implemen-
tering av nya behandlingsmetoder bör ta hänsyn till och anpassas till individuella behov och 
motiv. Detta på grund av att individer i en personalgrupp befinner sig i olika steg i en för-
ändringsprocess. Det finns också teorier som rör social påverkan, existerande normer och 
informella kontakter. Möjligheten till utbildning i arbetet, kollegors inställning till föränd-
ringar liksom hur det informella och det formella ledarskapet ser ut påverkar ett föränd-
ringsarbete. Carlfjord hänvisar också till Grol och Wensing (2005) som menar att för att lyck-
as med en implementering krävs både god planering och förberedelser, konkreta förslag och 
strategier för förändring liksom utvärdering och kontinuerlig uppföljning för att dra slutsat-
ser och se vilka effekter som uppnås eller inte.  
 

Från sjukvårdsorienterad omsorg till ett kommunalt ansvar med pe-
dagogisk inriktning 
I de verksamheter i vår undersökta kommun där pedagogtjänster har implementerats bor 
och arbetar idag både äldre brukare som tidigare levt på stora institutioner och yngre som 
inte delar denna erfarenhet. Vård och omsorg om personer med funktionsnedsättningar har 
som Brusén (2000) visar under de senaste årtiondena utvecklats och genomgått stora föränd-
ringar då stora institutioner har lagts ner och funktionshindrade har flyttat ut i samhället. 
Synen på funktionsnedsättning har också förändrats i takt med att personer med funktions-
nedsättningar blivit alltmer delaktiga i samhället.  
 
    Brusén (2000) beskriver hur den kommunala organisationen förändrades genom att hu-
vudmannaskapet för de särskilda omsorgerna, för personer främst med utvecklingsstörning, 
fördes över från landstingen till kommunerna 1996. Avveckling av vårdhem och specialsjuk-
hus för utvecklingsstörda skedde genom att landstingen och kommunerna fick ett gemen-
samt uppdrag, där samtliga vårdhemsplatser skulle vara avvecklade år 2000. Vid denna tid 
flyttades, enligt Brusén, många personer med funktionsnedsättning till sina hemkommuner 
där mindre gruppbostäder byggdes.  Tideman (2000) förtydligar hur kommunernas ansvar 
för personer med funktionsnedsättning växt sig allt större under 1990-talet. Då tog kommu-
nerna över ansvaret för särskolan och omsorgerna för personer med utvecklingsstörning från 
landstingen. Förutom att skolan har kommunaliserats har också kommunernas ansvar för 
personer med psykisk funktionsnedsättning och äldre personer ökat genom psykiatrirefor-
men och Ädelreformen. Handikapp ses i dag inte längre som en sjukdom vilket gör att den 
omedelbara kopplingen mellan handikapp och sjukvård försvinner. Kommunaliseringen kan 
enligt Tideman ses som en naturlig del i att förverkliga handikappideologiska principer 
såsom normalisering och integrering. En sådan perspektivförskjutning medför att ett kom-
munalt ansvar för verksamheter för personer med t ex utvecklingsstörning framstår som mer 
naturligt än ett landstingsansvar.  
 
    Socialstyrelsen (2012b) belyser hur även personal som arbetat länge med personer med 
funktionsnedsättning kan ha erfarenheter från de stora institutionerna, vårdhemmen och 
mentalsjukhusen där bemötandet av den enskilde som vårdbehövande var ett helt annat än 
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det som gäller idag.  I stödet till äldre personer med funktionsnedsättning är det därför vik-
tigt både att ha kunskap om denna historia och kunskap om hur stöd och omsorg ges enligt 
dagens normer. Nu bor de antingen i gruppbostäder eller i egna utflyttade lägenheter och 
ska vara delaktiga i alla beslut som gäller det egna livet. Samtidigt arbetar många unga inom 
omsorgen som inte känner till de villkor många äldre funktionshindrade levt under. De som 
nu växer upp med funktionsnedsättningar har en helt annan livssituation än de äldre, de har 
gått i skola och de har fått lära sig att de har samma rättigheter som alla andra i samhället, de 
arbetar och vill ha eget boende. I stödet till dessa personer med så skiftande erfarenhet av 
livet som funktionshindrad arbetar även personal med väldigt olika utbildningsbakgrund 
och skiftande kompetens. De har ofta en hög arbetsbelastning, brister i stöd och ledning och 
begränsade möjligheter till fortbildning. De arbetar också i organisationer där chefen oftast 
inte är närvarande mer än någon gång i veckan. Allt detta menar Socialstyrelsen innebär en 
risk för bristande kvalitet i verksamheterna. 
 

Socialpedagogik inom socialt arbete   

Socialpedagogiskt arbete är ett förändringsarbete menar Cederlund och Berglund (2014) och 
att anställa pedagoger i sociala verksamheter kan ses som en tydlig markering mot det som 
länge varit ett uppenbart vård- och behandlingsarbete med stark medicinsk koppling. Soci-
alpedagogik som utbildning och praxis ringas i litteraturen in först efter millennieskiftet med 
hjälp av olika forskningsstudier men har funnits sedan 1950-talet. Författarna understryker 
att socialpedagogik och socialt arbete inte är två olika professioner utan att socialpedagogik 
är en del i det sociala arbetet. De menar att den pedagogiska uppgiften i det sociala arbetet 
skulle kunna formuleras som att ”hjälpa den enskilde att finna sin egen väg” (s.14). Förändrings-
arbetet måste ske tillsammans med den enskilde och kan enligt författarna beskrivas som att 
den professionelle gör en resa tillsammans med den andre snarare än talar om hur denne ska 
genomföra sin resa. Cederlund och Berglund beskriver det som ett slags förhållningssätt där 
dessa utgångspunkter får utgöra grunden för ett socialpedagogiskt arbete.   
 
    Forsberg (2006) skriver om hur pedagogiken som vetenskap har utvecklats och nu omfat-
tar allt fler kunskapsområden som svar på samhälleliga behov. I ett vård- och omsorgsper-
spektiv är pedagogiken intressant, då kanske ett mer reflekterande förhållningssätt till det 
dagliga arbetet även skulle vara berikande för den personliga utvecklingen för alla anställda. 
Detta liksom det faktum att fler får en pedagogisk grund att stå på kan vara det som krävs 
för att det i en framtid ska finnas utrymme och möjlighet för lärande på alla olika arbetsplat-
ser. I denna mening är pedagogiken per definition ”nyttig” (s.1). 
 
    Vid rekrytering av verksamhetspedagoger har vi sett att deras uppdrag beskrivs att söka 
ny kunskap och förankra dessa i verksamheterna. Lärandet är centralt enligt Johansson och 
Skärgren (2014) , och handlar om vad en individ lär, hur det sker och på vilket sätt denne 
kan använda sig av kunskapen. Han menar att pedagogik handlar om vad en människa är 
och kan idag och vad denne kan utvecklas till.  
 
    Johansson och Skärgren (2014) lyfter fram att synen på vård, omsorg och omvårdnad har 
förändrats över tid. Att vara pedagog inom vård- och omsorgsarbete innebär att leda andra 
och sig själv till mer kunskap och kompetens, för att utvecklas både inom yrket men också 
som person. Författarna menar att när man arbetar socialpedagogiskt möter personalen indi-
viden utifrån hans förutsättningar, livssituation och egen motivation. Det handlar inte längre 
om att enbart medicinskt behandla eller vårda en person med funktionsnedsättning utan 
istället betona de fungerande funktionerna. Detta ställer också helt nya krav på personalen 
att stötta och motivera personer med funktionsnedsättning att utveckla dessa nya sidor hos 
sig själva. Det handlar också om att möta rädsla, frustration de gånger den nya självständig-
heten leder till misslyckanden. Det socialpedagogiska förhållningssättet bidrar på så vis till 
ett ömsesidigt lärande för alla parter. 
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Rätt kompetens hos personal i verksamheter för personer med 
funktionsnedsättning. 
Inom Göteborgsregionen arbetar man för att få en samsyn kring titlar och kompetens för 
personal inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar som omfattas av LSS. 
Detta arbete har man i vår undersökta kommun uppmärksammat och man har beslutat att 
implementera en liknande modell. 
 
    Mot bakgrund av det tidigare beskrivna socialpedagogiska förändringsarbetet har vi där-
för även tittat på hur forskningen ser på utbildningsbehovet för personal som arbetar med 
funktionshindrade. Socialstyrelsen (2012b) beskriver hur de stora vårdinstitutionerna lades 
ner under 1990-talet och att stödet till bland annat personer med funktionsnedsättning ge-
nomgått stora förändringar och hur detta stöd ständigt utvecklas. Vidare att den enskilde 
numera har rätt till inflytande och självbestämmande på ett helt annat sätt än tidigare samti-
digt som personalen fortfarande har ett stort inflytande i deras liv. Detta menar Socialstyrel-
sen har lett till ett behov av reflektion kring personalens förhållningssätt och arbetsmetoder 
som kanske inte fanns tidigare. 
 
    I en forskningsöversikt från Socialstyrelsen (2011) återfinns en beskrivning av personalen, 
yrkesrollen och de förändringar som skett inom dessa verksamheter. Ahnlund (2008) lyfter 
här fram att högre utbildning för omsorgspersonal ibland har ifrågasatts med hänvisning till 
att det skulle innebära en distansering mellan personal och personer med funktionsnedsätt-
ning. Enligt författaren visar resultat av genomförda studier tvärtom att högre utbildning 
innebär att personalen har en högre medvetenhet om maktförhållanden i relationen till bru-
karna. Studier visar också att den kommunala gymnasieutbildningens omvårdnadsprogram 
inte har legitimitet bland enhetscheferna inom äldre- och handikappomsorgen. Cheferna 
inom handikappomsorgen talar om avsaknad av relevant grundutbildning för personalen, 
vilket får strukturella konsekvenser då de tvingas anställa personal utan utbildning och erfa-
renhet. Personal inom handikappomsorgen diskuterar själva i termer av dubbelkompetens 
d.v.s. vikten av att ha en bred grundutbildning men att också utbildas nära de personer man 
arbetar tillsammans med. Olin (2003)  som har studerat en personalgrupp på en gruppbo-
stad, där personalen hade olika utbildningsnivåer från gymnasieskola till högskoleutbild-
ning, menar att det pågår en kompetenshöjning inom omsorgen där även akademisk utbild-
ning numera efterfrågas.  
 
    Pommer Nilsson (2003) kallar oss nyfikna ständigt lärande människor för Homo paeda-
gogus och menar att människan inte kan låta bli att lära och att lärandet pågår överallt där 
människor befinner sig. Således måste även arbetslivet ta tillvara denna lust att lära så att 
arbetet blir en viktig del av de anställdas utveckling. De flesta tillbringar mycket tid på ar-
betsplatsen och frågan är om arbetet organiseras på ett sätt så att detta görs möjligt och om 
lärande lyfts fram som något positivt.  

För att ett kollektivt lärande ska vara möjligt, menar Granberg (2009) behöver gruppen möj-
lighet och förutsättningar att synliggöra och skapa förståelse för det som ska förändras. Han 
framhåller det expansiva utvecklingsinriktade lärandet som sker när team i organisationer är 
öppna för och deltar i kunskapsutveckling. Expansivt lärande sker när ”individen överskri-
der mer vanliga, vardagliga former av lärande”(s. 94), vilket även kan leda till personlig ut-
veckling. Granberg ser dialogen som särskilt viktig för lärandet, för att skapa sammanhang, 
förståelse och mening och för att tillsammans klara av att utveckla strategier för nya lösning-
ar. 

Reflektion 

    Verksamhetspedagogerna i vår undersökning har i sitt uppdrag att handleda och stötta 
övrig personal i det dagliga arbetet. De ska också tillsammans med personalen utforma indi-
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viduellt anpassade metoder som ger brukarna möjlighet att utvecklas till självständiga indi-
vider med inflytande över den egna livssituationen. Av litteraturen vi läst förstår vi att ett 
sätt att nå dit kan vara att använda reflektion som ett verktyg. Reflektion i praktiken kan 
enligt Bie (2014) vara att se olika handlingsmöjligheter, pröva egna hypoteser mot nya erfa-
renheter och göra etiska värderingar för att förstå hur man tänker kring livsfrågor. Bie ser 
också reflektion som en process för att klargöra vad vi gör och hur vi gör det, en möjlighet 
till utveckling på det viset att ”du kan se dig själv med lite andra ögon och få en annan upp-
fattning av dig själv och av dina handlingar än vad du hade tidigare”(s.16).  På så vis utgör 
reflektionen ett lärande för djupare förståelse och nya perspektiv. Författaren ser också re-
flektion som ett sätt att förändra sin syn på hur det dagliga arbetet ska utföras. Reflektionen 
kan bidra till att utmana och utveckla värderingar och erfarenheter och omsätta den tysta 
kunskapen till något som gynnar det praktiska arbetet. Det handlar också om, menar Bie, att 
utveckla en medvetenhet om vårt sätt att fungera och agera som kan göra att vi bättrar på 
färdigheter inom yrket.  
 
    Alvesson och Sköldberg (2008) diskuterar kring reflektion och menar att det inte bara 
handlar om att reflektera kring aktiviteten som sådan utan också om omgivningens påver-
kan och om samarbetet mellan alla involverade, alltså de förutsättningar som finns i arbetet. 
Samverkan och samarbete bygger alltid på de inblandade individernas val att antingen se sin 
kompetens och kunskap som fullt tillräcklig eller att välja ett reflekterande arbetssätt för att 
lära nytt, upptäcka nya infallsvinklar och göra händelser som inträffar mer förutsägbara.  
 
Reflekterande arbetsgrupper  

 
Vi kan ana att det blivit lite av ett modeord idag att personal ska reflektera över sitt eget ar-
bete. Personalgruppen behöver även reflektera tillsammans för att utveckla sin egen och 
gruppens kompetens.  
 
    Granberg (2009) lyfter fram paradoxen i dagens arbetsliv där förändringstakten ibland är 
så hög att de anställda inte hinner stanna upp och tänka efter, samtidigt som detta är nöd-
vändigt för att kunna hantera förändringar. En äkta reflektionsprocess, menar han, känne-
tecknas av att en person växlar mellan inlevelse och distans, del och helhet. Tillräckligt med 
tid måste avsättas och processen måste få äga rum utan krav på omedelbar handling. Förfat-
taren tar stöd av Molander (1993) som menar att det är viktigt att ha ett distanserat funde-
rande över en utförd handling. Författaren hänvisar också till Argyris (1965) som menar att 
erfarenhet i sig inte ger några kunskaper. Istället måste man skilja mellan enbart erfarenhet 
och att lära sig genom erfarenhet. Om en personalgrupp får möjlighet att stanna upp och 
tänka efter, dra slutsatser och utveckla kunskaper utifrån gjorda erfarenheter, då skapas en 
reflekterande arbetsgrupp. Enligt Granberg (2009) handlar det då om att synliggöra allas 
kompetens och lyfta viktiga frågor från allas olika perspektiv och infallsvinklar. 

    Järkestig-Berggren (2011) diskuterar kring begrepp som handlingsutrymme och hand-
lingsfrihet som vi ser kan överföras även till de verksamheter där vi gjort vår undersökning. 
Med stöd av verksamhetspedagogen kan en reflekterande arbetsgrupp lättare hantera vissa 
situationer, eller som Järkestig- Berggren sammanfattar det ”finna nya handlingsstrategier, 
vilka utökar deras handlingsfrihet utanför det rutinmässiga” (s.117). Om personal i samver-
kan med verksamhetspedagog och brukare sätter upp mål för att skapa en större självstän-
dighet i den funktionshindrades vardagsliv och tillsammans utarbetar fungerande metoder 
skapas också ett större handlingsutrymme för alla inblandade att verka i. 
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Metod 

Val av kvalitativ metod 
 
Studien är genomförd utifrån en kvalitativ vetenskapsmetod. Kvalitativ metod bygger enligt 
Bryman (2008) snarare på ord än kvantifiering vid insamling och analys av data. Varje forsk-
ningsbart problem kan belysas ur två perspektiv – kvalitativt och kvantitativt, menar Olsson 
och Sörensen ((2011). Vilket perspektiv som ska tillämpas måste vägas mot vad forskaren 
önskar veta. I kvalitativ forskning kan forskaren vara subjektiv och undersökningen ha en 
flexibel utformning där frågeställningarna fördjupas succesivt. Olsson och Sörensen fortsät-
ter med att beskriva forskningen som ett succesivt framväxande där ett fenomen ska upp-
täckas och tydliggöras. Resultatet kan grunda sig på ett litet antal individer men med ett 
stort antal variabler. Istället går resultaten på djupet och i specifika miljöer, omständigheter 
eller tidpunkter.  
 
    Vi har med hjälp av semistrukturerade intervjuer undersökt och beskrivit vad som under-
lättat respektive försvårat införandet av ny kunskap i samband med implementering av 
verksamhetspedagoger i en kommunal verksamhet. Vi har sett den kvalitativa metoden som 
en lämplig metod att använda då vårt syfte med studien har varit att få tillgång till ledning-
ens och verksamhetspedagogernas egna upplevelser av ett förändringsarbete. Vi ville också 
försöka förstå deras upplevelser utifrån vår egen förförståelse och de förändringar som skett 
inom vård och omsorg historiskt och samhälleligt.  
 
    Även om det handlar om något allmänmänskligt som att tolka och förstå vill Ödman 
(2007) göra oss uppmärksamma på det omöjliga att ha en helt förutsättningslös tolkning ef-
tersom vi alltid har en förförståelse av det vi tolkar. Ödman lyfter fram Dilthey´s tankar om 
synen på människan som ”ett historiskt väsen” (s.41) och menar att för att förstå sig själv 
måste man ta omvägen via historien. Mening och innebörd befinner sig alltid i ett samman-
hang för varje individ, som sträcker sig från det förflutna och in i framtiden, vilket vi som 
forskare har att förhålla oss till genom hela tolkningsprocessen.  

Urval och tillvägagångssätt 
 
Vi började vår studie med att kontakta socialchefen i den kommun där vi gjort undersök-
ningen. Vi ville till att börja med få ledningens åsikt om på vilka grunder beslutet fattades 
om att anställa verksamhetspedagoger i alla verksamheter för personer med funktionsned-
sättning. Socialchefen hänvisade oss vidare till avdelningschefen för den berörda avdelning-
en inom socialförvaltningen. 
    
    Vi tog kontakt med denna avdelningschef och fick tid för en intervju i tidigt skede av stu-
dien med i förväg bestämda frågor, se bilaga 1. Eftersom avdelningschefen ställde sig mycket 
positiv till vår studie bad vi då också om hjälp med att informera enhetschefer inom grupp-
bostad och daglig verksamhet om vår studie och att vi önskade intervjua ett antal både che-
fer och verksamhetspedagoger. Vi fick även hjälp att vidarebefordra ett brev till enhetsche-
ferna, se bilaga 2. I efterhand kan vi se att ett alternativ kunnat vara att vi informerat på ett 
ledningsmöte med enhetscheferna och där kunnat boka intervjuer. 
 
    Vi fick inte några svar från enhetscheferna. Vi bestämde oss då för att själva ta direktkon-
takt med verksamhetspedagoger. Vi gjorde ett så kallat bekvämlighetsurval. Enligt Bryman 
(2008) kan ett bekvämlighetsurval bestå av personer som råkar finnas tillgängliga för en 
undersökning. En annan situation då det kan vara bra att använda sig av ett bekvämlighets-
urval är enligt Bryman då man av en händelse träffar på respondenter som man inte kan låta 
bli att använda sig av. Vi gjorde vårt urval genom att tillfråga de verksamhetspedagoger vi 
först råkade träffa på i vår egen yrkesutövning. Tilläggas bör att vi inte hade någon relation 
till dem sen tidigare. De fick vid det tillfället en muntlig förfrågan om att delta i studien. De 
kontaktades sedan per telefon och fick där mer information om studien. Tre verksamhetspe-
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dagoger fick frågan och alla var positiva till att delta. Bryman anser att antalet informanter 
avgörs av när det i undersökningen uppstår en teoretisk mättnad av resultatmaterial. Efter 
tre intervjuer med verksamhetspedagoger och en intervju med avdelningschef hade vi till-
räckligt med resultat för att kunna besvara våra frågeställningar. 
 
Intervju som datainsamlingsmetod 
 
För att få svar på våra frågor har vi intervjuat avdelningschef och verksamhetspedagoger 
inom verksamheter för personer med funktionsnedsättningar. Intervjuerna har vi genomfört 
med hjälp av öppna frågor, nedskrivna anteckningar och ljudinspelning med mikrofon. 
 
    Intervjuer i kvalitativ forskning brukar vara ostrukturerade eller semistrukturerade menar 
Bryman (2011) och har som mål att vara flexibla och medverka till att få fram intervjuperso-
nernas världsbild. Kvalitativa intervjuer bör spelas in för att sedan transkriberas, vilket vi 
gjorde i två fall. En av våra informanter bad att slippa inspelningen vilket vi respekterade. 
En av oss förde då i stället noggranna anteckningar medan den andra intervjuade. Denna 
metod använde vi oss av även vid de övriga intervjuerna. Inspelningarna renskrevs också 
direkt efter intervjuerna. 
 
    Vi har använt oss av en intervjuguide med i förväg bestämda frågor som gett intervjuper-
sonerna möjlighet att utveckla sina svar. Detta gjorde att intervjuerna mer blev till ett samtal 
kring de frågor vi ställde. Se bilaga 3. 
 

Beskrivning av intervjupersonerna 
 

Avdelningschefen är högsta chef för den avdelning inom socialtjänsten som ansvarar för 
boenden och daglig verksamhet för personer med funktionsnedsättningar enligt LSS. Denna 
person har haft tjänsten under 5-6 år och tog över arbetet med att implementera pedagoger i 
verksamheten av sin företrädare. 

     De tre verksamhetspedagogerna som deltog i intervjuerna har olika lång anställningstid i 
sin nuvarande roll men samtliga har arbetat lång tid i verksamheter för personer med funkt-
ionsnedsättningar. De är välutbildade inom sitt område, har högskoleutbildningar/ kurser 
som väl motsvarar de krav arbetsgivaren ställer.   

Etiska principer 

 
Vid intervjuer är det viktigt att informera om och vara medveten om de forskningsetiska 
principer som gäller. Som forskare är vi ansvariga för att undersökningen sker på ett sådant 
sätt att inte någon skadas eller blir kränkt.  
 
    Bryman (2011) tar upp några av de etiska principer som gäller för bland annat svensk 
forskning och de personer som är direkt inblandade i en undersökning: 
 

• Informationskravet innebär att de personer som ska intervjuas ska informeras om 
den aktuella undersökningens syfte. De ska även informeras om att deras deltagande 
är frivilligt och att de när som helst under studiens gång kan välja att avbryta sin 
medverkan. De ska också i förväg få veta om vilka moment som ingår i undersök-
ningen. 	  

• Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien ska veta att de själva har rätten att 
bestämma om sin medverkan. För minderåriga är det brukligt att begära föräldrars 
eller vårdnadshavarens godkännande. 	  
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• Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter och data förvaras på ett säkert 
sätt så att andra inte får tillgång till dem. Uppgifterna ska behandlas med största möj-
liga konfidentialitet. 	  

• Nyttjandekravet innebär att de uppgifter om enskilda personer som lämnas till en 
studie inte får användas i andra sammanhang än just det forskningsändamålet.	  

 
    Våra intervjupersoner blev informerade om studiens syfte vid de kontakter vi hade före 
intervjutillfället liksom då vi träffades för att göra intervjuerna. Intervjuerna gjorde vi utan-
för deras egen arbetsplats och de tog ungefär en timme att genomföra. Intervjuerna inledde 
vi med att berätta om de etiska principer vi som forskare har att följa. Vi informerade också 
om att vi inte kommer att lämna ut deras namn eller arbetsplats i studien, ej heller beskriva 
dem eller deras svar på ett sätt de kände sig obekväma med.  
 	  
Analys och tolkning med hjälp av kvalitativ innehållsanalys 
 
I valet av ett kvalitativt tolkningssätt har vi utifrån våra semistrukturerade intervjuer försökt 
att tolka och förstå ”människors föreställningar, känslor och motiv utifrån deras sociala och 
kulturella bakgrund och deras aktuella situation.” (Maltén, 1997, s.18 )  
 
    Vi har valt att tolka och analysera svaren på våra frågor med hjälp av en kvalitativ inne-
hållsanalys. Detta är enligt Bryman (2011) en metod att använda vid semistrukturerade in-
tervjuer. Resultatet vid innehållsanalysen blir en beskrivning av vad vi som forskare har sett. 
Vi kan också försöka ge en bild av det som ligger under ytan, det vi får ett intryck av att sva-
ren handlar om. Även det som inte tas upp eller sägs kan alltså vara intressant Vi ville få 
kunskap om och förståelse för vilka förutsättningar pedagogerna haft för att genomföra de 
beslutade förändringarna. Det viktiga för oss har inte varit att hitta några absoluta sanningar 
utan att lyfta fram vad verksamhetspedagogerna upplever har underlättat respektive försvå-
rat implementeringen. Vidare ville vi få veta om förändringsarbetet har resulterat i ett ökat 
lärande i verksamheterna. Vi kan inte utifrån en kvalitativ innehållsanalys hävda att det vi 
fått fram är det enda sättet att beskriva företeelsen, men om vi lyckats bra finns sannolikt en 
viss generaliserbarhet, d.v.s. kanske har vi fångat något som är så pass universellt att det 
även är av intresse utanför den undersökta gruppen. 
 
    För att strukturera svaren vi fått på våra frågor har vi samlat dem under rubriker som 
motsvarar vårt syfte och våra frågeställningar. I dessa synliggörs de kategorier som fram-
kommit under intervjuerna. För att ytterligare tydliggöra och visa på delarna i helheten har 
vi i diskussionsdelen lyft fram de faktorer vi sett har varit hindrande respektive underlät-
tande för verksamhetspedagogerna att utföra sitt uppdrag 
 
Tillförlitlighet och äkthet  
 
Traditionellt har begrepp som reliabilitet- huruvida resultat från en undersökning påverkas 
av tillfälligheter och validitet- huruvida en slutsats är hållbar eller inte varit viktiga kriterier 
för att bedöma kvalitén på kvantitativ forskning. För många kvalitativa forskare har dock 
relevansen i dessa begrepp diskuterats då man i kvalitativ forskning inte lägger så stor vikt 
vid frågor om mätning och att en undersökning ska kunna göras om vid upprepade tillfällen 
med liknande resultat. Ett sätt att komma ifrån detta dilemma har enligt Bryman (2011)  varit 
att i olika grad bortse från kravet på mätning. Bryman redogör istället för de alternativa be-
greppen tillförlitlighet och äkthet som Lincoln & Guba (1985) och Guba & Lincoln (1994) fö-
reslagit för bedömning av kvalitativa undersökningar. Tillförlitlighet omfattar här fyra del-
kriterier som ska motsvara de krav som gäller för kvantitativ forskning:  
 

• Trovärdighet i resultaten handlar om att man som forskare följt de regler som finns 
och att man utfört vad som kallas respondentvalidering- rapporterat till informanter-
na om det man kommit fram till i resultatet. Efter att vi analyserat och diskuterat re-
sultaten vi kommit fram till genom intervjuerna med verksamhetspedagogerna läm-
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nade vi över materialet till dem för godkännande. De fick även ha synpunkter på hur 
vi hade beskrivit dem och deras yrkesroll. 

• Överförbarhet innebär att göra en fyllig och på så vis överförbar redogörelse av resul-
tatet, vilket vi med detta arbete vill tro att vi gjort. 

• För att visa på pålitlighet ska man tydligt beskriva hur man gått till väga med sin 
undersökning samt låta någon granska och bedöma kvalitén på detta arbete. I vårt 
fall är det vår handledare på skolan som har till uppgift att bedöma denna studies på-
litlighet.  

• En möjlighet att styrka och konfirmera då det inte går att få någon fullständig objek-
tivitet i samhällelig forskning. Det ska framgå att forskaren inte medvetet låtit sina 
personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från sin undersökning. 

 

För att bedöma forskningens äkthet ser man på om den ger en rättvis bild av det som kom-
mit fram i undersökningen och om den hjälper informanterna att bättre förstå sin egen och 
andras situation i den miljö de befinner sig. Man ser också till om dessa personer genom 
undersökningen fått möjlighet att förändra sin situation och vidta de åtgärder som behövs.  

Metoddiskussion. 
Av stor betydelse vid en kvalitativ studie är att vara medveten om sin egen möjlighet att 
forma och värdera de svar man får i sina intervjuer. Med semistrukturerade frågor är det 
också nödvändigt att ställa sig frågan om hur och i vilken grad den egna förförståelsen på-
verkar hur vi som forskare återger intervjupersonernas redogörelser. Vi kan dock konstatera 
att våra informanter var väldigt positiva till att vi gjorde denna studie och till att medverka. 
De hade alla lång och skiftande arbetserfarenhet, var engagerade och meddelsamma och 
hade mycket att berätta. Ett misstag vi gjorde inledningsvis var att inte spela in intervjun 
med avdelningschefen. Anledningen var att vi tänkte oss ett väldigt kort samtal med bara ett 
par frågor, men det visade sig att vi fick gott om tid till förfogande. Vi löste detta genom att 
en av oss skrev medan den andra förde samtalet. Likaså gjorde vi vid de andra intervjuerna 
vilket har gjort att vi haft både anteckningar att se tillbaka på och ljudinspelningar att tran-
skribera vid två intervjuer.  
 
    En fälla att ramla i vid semistrukturerade intervjuer är att det lätt slinker med ett påstå-
ende eller en ledande fråga från oss som intervjuar. Vid transkriberingen av ljudinspelning-
arna har vi dock bortsett från de svar eller påstående vi kunnat härleda till sådant och jäm-
fört med det vi haft nerskrivet. Vi tycker att de frågor som vi sammanställde utifrån vårt 
syfte och våra frågeställningar har blivit besvarade och att vi fått kunskap både om fram-
gångsfaktorer och hinder vid implementering och om det förändrings- och utvecklingsarbete 
som pågår inom LSS- verksamheter. Vi har återkopplat till intervjupersonerna i enlighet med 
det som kallas respondentvalidering- vår skyldighet att rapportera till intervjupersonerna 
om det man kommit fram till i resultatet. 
 
    Anledningen till att vi båda ville göra denna undersökning var från början ett eget intresse 
då vi genom våra respektive arbeten under flera år stött på och hört talas om pedagoger som 
en helt ny yrkesfunktion inom vård- och omsorgsområdet. Vi var nyfikna på deras erfaren-
heter av denna förändring och tycker oss ha fått en bra bild av hur implementeringen gått till 
och hur den eventuellt hade kunnat göras annorlunda. Meningen har inte varit att slå fast 
några absoluta sanningar utan snarare att bidra med kunskap och förståelse av erfarenheter-
na från ett förändringsarbete. Vår förhoppning är att vår undersökning ska inspirera de 
verksamhetspedagoger vi har intervjuat att fortsätta utveckla sin yrkesroll. Vi hoppas också 
att med detta arbetes resultat kunna uppmärksamma dem på vad som hittills varit fram-
gångsfaktorer eller hinder för dem att utföra sitt uppdrag. 
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Resultat. 

Inledning 
 
Genom att jämföra avdelningschefens och pedagogernas svar har vi fått en lite skiftande bild 
av vilka förutsättningar verksamhetspedagoger haft i förändringsarbetet och vad det resulte-
rat i. Vi har också kunnat urskilja de olika faktorer som påverkat förutsättningarna för peda-
gogerna att kunna utföra sitt uppdrag, att införa ny kunskap om förhållningssätt och meto-
der i respektive arbetsgrupper. I undersökningen har vi även ställt frågor kring handledning, 
reflektion, uppföljning och utvärdering eftersom vi vid genomgång av tidigare forskning sett 
att detta är betydelsefulla framgångsfaktorer vid förändringsarbeten. Våra intervjuresultat 
kommer att presenteras under rubrikerna Förutsättningar för ett förändringsarbete, Fak-
torer som hindrat eller underlättat och Vad har implementeringen resulterat i enligt verk-
samhetspedagogerna? Vi har gjort sammandrag av intervjupersonernas berättelser och an-
vänder oss även av citat för att förtydliga delar av verksamhetspedagogernas svar.  
 
    I resultatet kommer vi att skilja på de olika intervjupersonerna genom att benämna dem 
för Avdelningschef, Vp1, Vp2, Vp3.  

Förutsättningar för ett förändringsarbete 
Tidigare forskning visar att om man ska lyckas med ett förändringsarbete som är beslutat 
måste den eller de som ska stå för genomförandet förstå beslutet, kunna genomföra beslutet 
och vilja genomföra beslutet (van Meter & van Horn, 1975). 
 

    Enligt avdelningschefen fanns det redan ett beslut taget innan denne tillträdde sin nuva-
rande tjänst. Då hade kommunen under en tid följt och inspirerats av ett påbörjat föränd-
ringsarbete inom Göteborgsregionen med att införa nya yrkestitlar. Det finns en målsättning 
inom SKL (Statens kommuner och landsting) att titlarna inom funktionshinderområdet ska 
bli desamma i hela landet. Enligt den avdelningschef vi har intervjuat ger detta också en ny 
möjlighet till karriär och löneutveckling inom yrket. De som efterfrågats till tjänster som 
verksamhetspedagog har varit personer med någon treårig pedagogisk högskoleutbildning, 
t.ex. socialpedagoger. Motivet till förändringen har varit att höja kompetensen i verksamhet-
erna genom att pedagogerna ska utveckla nya metoder och fungera som goda pedagogiska 
förebilder för övrig personal. Förändringen ska enligt avdelningschefen leda till att brukarna 
ska få ett annat bemötande, få möjlighet att kommunicera bättre, trivas bättre och få ett ri-
kare liv.  

    Verksamhetspedagogerna har förstått beslutet som att ledningen ville öka kompetensen 
hos samtlig personal och att det behövdes utvecklas bättre metoder. En av dem hade också 
kännedom om att andra kommuner börjat införa den nya professionen.  

Vp1: ”Man ville ha en kvalitetshöjning, det var låg kompetens bland personalen tidigare”. 

Vp2: ”Det fanns andra kommuner som hade börjat med verksamhetspedagoger så vår kommun ville 
inte halka efter när det var något nytt” 

Vp3: ”Man ville öka kompetensen i arbetslagen. Utveckla bättre metoder” 

    Alla tre verksamhetspedagogerna har högskoleutbildning samt erfarenhet av arbete med 
personer med funktionsnedsättningar. De har alla förstått sitt uppdrag att som pedagog ut-
veckla nya metoder och fungera som goda pedagogiska förebilder för övrig personal och är 
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införstådda med att det kan ta tid. De tycker att deras arbete har påverkat övrig personal att 
bli mer medvetna och säkrare i sina yrkesroller.   

Vp1: ”Idag diskuteras delaktighet, personalen jobbar medvetet med att låta brukarna uttrycka önske-
mål” 

Vp2: ”Men det går inte att säga så här ska ni göra, utan man jobbar ihop, föreslår idéer, sår ett frö. 
Sen får man vattna och vänta på växandet. Inte ha bråttom” 

Vp3: ”Personalen blir tryggare, säkrare i sin yrkesroll. Det öppnar upp för ett mer reflekterande ar-
betssätt i personalgrupperna. Det gör att vi kommer framåt i arbetet, vi skriver delmål, vi reflekterar 
mycket” 

    Pedagogerna handleder och ger stöd till övrig personal i det dagliga arbetet. Verksam-
hetspedagogerna delar uppfattningen att det kommer att ge en allmän kvalitetshöjning för 
personer med funktionsnedsättning i deras dagliga livsföring.   

Vp1: ”Att de får verktyg att klara vardagen, så att de (läs brukarna) utvecklar sina färdigheter, 
hemma, socialt och på jobb” 

Vp2: ”Ja, vi ska följa med i aktuell forskning och utveckling, tanken med vår roll är att det ska bli bäst 
för varje individ.” 

Vp3: ”Positiv utveckling mot ökad självständighet” 

    Vård och omsorg för personer med psykisk funktionsnedsättning har genomgått stora 
förändringar under de senaste årtiondena. I stödet till dessa personer arbetar personal med 
olika utbildningsbakgrund och skiftande kompetens. Verksamhetspedagogerna har kunskap 
om och är uppmärksamma på att det är stor skillnad i stödet till unga personer med funkt-
ionsnedsättningar idag jämfört med de villkor äldre funktionshindrade levt under tidigare. 
Det finns också en gemensam uppfattning hos pedagogerna att det mellan äldre personal 
och personer med funktionsnedsättning tidigare varit en mer ojämlik maktbalans.  

Vp1: ”Personalen har tidigare varit väldigt till lags mot anhöriga som styrt och ställt. Nu jobbar per-
sonalen mycket mer medvetet med att ställa frågor om vad brukaren själv vill” 

Vp2: ”Äldre personal är oftast positiv till förbättringar, tacksamma för utvecklingen” 

Vp3: ”Äldre personal som inte hängt med i utvecklingen, det är något vi måste prata om, jobba med. 
Det kan bli en jättekrock om äldre personal kommer in på ett boende för unga”  

    Unga personer med funktionsnedsättningar och deras föräldrar är idag väl insatta i vilka 
rättigheter de har och de har ett stort stöd i LSS-lagen. Samtidigt som de har rätt till infly-
tande och självbestämmande på ett helt annat sätt än tidigare så har fortfarande personalen 
inom gruppbostad eller daglig verksamhet stort inflytande över deras liv. En av verksam-
hetspedagogerna tycker att de yngre brukarna kräver mer av personalen, i förhållningssätt 
och bemötande, då det händer mycket kring de unga. Verksamhetspedagogerna vill få övrig 
personal att ha ett mer reflekterande förhållningssätt gentemot sina brukare. 

Vp1: ”Vi har ett övergripande ansvar och ska handleda personal, all personal ska tänka utifrån bruka-
rens bästa, se mer kritiskt på det vi gör, fundera över hur och varför vi gör som vi gör, tänka hur det 
skulle vara om vi gjorde på ett annat sätt” 
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Vp2: ”Hämta ny information för att hjälpa personalgruppen ta till sig, gå före- vi gör det här för 
att…” 

Vp3: ”Målet är självbestämmande” 

 

Faktorer som hindrat eller underlättat  
Avdelningschefen tycker att implementeringen generellt har gått bra och menar att övrig 
personal också tycker att förändringen är bra. Bäst har det fungerat på de arbetsplatser där 
personalen under en längre period fått information om implementeringen på till exempel 
sina arbetsplatsträffar. Det har också underlättat att personal som tidigare arbetat med en 
verksamhetspedagog har varit med och berättat hur det kan fungera. Att stödja brukarna i 
t.ex. kommunikation och självständighet ställer nya krav idag som pedagogerna kan bemöta 
med sin kompetens. De kan också stödja övrig personal i arbetet så att dessa förstår hur de 
ska göra. Tidigare kunde det vara så att man provade en metod men gav upp för snabbt om 
det inte genast gav resultat. Enligt avdelningschefen är verksamhetspedagogerna permanent 
anställda i verksamheterna. Det finns i nuläget inga tankar på att göra någon utvärdering av 
implementeringen av verksamhetspedagoger. 

    Verksamhetspedagogerna har däremot olika uppfattningar om hur väl deras kommun 
hade förberett deras verksamheter på en ny yrkesfunktion. De delar uppfattningen att i 
verksamheter där enhetschefen visat en positiv inställning och tydligt förklarat verksam-
hetspedagogens roll för personalgruppen har implementeringen gått lättare.  

Vp1: ”Jag kom in bra men inte som pedagog, de har svårt att se mig som pedagog, jag är mer en i 
gänget. Chefen har aldrig tydliggjort mitt uppdrag” 

 Vp2: ”De missade att ge information, en gemensam grund, det fanns inga klara direktiv” 

 Vp3: ”Jag hade tur som hade en chef som verkligen ville ha en verksamhetspedagog” 

    Verksamhetspedagogerna lyfter fram att det funnits ett stort initialt motstånd i vissa per-
sonalgrupper mot pedagogerna.  Det tolkar pedagogerna som att det finns en rädsla hos 
vissa i personalgruppen samtidigt som andra ger uttryck för en öppenhet mot förändringar. I 
en verksamhet har samarbetet mellan tidigare verksamhetspedagog och personal inte funge-
rat och därför ersatts av annan pedagog.  En av pedagogerna beskriver arbetet som att de ska 
ha ett ovanifrånperspektiv, kunna se vad som utspelas då man som personal lätt blir hem-
mablind. 

Vp1: ”Det blir mycket att ”du som har mer i lön kan göra det, vi har alltid gjort så här” 

Vp2:”Man ser oss inte som en resurs utan som en som kommer och pekar och bestämmer. Men vissa 
är tacksamma och kan säga ”så bra att vi får hjälp med det vi inte hinner annars” 

Vp3: ”Viktigt att pedagogen passar in i arbetslaget, stämmer inte kemin blir det svårt”  

 
    På frågan om personalen har fått ett uttalat mål i verksamheten att arbeta mot och om 
detta följs upp skiljer sig verksamhetspedagogernas svar till viss del. En av dem svarar att 
det är lite ”luddiga” kommunala mål. De två andra svarar att självbestämmande och delak-
tighet för brukarna är ett mål liksom att stärka brukarna i att vara självständiga gentemot de 
anhöriga. En av pedagogerna tycker att även personalgruppen måste lära sig att stå emot 
anhöriga. Alla är dock överens om att det finns individuella mål för brukarna som dokumen-
teras i genomförandeplaner. 
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Vp1: ”Målen är inte så tydliga i arbetsgruppen att de kan följas upp. Det kan vara att personalen 
måste lära sig stå emot anhöriga”. 

Vp2: ”Lite luddiga kommunala mål. Jo i genomförandeplanerna sätts individuella mål upp, de följs 
upp”. 

Vp3: ”Mål för enskilda brukare, det görs individuella mål- självbestämmande och delaktighet har vi 
med oss i allt vi jobbar med. Allt följs upp var sjätte vecka. När delmålen är uppfyllda är de en del av 
vardagen och blir en del av strukturen. All personal är delaktig, pedagogen är ansvarig för att det följs 
upp”. 

    Verksamhetspedagogerna uttrycker under våra intervjuer åsikter om uppdragets lite otyd-
liga utformning och har förslag på förändringar som skulle göra yrkesfunktionen tydligare.  
En av dem menar att deras uppdrag kan se olika ut beroende på vilken arbetsplats de befin-
ner sig. 

Vp2: ”Det ser väldigt olika ut på varje ställe. Jag trodde det skulle vara mer tydliggörande, det var 
vad som stod i arbetsbeskrivningen” 

    Uppdraget tycker verksamhetspedagogerna försvåras av att de både ska arbeta som en i 
arbetslaget och ha en roll som pedagog. Pedagogtjänsterna är idag utformade så att man job-
bar 25- 50 % av sin arbetstid som pedagog och resterande procent upp till heltid i personal-
gruppen vilket upplevs som splittrande och som slöseri med kunskap och kompetens. Det 
innebär att verksamhetspedagogerna vandrar in och ut i de olika rollerna under en och 
samma arbetsdag.  

Vp1: ”Det har gått både bra och dåligt. Det är en svår roll, det har varit tufft. Man ska vara en i ar-
betslaget men ändå stå vid sidan om som den som ska styra arbetet”  

    I pedagoggruppen diskuteras andra anställningsformer som skulle underlätta uppdraget, 
till exempel att man skulle jobba i team och göra punktinsatser i verksamheterna. Det skulle 
kunna vara ett sätt att komplettera varandra, ta vara på vars och ens kompetens på bästa sätt 
och också få stöd av varandra. Arbetet som verksamhetspedagog är roligt och stimulerande 
men trots detta har det visat sig vara svårt att få verksamhetspedagogerna att stanna kvar på 
sina tjänster. De känner sig ofta ensamma och utsatta i rollen som den som ska tala om för 
övriga i personalgruppen hur de ska arbeta.  

Vp1: ”Enhetscheferna har en jätteviktig roll, det har berott på vad enhetschefen har tyckt och hur de 
har sålt in idén med verksamhetspedagog och vad den ska vara till för” 

Vp3: ”Vi ska arbetsleda utan att ha mandat för det” 

    Enligt avdelningschefen planerar ledningen inte att göra någon utvärdering av föränd-
ringsarbetet. Men verksamhetspedagogerna menar att arbetssituationen är sådan att en upp-
följning och/eller utvärdering efterfrågas av pedagoggruppen. 

Vp1: ”När ska man inhämta ny kunskap? Vara spindeln i nätet och nätverka med psykiatrin och 
andra? Konflikten mellan våra olika roller och de krav vi har på oss gör att det är svårt att behålla 
pedagogerna. Man far också illa i mötet med personalgrupper som inte är intresserade”.  
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Vp2: ”Det är en svår roll eftersom jag både ska vara pedagog 25 % och lite vid sidan av och sedan 
vara en del i arbetsgruppen. Jag har fått säga till en enhetschef att du måste tala om för personalen vad 
som förväntas av mig som pedagog. Det har inte varit helt klart” 

Vp3: ”Vi är en sorts mellanchef och ska samtidigt vara en i personalgruppen. Det är känsligt och vi 
pratar mycket om det i pedagoggruppen, ska vi verkligen ha den här rollen. Det hade vart bättre vara 
utöver hela tiden. En utvärdering efterfrågas”. 

    En av pedagogerna poängterar att det har blivit bättre, vill inte att det ska låta för negativt. 
Hen tycker att det har blivit tydligare hur verksamhetspedagogerna ska jobba. Något som 
har underlättat och gjort att fler av personalen nu är positiva till deras uppdrag. menar hen 
kan vara att personer med funktionsnedsättning nu finns med i samhället på ett annat sätt 
nu än tidigare, i radio och TV- program bland annat.  

Vp2: ”Fler är nu stolta över sitt arbete”. 
	  

Vad har implementeringen resulterat i enligt verksamhetspedago-
gerna? 
Syftet med förändringsarbetet har, enligt avdelningschefen, varit att höja kompetensen hos 
personalen i verksamheterna så att brukarna ska få ett annat bemötande, få möjlighet att 
kommunicera bättre, trivas bättre och få ett rikare liv. Personer med funktionsnedsättning 
ska få stöd i att bli mer självständiga och delaktiga i beslut som rör deras liv. 

    Verksamhetspedagogernas svar tyder på en stor samsyn när det gäller de positiva resulta-
ten av implementeringen av pedagoger i verksamheterna. De menar att brukarna har fått en 
mer fungerande vardag, man kan se att självskadebeteendet har minskat liksom medicine-
ring. Fler brukare vågar säga vad de tycker och hävda egna önskemål, de har blivit mer 
självständiga och trygga att våga nya saker. 

Vp1: ”De vågar uttrycka sin egen vilja. Tidigare gjorde de som vi sa, vi kanske inte ens ställde frågan. 
Ökat självbestämmande”. 

 Vp2: ”De var trygga i det som var förut också, men de vågar mer nu, är nyfikna på nya saker”. 

 Vp3: ”De har kommit i jobb, in i rutiner, sköter sina hem. Vi jobbar för att de ska ta egna beslut, vara 
en del av och fungera i samhället. Några har släppt sina gode män, sköter räkningar själva, tränar att 
hantera sina pengar. Vi testar hela tiden, fungerar det inte så backar vi tillbaka, börjar om”.	  
	  

    För att uppnå detta arbetar personalen med att bygga strukturer kring varje brukares var-
dag. En av pedagogerna menar att förr byggdes strukturen kring hur personalen skulle vara, 
nu görs det skriftliga strukturer och mål utifrån brukarens behov för att all personal ska göra 
på samma sätt och ha samma förhållningssätt och bemötande. 

Vp1: ”Mer av reflektion, man tänker ett varv till. Det blir ett annat sätt att jobba. Man packar inte 
längre alla i bussen på en gång”. 

Vp2: ”Det handlar om hur man förhåller sig till brukaren, ger dem valmöjligheter, kan resonera och 
diskutera med dem. De får vara med i beslut”. 

Vp3: ”Förr jobbade personalen mycket med att skydda, nu ger vi metoder att misslyckas, att se att det 
inte är farligt att misslyckas. Jobbar mycket med motiverande samtal där man bollar tillbaka- hur tän-
ker du, vad vill du? Vi ger inga raka svar, de får ta ett större ansvar”. 
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    Verksamhetspedagogerna upplever att deras arbete över lag lett till en högre kompetens i 
personalgrupperna. Idag diskuteras delaktighet för brukarna och personalen jobbar med-
vetet med att låta brukarna uttrycka sina önskemål. 

Vp1: ”Personalen har blivit tryggare, säkrare i sin yrkesroll. Det öppnar upp för ett mer reflekterande 
arbetssätt i personalgrupperna” 

    Alla verksamhetspedagogerna lyfter fram vikten av att reflektera och fundera över varför 
en händelse utvecklades som den gjorde. Personalen jobbar två och två och speglar varandra 
under en arbetsdag. Vad var bra i situationen, vad var mindre bra och hur kan vi göra för att 
det ska fungera bättre? En av dem ser den dagliga reflektionen som en form av handledning 
som pågår hela tiden. Alla är positiva till reflektion som ett sätt att få insikt och medvetenhet, 
men det är inte självklart så att man alltid jobbar aktivt med det. Pedagogen måste våga 
prata med personalen och visa på alternativa sätt att lösa situationer. Ett hinder för att arbeta 
med reflektion har enligt en av pedagogerna varit att få tiden att räcka till eftersom pedagog-
tiden är en så liten del av arbetstiden. 

Vp1: ”Jag har haft individuella reflektionssamtal med personal, för att få självinsikt framför allt. Det 
har tagits emot väl efter att den första rädslan släppt. Jag utgick från en mall, samtal om brukarna 
men även om personalgruppen”. 

Vp2: ”Inte uttalat, men efter att brukarna gått hem pratar vi om det som hänt under dagen”. 

Vp3: ”Reflektera, lyfta, prata om situationen är lärande” 

    På vår fråga om verksamhetspedagogen eller övrig personal har erbjudits extern handled-
ning för att klara sitt uppdrag visar det sig att det knappast förekommer. Endast vid något 
tillfälle har en hel arbetsgrupp fått ärendehandledning.  

Vp1: ”Nej, det efterfrågas. Jag önskar mer processhandledning”. 

Vp2: ”Det har inte efterfrågats på denna arbetsplats men på en tidigare arbetsplats efterfrågades det 
och då fick vi det av en person utanför socialtjänsten.” 

Vp3: ”Personalen handleds dagligen av pedagogerna. Vi har pedagogmöten där vi diskuterar metoder, 
den egna rollen. Vi (läs pedagogerna) har efterfrågat handledning, man är ju ganska ensam på sin 
arbetsplats”. 

    I pedagogernas uppdrag ligger också att ha ett nära samarbete med enhetscheferna, inte 
huvudsakligen för att avlasta dem, men detta verkar ha blivit en indirekt effekt av pedago-
gernas arbete. Verksamhetspedagogerna tycker att de har fått ta över en del arbetsuppgifter 
från enhetschefen, såsom kontakten med anhöriga, genomförandeplansmöten och att förbe-
reda arbetsplatsmöten etc. En av dem liknar det vid att de blivit verksamhetsledare. 

Vp1: ”Vi tar beslut som vi egentligen inte skulle ta” 

Vp2:”Jag är en länk mellan chefen och övriga” 

Vp3: ”Håller i många trådar. Mycket läggs över på oss pedagoger”  

    Verksamhetspedagogerna är alla överens om att förändringsarbetet har resulterat i ett för-
ändrat förhållningssätt hos personalen gentemot brukarna. Nu kommer brukarna oftare med 
frågor till personalen och får ta mer eget ansvar. Personalen arbetar också med motiverande 



	  
	  

19	  

samtal med brukarna. Verksamhetspedagogerna upplever också en förändring vad gäller 
stöd från ledningen vilket underlättar deras uppdrag. 

Vp3: ”Ja det har förändrats, blivit bättre över tid. Det är skillnad från när vi startade och hur det är 
idag, positivt, vi jobbar åt samma håll, även från chefshåll och andra verksamheter”  

    Enligt verksamhetspedagogerna har implementeringen av verksamhetspedagoger resulte-
rat i nya arbetsmetoder hos personalen. Ett exempel som någon av dem nämner är skriftliga 
strukturer som all personal ska följa och som ska säkerställa ett överenskommet mål, förhåll-
ningssätt och bemötande gentemot brukaren. Fungerar inte strukturen ska personalen kunna 
ändra den redan samma dag utifrån brukarens behov.  
	  

Resultatdiskussion  

Olika förutsättningar  
 
Implementeringen av verksamhetspedagoger har påbörjats och genomförts i de flesta verk-
samheter i den avdelning inom socialtjänsten där vi gjort vår undersökning. En stor del av 
förberedelsearbetet har vilat på respektive enhetschef. För att lyckas med en implementering 
menar Socialstyrelsen (2012a) måste det finnas ett uttalat behov av en förändring och att må-
let måste vara tydligt.	  Enbart information och utbildning om en förändring i organisationen 
räcker inte. I vår undersökning har vi sett att de olika personalgrupperna i varierande grad 
har förberetts på syftet med förändringen.  I de verksamheter där förändringsarbetet ses som 
mest lyckat har behovet av ny kunskap tidigt förankrats i arbetsgrupperna.   
 
    Avdelningschefen menar att implementeringen av verksamhetspedagoger har genomförts 
för att öka kompetensen hos personal och metodutveckla i verksamheter för personer med 
funktionsnedsättningar. Enligt avdelningschefen har implementeringen generellt gått bra. 
Avdelningschefen upplever att verksamhetspedagogerna mottagits positivt av övrig perso-
nal. Bäst tycker hen att det fungerat på de arbetsplatser där personalen under en längre tid 
förberetts på förändringen av sin chef. De har även fått möjlighet att träffa en verksamhets-
pedagog som berättat om sitt uppdrag. Socialstyrelsen (2012a) menar att det för en lyckad 
implementering krävs att behovet är förankrat hos alla berörda, en stödjande organisation 
och ett effektivt ledarskap. Kontakt med andra organisationer, där genomförandet av för-
ändringarna börjar betraktas som en norm, gör det lättare att driva en lyckad implemente-
ringsprocess. Vår undersökta kommun har haft Göteborgsregionen som en förebild vid im-
plementeringen av verksamhetspedagoger.  
 
    Verksamhetspedagogerna visste att nya yrkesfunktioner börjat införas i närliggande 
kommuner i samband med deras anställningar. De instämmer också i att det finns ett uttalat 
behov av kompetenshöjning i personalgrupperna. Själva har de en lite annan bild än avdel-
ningschefen av hur väl implementeringsarbetet förarbetats av enhetschefer i de olika verk-
samheterna. De hade önskat att cheferna förberett övrig personal bättre innan deras anställ-
ning började. I verksamheter där enhetscheferna haft en positiv inställning till en förändring 
samt tydligt informerat personalen om syftet med verksamhetspedagogens arbete har im-
plementeringen gått lättare.  
 

Hinder 
 
Otydliga mål: Det övergripande målet för implementeringsarbetet är enligt avdelningsche-
fen att utveckla arbetsmetoder som stödjer och underlättar för brukarna att kommunicera 
(uttrycka) sina behov och önskemål.  Ett annat mål är också att förändra personalens synsätt 
gentemot brukarna. I vår intervjuundersökning ville vi få fram vad verksamhetspedagoger-
na uppfattat vara det övergripande målet för förändringsarbetet. De svarar att de kommu-
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nala målen är ”lite luddiga”. Däremot lyfter de fram självbestämmande och delaktighet som 
viktiga mål för brukarna.  
 
    Låg motivation hos personal: Pedagogerna har fått ta emot en del negativa kommentarer 
från personal som uttryckt en låg motivation till att förändra redan inarbetade arbetsme-
toder. Syftet med verksamhetspedagogernas arbete har inte varit helt klart och förankrat i 
alla personalgrupper, vilket hos viss personal skapat rädslor och frustrationer, som initialt 
blivit till hinder för förändringsarbetet. Detta kan stämma med hur van Meter & van Horn 
(1975)  uttrycker sig om att en utförare (läs personal) måste förstå syftet med vad som ska 
göras för att kunna och vilja genomföra det. 
 
    Olika utbildningsbakgrund hos personal: Av svaren kan vi utläsa att verksamhetspeda-
gogerna är medvetna om att det finns ett behov av utbildning för personal. Verksamhetspe-
dagogerna uppger som en hindrande faktor att flera i personalen helt saknar utbildning för 
det arbete de utför. En tanke vi får är att det hade varit önskvärt att erbjuda alla i personalen 
en relevant grundutbildning. Verksamhetspedagogerna ger i sitt uppdrag handledning och 
stöd till personalen, vilket underlättat kunskapsspridning och bidragit till ökad kompetens i 
arbetsgruppen. För som Bie (2015) menar så gäller det, när man arbetar med människor, att 
hålla sina yrkesetiska principer levande och för att göra det behövs en ständigt pågående 
diskussion och reflekterande praxis för att slå vakt om människosyn och en reflekterande 
hållning. Vi kan se att en möjlig uppstart inför förändringsarbetet t ex hade kunnat vara att 
all personal fått delta i reflektionsgrupper och handledning för att inventera behovet av ut-
bildning och starta arbetet mot ett utökat lärande. Även verksamhetspedagogerna efterfrågar 
extern handledning för att utvecklas i sitt uppdrag. 
 
    Splittrad roll och tidsbrist: En annan hindrande faktor som pedagogerna själva lyfter 
fram är att det varit svårt att få verksamhetspedagogerna att stanna kvar på sina tjänster. I 
dag anställs de 25-50% av sin arbetstid som pedagog, övrig tid ska de arbeta som en i arbets-
laget. Det skapar en svårighet att både vara den pedagogiska ledaren som ska styra arbetet 
för övrig personal samtidigt som de på övriga tider av arbetsdagen ska vara en del i arbets-
laget. Det är också svårt att få tid till att ta del av nya forskningsrön och samverka med andra 
professioner. Det upplevs som splittrande då de olika rollerna går in i varandra, och som ett 
slöseri med deras högskolekompetens. Ett förslag som verksamhetspedagogerna diskuterar i 
pedagoggruppen är att tjänsterna ska vara hundra procent i ett pedagogteam där man stöttar 
upp i olika verksamheter efter behov som uppstår. 
 
    Otydligt uppdrag: Verksamhetspedagogerna upplever att de fått ta över vissa av enhets-
chefernas arbetsuppgifter, utan att för den skull ha fått en chefs befogenheter. De förbereder 
möten och håller kontakt med anhöriga och gode män, vilket tar tid ifrån deras handledande 
funktion i personalgrupperna. Detta är en fråga som man diskuterat mycket i pedagoggrup-
pen och en utvärdering har efterfrågats. Detta har de inte fått gehör för ännu. Vi är lite und-
rande över att ledningen inte planerar att göra någon uppföljning eller utvärdera det arbete 
som verksamhetspedagogerna utför.  
 

Underlättande faktorer  
	  
Stöttande ledning: I de fall där enhetschefen har varit positiv och förarbetat förändringsar-
betet genom information till personalen har det underlättat för verksamhetspedagogerna att 
utföra sitt uppdrag. Där har också övrig personal varit mer positiv till verksamhetspedago-
gernas arbete och lättare tagit till sig ny kunskap.  
 
    Kollegialt stöd: Verksamhetspedagogerna har många idéer om hur deras uppdrag skulle 
kunna förtydligas. Dessa idéer diskuteras på regelbundna möten i pedagoggruppen vilket är 
en underlättande faktor då de kan ta stöd av varandra för att utveckla sitt uppdrag.  
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   Motiverad personal: Något som har underlättat för verksamhetspedagogerna att införa ny 
kunskap har varit när övrig personal varit positiv till förändringar och välkomnat en ut-
veckling av sitt arbete. 
 
    Samhällsförändringar: En skärpt lagstiftning och en förändrad syn på funktionsnedsatta i 
samhället tycks också ha underlättat att fatta beslut om förändringsarbetet. I vårt resultat 
lyfter verksamhetspedagogerna fram att synen på personer med funktionsnedsättning för-
ändrats på senare tid, särskilt vad det gäller de unga. Samhället har utvecklats, personer med 
funktionsnedsättningar är synliga i medier, har egna radioprogram mm. LSS- lagen är tydlig 
och har varit en hjälp för föräldrar till de yngre att få rätt stöd och insatser. Unga personer 
med funktionsnedsättningar har fått kunskap om sina rättigheter i skolan och kan hävda 
sina rättigheter på ett helt annat vis än tidigare. Detta har också underlättat för pedagogerna 
att införa ny kunskap hos personalen vilket har bidragit till ett mer jämställt makt- och för-
hållningssätt mellan personal och brukare. Verksamhetspedagogerna ser att deras arbete har 
varit utvecklande för brukarna att bli mer självständiga, vilket stämmer överens med led-
ningens önskemål om förändring. Framför allt är det de yngre brukarna som har blivit mer 
delaktiga i sina egna liv, vågar fatta beslut och prova nya saker. Verksamhetspedagogerna 
markerar genom sitt uppdrag en tydlig övergång från sjukvårdsperspektivet till ett mer soci-
alpedagogiskt stöd för personer med funktionsnedsättningar.  
 

Slutsats 
	  
Verksamhetspedagogerna har tillsammans en bred kompetens och många idéer om hur de-
ras funktion skulle kunna utvecklas. I de verksamheter eller arbetsgrupper där enhetschefen 
förberett personalen på deras uppdrag har förändringsarbetet varit mest framgångsrikt. Ett 
stöttande ledarskap och kollegialt stöd av övriga pedagoger utkristalliserar sig som viktiga 
och underlättande faktorer.  
     
    Om en implementering av något nytt, t ex nya arbetsmetoder i en verksamhet, ska lyckas 
måste alla berörda förstå varför det behövs nya arbetsmetoder, kunna genomföra dem och 
ha viljan som van Meter & van Horn (1975) beskriver det.   Ledningen har haft en tydlig vilja 
att höja kompetensen i verksamheter för personer med funktionsnedsättningar för att bru-
karna ska få ett bättre bemötande och strategier för att kommunicera sina behov. Verksam-
hetspedagogerna i studien har alla uppfattat att deras huvudsakliga roll är att utveckla ar-
betsmetoder samt att handleda övrig personal i förhållningssätt och bemötande, så att bru-
karna blir mer självständiga och känner sig delaktiga i beslut som rör deras liv. Övrig perso-
nal verkar i varierande grad ha förberetts på och förstått syftet med det aktuella förändrings-
arbetet enligt verksamhetspedagogerna. Personalen har också haft olika förutsättningar att 
lära in ny kunskap då de har väldigt olika utbildningsbakgrund. Enligt verksamhetspedago-
gerna finns det fortfarande personal som saknar relevant grundutbildning för sitt arbete.  
 
    Något annat som också visat sig betydelsefullt för verksamhetspedagogerna i deras upp-
drag är de förändringar som skett under senare tid inom funktionshinderfrågorna. I takt 
med att personer med funktionsnedsättning får ökade möjligheter att leva ett mer självstän-
digt liv där arbete och egen bostad inkluderas får de också ett ökat fokus på sig. De syns och 
hörs mer i samhällsdebatten och hävdar sina rättigheter mer än tidigare. Detta tror verksam-
hetspedagogerna bidragit till en ökad tydlighet för hur personalen ska arbeta.  
 
    Pedagogerna har fått positiva reaktioner från personal vid införandet av nya metoder och 
arbetssätt samt att personalen uttrycker en stolthet över sitt arbete. Nilsen (2011) har tidigare 
lyft fram att något som kan underlätta organisatoriska förändringar är när förändringarna 
inom ett visst område på andra håll börjar betraktas som en norm. Kollegors åsikter och om 
det finns andra opinionsbildare i verksamheten har också betydelse för hur en implemente-
ringsprocess ska lyckas. Till exempel kan personal ha hört hur Göteborgsregionen diskuterat 
om nya titulaturer som kan komma att fungera som en möjlig löne- och karriärutveckling 
inom dessa verksamheter. Nilsen menar fortsatt att arbetsförhållanden på den enhet där im-
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plementeringen sker har stor betydelse för resultatet liksom den yttre kontexten som t.ex. 
lagar, regler och sociala normer.  
 
    I vår studie framkommer det att verksamhetspedagogerna upplever de övergripande må-
len för förändringsarbetet lite ”luddiga” och otydliga. Enklast verkar vara att definiera mål 
som ska gälla för brukarna. Kanske kan de svar vi fått från pedagogerna, att det hos vissa i 
personalen finns en låg motivation för lärande, hänga ihop med en otydlig målbild i föränd-
ringsarbetet.  Viss personal som verksamhetspedagogerna möter har sedan tidigare en sjuk-
vård- och omsorgsorientering i sin grundutbildning, såsom sjukvårdsbiträde, underskö-
terska, mentalskötare eller habiliteringsassistent. Vissa saknar utbildning inom området. Per-
sonalen har också arbetat olika länge inom dessa verksamheter vilket gör att deras arbetsme-
toder och förhållningssätt präglats olika mycket av ett tidigare sjukvårds- och omsorgsper-
spektiv. Här anar vi att det krävs ett stort motivationsarbete från enhetschef och pedagog för 
att lyckas införa ett nytt lärande om metoder och förhållningssätt.  
 
    Ett förslag från verksamhetspedagogerna för att få fler kollegor att vilja stanna kvar på 
sina tjänster är att utöka pedagogtiden i deras tjänster. Det skulle också bidra till att mini-
mera svårigheten de upplever att ha rollen som pedagogisk ledare för övrig personal samti-
digt som de är en del i arbetslaget. Här finns ett förslag från verksamhetspedagogerna om att 
tjänsterna renodlat ska vara heltid som pedagog i ett pedagogteam där de kan stötta 
varandra kollegialt och verka över alla arbetsplatser där behov uppstår. Verksamhetspeda-
gogerna efterlyser ett tydliggörande av sitt uppdrag. En utvärdering av verksamhetspeda-
gogernas arbete har efterfrågats och skulle varit intressant att få återkoppling på.   
 
    Vår slutsats är att det har funnits vissa brister i implementeringsprocessen som har försvå-
rat förändringsarbetet men att verksamhetspedagogernas arbete trots det verkar ha bidragit 
till en process mot ökat lärande för personalen. Personalen bygger nu strukturer kring varje 
brukares behov istället för att som tidigare bygga strukturer för hur personalen skulle vara. 
Detta förhållningssätt tycks också ha resulterat i ett mer reflekterande arbetssätt i personal-
grupperna.  För personer med funktionsnedsättning kan denna utveckling leda till en bättre 
fungerande vardag med större möjligheter att uttrycka sin egen vilja. Kan man nå dit så tror 
vi att verksamhetspedagogerna har nått en bra bit på väg att höja kompetensen hos personal 
som arbetar med personer med funktionsnedsättningar.	  	  	  
 
Framtida studier. 
 
För att få en helhet i vår undersökning hade det varit intressant att ha undersökt hur led-
ningen inventerade behovet av utbildning hos baspersonal innan beslutet togs och hur de 
kom fram till att ny kompetens behövdes i verksamheterna. Det vore även intressant att göra 
en framtida intervjustudie med enhetschefer om deras syn på framgångsfaktorer och hinder 
vid ett förändringsarbete. 
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      Bilaga 1 

 

Frågor vid intervju med avdelningschef 151109 

 

Hur togs beslutet om att anställa fler verksamhetspedagoger?  

Vad var syftet?  

Hur sker implementeringen?  

Finns det någon tidsplan?  

Ska beslutet om verksamhetspedagoger utvärderas? 
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       Bilaga 2. 

 

 Hej! 

Vi vill bjuda in dig till att medverka i vår studie om implementeringen av en ny yrkeskate-
gori, verksamhetspedagoger, i den kommun du arbetar i. Vi är två studenter som läser pe-
dagogik C på distanskurs vid Mittuniversitetet i Sundsvall och skriver under våren 2016 ett 
uppsatsarbete om verksamhetspedagogernas roll.  

Många kommuner i landet har beslutat att införa nya professioner och yrkestitlar såsom 
verksamhetspedagoger, stödpedagoger och stödassistenter. Vi vill i vår studie undersöka på 
vilka grunder beslutet om nya yrkestitlar har fattats, genomförande och vad det har resulte-
rat i hittills.  

Ett önskat forskningsfält för vår studie är gruppbostad och daglig verksamhet inom avdel-
ning xxxx. Vi vill därför komma i kontakt med dig som enhetschef för en kort intervju. Frå-
gorna kommer att ha fokus på syfte, genomförande och resultat av förändringsarbetet. 

Vi kommer inte att nämna någon vid namn i vår uppsats, inte heller namn på de arbetsplat-
ser vi besöker. Våra handledare på Mittuniversitetet är också kursansvariga, vilket kan ses 
som en kvalitetsgaranti både vad gäller uppsatsernas innehåll och etiska aspekter.  

Vi hoppas på din medverkan och hoppas kunna få boka en tid som passar dig. Våra inter-
vjuer kommer att genomföras under januari-mars 2016. 

Med vänlig hälsning 

Maria Ekberg  Malin Elbing 

Tel. xxx-   Tel. xxx-  
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Bilaga 3. 

 
 
Intervjuguide verksamhetspedagoger 
 
Vad vet du om orsak och bakgrund till att kommunen anställt verksamhetspedagoger? 
 
Vad innebär det att vara pedagog inom vård- och omsorgsarbete? 
 
Vad uppfattar du är din huvudsakliga uppgift? 
 
Hur uppfattar du att implementeringen av verksamhetspedagoger har gått till? 
 
På vilket sätt hade kommunen förberett din verksamhet (personal, brukare) på en ny yrkes-
roll? 
 
Vad har du för utbildning? 
 
Hur länge har du arbetat som verksamhetspedagog? 
 
Tidigare yrkeserfarenhet? 
 
Tidigare erfarenhet av arbete med personer med funktionsnedsättningar? 
 
Kommunen har sedan slutet av 90-talet tagit över ansvaret för verksamheter som tidigare 
tillhörde landstinget, bl a skola, vård-och boende. Vad tror du att det har spelat för roll? 
 
Vad tror du skiljer sig i stödet till unga personer med funktionsnedsättningar idag jämfört 
med de villkor äldre funktionshindrade levt under?  
 
På vilket sätt upplever du att ditt arbete har påverkat övrig personal på arbetsplatsen? 
 
På vilket sätt upplever du att ditt arbete har påverkat brukarna i din verksamhet? 
 
Kan du se att implementeringen av verksamhetspedagoger resulterat i 

-‐ ett förändrat syn- eller förhållningssätt gentemot brukarna? 
 

-‐ nya arbetsmetoder hos personalen på din arbetsplats? 
 
 
Finns det ett konkret mål (uttalat) som personalen strävar mot på din arbetsplats? 
 
Följs målet upp? 
 
Arbetar du/arbetsgruppen med reflektion? 
 
Vad innebär begreppet ” reflekterande arbetsgrupper” för dig? 
 
Har du/arbetsgruppen handledning? 
 
Tror du att ditt arbete har förändrat enhetschefens roll?  
 
Vad tror du att din roll som verksamhetspedagog kommer att leda till på lång sikt 
 

-‐ för brukarna? 
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-‐ för personalen? 
 
Övrigt? 
 


