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Sammanfattning 

 
Syftet med denna studie var att undersöka familjers erfarenheter av att ha deltagit 

i ett samverkansprojekt med nätverksmöten. Studien omfattar semistrukturerade 

intervjuer med tre familjer. Texterna tolkades med hjälp av kvalitativ 

innehållsanalys. Fyra kategorier framkom utifrån familjernas svar nämligen, 

samordning/samarbete, förväntningar, delaktighet och frustration. 

Samtliga intervjuade familjer hade en livssituation som innebar att de var tvungna 

att ha kontakt med olika verksamheter för att få stöd att lösa ett problem. Att 

verksamheterna samordnades i nätverksmöte sågs som en lättnad av familjerna. 

Resultatet av intervjuerna tyder  på att verksamheterna inte lyckades skapa ett 

forum där familjerna upplevt den helhetssyn man önskat. Familjeterapi handlar 

om att arbeta med förändring. Min slutsats av resultatet av intervjuerna bör sättas i 

sitt sammanhang det vill säga i förhållande till de svårigheter som uppstod med 

implementeringen av projektet och de utmaningar det innebär att leda 

nätverksmöten. I det här fallet visade det sig att det största motståndet mot 

förändring fanns på en organisatorisk/verksamhets nivå. 

 

 

Nyckelord: Nätverksmöten, samordning, familj, verksamheter, implementering. 
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Inledning 

 
Bakgrund 

 

Familjeterapi – en systemisk terapiform 

 

Familjeterapi introducerades som terapiform i Sverige i slutet av 1950: talet. Familjeterapi 

utvecklades eftersom man såg att behandlingseffekter av individualterapi ofta upphörde då 

personen var tillbaka i sin omgivning och sin familj (www.psykoterapistiftelsen.se). 

 Man såg en möjlighet till förändring i samspelet mellan människor. Familjen och/eller 

omgivningen uppmärksammades som en positiv resurs för att komma tillrätta med svårigheter 

(Abrahamsson & Berglund, 2007). Det bedrivs en systematisk utvärderingsforskning inom 

familjeterapiområdet sedan tjugofem år tillbaka (www.psykoterapistiftelsen.se). 

Hansson (2001) menar i sin forskningsbaserade översikt att familjebehandling, där 

familjeterapi ingår, skulle kunna definieras av att det är behandling som riktas till familjen, 

det är alltså målgruppen som definierar behandlingen. Familjebehandling skulle också kunna 

bestämmas av ett synsätt som innebär att man för att förstå och påverka ett problem, så gör 

man det utifrån kunskaper om hela det existerande familjesystemet. Eller som den teori som 

ligger till grund för behandlingen som har relationer och interaktion i fokus (Hansson, 2001). 

Familjeterapi i Sverige omfattar olika metoder och förhållningssätt. Förutom systemteori som 

gemensam grund, kan man se det salutogena perspektivet som ett förenande drag.  

Lösningsfokuserad terapi och nätverksterapi är två inriktningar inom familjeterapin. I den 

lösningsfokuserande terapin inriktar man sig på att snabbt finna familjens egna fungerande 

lösningar. I nätverksterapi/nätverksarbete bjuder man in personer som är viktiga för personen 

för att kunna förändra en situation (www.psykoterapistiftelsen.se). 

 

Från problemlösning till lösningsbyggande 

 

Det lösningsorienterade förhållningssättet till personliga och mellanmänskliga svårigheter 

utvecklades under 1980-talet som en arbetsform inom familjeterapin. Lösningsorienterad 

terapi utgör en riktning inom korttidsterapin, och som ägnar uppmärksamhet åt klienternas 

förhoppningar och mål istället för att enbart uppmärksamma deras problem. Utgångspunkten 

är att det är klienten som är experten på sitt liv. 
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Det är ett förhållningssätt som hjälper människor att fokusera på vikten av att ha tilltalande 

och tydliga mål samt att skapa idéer om hur dessa ska uppnås. Att vara lösningsorienterad 

innebär bland annat att man fokuserar på det som fungerar hellre än det som är 

problemskapande. Uppmärksamheten riktas mot framtiden (Abrahamsson & Berglund, 2007).  

Grovt förenklat kan man se två paradigm när det gäller synsätt, det ena är problemorienterat 

där man försöker finna orsaken till svårigheterna och den andra är det lösningsbyggande 

synsättet där man ser på framgångar i lösningsförsöken.  

 

Problemfokusering   Lösningsfokusering 

-Beskrivning av problem.                                              - Beskrivning av mål. 

-Analysering av problem.   - Medvetande av tidigare lyckanden. 

- Förklaring till senaste försämring.  - Förklaring till senaste förbättring. 

- Erkännande av svagheter och misslyckande. - Erkännande av styrkor och resurser. 

- Skuldbeläggning av dem som uppfattas som  - Återkoppling till dem som bidragit till 

  ansvarig för problemet.     framgången  

 

I lösningsfokuserad terapi menar man att familjen själva har lösningen på sitt problem. 

Lösningsfokuserad terapi är på så vis en salutogen modell där man mera ser på styrkor och 

vad som bringar framgång snarare än söka orsaken till problemet.  När man tänker i form av 

lösningar innebär det att man ser resursen hos personen.  Fokus är att fråga om positiva 

förändringar (Kim Berg & De Jong,  2003). 

 

I Hanssons (2001) översikt kan man utläsa att det finns mycket få randomiserade studier där 

lösningsfokuserad familjebehandling visat ”överlägset positiva resultat som skulle motsvara 

dess popularitet” (Hansson 2001, sid. 266). I en studie av Lindfors och Magnusson (1997), 

har man använt en lösningsfokuserad nätverksmetod inom kriminalvården. Forskningen visar 

positiva resultat i jämförelse med vanlig behandling i kriminell grupp (Hansson, 2001). 

 

Att tillsammans hitta lösningar, nätverksterapi/nätverksarbete 

 

Socialt nätverksarbete/nätverksterapi har medvetet bedrivits i Sverige sedan början av 1980: 

talet, men långt innan det benämndes som en behandlingsform har man använt sig av 

samverkan inom socialt arbete (Forsberg & Wailmark, 2002). Arbetssättet bjuder in till 
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delaktighet, dialog och samverkan. Systemteori och nätverksarbete möjliggör ett ökat 

engagemang och en större förståelses för familjen. En utgångspunkt i nätverksarbete är att 

familjens egen röst blir jämbördig med de professionella verksamheterna, och att man snarare 

ser på resurser än problem. Ett synsätt som innebär att varken professionella eller familjen är 

isolerade aktörer utan att det finns beröringspunkter. Man ser en styrka i mångfalden av 

personer som är involverade, som kan berika varandra och gemensamt lösa problem (Seikkula 

& Arnkil, 2005). Seikkula (1996) talar om gränssystem, att de som har anknytning till 

behandlingen måste mötas för att gemensamt göra en mångsidig plan och inte längre på var 

sitt håll försöka ha kontroll över processen. Målet är att öka förståelsen för det som har med 

problemet att göra.  Eftersom nätverksmötet inte letar efter orsaker till familjens bekymmer 

eller skuldbelägger, utan snarare ser till att dela familjens problem och framgångar, ökar 

möjligheten att alla blir mera delaktiga och engagerade. En effekt är att man förmedlar ett 

synsätt som lever vidare mellan de speciella mötena, möjligheten till en samsyn och 

medvetenheten om att det är flera andra personer och verksamheter som är viktiga för 

familjen. Nätverksarbete består alltså inte i första hand av en rad metoder utan handlar mera 

hur man förhåller sig till varandra. Det ger tillfälle att utveckla en dialog, att låta flera röster 

bli hörda, att lyssna på varandra och rikta fokus på egna möjligheter att bidra till ett problems 

lösning.  

Med hjälp av olika perspektiv möjliggöra en problemlösning (Seikkula & Arnkil, 2005). 

 

”När det fungerar som bäst kan deltagarna fånga sina förhoppningar och bekymmer, uppleva 

att de har blivit hörda och höra att deras tankar har en återklang i andras uttalanden. De får 

mera förståelse för andras synpunkter, erfara att de delar förståelse och får känna på att 

ömsesidigt stöd finns att tillgå i nätverket” (Seikkula & Arnkil, 2005 sid. 77). 

 

De studier jag funnit om nätverksterapi/nätverksarbete handlar mera om metod, innehåll och 

process snarare än en resultatorientering eller utvärdering av familjers erfarenheter av 

deltagande i möte med det offentliga nätverket.  År 1991 disputerade psykiater Lennart 

Svedhem med avhandlingen, ”Socialt nätverk och beteendeproblematik i skolan hos 11 -13 

åringar – en teoretisk och empirisk grund för nätverksarbete”. Svedhems forskning visar att 

barnen med beteendeproblematik som deltog i studien saknade bärande kontaktvägar mellan 

vuxna i sina olika livssammanhang, främst mellan hemmet och skolan. När kontakterna ökade 

mellan dessa personer var det till stor hjälp för barnen (Svedhem,1994). 
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Internationellt publicerat återfinns Seikkula, Arnkil och Erikssons studie ”Open dialog 

treatment”, ”OD” (Seikkula, 2003). 

Seikkula (2003) beskriver i en artikel om nätverksmöten i  psykosbehandling att 

”vårdmötena” karaktäriseras av att man strävar efter att mobilisera patientens sociala nätverk 

och göra personerna delaktiga i behandlingen. Patienten ses som ansvarig för sitt liv och man 

uppmuntrar patienten att leva ett så normalt liv som möjligt med en fungerande vardag. Man 

eftersträvar en samarbetsrelation mellan vården, patienten och det sociala nätverket.  

Huvudprinciperna i behandlingen är; öppna samtal, omedelbar hjälp, socialt 

nätverksperspektiv, flexibilitet och rörlighet, ansvar, psykologisk kontinuitet, 

osäkerhetstolerans, dialogism.  Forskningens design var ”social action research” då forskarna 

var med i systemet, med både kvalitativa och kvantitativa metoder. Jämförelse har skett med 

”treatment as usual”. En slutsats Seikkula m.fl. drar är att ett så mångsidigt problem inte kan 

analyseras med en enda metodik. Man behöver en öppenhet istället för maktbruk mot andra 

behandlings- och forskningstraditioner. 

 

Behöver vi samverka? 

 

Gränsen mellan samverkan och nätverksarbete/nätverksterapi är flytande. Samverkan har 

blivit en naturlig del av det psykosociala arbetet. Det finns en vedertagen föreställning om att 

samverkan är nödvändig och att det ger positiva effekter. Den så kallads ”Milton 

utredningen”, (SOU, 2006:100) uttrycker ett krav på samverkan mellan kommun och 

landsting. Bergmark och Lundström (2005) menar att ”samverkan” har fått en legitimitet och 

har blivit en ledstjärna för såväl politiker som tjänstemän som en etablerad arbetsform 

framförallt inom den kommunala sektorn. 

En arbetsform som motverkar ensidiga perspektiv och som möjliggör samordning men som är 

tidskrävande och binder upp personer i långsiktiga kontakter med andra verksamheter. 

Berfenstam (1995) skriver att statsmakterna förespråkar samverkan som en arbetsform för att 

få en bättre fungerande välfärd. Detta trots att det knappast finns någon forskning i Sverige 

som systematiskt undersökt resultaten och värderat samverkans betydelse för olika aktörer, 

nyttan och effekten samverkan. 

Tidigare forskning visar på en svårighet att utvärdera samverkan och ta fram mera generella 

slutsatser från ett så omfattande område (Bronstein, 2002). 
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Svensk forskning har inriktat sig på det sociala arbetes organisatoriska förutsättningar och 

implementering av samverkan, faktorer som främjar och motverkar samverkan. Det har gjorts 

ett antal studier om samverkansprojekt mellan verksamheter där man rapporterat svårigheter 

som exempelvis vagt formulerade mål, olika kunskapstraditioner och professionella mål, olika 

ekonomiska intressen, skilda organisatoriska strukturer, oklar ansvarsfördelning, asymmetrisk 

relation mellan de samverkande, skild etisk praxis, dålig samordning, hög personalomsättning 

och stor arbetsbelastning (Danermark & Kullberg, 1999) och gett förslag till faktorer som 

underlättar samverkan, oftast motsatsen till det som definierats som problem (Bergmark& 

Lundström, 2005).   

 

Forskning om samverkan hamnar mellan flera vetenskapsgrenar och discipliner och något 

naturligt forum för utbyte av kunskap kring detta ämne finns inte (Danermark& Kullberg, 

1999). En av svårigheterna med att utvärdera samverkan har också varit att jämföra utfallet av 

samverkan med mera traditionella arbetsformer. Det är en utmaning att ta fram generella 

resultat från ett så brett och omfattande område som ”samordning/samverkan”. 

Målsättningarna med samverkansprojekt är ofta oklara, i vilket fall så är det svårt att 

operationalisera mätbara mått så att man vet att det är just samverkan och inte andra faktorer 

som medverkat till förändringen.  Processtudier har begränsats till allmänna omdömen från de 

professionella i samverkansformerna (Bronstein, 2002). Enligt Bergmark och Lundström 

(2005) gäller detta i stort sett även internationell forskning. 

I socialstyrelsens rapport (2007) kan man läsa att utvärdering av samverkan ofta har en positiv 

effekt på personalens engagemang men att det har varit svårare att se positiva effekter för 

patienterna. Jag har inte funnit svenska artiklar som fokuserar på familjers upplevelse av att 

delta i samverkan/nätverksträffar. 

 

Effektivare samverkan och tydligare ansvarsfördelning –var också innebörden av ett 

regeringsuppdrag som socialstyrelsen och specialpedagogiska institutet fick år 2005. 

Att lagar och andra regelverk är samordnade, att man från olika verksamheter möts i 

fortbildningar och nätverk och framför allt - att stödet ges utifrån ett helhetsperspektiv på 

barnets situation var den bärande tanken (Socialstyrelsen 2005). Eftersom specialisering och 

professionaliseringen har ökat i vårat välfärdssamhälle så menar socialstyrelsen (2007) att 

verksamheterna har fragmentiserats och att myndigheter kritiseras pga. avsaknaden av en 

helhetssyn. Syftet med samverkan är förbättrad kvalitet genom att flera verksamheter bidrar 
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med kompetens, kunskap och kompletterande resurser, förutom att det motverkar en 

splittring. 

 

Barn med behov av samverkan 

 

Myndigheter har en allmän lagstadgad skyldighet att samverka kring frågor som rör barn med 

stöd av förvaltningslagen 6 § (Socialstyrelsen, 2007). 

Det är behovet av stöd till barnet och deras familjer som ska styra vilka insatser som ska ges. 

Barn och ungdomar med neuropsykiatriska funktionshinder och barn och ungdomar med en 

sammansatt psykosocial problematik har ofta stora och komplexa behov vilket kräver att 

landsting och kommun samverkar. Diagnos tas ofta som en förutsättning för vilka insatser 

som behövs, trots att diagnosen i sig inte har något egenvärde, barn och ungdomar ”faller ofta 

mellan stolarna” (Svenska kommunförbundet & landstingsförbundet, 2002). Föräldrar till 

dessa barn upplever ofta att det inte vet vart de ska vända sig och vilket stöd de har rätt att 

kräva. Det finns ingen självklar organisatorisk tillhörighet. Erfarenhet från projektarbeten 

visar att det allt för oftast är beroende av den enskilde tjänstemannens intresse, kompetens och 

engagemang viket inte är långsiktigt hållbart. Framgångsfaktorer för ett adekvat stöd, är bl.a. 

familjens delaktighet i behandlingen samt att samverkan mellan olika professionella från 

landsting och kommun byggs upp för eventuell utredning och långsiktigt stöd (Svenska 

kommunförbundet & landstingsförbundet, 2002). 

”Trots betydande samhällsresurser får dessa barn och ungdomar inte adekvat hjälp. Barnen 

uppmärksammas ofta redan i förskolan, på ett tidigt stadium är det tämligen uppenbart att de 

blir föremål för skilda men inte tillräckliga och ej samordnade insatser. Det är inte ovanligt 

att dessa barn och ungdomar åker runt i systemet” ((Svenska kommunförbundet & svenska 

landstingsförbundet 2002, sid. 9). 

 

För barn med definierat behov av habilitering och rehabilitering har socialstyrelsen utkommit 

med föreskrifter och allmänna råd om insatser (SOSFS, 2007:10.). Enligt föreskrifterna ska 

landsting och kommuner gemensamt skapa rutiner för samordning och ansvariga ska utses 

och ges tillräckliga befogenheter. 

En stor grupp av barn tillhör målgruppen medan andra barn och ungdomar faller utanför och 

därmed inte omfattas av dessa rättigheter. 
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Definitioner 

 

Samverkan – att handla eller fungera för ett visst gemensamt syfte; gäller organisationer. 

Organisationerna bibehåller sin utformning och sina ursprungliga mål. 

Samordning - att gemensamt arrangera sina olika verksamheter och resurser. För att nå 

gemensamma normer utformas regler och mål gemensamt. 

Samarbete - att bedriva arbete gemensamt. Samarbete är både ett organisatoriskt och ett 

mellanmänskligt fenomen, vilket gör att normer och värderingar kan påverkas.  

Samsyn - att gemensamma uppfattningar och attityder har skapats genom ett fördjupat 

samarbete (Socialstyrelsen, 2005). 

Familj Hansson (2001) skriver i sin forskningsbaserade översikt ”Familjebehandling på goda 

grunder” att ”familj” inte är entydigt begrepp. Man har i flera studier visat att man inte får 

entydiga svar då man frågat efter ”vem som är din familj”. Utgångspunkten är därför att en 

familj kan vara olika och bestå av personer som lever tillsammans under mer eller mindre 

fasta former.  

Ett alternativt begrepp att använda sig av är ”personliga nätverk” som är ett mera öppet 

uttryck för flera relationer, både inom och utanför familjen. 

I studien använder jag begreppet ”familj” utifrån de personer som familjemedlemmarna valt 

som viktiga för att delta i nätverksmötena d.v.s. i huvudsak biologiska föräldrar och 

styvföräldrar. Syskon har inte deltagit. 

 

Projekt Härnösandsmodellen 

 

Projektet Härnösandsmodellen är delvis sprunget ur det s.k. ”DAMP: teamet” som startade 

1996, och som var en samverkansgrupp mellan landsting och kommun. 2004 sades avtalet 

upp eftersom verksamheten inte fungerade tillfredsställande.  Behovet var då om möjligt ännu 

större att samarbeta mellan de professionella nätverken och familjerna för att få ett 

helhetstänkande för familjer som är i behov av kontakt med flera verksamheter.  

2005 ansökte Härnösands kommun och Landstinget i Västernorrland gemensamt om 

utvecklings medel via den nationella psykiatrisamordningen s.k. ”Miltonpengar” för att 

förbättra samverkan kring barn.  Ansökan avslogs men arbetet med att få ett gemensamt 

projekt tillstånd fortsatte eftersom man via den ömsesidiga ansökan ville markera båda 

verksamheternas ansvar och behov av samverkan. Av erfarenhet visste man att ett sådant 



    

  8  .  

utvecklingsarbete var svårt att åstadkomma inom ramen för befintliga resurser. Medel 

behövdes bl.a. till en samordnarresurs, handledning och utbildning.  

 

Kommunstyrelsen beslutade 2005, att bevilja medel till ett treårigt projekt det s.k. 

Härnösandsmodellen. Landstinget avsatte inte några ekonomiska medel men bidrog genom att 

ge utrymme för personal att ingå i projektet.  

Syftet med projektet Härnösandsmodellen var att förbättra bemötande av barn och ungdomar 

med neuropsykiatriska funktionshinder och angränsande problematik samt deras familjer.  

Var god se bilaga 1. 

Det praktiska arbetet startade i slutet av höstterminen 2006. Eftersom en av grundtankarna i 

Härnösandsmodellen var samverkan på en nivå som gagnar familjerna valde man att fokusera 

på nätverksmöten. Nätverksarbetet utvecklades till att dels ha möten med familjer och 

verksamheter till att även ha möten med enbart tjänstemän för att klargöra ansvar och 

ekonomiska frågor.  2007-06-15 tog styrgruppen beslut att radikalt förändra förutsättningarna 

för projektet, på grund av ekonomiska styrfel men troligtvis också utifrån olika tankar kring 

projektets utformning. Det var oklart hur länge projektet skulle få fortgå, en ny projektledare 

tillsattes. Handledningen av familjeterapeut drogs in. Tidigare projektledare och samordnare 

för nätverksmötena valde att ta tjänsteldigt. 

 

Arbetsgång Härnösandsmodellen, nätverksmöten, t.o.m. 2007-06-15 

 

Initiativ till ett möte kunde den ta som hade ett behov av att flera personer träffades, det kunde 

vara familjen men också någon i det professionella nätverket i samråd med familjen, för att 

lösa ett problem eller för att öka samordningen. Härnösandsmodellens nätverksmöten var 

inget ”program” för familjer snarare arbetade man med strukturerade möten där familjerna 

deltog så länge de hade behov av samordning mellan verksamheter. Det kunde variera mellan 

en till flera träffar. Familjerna sökte själva, via samordnaren, för att delta i projektet. 

Samverkan innebar att man arbetade på olika nivåer, individnivå och organisationsnivå. För 

att kunna få en bra samverkan med tydligt ansvar och arbetsfördelning hade man även 

professionella träffar där familjen inte deltog, exempelvis för att klargöra vilka lagar och 

författningar som styr verksamheterna, hur organisationsstrukturer och lokala regelverk 

bestäms inom organisationen. 
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Innan familjen kom till den första träffen fick de några frågor att fundera över och som 

samordnaren tog del av: 

• Vad är viktigt att få hjälp med? 

• Vilka sätt har ni hittills prövat för att komma tillrätta med svårigheterna? 

• Vad skulle ni vilja få ut av träffen med samverkansgruppen? 

• På en skala 0 – 10 var tycker ni att svårigheterna är idag? 

           (0 står för inga svårigheter och 10 står för stora svårigheter) 

 

För att lättare kunna hålla en struktur och se till att alla fick förmedla sina synpunkter var det 

en fördel att samordnaren ledde nätverksmötet. Eftersom samtalsledaren var ”utomstående” 

för familjen minskade risken att man började ställa ledande frågor, ge råd och ge avkall på 

strukturen, möjligheten till friare samtal ökade. Samtalsledarens hade en ”servicefunktion” 

och skulle bidra till att det blev en öppen dialog och att samtalet inte ”körde fast”. 

Samtalsledarens uppgift var bland annat att: 

• Se till att alla fick uttrycka sina synpunkter och bli lyssnade till, till exempel att man 

fick tala en i taget. 

• Hjälpa till i den konkreta planeringen i samordningen och se till att mötet producerade 

slutsatser. 

• Skapa ett klimat som underlättade reflekterande. 

• Ställa öppna frågor, där det inte finns ”rätt” eller ”fel” svar. 

• Möjliggöra en ny och delad förståelse mellan människor.  

 

Fokus låg inte i problembeskrivningen utan på att finna en lösning. 

Vid mötet arbetade man efter en samtalsmodell som fokuserade på framtiden, framsteg och 

konkreta mål. Modellen gjorde det möjligt att utvärdera de olika åtgärder man bestämt och det 

mål man satt mellan mötestillfällena.  

Familjen möttes av en trovärdig planering, konkreta åtgärder med möjlighet till kontinuerlig 

utvärdering. 

 

Några av de professionella märkte att de inte kom att behövas framöver medan andra 

upptäckte att det var nödvändigt att samverka mera. Andra verksamheter och personer kanske 

behövde bjudas in under processens gång. 
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Problemformulering 
 

I Härnösand har man liksom i många andra kommuner haft svårt att finna fungerande stöd för 

familjer som har behov av insatser från olika verksamheter. I min tjänst som kurator inom 

landstingets barn- och ungdomspsykiatri (BUP-mottagningen), är brist på 

samordning/samverkan kring familjer ett återkommande dilemma. Härnösandsmodellen var 

ett treårigt projekt finansierat av kommunstyrelsen i syfte att förbättra bemötande för 

målgruppen barn med neuropsykiatriska funktionshinder och angränsande problematik. 

Projektet skedde i samverkan mellan kommunen och landstinget. Via projektet gavs en 

möjlighet att utveckla samordning/samverkan genom bl.a. nätverksmöten. 

Därför är det viktigt att försöka förstå och generera ny kunskap om vad som var praktiskt 

användbart för familjerna i fråga om samordning/samverkan. 

 

Syfte 
 

Syftet med studien är att undersöka familjers erfarenheter av att delta i en samverkansmodell, 

med nätverksmöten. 
 

Metod 
 

Jag har använt mig av en kvalitativ metod, en brukarorienterad uppföljning som inriktar sig på 

mötet mellan projektet och de familjer som deltagit i nätverksträffarna. 

Vid uppföljning står genomförandefrågan i centrum. Uppföljning är en praktisk verksamhet 

som bör ha en teorianknytning. Man vill undersöka hur projektets programteori gick att 

förverkliga och om det gick att uppnå projektets syfte. Det vill säga projektets användbarhet 

och familjernas erfarenhet av att ha deltagit i Härnösandsmodellen. Enligt Vedung (1991) är 

syftet med uppföljningar att undersöka hur fattade beslut genomförs för att kunna rätta till fel 

och brister, det är därför särskilt användbart i nya verksamheter. 
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Urval 

 

Alla familjer som har deltagit i nätverksmöten t.o.m. styrgruppsmöte 2007 -06-15, har 

intervjuats.  Detta kom att omfatta tre familjer sammanlagt sex intervjupersoner. 

Familj ett; 12: årig pojke, separerade föräldrar, umgänge med pappa. Intervju med båda 

biologiska föräldrar och styvpappa. Familjen har deltagit i sex nätverksmöten, dessutom har 

ett möte varit förberedande med enbart det professionella nätverket. 

Familj två; 10: årig pojke, ensamstående mamma. Intervju med mamma och personligt 

ombud. Familjen har deltagit i två nätverksmöten och ytterligare ett förberedande 

professionellt möte har förekommit. 

Familj tre: 14: årig pojke, separerade föräldrar, växelvis boende. Intervju med pappa. 

Familjen har deltagit i två nätverksmöten och ytterligare ett förberedande professionellt möte. 

har förekommit. 

 

Avgränsning 

 

Studien avgränsar sig till att följa upp familjernas upplevelse av att delta i nätverksmöte inom 

projektets ram. Jag har valt att intervjua samtliga familjer som deltagit i projektet under 

tidsperioden december 2006 – juni 2007.  

 

Procedur 

 

Uppföljningen av familjer som deltagit i nätverksmötena har gjorts kontinuerligt. 

Samordnare i Härnösandsmodellen har gjort en muntlig förfrågan om villighet att delta. 

Dessutom har en skriftlig information givits. 

Vid tillfället för uppföljningen gick intervjuaren igenom den skriftliga informationen familjen 

tidigare fått. Med varje familj har jag gjort en gruppintervju. Samtliga personer har haft 

möjlighet att avböja eller avbryta intervjun. 

Intervjuerna ägde rum på BUP-mottagningen. I samtliga intervjuer har data samlats in genom 

bandade semistrukturerade intervjuer. En semistrukturerad intervju är en metod som kan 

definieras som ett samtal med till viss del strukturerade ämnen och frågor (Repstad, 1999). 

Intervjuerna genomfördes i form av dialog där vissa givna frågor ställdes, men informanterna 

uppmuntrades också att fritt berätta om sina upplevelser och erfarenheter. Metoden erbjuder 
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ett individuellt perspektiv som inte fångas av enkätfrågor samtidigt som den underlättar 

jämförelser mellan intervjuerna.  

Semistrukturerad intervju med följande frågeområden: 

• Tycker familjen att arbetsformen med nätverksträffar har varit dem till hjälp i fråga 

om samordning/samverkan av olika verksamheter? 

• Hur upplever familjen att verksamheterna har träffat dem tillsammans och inte var för 

sig? 

• Har man pratat om saker som är viktiga för familjen? 

• Kunde de känna att de var delaktiga i de beslut som fattades? 

• Är det något i det här sättet att arbeta som är viktigt för ett 

samverkansforum/nätverksträffar att tänka på? 

 

Analys 

 

För att fånga essensen av familjernas erfarenheter och kunna dra slutsatser om innehållet i 

intervjuerna har jag använt kvalitativ innehållsanalys som metod. Analysen fokuserar på 

subjektet och stor vikt läggs vid kontext. Jag har gjort en manifest innehållsanalys vilket 

innebär att man gör grupperingar av intervjumaterialet. Grupperingsprocessen utmynnar i 

kategorier och sub kategorier. En kategori är den ”röda tråden” genom kondenserade 

meningsenheter. Analysen är ingen linjär process utan innebär ett fram och tillbakagående 

mellan textens helhet och delar (Granehiem, 2004). Med andra ord så är det familjens utsagor 

som har fått styra valet av kategorier. 

Jag har använt följande tillvägagångssätt: 

• Hela texten läses igenom flera gånger för att man ska få en känsla för helheten, så 

kallad ”naiv läsning”. 

• Därefter delas materialet in i enheter, ord eller meningar som sorteras efter innehåll 

och sammanhang. Detta kallas ”meningsbärande enheter”. 

• De meningsbärande enheterna sorteras in i grupper. 

• I syfte att korta ner texten och få fram viktig information, kondenseras innehållet. 

• De kondenserade meningsenheterna grupperas i subkategorier som återspeglar det 

centrala budskapet i intervjuerna, vad familjens medlemmar faktiskt tagit upp.  

• Subkategorier sorterades under kategorier utifrån innehåll. 

Exempel på analys, se bilaga 2. 
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Etiska överväganden 

 

Deltagandet i intervjuerna byggde på frivillighet. Ett etiskt dilemma i intervjuerna av 

familjerna är att det kan innebära svårigheter för en enskild att uttrycka sig inför de andra 

familjemedlemmarna. Utifrån ett systemiskt perspektiv har det ändå känts angeläget att få 

berörda personer att dela sina erfarenheter med varandra. För att läsaren inte ska kunna 

identifiera personerna har varit vissa person- och/eller familjedata ändrats utan att det för den 

skull förändrat familjernas erfarenheter av att delta i projektet Härnösandsmodellens 

nätverksmöten. 

 

Resultat 

 
Utifrån analysen av intervjuerna med familjerna framkom följande fyra kategorier; 

samordning/samarbete, förväntningar, delaktighet och frustration. 

Citat från samtliga familjer finns under varje kategori. 

 

Samordning/samarbete 

 

Under kategorin samordning/samarbete framkom två subkategorier; positiva erfarenheter av 

samordning/samarbete, upplevda nackdelar med samordning/samarbete. 

 

Positiva erfarenheter av samordning/samarbete 

 

Den gemensamma erfarenheten som familjerna uttryckte var att samverkan mellan olika 

verksamheter via nätverksmöten var nödvändig. Familjerna uppskattade att slippa gå på olika 

möten och att man koncentrerade samtalen till en nätverksträff. Familjerna upplevde att 

tydligheten i uppdragen ökade eftersom samordnaren ledde mötet och att man skrev protokoll. 

Nätverksmötena bidrog till att en del nya idéer och försök till lösningar genererades. 

Familjerna upplevde stöd och ett delat ansvar för problemets lösning. 

 

Övergripande erfarenheter som framkom i intervjuerna var att man upplevde en stor fördel av 

att samtliga verksamheter fanns samlade och att man slapp gå runt till olika möten. 
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 ”Från början satt man ju inte annat än möten, man var helt slut.” 

 ”Att slippa gå runt, det är vinsten.” ”Det är perfekt att alla är på plats.” ”Du slipper 

springa på fem möten, ja, och man kan styra upp antalet medverkande, behövs de inte kliver 

de av resan och sedan på igen när de behövs”. 

”Det är bra att det är samordnaren som ser till att det blir gjort, annars får jag gå runt och 

berätta om och om igen. De hänvisar till varandra. Ingenting blir gjort, de skyller på 

varandra. Jag får gå dit och till nästa och så går jag runt. Det är en fördel att alla får höra 

allt på en gång”. 

 En behållning som kom till uttryck var att det var en person som samordnade mötena och att 

det var tydligt vad man skulle arbeta med. 

”Att man under mötet skriver ett protokoll ökar tydligheten.”  

Ytterligare vinster med nätverksmötena var att föräldrar upplevde sig få mera motivation att ta 

tag i saker. ”Ja, det blir väl en liten morot att man går hit och hör vad de säger. Att det blir 

..ja, nu jävlar anamma”. 

Mötena har genererat nya idéer och lösningsförsök. 

”Någonting har det ju gett, varje möte ändå”, ”Lite nya tankesätt” 

Det uttrycktes att det var en fin modell.  

 ”För mig var det en fin modell, det var ett fint papper, det stod på ett annat sätt. Man slapp 

skriva själv. Jag blev glad att det fanns en sådan här modell för annars hade det varit hon 

och jag som hade behövt göra det. När vi började att träffas så var det, det här med barn och 

skolan. Kanske jag hade varit tvungen att ordna och då hade det blivit bara en gång. Här är 

det något som återkommer. Som kan bli bra.” 

Framförallt kom det fram att man inte kände sig så ensam utan att man fick en möjlighet att få 

stöd. ”Ja, det blir ett stöd så. Man känner sig inte helt utelämnad, så det är ju helt 

underbart”. 

 

Upplevda nackdelar med samordning/samarbete 

 

Övergripande intryck från intervjuerna var att det fanns en osäkerhet om nätverksmötenas 

form och en besvikelse över att samverkan inom mötets ram inte alltid gick att genomföra. 

Vissa familjer gav uttryck för att en risk var att tjänstemännen förlitade sig på varandra och att 

ingenting därför blev gjort. En negativ erfarenhet var att det kunde vara väldigt många 

personer med på nätverksmötena och att man kunde känna sig utelämnad.  
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En erfarenhet var att nätverksmötena inte alltid klarade av att få tillstånd någon samverkan 

mellan verksamheterna. ”Samarbetet fungerar inte, en del hade för sig och sa, att de inte 

hade fått någon information” ”Så var det andra mötet tänkt att man skulle följa upp vad de 

skulle göra, och då kom dom inte, de som skulle ha behövt vara där.” ”Det är någonting som 

fattas mellan de inblandade....antagligen att socialtjänsten vill göra på sitt sätt och så skiter 

dom i Härnösandsmodellen, antar jag”. 

Det kom även till uttryck att en risk med nätverksmöten mellan verksamheter är att 

tjänstemännen förlitar sig till varandra. 

”För oss har vi det jättetufft. Det blir massor av snack men inte mycket gjort”. ”Alla väntar 

på alla” 

En osäkerhet kring formen av nätverksmötena framfördes. ”Jag vet inte riktigt vad jag ska 

förvänta mig”. 

En svårighet som föräldrarna upplevde var att man riskerade att lämna ut för mycket 

information om familjen som inte kändes bekvämt och att verksamheterna tolkade 

informationen utifrån sitt eget uppdrag. ” Det är både och, det har känts att såna här saker 

och besked det rör ju inte alla, när t.ex. socialtjänsten kom med, det var ju angående den 

ekonomiska biten, och så helt plötsligt hade de uppfattat fel. De uppfattade att helt plötsligt 

behövde vi hjälp hemma och det blev fel. Det blev en helmiss, privatsaker.” 

”Det blir så att de tolkar utifrån sitt perspektiv. Ja, nu måste vi kliva in och hjälpa er och vi 

liksom bara satt där”.  

 

Att samverkan kan innebära att det blir många personer på nätverksmötet upplevdes som 

negativt. ” Det kanske är något att tänka på att det inte behöver vara tre lärare och två 

socialsekreterare utan att man…eller så att man delar upp det, skolans bit ena mötet. Det som 

rör familjen nästa, jag vet inte, det beror ju på vad man har för problem”. 

Föräldrar upplevde att det var synd att ingen hörde av sig mellan nätverksmötena. ”Det är 

ingen som ringer mellan mötena och berättar att nu gör vi si eller nu gör vi så”. ”Det blir så 

tyst mellan mötena” 

Slutligen upplevde man att olika verksamheter inte alltid gav raka besked. ”Det är bättre att 

de säger rakt ut, nej, tyvärr kan vi inte hjälpa er”.  
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Förväntningar 

 

Kategorin förväntningar innefattar tre subkategorier, oklarhet i vad man kan förvänta sig av 

nätverksträffarna, höga förväntningar och låga förväntningar. 

 

Oklarhet i vad man kan förvänta sig av nätverksträffarna 

 

En av de främsta förväntningarna med nätverksmötet var att samordnare/mötesledare skulle 

hålla en fast struktur. En erfarenhet var att man upplevde en otydlighet kring vissa aspekter 

hur mycket man skulle behöva lämna ut om sig själv och vilka verksamheter som skulle få ta 

del av vilken information. 

Uppfattningen om samordnarens roll upplevdes otydlig både i fråga om vad man kunde 

förvänta sig och vad man skulle lyckas åstadkomma på nätverksmötet. 

 ”Det är väl det mötet går ut på, att en ska vara samordnare över allt?” ”Han 

(samordnare/mötesledare) ger de här uppgifterna och då tror man att de ska fixa det.”   

Andra föräldrar upplevde en osäkerhet om hur mycket de behövde lämna ut om sig själva och 

om alla skulle lyssna.  

” Först innan jag visste trodde jag att alla skulle veta allt om mig, det hade varit bra om man 

hade fått veta före att vissa skulle gå tidigare.” ”oj, ska alla veta allt det här? 

”Jo att alltså var och en att man måste skilja på känsliga saker där kanske inte alla ska vara 

med. För att det inte berör deras bit.” 

 

Otydligheten visade sig inte bara gällande nätverkmötena utan också om vad man kan 

förvänta sig av de andra verksamheternas medverkan och ansvar. En osäkerhet om andra 

verksamheter skulle kalla till möten eller ge information utöver nätverksträffarna 

 ” så satt jag och väntade att han skulle kalla till möten (socialtjänsten) sen blir han sur på 

mig för att jag inte har hört av mig. Jaha, tänkte jag inte fasen ska jag kalla till möten”. ”När 

man väl är där (nätverksmöten), så är det Härnösandsmodellen som sköter det, kommer inte 

folk så faller idén. Jag fick nästan på käften av socialtjänsten”. ”Jag fick fundera, jaha, är det 

jag som ska bestämma vart mötena ska vara?” 

”Har jag velat veta någonting så har ju samordnaren varit spindeln i nätet på nå´t sätt, men 

ändå har vi suttit där. Det är ingen som ringer mellan mötena och berättar att nu gör vi si 

eller så”. 
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”Det blir så tyst annars, ringa och informera”. ”Jag kan ju inte ringa och fråga om de har 

gjort det som de har lovat” 

 

Höga förväntningar 

 

Det visade sig att man fick förväntningar på att nätverksmötena skulle innebära en förändring.  

”Och så när alla olika myndigheter sitter och ja, nu kommer det att hända saker, och så blir 

det ändå vi som sitter där med all problematik i slutändan.” 

 En förväntan som kom till uttryck i intervjun är att de som deltar måste ha en uppriktig vilja 

att samverka och att informationen ska gå via samordnaren.  

 

Låga förväntningar 

 

Några personer hade låga förväntningar på Härnösandsmodellens nätverksmöten. Flera 

personer gav uttryck för att deras förväntningar på förändring är låga. 

 ”Jag har hållit på så länge, Jag har svårt att tro att någonting verkligen ska hända.” 

 ”De babblar och så blir det ingenting, och så rinner det ut i sanden” 

 

Delaktighet 

 

Kategorin delaktighet består av subkategorierna underläge och känsla av kontroll?. 

 

Underläge 

 

Familjens erfarenhet av delaktighet belyste svårigheter ur olika perspektiv bl.a. att ha ett 

funktionshinder, att känna sig mindervärdig samt att våga avbryta en diskussion som inte 

kändes bra. 

Att delta i nätverksmöte med många verksamheter och tjänstemän i en roll som förälder kan 

upplevas som att man hamnar i ett underläge. 

”Alla sitter där som experter på sitt och där sitter man som förälder och känner sig liten trots 

att man är den viktigaste personen så hamnar man i underläge. De andra är här uppe och jag 

är där nere”. 

”Först tyckte jag att jag kände mig som, hur ska jag förklara...man var liten! Det kändes 

pinsamt.” 
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”Det kändes som om man var ett socialfall.” 

Mod att bromsa en diskussion eller att våga avbryta när något inte upplevs bra var ett annat 

dilemma där man upplevde sig inte vara delaktig i vad som togs upp. 

” Precis som om att man inte blir riktigt lyssnad på, de babblar på. Om man säger nå´t kan 

det ändå bli fel, de babblar på så att det låter bra ändå”. ”Man vet inte när man skulle ha 

bromast” ”Jag lät dem babbla på. Det blir de som styr”. 

 

En förälder tog upp sitt bekymmer att vara delaktig på möten utifrån sin hörselskada och att 

han därmed missade mycket information.  

”Det är ju en nackdel för mig som har en hörselskada. Det är hopplöst att samla in all 

information för mig som hörselskadad.” Man pratar i mun på varandra ändå, det blir 

automatiskt att man glömmer bort att jag är hörselskadad.” 

 

Känsla av kontroll? 

 

Att vara delaktig var en erfarenheten som kom till uttryck, till att man å andra sidan inte hade 

kontroll över processen 

En svårighet som upplevdes var att alla verksamheter som deltog i mötet inte var villiga att 

samverka utan valde ett eget sätt att hantera frågan, det påverkade känslan av delaktighet och 

möjlighet att påverka.  

”Bättre samverkan mellan berörda parter. Ja den biten har ju inte fungerat alls. Rätt som det 

är så blir jag kallad till ett möte, sedan blir jag kallad till xx och så hittar de en grej och så 

hittar de andra en annan grej.” 

Ett annat exempel där familjen inte upplevt delaktighet är att inte alla barn/tonåringar varit 

med på mötena som gällt dem och att föräldrar har upplevt detta som en begränsning.  

”  Ja dels därför att då har de fått en bild av pojken. Det är så lätt att sitta här på mötet och 

bestämma att nu gör ni så här hemma.”  

Flera upplevde att de delaktiga i de nätverksmötena och de beslut som fattades.  

”Det är ju vi som avgör, har vi sagt ja så är det ja, har vi sagt nej så är det nej” 

 

Frustration 

 

Ingenting händer, vem ska göra jobbet?  De är  två subkategorier som utkristalliserades under 

kategori frustration. 
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Ingenting händer    

 

En gemensam erfarenhet som gavs uttryck för, var en känsla av frustration över svårigheten 

att få en lösning på problemet man sökt stöd för. 

”Jag har hållit på så länge. Jag har svårt att tro att någonting verkligen ska hända.” 

”Och så när alla olika myndigheter sitter och ja, nu kommer det att hända saker!  

Det blir ju ingenting ändå i slutändan och så sitter vi där med all problematik i slutändan.” 

”Ja det slutar med att det är samma diskussioner, ja liksom samma grejer som dyker upp. 

Snarlika problematik hela tiden. 

”Just nu är det bara prat, prat, prat. 

 

Vem ska göra jobbet?   

 

När många personer är inblandade  kan det vara svårt att veta vem som har ansvar och vem 

som ska göra vad. 

”Ingenting blir gjort, alla väntar på alla” 

”Ja, visserligen sitter han ju ute i korridoren, det är ju bättre att de ringer efter mig så kan 

jag ju åka dit och se om jag kan…så även där har det brustit också.” 

”Jag har inte upplevt något positivt tycker jag för det har inte hänt någonting. Det är bara att 

ta socialtjänsten. Han säger så här, vi ska göra en superfarsa utav dig”. 

”Jag uppfattar det så att man pratar på alla mötena, men sedan händer ingenting, vi sitter 

där  föräldrarna. Det är vi föräldrar som får fixa det.” 

 

Diskussion 

 
Syftet med studien var att undersöka familjers erfarenheter av att delta i en samverkansmodell 

med nätverksmöten.  

 

Resultatet och slutsatserna av intervjuerna tyder på att man inte fullt ut lyckats skapa ett 

forum där familjerna upplevt den känsla av sammanhang och helhetssyn man önskat. Det man 

däremot lyckades med var att skapa en modell för nätverksmöten, där familjer fick möjlighet 
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att möta de verksamheter man behövde vara i kontakt med och en samordnare som var 

sammankallande och ledare för mötet.   

 

Enligt kategori ”samordning/samarbete” som jag presenterade i kapitlet ”resultat”, framgick 

att familjerna uppskattade att slippa gå till olika möten. Föräldrarna behövde inte vara de som 

förde informationen vidare mellan verksamheterna och man upplevde ett stöd och delat 

ansvar för problemet. En positiv bieffekt borde vara att verksamheterna gavs en möjlighet till 

kunskapsutbyte. 

 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport (2007) att behovet av samverkan ofta uppstår som en följd 

av olika mål och att det finns en uppenbar risk att man också därför har olika mål med 

samverkan. Verksamheternas olika synsätt och perspektiv, organisatoriska förhållanden och 

regelverk påverkar också möjligheten till samverkan. Detta kan vara det som berikar 

nätverksmötet men i sämsta fall utgöra ett hinder om man inte har verktyg för styrning, 

struktur och en grundläggande samsyn. I och med att en samordnare var mötes ledare och att 

man följde en samtalsmodell med protokoll ökade tydligheten. Trots detta kom det ändå fram 

under kategori ”frustration”, att familjerna upplevde att det var svårt att veta vad man skulle 

lyckas åstadkomma på nätverksmötet. Kanske var det just ovanstående, verksamheternas 

olika förutsättningar och uppgifter, som avspeglade sig i upplevelsen.  När förväntningarna 

blir oklara är det svårare att vara tydlig i sina önskemål på andra och vice versa. Det vill säga 

att när man själv får en tydlig bild av vad andra förväntar sig så är det lättare att uppleva sig 

ha resurser att klara av situationen, vilket också torde gälla tjänstemännen. 

Man kan också utgå från att verksamheterna upplevde en osäkerhet på nätverksmötet eftersom 

modellen var i ett startskede, vilket kan ha förstärkt familjens osäkerhet ytterligare. En 

förklaring kan vara att nätverksmötena inte hade hunnit befästa en klar arbetsmodell. 

 

Socialstyrelsen (2007) ser det som ett etiskt dilemma att den enskildes rätt till integritet kan 

åsidosättas i målet att skapa samverkansarenor och för att effektivisera arbetet. Ytterligare en 

etisk aspekt är familjens beroendeförhållande till skola och socialtjänst, även om 

nätverksmötena är frivilliga. Detta visade sig i subkategori ”upplevda nackdelar med 

samordning/samarbete”, där familjer gav uttryck för en upplevelse att man riskerade att lämna 

ut för mycket information och att alla tjänstemän inte borde ta del av hela mötet. Familjer 

upplevde att verksamheterna tolkade informationen utifrån sitt eget uppdrag, vilket inte alltid 

stämde överens med det man sökt stöd för. Till viss del kanske det kan förklaras med att 
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modellen inte hann finna fungerande struktur för mötena men också utifrån verksamheternas 

olika funktion. 

 

Vilka/vem skulle arbeta praktiskt och vilkas/vems resurser stod till förfogande, var två 

underliggande frågor i kategori ”förväntningar”. Några upplevde ett stöd och delat ansvar men 

det kom också till uttryck att det fanns en risk med att tjänstemännen förlitade sig så mycket 

på varandra, att det av den anledningen inte blev någonting gjort. Familjerna såg denna brist 

och kunde därigenom undvika att lägga skulden på sig själva att nätverksmötena i vissa fall 

inte fungerade fullt ut. 

Seikkula och Arnkil (2005) beskriver att samverkan kan resultera i en gemensam förståelse 

för att familjen är gemensam, men familjen faller ändå ”mellan stolarna” eftersom ansvaret 

inte tydligt vilar på någon. Ett viktig observandum är att det blev otydligt var ansvaret låg 

trots den tydliga strukturen i samtalsmodellen.   

 

Att hamna i underläge som enskild person i förhållande till tjänstemännen medförde hos vissa 

att man inte vågade avbryta en diskussion som inte kändes bra som framgick i  subkategori 

”delaktighet”. Att ha ett funktionshinder som man inte tar hänsyn till kan innebära att man 

missar information och gör det hela mera svårbegripligt. Att inte uppleva sig jämbördig och 

delaktig gör situationen nyckfull och man förlorar kontroll över processen.  

Guilfoyle diskuterar detta i sin artikel ”Dialogue and Power” (2003) och menar att makt alltid 

finns med som en ”common factor” i alla terapiformer och att maktaspekten måste hanteras. I 

terapiformer som strävar efter dialog och jämställdhet finns maktaspekten närvarnade men 

mera dolt i språket. Det centrala blir att uppmärksamma den makt som finns och göra 

maktförhållandet medvetet och pratbart. 

Ur ett maktperspektiv kan man se att familjer ofta är utelämnade till de professionellas 

faktakunskap och värderingar om inte den grundläggande tilliten finns (Socialstyrelsen, 

2007). Steget kan vara långt från ett expertstyrt förhållningssätt till att låta familjen bli 

jämbördiga i försöken att finna en lösning på problemen framförallt om man har en inriktning 

snarare att se på resurser än på problem (Seikkula & Arnkil, 2005). En idé hade kunnat vara 

att samordnaren först skapade en relation med familjen för att göra situationen mera trygg och 

mötena mera förutsägbara. 

 

Föräldrar utryckte att de upplevde sig få ökad motivation att ta tag i problemet och nya idéer 

genererades i och med nätverksmötena. Men det var tu delat, under kategorin ”frustration” 
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gavs även ett uttryck för en upplevelse av att problemet funnits under så många års tid att 

familjerna slutat hoppas på förändring. 

Så även om nätverksmötena var meningsfulla utifrån att familjerna sparade tid och kraft 

genom att samla alla berörda verksamheter, så var förhoppningarna om att försöka finna en 

lösning inte optimal. Man gav också uttryck för att man under mötet inte kom vidare i 

samtalen.  

En viktig faktor i terapi är att förmedla framtidstro och hopp om förändring (Miller, Duncan 

& Hubble,1997). Familjerna uttryckte en önskan om kontakt mellan mötena och en slutsats 

man kan dra är att möjligheten att skapa en hoppfull atmosfär och därmed ökad motivation, 

hade underlättats av att någon hade haft som uppgift att följa familjens process. 

 

Seikkula och Arnkil (2005) talar om sociala nätverk och dialoger. De menar att det finns lika 

många problem som aktörer, att var och en ser det ur sitt perspektiv. Man behöver inte sträva 

efter att få en gemensam problembeskrivning men man kan få ett bredare synsätt, en mångfald 

av att ta del av andras perspektiv. 

När nätverksmötena fungerade som bäst såg man styrkan i mångfalden av personer och en hel 

del nya idéer och försök till lösningar genererades. Familjerna upplevde ett stöd och ett delat 

ansvar för problemets lösning vilket är av stor betydelse när det gäller känsla av 

meningsfullhet.  

En vägledande princip för samverkan kring barn och ungdomar är att de görs delaktiga i 

sökandet efter lösningar (Socialstyrelsen, 2007). I Härnösandsmodellens nätverksmöten 

deltog inte alla berörda barn/tonåringar. Här gick man miste om chansen till allas delaktighet 

och användande av resurser. 

 

Förändrade förutsättningar 

 

Min tolkning av resultatet av intervjuerna bör sättas i sitt sammanhang eftersom det har 

betydelse för familjernas upplevelse av att delta i nätverkmötena.  

Efter beslut av styrgruppen förändrades förutsättningarna för projektet i juni 2007, efter drygt 

cirka sex månader av projekttiden. Om orsaken till de förändrade villkoren hade sin uppkomst 

i ett ekonomiskt styrfel, en administrativ oskicklighet eller om det berodde på bristande 

ledning och styrning torde vara osagt. Allt tre delarna är väsentliga för att ett projekt ska få ett 

bra utfall. Implementeringen dvs. möjligheten att införa och pröva den ursprungliga idén med 

nätverksmöten, hade mötts av stora svårigheter och hinder på vägen.  
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Det är en svårighet  att implementera modeller i organisationer som är i ständig förändring. 

Socialstyrelsen (2007) menar också att ett problem är att många samverkansmodeller drivs i 

projektform och därför bara överlevt en begränsad tid. 

 

Socialstyrelsen (2007) beskriver att samverkan inte enbart är en fråga om att vilja samverka 

utan att det är en komplex process där styrning, struktur och samsyn är nyckelord, där man 

lyfter ut komponenten styrning som den kanske mest centrala. ”En viktig uppgift för 

ledningen är att legitimera samverkan på lägre nivåer och efterfråga uppföljning och 

utvärdering av samverkan” (Socialstyrelsen 2007, sid. 17). Detta är en faktor som haft stor 

påverkan på den korta tid Härnösandsmodellens nätverksmöten var verksamma i sin 

ursprungliga form. 

 

 Utifrån en organisatorisk nivå skulle man kunna se Härnösandsmodellens nätverksmöten ur 

samma perspektiv som diskussionen kring intervjuerna med familjerna, genom att ställa 

frågan; har nätverksmötena varit meningsfulla för de tjänstemän och verksamheter som 

deltagit? 

Familjeterapi handlar om att arbeta med förändring. I det här fallet har det visat sig att de 

familjer som deltog var mera förändringsbenägna än verksamheterna. 

 

Konklusion 

 

Slutsatser utifrån familjernas erfarenheter av att delta i samverkansmodell  
 

• Det finns ett behov av samverkansmöten för familjer som har kontakt med många 

verksamheter. 

• Familjer upplevde ett stöd och delat ansvar. 

• Tydligheten ökade i och med att det var en samordnade och att man skrev protokoll. 

• Nätverksmötena bidrog till att en del nya idéer och försök till lösningar genererades. 

• Vissa familjer fick en ökad motivation att ta tag i problem medan andra inte längre 

vågade hoppas på en förändring. 

• Det fanns en osäkerhet hos familjerna om vad man kunde förvänta sig av 

nätverksmötena och om alla verksamheter verkligen ville samverka. 
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• Familjer kände sig utelämnade och att verksamheter tolkade informationen utifrån sina 

egna uppdrag. 

• Familjer hade önskat att någon hörde av sig mellan mötestillfällena. 

• Det fanns en risk att ingenting blev gjort/förändrades. 

• En känsla av att som familj/familjemedlem hamna i underläge framkom. 

• Familjer fick insyn/kunskap om att alla problem i nätverksmötena inte hade att göra 

med dem utan en svårighet/ovilja att implementera modellen från olika 

myndighetspersoner. 

 

Slutsatser utifrån ett organisatoriskt perspektiv 

 
• En bra implementering av metoden är grunden för ett lyckat utfall. 

• Det krävs resurser som tid, kompetens och kontinuitet för att utveckla samverkan. 

• Omorganisationer och stor personalomsättning försvårar kontinuitet och möjlighet att 

utveckla samordning. 

• En samordnarfunktion krävs på olika nivåer, från organisatoriska frågor till uppgift att 

bevaka familjens delaktighet och perspektiv och att följa upp att de överenskomna 

insatserna genomförs. 

• Det är viktigt att personer med en önskan om och/eller behov av samordning deltar i 

nätverksmöte och, med respekt för familjen, övriga avstår. 

• Det är en fördel att en nätverksutbildad samordnare leder mötet. 

• Ett tydligt formulerat mål är viktigt för mötet. 

• En tydlig struktur och ramar för mötet skapar trygghet. 

• För att få nätverksmötena överblickbara kan det vara rimligt att man kommer en 

person från varje verksamhet och inte flera. 

• Verksamheterna och samordnaren måste hantera maktförhållandena. 

• Att de myndighetspersoner som deltar är klara över viket mandat de fått från sin egen 

organisation. 

Grunden för en framgångsrik samverkan är viljan och förmågan att prova nya former och 

förhållningssätt. Det kanske inte alltid är den bästa lösningen som är svaret utan att det mera 

handlar om att skapa ett utrymme för att mötas.  
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Metoddiskussion 

 

Genom att jag deltagit i Härnösandsmodellen såtillvida att jag ingått i den s.k. 

”projektgruppen” under det första halvåret, har jag ett nära och direkt förhållande till det jag 

studerar vilket en kvalitativ metod tillåter. Den ”förförståelse” jag har utifrån mitt arbete som 

kurator på BUP-mottagning har präglat mitt intresse av studien men kan också ha inneburit ett 

hinder på så vis att jag kan ha ”blinda fläckar” i mina frågor till familjerna och i min analys. 

Förutom i fall nummer ett har jag inte deltagit i nätverksmötena eller haft kännedom om 

familjerna. I kontakten med första familjen har jag deltagit vid första nätverksmötet. 

Ett val jag gjort är gruppintervjuer vilket kan ha genererat andra svar än om jag valt att 

intervjua personer individuellt och möjligheten att prata ”fritt” kan ha ökat, den vinst jag sett 

förutom att man delat en erfarenhet i familjen, är att dialogen kan ha stimulerat till reflektion. 

Ytterligare ett övervägande är den position jag har i förhållande till Härnösandsmodellen då 

jag varit med i projektgruppen, detta kan inverka på hur jag ställer mina frågor och 

familjernas öppenhet. Detsamma torde gälla att jag är anställd på BUP-mottagningen. 

Val av plats för intervju, BUP-mottagningen, har valts av praktiska skäl med tanke på tillgång 

till inspelningsutrustning. Ett annat val hade varit att intervjua familjerna i deras hemmiljö 

och på så vis erbjudit en mera trygg miljö. BUP-mottagningens miljö skapar inte samma 

förutsättningar och kan uppfattas som om intervjuaren får en maktposition i förhållande till 

familjen, vilket kan påverka resultatet. 

En komplexitet med innehållsanalys är tolkningen av intervjumaterialet. Önskvärt hade varit 

om en annan person också hade läst intervjuerna och gjort en analys för att kunna jämföra 

kategorier och subkategorier. 

 Generaliserbarhet är inte möjlig utifrån studiens kvalitativa design och begränsade urval, 

däremot kan en överförbarhet vara rimlig om ett liknande kontext och upplägg erbjuds, vilket 

är upp till läsaren att avgöra. 
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Ansökan om utvecklingsmedel med 1,7 mkr  för insatser till barn med 
särskilda behov (neuropsykiatriska funktionshinder och angränsande 
problematik) för perioden 2006 – 2008. 

 
 

Bilagor:  
1. IN-protkoll § 250, 2005-09-08 att hos kommunstyrelsen ansöka om   

      utvecklingsmedel till ett utvecklingsprojekt i samarbete med barn- och  
      utbildningsförvaltningen för rubr. målgrupp. 

2. Nationella psykiatrisamordningens beslut 2005-08-08.  
 

 
Föreliggande ansökan är en reviderad version av den gemensamma ansökan 
om s.k. Miltonpengar som kommunen (social- och skolförvaltningen) och 
landstinget gjorde i våras. Ansökan avslogs, se beslut bilaga 2. 
  

Den nu aktuella ansökan har focus på vad som i projektbeskrivningen 
beskrivs under rubrikerna nivå 1 och nivå 2, (kommundelen).  Kontakt har 
tagits med  landstinget ang medfinansiering för att projektet fullt ut ska 
kunna utveckla de insatser som beskrivs under nivå 3 och delar av nivå 2. 
En medfinansiering från landstinget kommer till viss del att påverka den 
kommunala kostnadsnivån.  
 

Förutom den här aktuella ansökan som görs gemensamt med barn- 
och utbildningsförvaltningen ansöker skolförvaltningen om 
utvecklingsmedel till ett flertal skolspecifika projekt varav några har 
klara beröringspunkter med och kommer att ingå som en 
kompletterande del i detta projekt. 
 
Bakgrund 

Behovet av stöd och insatser till barn och ungdomar med 
neuropsykiatriska funktionshinder och angränsande problematik samt 
deras familjer är idag splittrat på ett antal olika instanser och huvudmän. 



 

 

Andelen barn och ungdomar med dessa problem är betydande och anses 
omfatta 5-10% av barnpopulationen under 18 år. Andelen med svåra 
funktionshinder anses ligga på 1-2%. 
  
En lokal kartläggning beträffande omfattningen för vårt vidkommande 
saknas men bedöms ligga inom de intervall som redovisats ovan. Som 
exempel kan nämnas att ett 60-tal elever inom grundskolan har särskild 
insats i form av personlig assistent, och enligt uppgift utgörs 20-25 % av 
skolans totala personalresurser av särskilda insatser för elever med behov 
av särskilt stöd. Även en väsentlig del av de anmälningar om barn som far 
illa som görs till socialtjänsten varje år kommer via skolförvaltningen.   
 
Det har framkommit tydliga önskemål från föräldrar, enskilda och ansvariga 
politiker hos de olika huvudmännen om nödvändigheten av att 
professionen samordnar sina insatser för att optimera och tydliggöra de 
resurser som finns. 
Företrädare för kommunen och landstingets olika instanser ser klara 
fördelar med en samordning så att resurserna används mer effektivt och 
för att åstadkomma större kompetens och kontinuitet i omhändertagandet 
och de insatser som görs. 
 

Syfte 
Projektets syfte är att förbättra bemötandet av målgruppen genom:  

• Utveckling och formalisering av Härnösandsmodellen, en 
samverkan mellan skola och socialtjänst och mellan kommun och 
landsting för att skapa en modell för utredning, omhändertagande 
och stöd till dessa barn och deras föräldrar, genom bla 
föräldrautbildning   

• Kompetensutveckling av berörd personal för att åstadkomma tidig 
upptäckt - för tidiga insatser 

• Initiera vardagsnära insatser för familj, förskola och skola (enligt 
Uppsala-modellen)  

• Se föräldrar som en viktig samarbetspartner och kunna erbjuda 
olika former av evidensbaserade metoder för föräldrastöd, exvis 
COPE-utbildning 

• Tydliggöra en behovsstyrd och strukturerad utredningsgång i tre 
nivåer och betona vikten av åtgärder och insatser på alla nivåer (se 
nedan). 

• Samverkan för bättre kvalitet och effektivare resursutnyttjande av 
skolans, socialtjänstens och landstingets resurser. 

• Åstadkomma samarbetsavtal mellan Landstinget Västernorrland 
och Härnösands kommun kring personer med psykiska 
funktionshinder och/eller psykisk sjukdom/störning efter avslutat 
projekt för att ”säkra” de resultat som projektet gett. 

 

Aktuell situation 
Politiska företrädare för landstinget, socialtjänstens Individ- och familjeomsorg 
samt skolorganisationen har uttalat att arbetet runt familjer som har barn med 
koncentrations- och uppmärksamhetsstörningar eller annat som kan antas ha 



 

 

en neuropsykiatrisk grund skall vara ett högt prioriterat utvecklingsområde 
under de närmaste åren.  

 
Det utvecklingsarbete som vi ansöker om medel till sker inom ramen för 
det uppdrag som kommunens familjecentral har i nära samarbete mellan 
skola-socialtjänst-BuP- Barn- och ungdomsneurohabilitering samt barn och 
mödra-hälsovården.  
 
Projektet är beräknat att pågå under 3 år med start januari 2006 och 
kommer att ledas av en projektledare/samordnare och följas av en 
ledningsgrupp med företrädare för de enheter som ingår i projektet. Om 
ansökta medel beviljas kommer förberedelsearbete i form av rekrytering av 
samordnare, bilda projektorganisation, information till personal m.m. att 
påbörjas under hösten.                                                                                                          
 
Projektets arbetsmodell i tre nivåer  

(arbetsmodellen följer den struktur som utprövats i Uppsalamodellen-Vits-
projektet) 

Nivå 1 
Här finns barn och ungdomar i sin naturliga miljö som skola och förskola. 
På denna nivå ska olika instanser: elevvård, barnhälsovård och 
skolhälsovård m fl göra en basutredning och pröva olika åtgärder och 
stödinsatser i samråd med föräldrarna. Här behövs ett eget stödsystem 
med en fungerande elevvård för barn med speciella behov, utifrån ett 
pedagogiskt, psykologiskt, medicinskt och socialt perspektiv.  

Elevvårdskonferenser, eller motsvarande i andra verksamheter, är det 
forum som säkerställer föräldramedverkan, samt att utredning/bedömning 
och åtgärder prövats innan man som en del i en utökad åtgärdsplan 
kontaktar samordnaren i VITS-teamet för att rådgöra och ev. komplettera 
insatserna kring eleven och familjen. 

Nivå 2 
Den nivå där kommuner och landsting delar ansvaret för ett 
tvärprofessionellt team med en samordnare, för att koordinera de insatser 
som det enskilda barnet och dess familj kan behöva ytterligare. Här möter 
barn, för vilka insatserna på basnivå inte är tillräckliga, VITS-teamet som 
utifrån basutredningen kan rekommendera ytterligare åtgärder och 
eventuellt komplettera med ytterligare bedömning. Teamet ska vara 
behjälpligt att återföra och praktiskt förklara utredningar, 
funktionsbeskrivningar och åtgärdsplaner. VITS-teamet kan hjälpa till att 
direkt remittera barn till de behandlade enheterna inom barnhabilitering, 
BUP:s öppenvård m fl samt till nivå 3. VITS-teamet ska, som andra 
aktörer i denna modell, bidra med konsultation och utbildning.  

Nivå 3 
En nivå som man i ett fåtal fall remitterar vidare till. Den nivån representeras 
av landstingets behandlande enheter inom barn- och 
ungdomsneurohabilitering och BuP.  

Insatserna ska i möjligast mån ske på basnivå. 



 

 

Tanken med arbetsmodellen är att den utredning/bedömning och  
insats/behandling som görs på en nivå, endast ska kompletteras på nästa 
nivå. Man ska inte vänta med de första stödinsatserna i avvaktan på 
utredning utan våga pröva.  

Arbetet på nivå 2 och 3 ska resultera i en funktionsbeskrivning, ett 
praktiskt åtgärdsförslag och en uppföljningsplan. Via utbildning och 
handledning förmedlas detta som ett konkret redskap till 
basverksamheterna.  

Specialpedagogen/motsvarande är den som bär mycket av ansvaret för 
kommunikationen mellan de olika nivåerna och skolan när det gäller 
vardagsinsatserna i skolan.  

Ansvaret för stöd till familjer eller riktad behandling, delas av Barn - och 
ungdomsneurohabilitering, BUP och socialtjänstens barn- och 
familjeenhet.  

 

Vårt utgångsläge/tidigare erfarenheter 
Våra tidigare erfarenheter av samarbetsförsök mellan skola, socialtjänst och 
landsting för den nu aktuella målgruppen visade på ett antal brister: 

• Brukare och verksamheter upplevde otydlighet vad gällde såväl 
ansvars- som arbetsfördelning och samordning. 

• Verksamheter kunde arbeta med samma ärende utan att veta om 
varandra vilket gjorde att brukare fick delta i ett stort antal möten. 

En fungerande samarbetsmodell med tydlig ärendegång, ansvars- och 
arbetsfördelning som projektet syftar till skulle därför gynna både brukare 
och verksamheter på ett påtagligt sätt. 
 

Familjecentralen 
Familjecentralen i Härnösands kommun startade sin verksamhet i maj 
2001 och är en samverkan mellan och kommunen och Härnösand-
Medelpads Hälso- och sjukvårdsförvaltning. De verksamheter som ingår i 
familjecentralen är 

• Mödrahälsovård 
• Barnhälsovård 
• Psykologenheten för barn- och mödrahälsovården 
• Öppen förskola och 
• Socialtjänstens barn- och familjeenhet 

 
 

Övergripande och gemensamma mål för familjecentralen 
• Att med utgångspunkt från familjens livssituation främja hälsa hos 

gravida, barn och föräldrar 
• Att vara en tvärprofessionell kunskapsbas inom 

verksamhetsområdet 
• Att lägga särskild vikt på gravida, barn med behov av särskilt stöd 

och/eller dem som visar tecken på ogynnsam utveckling 



 

 

• Att ha tyngdpunkten på förebyggande, uppsökande och rådgivande 
verksamhet samt tidiga insatser för barnfamiljer 

• Att fortlöpande följa upp och utvärdera verksamheten 
• Att initiera och delta i forskning och utveckling 

 
De hittillsvarande erfarenheterna av den gemensamma satsningen på en 
familjecentral bedöms som en god  förutsättning och utgångspunkt för 
projektets utökade samverkan.  
 
Sammanställning av projektkostnader 
 

 
Projektkostnader 

(20060101 – 20080930) 

 
År 1 

 
År 2 

 
År 3  

 
 
Projektledare/Samordnare  
Omfattning 0,5 
Lön 30 tkr/månx0,5=15 000  
PO 42% 
Sem.ers. 12% 

 
286 272 

 
294 861 
(+3%) 

 
303 707 
(+3%) 

 
Team-buildinginsats 

 
90 000 

 

 
0 

 
0 

 
Kompetensutveckling för berörd 
personal 
 

 
125 000 

 
125 000 

 
90 000 

 
Handledning 

 
75 000 

 
75 000 

 
60 000 

 
 
Utvärdering 

 
40 000 

 
40 000 

 
40 000 

 
 
Övriga verksamhetskostnader, 
studiebesök, mtrl, möten, etc. 
 

 
 

30 000 

 
 

30 000 

 
 

30 000 

 
Summa: 

 
646 272 

 
564 861 

 
523 707 

 

 

Totalt för hela projektperioden: 1 734 840 kronor 
 

   
 

För  
Socialförvaltningen                                 Barn- och skolförvaltningen 
 
Birgitta Holm/                                        /Dan Holmberg/       



 

 

    Bilaga 2 
 

 
Tabell 1. Exempel på meningsenheter, kondensering, subkategori och kategori 
 
 
Meningsenheter Kondensering Kondens

ering 
Subkategori Kategori 

Det är både och, det 
har känts att sådana 
här saker och 
besked rör ju inte 
alla, när t.ex. 
socialtjänsten kom 
med, det var ju 
angående den 
ekonomiska biten,  
och så helt plötsligt 
hade det uppfattat 
fel. De uppfattade 
att helt plötsligt 
behövde vi hjälp 
hemma och det blev 
fel. Det blev en 
helmiss, privatsaker 

Känsla av att 
lämna ut för 
mycket 
information och 
verksamheten 
tolkar behovet 
utifrån sitt eget 
perspektiv 

känslig 
information 
– tolkning 

Upplevda 
nackdelar med 
samordning/sam
arbete 
 
 
 

Samordning/samarb
ete 

     
Jag har hållit på så 
länge. Jag har svårt 
att tro att någonting 
verkligen ska hända. 

Svårt att hoppas 
på förändring 

Uppgiven- 
het 

Låga 
förväntningar 

Förväntningar 

     
Alla sitter där som 
experter på sitt och 
där sitter man som 
förälder och känner 
sig liten trots att 
man är den 
viktigaste personen 
så hamnar man i 
underläge. De andra 
är här uppe och jag 
är där härnere. 

Verksamheterna 
experter – känsla 
av att vara liten, 
underläge 

Expert - 
underläge 

Underläge Delaktighet 

     
Ingenting blir gjort, 
alla väntar på alla. 

Ingenting händer Vanmakt Vem ska göra 
jobbet ? 

Frustration 
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