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1 Sammanfattning 
I denna förstudie har ett framgångsrikt samverkansprojekt med tydligt fokus på 
förebyggande insatser för att stödja barn i familjehem studerats för att förstå och 
ge förslag på generiska framgångsfaktorer som kan hjälpa kommunala 
organisationer att hitta arbetssätt som stödjer arbetet med att hitta och 
implementera framtida förebyggande insatser.  De viktiga framgångsfaktorerna 
som identifierats är för det första att man utgår från medborgarens behov och 
utifrån detta samverkar tvärfunktionellt för att möta dessa behov. Att man för 
det andra har använt sig av en evidensbaserad och beprövad modell, detta har 
hjälpt enheterna och professionerna att samlas och givit dem möjligheter att 
samverka kring en gemensam process och ett gemensamt mål. Den sista 
framgångsfaktorn vi vill lyfta är ett uthålligt engagemang (för att stå emot långa 
beslutsprocesser i den kommunala verksamheten). Resultatet skapar nytta för 
medborgarna genom att tydliggöra och föreslå vilka faktorer som är viktiga vid 
förbyggande arbetssätt. Förstudien ligger till grund för framtida forsknings- och 
samverkansprojekt. 
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2 Inledning 
Här ges en bakgrund som beskriver arbetet med preventiva åtgärder i kommunal 
verksamhet samt den samverkan som skett mellan forskare vid Mittuniversitetet och 
Härnösands kommun i denna förstudie. Stycket avslutas med förstudiens syfte. 

Hur får vi samhällets resurser att räcka till för alla när behoven växer, exempelvis 
till följd av en ökande genomsnittsålder eller att samhället blir mer uppdelat? 
Härnösands kommun har påbörjat en förändringsresa där fler förebyggande 
insatser ska leda till mer och bättre välfärdstjänster för medborgaren.  

Att vi sätter upp ett staket vid utsiktsplatsens klipputsprång för att förhindra 
människor från att ramla och skada sig är självklart och inget som vi ägnar 
särskilt mycket tid och tanke till att fundera över. Men samma mekanismer och 
tankar går att applicera på våra gemensamma välfärdstjänster. Den 
förebyggande insatsen syftar till att minska risker och olyckor, dessutom är 
dessa åtgärder ofta billigare än att i efterhand vårda och ta hand om människor 
som oturligt råkar falla. Ett problem vid välfärdstjänster är att det är svårt att 
upptäcka risker, svårt att förutse behov och svårt att veta vilka 
förebyggande insatser som verkligen gör nytta. Lyckas vi hitta dessa 
förebyggande insatser finns det mycket att vinna för alla parter. En tänkbar 
strategi för en kommun är att flytta en del av resurserna från operativa 
verksamheter till att satsa på evidensbaserade preventiva åtgärder som samtidigt 
höjer individens hälsa.   

Att hitta nya angreppssätt för att använda skattekronan på ett så 
kostnadseffektivt sätt som möjligt är en av välfärdssamhällets stora utmaningar. 
Att hitta lösningar som rör sig utanför respektive avdelnings mandat och ansvar 
och där lösningen kan ligga i att samverka, samskapa och att dela resurser ligger 
helt i linje med den forskning som bedrivs vid avdelningen för Kvalitetsteknik 
vid Mittuniversitet. Att hitta systemlösningar som arbetar med proaktiva 
lösningar är en känd och etablerad metod för att förbygga risker och minimera 
konsekvenserna av när något händer. Att använda samma tänk vad gäller 
människor välmående och hälsa är inte bara ett sätt att minska på risker utan 
även att agera utifrån det humanistiska perspektivet. Att inte utsätta människor 
för onödiga risker och fara om det går att förebygga. Om det sättet att tänka och 
agera även kan leda till ett mer kostnadseffektivt sätt är alla vinnare. 
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Forskningsutmaningen och utmaningen för organisationen är att ta reda på vad 
som påverkar den organisationsförändring som behöver ske för att 
transformationen ovan ska ske. 

Rapporten beskriver arbetet i en förstudie som skett i samverkan mellan 
Mittuniversitet och Härnösands kommun. Förstudien syftar till att studera hur 
det förebyggande arbetet går till i praktiken och undersöka vilka 
framgångsfaktorer som kan identifieras. Detta genom att studera en kommunal 
verksamhet som arbetar förebyggande. I förstudien har ett samarbete med 
Härnösands kommun pågått för att studera deras arbete med 
preventiva åtgärder i en satsning kallad Skolfam. Skolfam är en nationell 
arbetsmodell där skol- och socialförvaltning arbetar i samverkan för att 
stärka familjehemsplacerade barn att bättre lyckas med sin skolgång. En lyckad 
skolgång innebär även många andra positiva sidoeffekter för barnet och 
samhället i stort. Skolfam-modellen används av flera andra kommuner i 
Sverige och utgår från ett förebyggande arbete som sker i tvärfunktionell 
samverkan. I studien har framgångsfaktorer för samverkan mellan utförare, 
mottagare och intressenter studerats i arbetet hos Skolfam-teamet i Härnösands 
kommun.  
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3 Teori 
I detta kapitel presenteras det teoretiska ramverk som rapporten vilar på och innefattar 
kommunal verksamhet, vård, preventiva åtgärder, Skolfam-modellen samt 
förändringsledning. 

3.1 Kommunal verksamhet 
Kommuner i Sverige levererar välfärdstjänster från vaggan till graven. 
Majoriteten av de tjänster kommunen står för bekostas av medborgarnas 
skattemedel. Kommunerna förutsätts därför arbeta så effektivt som möjligt – så 
att medborgarna får ut så mycket nytta som möjligt för sina skattemedel. Enligt 
kommunallagen ska kommunen besluta om riktlinjer för god ekonomisk 
hushållning (SFS, 2017). Det betyder att verksamheten ska vara såväl 
kostnadseffektiv som ändamålsenlig – och ska göra rätt saker och på rätt sätt. 

Regioner och kommuner är enligt lag (SFS, 2017) ålagda att bedriva jämlik hälso- 
och sjukvård för hela befolkningen. Det hälsofrämjande arbetet är inte reglerat 
som ett skall-krav i kommunallagen utan som ett bör-krav. Denna skillnad gör att 
det i tider av besparing och rationalisering är lätt att spara på det som bör för att 
säkerställa det som skall.  

Kommuner är skyldiga att formulera mål och riktlinjer för sin verksamhet, och 
ska kunna visa vilka resultat som uppnås. Om vi inte kan säkerställa att 
skattemedlen ger maximal nytta, riskerar leveransen av välfärdstjänster att hålla 
lägre kvalitet än vad som är tänkt. Lyckas vi däremot med att med preventiva 
aktiviteter öka medborgarens hälsa, tror vi att det i förlängningen leder till ett 
bättre värdeskapande (WHO, 2014) – vilket kommer att synas i allt från elevers 
meritvärden och äldres hälsa, till näringslivets kompetensförsörjning och bilden 
av den egna kommunen som en bra plats att bo och leva i. 

3.2 Nära vård 
Nära vård är en reform som genom en omfattande omstrukturering av svensk 
hälso- och sjukvård syftar till att bättre använda gemensamma skattefinansierade 
resurser genom att flytta patienter och ansvar till den relativt sätt billigare 
primärvården och därigenom avlasta den specialiserade sjukhusvården (God och 
nära vård, SOU, 2018).  
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Reformen Nära vård innebär ett nytt och utvecklat uppdrag inte bara för 
primärvården utan även för kommunernas socialtjänster. Detta sker som en 
konsekvens av det i reformen uttalade behovet att möta patienten tidigare och 
dessutom arbeta mer hälsofrämjande och förebyggande (God och nära vård - En 
primärvårdsreform, SOU 2018:39 sid 342). Ett sätt som beskrivs för att öka det 
preventiva arbetet är att låta detta arbete ske utanför hälso- och sjukvården 
(ibid.) men att primärvården har det övergripande samordningsansvaret. Ett 
annat tema för att öka effektiviteten i vården är att se patienten som medskapare 
av de tjänster som häls- och sjukvården levererar. Denna samskapande process 
ska leda till bättre kartlagda behov för både individen och för enskilda 
patientgrupper. Att få patienter delaktiga i och som samskapande av hälso- och 
sjukvårdstjänster lyfter också fram patentens egen roll, begreppet egenvård lyfts i 
delbetänkandet (ibid.) som ett nytt och viktigt område för att öka kvalitet och 
effektivitet i de tjänster som den utökade hälso- och sjukvården levererar. 

I den förändring som reformen Nära vård beskriver finns många positiva röster, 
även om alla kanske inte tror att reformen kommer att leda till både högre 
kvalitet och lägre kostnader, detta kan man läsa i remissvaren till 
regeringsproposition Inriktningen för en nära och tillgänglig vård –en 
primärvårdsreform (Prop. 2019/20:164.). Men i svaren finns även en oro, främst 
från kommuner som ser: ett utökat uppdrag, en otydligt utökat uppdrag, ett 
behov av att öka kompetens i den kommunala organisationen samt en risk att 
den föreslagna förflyttningen av ansvar för patientvården påverkar och 
försämrar svaga medborgares rätt till god vård. Den stora frågan, som ställs i 
rapporten (ibid.) är, vilken vård eller förebyggande aktiviteter ger störst 
hälsoeffekter?  

3.3 Värdet av hälsa och preventiva åtgärder 
Prevention handlar om att förebygga att något inträffar, oftast handlar det om att 
hindra något oönskat från att inträffa. När det kommer till sjukdom och folkhälsa 
kan prevention betyda att hindra (primär prevention) eller att undvika att ett 
sjukdomstillstånd försämras eller återkommer (sekundär prevention). Det finns 
goda skäl till att arbeta preventivt när det gäller folkhälsa (WHO, 2014), särskilt 
när orsakssamband mellan de preventiva åtgärderna och det sjukdomstillstånd 
som förhindras är tydligt och fastlagt ex. reglering och reducering av alkohol- 



 

10 

och tobaksanvändande samt reducerat saltintag eller ökad fysisk aktivitet (ibid.). 
I rapporten ”The case for investing in public health, A public health summary report” 
från WHO (2014) så listas en mängd områden där prevention är lönsamt ur 
folkhälsoperspektiv, trotts detta är det fortfarande en liten del av hälso- och 
sjukvårdens budget som används för att förbygga ohälsa. I Europa som helhet 
används ca 3% av hela budget för sjukvård till förebyggande åtgärder. I 
rapporten ovan listas och jämförs en rad ekonomiskt gynnsamma förebyggande 
åtgärder utifrån det ekonomiska perspektivet ”Return of investment” (ROI). 
Bland de förslag som framläggs i rapporten som särskilt intressanta och med 
kortast ROI är lagstiftning som motverkar alkohol- och tobaksanvändande, 
reducerat saltanvändande och ökat fysisk aktivitet medan andra listade 
aktiviteter som främjande av psykisk hälsa, förebyggande av våld, arbetet med 
hälsosamma arbetsplatser, förebyggande av trafikskador, främjande av fysisk 
aktivitet, isolering av hus samt vissa vaccinationer har något längre ROI. I 
rapporten så estimeras att varje krona investerad i någon av de förebyggande 
aktiviteterna ovan över tid genererar fyra sparade kronor. Det verkar som det 
finns ekonomisk logik att arbeta förbyggande och det ges även en 
rekommendation att öka ”investeringarna” i förbyggande åtgärder med 1-4%. 
Detta ska enligt rapporten (ibid.) kunna plana ut och till och med kunna minska 
kostnaden för välfärden. 
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Figur 1. Kostnadseffektiv offentlig intervention och förbyggande åtgärder som fungerar 
(WHO, sid 3, 2014). 

Kvalitetsteknik handlar om att systematiskt utveckla produkter och tjänster efter 
de behov som kunderna har (Bergman & Klefsjö, 2020). I denna utveckling ingår 
att förstå vem och vilka kunderna är, vilka behov kunderna har och att anpassa 
och utveckla produkter eller tjänster med kvalitet och effektivitet som ledord.  
Inom ämnet har det utvecklats en rad metoder och verktyg med syfte att 
förhindra att fel och brister på produkter och tjänster når kunderna. Idealet har 
varit felfrihet. De sätt som används är att identifiera fel och risker för att sedan 
arbeta förebyggande för att eliminera felorsaken. Utveckling av kvalitetsarbetet 
mot kvalitetsutveckling har genomgått fyra faser som visar på olika strategier för 
att uppfattat störningar och fel samt hur snabbt en återkoppling till produktionen 
kan ske. De fyra är enligt Bergman & Klefsjö (2020) 1. Kvalitetskontroll är kontroll 
efter produktion och beslut och kassering och reparation sker, 2. Kvalitetsstyrning 
är kontroll under produktionsprocessen i syfte att säkra kvalitet, 3. 
Kvalitetssäkring lägger till ytterligare säkring av ingående material och 
förberedande insatser mot personal i form av utbildning m.m. samt 4. 
Kvalitetsutveckling där alla delarna 1-3 arbetas med parallellt och systematiskt.  
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När det gäller att arbeta med att förebygga och hindra behov från att uppstå så är 
flera kvalitetstekniska verktyg lämpliga att användas.  

Medborgarens behov är att exempelvis att få vara frisk, att få tillgång till 
utbildning, att få ha ett arbete osv. För att ta reda på vad som över tid är 
kostnadseffektivt görs ofta longitudinella studier: Ett sådant arbete som 
studerade förebyggande besök hos äldre i Danmark (Kronborg, Vass, Lauridssen 
och Avlund, 2006) är ett sådant exempel där insatserna av typen intervention, 
träning och information om sjukdomar visade på högre livskvalitet, längre 
livslängd och lägre kostnad för gruppen som fick förebyggande insatser jämfört 
med en randomiserad kontrollgrupp. 

Kvalitetsutveckling av samhällsystem behöver utgå från systemnivån för att vi 
ska kunna prata om behov och förebyggande arbete på ett relevant sätt. Det är 
det förebyggande arbetet att förhindra att behovet av samhällstjänster uppstår 
som ligger i fokus. I kommunal verksamhet har Gyllensvärd (2010) utfört en 
litteraturöversyn av förebyggande åtgärder som är kostnadseffektiva för att 
förbygga olyckor på samhällsnivå. Studien omfattar artiklar inom områdena: 
Trafiksäkerhet, brandsäkerhet, fallolyckor, höftfrakturer och idrottsskador. 

3.4 Skolfam-modellen 
Familjehemsplacerade barn drabbas i högre utsträckning än andra barn för 
psykisk ohälsa och ofullständiga eller låga studieresultat i skolan (Tordön, 
Vinnerljung & Axelsson, 2014, Durbeej & Hellner, 2017, Pirttimaa & Välivaara, 
2018 och Tordön, 2020,). Barn i familjehem har sämre förutsättningar än sina 
jämnåriga att få bra skolresultat. De riskerar också i högre grad att hamna 
utanför arbetsmarknaden, fastna i drogberoende och kriminalitet (Tordön, 2020). 
Svaga studieresultat och låg utbildning pekas ut som den största riskfaktorn för 
familjehemsplacerade barns livschanser (Tideman, Sallnäs, Vinnerljung, & 
Forsman., 2013). Att förbättra skolresultatet för familjehemsplacerade barn har 
visat sig vara en viktig pusselbit till ett bättre liv för barnen.  

I Sverige finns en nationell satsning med arbetsmodellen Skolfam som syftar till 
att stärka familjehemsplacerade barns förutsättningar att klara av grundskolan 
och få behörighet till gymnasiet (Stiftelsen Allmänna Barnhuset, 2020). Om barn 
går ut skolan med godkända betyg i årskurs 9 halveras riskerna för utanförskap 
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som vuxen. Av de Skolfam-barn som slutade grundskolan 2020 hade 73,8 % 
behörighet till ett nationellt gymnasieprogram vid avslutningen i årskurs 9, 
vilket är avsevärt bättre än de 55 % som gällde för alla barn placerade i 
familjehem 2015 (ibid).   

Skolfam-modellen bygger på ett preventivt arbete med framtida fördelar för 
samhället som ingår i begreppet sociala investeringar (Bernfort & Lundqvist, 
2014). Skolfam finansieras och samordnas av Stiftelsen Allmänna Barnhuset, en 
statlig stiftelse inom området för barn i socialt utsatta livssituationer (Stiftelsen 
Allmänna Barnhuset, 2020). Arbetet med Skolfam i kommunerna bygger på en 
samverkan mellan tre aktörer; skolan, socialtjänsten och familjehemmet med det 
gemensamma uppdraget att öka barnets möjligheter att lyckas i skolan. Skolfam-
teamet består av barnets socialsekreterare, familjehemssekreteraren, en psykolog 
och en specialpedagog från skolan som samarbetar i ett tvärfunktionellt team 
som skär rakt igenom de traditionella kommunala förvaltningsgränserna (ibid.).   

  

Figur 2. Schematisk bild av Skolfams arbetsmodell (hämtad från Skolfam, Härnösand). 

3.5 Förändringsledning 
Organisationer möter ständigt nya utmaningar som kräver nya arbetssätt och 
andra sätt att tänka på sin egen verksamhet. Att bryta gamla mönster och arbeta 
på nya sätt kräver att människor ändrar sitt beteende (Hallin, Olsson & 
Widström, 2019). En förändring behöver inte bara vara nya 
organisationsstrukturer utan kan var förändring i beslutsfattande och den 
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rådande kulturen för hur arbetet genomförs. Centralt för att lyckas är om 
individerna i organisationen lyckas ställa om och arbeta annorlunda. För att ett 
förändringsinitiativ ska lyckas behövs ofta förändringsledning som möjliggör att 
människor i organisationen kan ändra sitt beteende (ibid.). I figur 3 visualiseras 
en generisk förändringsprocess för hur förändringsledning går till enligt Hallin 
et al. (2019).  

I första steget, nr. 1, finns exempel på flera drivkrafter som kan initiera arbetet 
med förändringen såsom ekonomiska, sociologiska, politiska, teknologiska, 
ekologiska och lagstyrda. Många gånger kan det initiera ett arbete att göra en 
omvärldsanalys, affärsanalys, affärsutveckling och innovationsarbete. Utifrån det 
samlas underlag för att fatta beslut om förändringen i steg nr. 2. I nr. 3 formas 
förändringsinitiativet antingen som ett projekt eller som ett arbete direkt i linjen. 
Roller och ansvar tydliggörs för att besvara hur förändringsarbetet ska 
organiseras. I steg nr. 4 handlar det om att tydliggöra förändringens effekter och 
arbeta fram en förändringsplan där mätbara effektmål formuleras. I cirkeln, steg 
nr. 5, där förändringen drivs, kan olika förändringsmodeller användas som stöd 
för att genomföra arbetet. I nr. 6 avslutas arbetet med förändringsinsatsen och 
ansvaret lämnas över till den ordinarie verksamheten. Resultatet av 
förändringsarbetet utvärderas.  I sista steget, nr. 7, övergår förändringsarbetet till 
att bli ett permanent arbete i den befintliga verksamheten och en långsiktig 
hållbar förändring uppnås. 

 

Figur 3. Förändringstratten, en modell för förändringsprocesser, modifierad från Hallin, 
Olsson & Widström, (s 26, 2019).  
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4 Genomförd studie - Skolfam  
I detta kapitel presenteras de metoder som använts för att planera och genomföra den 
empiriska fallstudien i Härnösands kommun. 

4.1 Fallstudie i Härnösand 
Arbetet med förstudien har bedrivits i ett projekt där forskare från ämnet 
Kvalitetsteknik vid Mittuniversitetet och enhetschefer vid Skol- och 
Socialförvaltningen i Härnösands kommun ingått tillsammans. Inom projektet 
genomfördes under 2020 en fallstudie i Härnösands kommun. Fallstudien har 
huvudsakligen studerat Skolfam-teamets arbete men även berört andra delar av 
Härnösand kommun för att sätta in arbetet i ett större sammanhang. Fallstudien 
har främst samlat in data via kvalitativa intervjuer och insamling av 
dokument men även genom litteraturstudier som hämtat rapporter, artiklar och 
böcker inom ramen för studien. Litteratursökningarna har främst haft fokus på 
förbyggande åtgärder i kommunal verksamhet. Fallstudien planerades och 
genomfördes av forskargruppen vid Mittuniversitetet. Tolkningar och 
analys av det insamlade datamaterialet har genomförts tillsammans i 
projektgruppen där deltagare från både Kvalitetsteknik och Härnösands 
kommun samverkat.   

I denna rapport använder vi oss av teoretisk generalisering (Teorell & 
Svensson, 2007) som ett steg i att få de i studien uttalade och i fokusgruppen 
överenskomna framgångsfaktorerna att kunna förstås mer allmängiltigt.  Denna 
generalisering sker till en högre abstraktionsnivå, där ett exempel kan vara att i 
studien är en identifierad framgångsfaktor:  ”Många vuxna ser barnet”, och den 
teoretiskt generaliserade framgångsfaktor är ”Barnets behov uppmärksammas av 
flera aktörer”. Denna typ av teoretisk generalisering ska ses som ett 
metodverktyg för att kunna beskriva specifika resultat på ett mer generellt sätt 
och ska inte tolkas som att resultatet från denna fallstudie per 
automatik är ett generellt resultat gällande för alla som arbetar 
med förebyggande arbete i offentlig förvaltning.    
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4.2 Datainsamling 
Datainsamling har skett dels via dialogbaserade intervjuer tillsammans med Skolfam-
teamet och med dialog och intervjuer med två enhetschefer från Skol- och 
Socialförvaltningen i Härnösands kommun.  

De intervjuer som genomförts i Skolfam-teamet utgår från frågor som är 
utformade inom första fasen i 4D-metodiken i Appreciative Inquiry. Den första 
fasen i 4D kallas ”Discover” och innebär att deltagarna utgår från det som kan 
beskrivas som det bäst kända, i fråga om det som studeras. Det bäst kända kan 
utforskas och upptäckas på olika sätt, exempelvis genom dialog men ofta så 
används intervjuer som utgår från deltagarnas berättelse av den egna bästa 
upplevelsen av det studerade fenomenet (Bushe, 2011). Frågorna i denna studie 
har utformats för att utforska gruppens egna erfarenheter av det bästa med att 
arbeta och samverka inom Skolfam-teamet, se bilaga 1. Genom att utgå från det 
som individerna i gruppen ser som styrkor med Skolfam-modellen och därefter 
låta deltagarna bearbeta och analysera dessa minnen formas en bild över de 
framgångsfaktorer som eftersöks i studien, i linje med det som Bushe (2011) 
beskriver som AI-metodik. Inbyggt i metoden är att framgångsfaktorer tas fram 
av deltagarna. I denna fallstudie har resultatet från Skolfam-teamet diskuterats, 
tolkats och analyserats i samarbete mellan forskargruppen vid Mittuniversitetet 
och de två enhetscheferna från Skol- och Socialförvaltningen i Härnösands 
kommun.  
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5 Resultat och analys  
I detta kapitel presenteras resultatet från den empiriska fallstudien tillsammans med en 
analys gentemot det teoretiska ramverket som rapporten vilar på. 

5.1 Bakgrund till att Skolfam introducerades i 
Härnösands kommun 

Resultat av data insamlad från intervju med enhetschefer från Socialtjänsten och 
Elevhälsan i Härnösands kommun.  

Under en lång period samlas information om Skolfam via konferenser, rapporter 
och andra dokument som leder till att en grupp av medarbetare hos främst 
Socialtjänsten i Härnösands kommun initierar flera dialoger med både skolan, 
politiker och andra beslutsfattare i kommunen kring att arbeta med Skolfam-
modellen. Modellen bygger på att arbeta med preventiva insatser i kommunal 
verksamhet. Det finns ett gott underlag i Skolfam-rapporter med starka 
argument som stödjer ett arbete med Skolfam-modellen i kommunal verksamhet. 
Det innehåller bland annat data som visar på antalet barn som saknar behörighet 
till gymnasiet efter avslutad grundskola som motiv till att arbeta med Skolfam. 
Det utvecklas en samsyn mellan de två förvaltningarna Socialtjänsten och 
Skolförvaltningen att samverka för att driva arbetet med Skolfam tillsammans. 
2015 tas beslutet att starta upp ett projekt att införa och arbeta med Skolfam i 
Härnösand. Då blir det verklighet att arbeta med och använda Skolfam-modellen 
för att stötta familjehemsplacerade barn. Ett team bestående av specialpedagog, 
psykolog och handläggande socialsekreterare samverkar och arbetar med 
Skolfam-modellen. Idag är projektet avslutat och arbetet med Skolfam i 
Härnösand ingår sedan 2020 i den befintliga verksamheten hos Socialtjänsten och 
Skolförvaltningen, som samarbetar kring detta. 

“Om vi jämför kostnaden i ett livsperspektiv för ett barn som 
misslyckas med sin skolgång med kostnaden för Skolfam-insatsen så 
tjänar vi på att välja Skolfam”… 

Enhetschef, skolförvaltningen Härnösands kommun 

Från intervjuer identifierades flera drivkrafter till den förändring som skett i 
Härnösands kommun med att starta upp och etablera arbetet med Skolfam. Det 
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är både engagerade medarbetare i kommunen, insamlade faktaunderlag, 
rapporter samt erfarenhet från andra kommuners arbete med Skolfam som 
används för att driva i gång arbetet med förändringen. Arbetet följer de sju 
stegen i förändringstratten presenterad av Hallin et al. (2019), se figur 3. Vi ser 
också att det finns en uthållighet i att inte ge upp trots att det tar lång tid att nå 
ett beslut i kommunen. Utifrån dessa underlag fattas politiska beslut om att 
starta projektet Skolfam i Härnösand vilket motsvarar steg 2 i figur 3. I steg 3 
byggs organisationen upp för det projekt som startas där både befintlig och 
nyrekryterad personal ges uppdraget att arbeta med tillsammans med Skolfam. 
Ett arbete som skär genom förvaltningsgränserna och utgår ifrån barnets behov. 
Arbetet med steg 4-6 har pågått under de år som projektet funnits. Idag är 
projektet avslutat och har blivit en del av den befintliga verksamheten och 
därmed uppnått steg 7 i figur 3. Verksamheten är etablerad och finns i dag som 
en inarbetad modell med samverkan mellan de två förvaltningarna socialtjänsten 
och skolan.  

5.2 Identifierade framgångsfaktorer i Skolfam 
Från intervjuer med Skolfam-teamet i Härnösand identifierades 
framgångsfaktorer som grupperades in under fyra tematiska rubriker. 
Rubrikerna är samverkan, ledning, uppföljning och Skolfam-modellen. Här redovisas 
resultat och analys från de identifierade framgångsfaktorer under varje rubrik. I 
de presenterade tabellerna finns i vänstra kolumnen rådata från identifierade 
framgångsfaktorer uttalade av Skolfam-teamet. I den högra kolumnen finns 
utifrån analys av data teoretiskt generaliserade framgångsfaktorer.   

5.3 Samverkan  
Under rubriken samverkan beskrivs det starka och viktiga samarbetet 
mellan flera olika aktörer som ingår i Skolfam-teamet som en 
framgångsfaktor. Aktörerna utgörs av socialsekreterare, BUP, personal i skolan, 
biologiska föräldrar och familjehem. Personalen i skolan kan variera beroende på 
vilket stöd som barnet i varje fall behöver. Det är både en samverkan mellan flera 
olika kompetenser där alla behövs i arbetet, men det är också en samverkan som 
utgår från uppdraget och sätter kundens (i det här fallet barnets) behov i 
centrum. Samverkan sker över den kommunala organisationsstrukturen mellan 
flera olika förvaltningar i ett tvärvetenskapligt samarbete. Även 
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här utgår arbetet ifrån att se till barnets bästa och dess behov och tillgodose vilka 
kompetenser som behövs. Det blir ett perspektiv där kunden sätts i centrum och 
teamets olika kompetenser sätts samman utifrån kundens behov och leder till 
ett tvärfunktionellt samverkansarbete.   

Skolfam-teamet upplever att det skapats ett gott samarbete inte bara 
mellan barnet och olika intressenter utan även mellan olika intressenter som till 
exempel skolan och familjehemmet. Det är en framgångsfaktor att de 
olika professioner som behövs för barnets bästa kan kopplas in i samarbetet 
med Skolfam utifrån barnets behov. Det är en framgångsfaktor att man har stöd 
i Skolfam-modellen som både hjälper till att synliggöra barnets behov och ger 
mandat att lyfta in de olika professioner som behövs för att stötta barnets 
utveckling i skolan. Samverkan mellan skolan och socialtjänsten identifieras som 
en framgångsfaktor där värdet i den relationen leder till ett ökat värde inte bara 
för den primära kunden barnet utan även i form av goda relationer som gynnar 
fler barn än enbart Skolfam-barnen.  

  
Tabell 1. Identifierade framgångsfaktorer inom samverkan.  

I studien uttalade framgångsfaktorer  Generaliserad framgångsfaktor  

Samverkan mellan flera olika aktörer 
(socialtjänst, BUP, Skolan, Biologiska 
föräldrar).  

Samverkan mellan aktörer från olika 
organisatoriska funktioner.  

Ett bra samarbete mellan skola och 
familjehemmet.  

Samverkan mellan utförare (organisation) och 
aktiva intressenter (närstående).  

Arbetsgrupp med bred kompetens.  Samverkan inom det tvärfunktionella teamet. 
Kompetenserna är samlade.  

Flera professioner inkopplade (talpedagog, 
logoped, skola, stödresurser, specialpedagoger, 
idrottsstöd m.m.).  

Att man har en modell eller en process att 
följa som stöd för arbetet.  

Ett nära samarbete mellan insatsgruppen, de 
olika sekreterarna (barnsekreterare och 
familjehemssekreterare).  

Samverkan inom det tvärfunktionella 
organisatoriska teamet.  

Samverkan mellan skola och socialtjänst har 
över lag förbättrats. En ökad förståelse för 
varandras yrkesroller.  

Samverkan i tvärfunktionella organisatoriska team 
leder till ökad förståelse för olika yrkeskategorier 
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och yrkesroller vilket kan göra det lättare att förstå 
barnets behov.  

När man arbetar över förvaltningsgränserna 
leder det till förståelse för varandras 
verksamheter.  

Samverkan mellan aktörer från olika 
organisatoriska funktioner.  

Det leder till goda relationer mellan olika 
yrkesgrupper som gynnar fler än bara Skolfam-
barnen.  

Värde skapas för flera än den primära kunden. 
Samverkan som leder till goda relationer.  

  

5.4 Ledning  
Det kom endast en uttalad framgångsfaktor under rubriken ledning från 
Skolfam-teamet, se svart text i Tabell 2. Skolfam-teamet känner att de har stöd 
från ledningen i att få möjlighet att frigöra tid i kalendern för att arbeta med det 
som är mest akut i Skolfam-arbetet och det beskrivs som en viktig 
stödjande insats som hjälper dem att kunna prioritera det mest akuta arbetet vid 
behov. Det möjliggör för teamet att växla mellan arbetsuppgifter inom och 
utom uppdraget i Skolfam och är en identifierad framgångsfaktor.   

Resterande framgångsfaktorer i blå text i Tabell 2 identifierades via intervju med 
enhetscheferna hos de två förvaltningarna Socialtjänsten och Skolan. Vid den 
intervjun samlas framgångsfaktorer kring att ta beslut om att arbeta med Skolfam 
i Härnösand. 

 
Tabell 2. Identifierade framgångsfaktorer inom ledning.  

I studien uttalade framgångsfaktorer  Generaliserad framgångsfaktor  

Hjälp att prioritera i specifika ärenden för de inblandade, 
tex rensa kalendern från annat om akut behov uppstår 
i Skolfam-arbetet.  

Att ledningen ger stöd till verksamheten, stöd för 
prioritering.  

Gemensamma mål som arbetats fram inom politiken 
och inom tjänstemannasektorn på Skolförvaltningen och 
Socialförvaltning 

Gemensamt framtagna mål  

Det fanns en samsyn mellan de två förvaltningarna Det finns en vilja att samverka 
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Skolfam fanns etablerat på nationell nivå och från detta 
arbete fanns argument och fakta som var nödvändiga 
för att ge beslutsfattare fakta och underlag. 

Det finns resultat som visar på effekt – vilket underlättar 
beslutsfattande och ledning 

Det finns redan flera goda effekter från en förbättrad 
skolgång hos de familjehemsplacerade barnen som ett 
resultat av arbetet med Skolfam i Härnösand.  

Har resultat som visar på effekt från den egna 
verksamheten – vilket underlättar beslutsfattande och 
ledning 

En framgångsfaktor är att det finns en tydlig struktur och 
rollfördelning i samverkansarbetet mellan Socialtjänsten 
och Skolförvaltningen och en förståelse mellan skolan 
och socialtjänsten vilka olika roller de har och vilka 
behov som finns och kunna samverka tillsammans för 
att nå längre än om varje förvaltning enbart tittar på sitt 
eget uppdrag.   

En tydlig struktur och organisation underlättar 
beslutsfattande, ledning och införandet 

En framgångsfaktor är att det arbetats fram en samsyn 
hos alla olika nivåer av ledning i kommunen.  

Det finns en samsyn på alla nivåer i den hierarkiska 
dimensionen inom organisationen 

En framgångsfaktor är att arbeta med Skolfam-modellen 
tvärfunktionellt i flera förvaltningar (Socialförvaltning. & 
Skolförvaltning). 

Detta är normalt inte en framgångsfaktor utan något 
som försvårar för en ledning men för systemet och 
processen är detta en framgångsfaktor. 

 

5.5 Uppföljning  
Under rubriken uppföljning hittar vi framgångsfaktorer av aktiviteter som i 
första hand vänder sig till familjehemmet och barnet. Det första som lyfts 
fram från Skolfam-teamet är vikten av att det finns ett ”Förebyggande arbete 
med täta uppföljningar av en upprättad plan i skolan” samt att alla är 
införstådda i vad den planen betyder och vem som gör vad och ansvarar för 
respektive aktivitet. För att det ska fungera att följa upp och kontrollera behöver 
det finnas en plan och något som går att följa upp mot. I uppföljning lyfts 
även aktiviteter som att besöka barnet i dess hemmiljö som en framgångsfaktor. 
Och att göra det innan situationer eskalerar, tidigare innan arbetet 
med Skolfam påbörjades så träffades personal från skol och eller 
socialförvaltning barn och familjehem först när ett problem uppstått. I och 
med att Skolfam-modellen förskriver förbyggande kontakter 
och löpande uppföljning så blir det lättare att fånga upp behov men även att 
arbeta förebyggande innan problem uppstår. I dessa uppföljningar finns 
även insatser som vänder sig direkt till familjehemmet, det är insatser för att 
utbilda, informera och stödja familjehemmet. Några exempel på dessa åtgärder 
är exempelvis informationsinsatser om skolgångens betydelse för barn. Även 
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stöd till familjehemmen förekommer. Att få aktörerna att ha samsyn kring plan 
och mål gör att uppföljningsarbetet underlättas. Att arbeta i Skolfam-modellen 
betyder att det är team med flera funktioner som delar information om barnet 
och familjehemmet. I detta sätt att organisera sig så hittar Skolfam-
teamet framgångsfaktorer i att det är bättre med flera par vuxna ögon som ser 
samma sak, med olika perspektiv.   

Ytterligare en väldigt konkret framgångsfaktor är användandet av en letterbox. 
Detta är en låda med utvald litteratur, lämplig för barnets behov, att användas 
i sam- eller högläsning som delas ut till familjehemmen. Med lådorna följer 
instruktioner om vikten av läsning och betydelsen av att läsa och stödja barnets 
lärande. Att på detta sätt sänka trösklar för att i familjehemmet få till mer 
läsning är inte bara effektivt och smart det är också ett sätt att utifrån en 
förståelse för barnets verkliga behov och de faktorer som möjliggör och 
hindrar dessa behov aktivt arbeta förebyggande. De identifierade 
framgångsfaktorerna finns beskrivna i tabellen nedan tillsammans med 
generaliserade framgångsfaktorer.  

  
Tabell 3. Identifierade framgångsfaktorer inom uppföljning.  

I studien uttalade framgångsfaktorer  Generaliserad framgångsfaktor  

Förebyggande arbete med täta uppföljningar av 
upprättad plan i skolan. Alla vet vad och av vem 
saker behöver göras.  

Att man har en modell eller en process som 
stöd för arbetet och att den innehåller täta 
uppföljningar.  

Besöka barnet  Möten för att förebygga innan det blir stora 
allvarliga problem. Tidigare träffades man först 
när det verkligen gått snett.  

Att det görs uppföljning hos familjehemmen hur de 
värdesätter skolan/lärandet  

Att ha samsyn kring mål samt att följa upp och 
påminna om målen  

Flera/många vuxna som ser barnet  Barnets behov uppmärksammas av flera 
aktörer  

Stöd till familjen, Stöd till familjen/familjehem 
BBIC (Barnets behov i centrum) 

Stöd till viktiga aktörer, barnets behov 
uppmärksammas av flera aktörer  

Att familjehemmen som är med i Skolfam får 
en letterbox (en låda med böcker lämpliga för 
högläsning/samläsning)  

Att sänka trösklar för nya önskade beteenden 
och att förstå vilka dessa trösklar är  
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5.6 Skolfam-modellen  
Skolfam-modellen har använts i flera kommuner med framgång och den är 
tydligt beskriven. Dessutom har Härnösandskommun utbildat personal och 
projektledare i processens delar. När det kommer till de i studien identifierade 
framgångsfaktorerna så är det naturligt att mycket faller tillbaka 
på användandet av Skolfam-modellen. I processen finns styrning för vad och hur 
arbetet ska genomföras. Det gör att aktörer i processen kan fokusera mer på 
att skapa värde med processen som stöd.   

De framgångsfaktorer som har identifieras finns samlade i tabell 4. Det som först 
framträder som ett tydligt mönster är just förekomsten av en tydlig process som 
ger en tydlighet och struktur i arbetet. Denna tydlighet gör att Skolfam-teamet 
beskriver sig själva som mindre personberoende. Processen innefattar även 
kartläggning av barnets behov, att kartläggning görs och att den görs med ett 
verktyg skapar även det fördelar, då får teamet en bättre och mer samsyn av 
barnets behov och utmaningar. Arbetet med hjälp av Skolfam-modellen har även 
gett Socialtjänsten nya möjligheter, i studien så beskriver några deltagare att de 
i Skolfam inte bara behöver ta rollen att agera som ”bad cop” utan också kan 
visa andra och mjukare roller.   

Kartläggningen i Skolfam-modellen resulterar i individuella och 
anpassade utvecklingsplaner för barnen. Sammantaget ger arbetet med en styrd 
process flera uppmärksammade fördelar. I studien resonerar 
och grupperar deltagarna i Skolfam-teamet dessa fördelar i kategorier som 
stödjer och utvecklar verksamheten för: barnet, familjehemmet, teamet och 
systemet.   

  
Tabell 4. Identifierade framgångsfaktorer inom Skolfam-modellen.  

I studien uttalade framgångsfaktorer  Generaliserad framgångsfaktor  

Behövliga anpassningar  Att planer för enskilda individer görs  

Nyanserad och bredare bild av barnet  Att kundens behov förstås så att rätt insats kan 
beslutas om   
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Kartläggningen gav en rättvis bild av barnens 
styrkor & svagheter  

Att kartläggningen görs med ett verktyg  

Skolfam-processen  Att man har en process som stöd för arbetet så 
att fokus kan ligga på det värdeskapande 
arbetet  

Tydlighet och struktur i arbetssättet förebygger att 
arbetsfunktionen fungerar organisatoriskt och inte 
personberoende  

Att man har en process som stöd för arbetet så 
att man inte blir personberoende  

Socialtjänsten får visa olika ansikten (ej bara agera 
"bad cop")  

Processen skapar förutsättningar för att arbeta 
förebyggande  

Familjehemmen utvecklas och har ökad förståelse 
för skolans betydelse- Ökat samarbete med 
skolan.  

Processen integrerar aktiva intressenters 
medverkan  

  

5.7 Två ytterligare frågor till Skolfam-teamet  
Här utforskade vi frågeställningar varför detta arbete är viktigt samt gav teamet 
möjlighet att uttrycka oro och risker. Frågorna var: ”Varför är det viktigt att vi 
jobbar förebyggande i vårt uppdrag med barnen?” samt ”Vilken oro, vilka 
hinder, sårbarhet eller risker behöver vi förhålla oss till i detta att bli mer 
förebyggande?”. Genom dessa frågor letade vi efter motiv och syfte till att arbeta 
förebyggande med familjehemsplacerade barn, samt vilken oro och vilka 
risker teamet såg i att kunna arbeta än mer förbyggande.  

Fråga 1.:  ”Varför är det viktigt att vi jobbar förebyggande i vårt uppdrag med 
barnen?”.   

De svar vi fick finns sammanfattade i tabellen 5. Motiven är inriktade mot 
barnets (och samhällets) behov av att klara skolgången och att det i samband 
med skolgången finns rimliga förväntningar från de vuxna runt omkring 
barnet. Att familjehemmet säger upp eller avslutar sitt åtagande är en risk 
som identifieras och som i och med Skolfam-modellen ger kommunen bättre och 
fler möjligheter att aktivt hjälpa till för att minska den risken. Att ge stöd 
enligt Skolfam-modellen skapar förutsättningar för att kompensatoriskt kunna 
utjämna skillnader mellan barn som bor i familjehem och sitt eget hem.  
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Tabell 5. Resultat, tolkning och analys från incheckningsfråga 1.  

Incheckningsfråga 1. Varför är det här 
viktigt?  

Tolkning och analys av svaren  

Förebyggande arbete minskar risken så att 
barnen inte misslyckas i skolan.  

Risken att barnen misslyckas i skolan minskar 
med hjälp av det förebyggande arbetet  

Det förebyggande arbetet skapar förutsättningar 
att minimera risker för sammanbrott i 
familjehem.  

Ju fler personer som samarbetar runt barnet, 
desto mer stärks familjehemmets roll och risken 
för sammanbrott (avslut) minskar  

Skolfam ger rimliga krav och förväntningar på 
barnen.   

Det finns forskning kring Skolfam att det ofta 
ställs för låga krav på barnen, i tron att de inte 
skulle klara av skolan pga. den familjesituation 
de haft. Kraven ska läggas på rätt nivå utifrån 
barnets kapacitet. Kan bli både högre och lägre 
än tidigare.  

Så att de vuxna (lärare i skolan och de i hemmet) 
inte har orimligt höga förväntningar på vad 
barnen kan.  

Utredningarna bidrar till att de vuxnas bild av 
barnet förändras och det innebär att relevanta 
krav och förväntningar ställs på barnet. Förhindra 
att fördomarna om barnets förmåga styr och tar 
fram en faktabaserad verklighet i stället.  

Leder till att det blir samma förutsättningar som 
för barn som bor hemma.  

En kompensatorisk insats för skolarbetet 
utjämnar skillnaderna så att det blir samma villkor 
för alla barn (oavsett om du är 
familjehemsplacerad eller inte). Utgår från 
fördomen att barn som bor hemma har det lättare 
och inte behöver något extrastöd i skolan, men 
det kanske inte är den verkliga bilden.  

Samarbetet med familjehemmet ökar med 
Skolfam-arbetet och minskar risken för ett avslut 
(familjehemmet avslutar sitt åtagande). 

Skolfam minskar risken för att familjehemmet 
hoppar av. 

  
Den andra frågan handlade om oro, risker och sårbarhet 
med nuvarande arbetssätt.  

Fråga 2: “Vilken oro, vilka hinder, sårbarhet eller risker behöver vi förhålla oss till i detta 
att bli mer förebyggande?”   

Svaren finns i tabell 6 och har delats upp utifrån om risken är aktuell idag eller 
potentiell att hända i framtiden.  
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Tabell 6. Resultat och tolkning från incheckningsfråga 2.  

Uttalade farhågor och risker  Bedömd risk aktuell eller potentiell  

Att man inte prioriterar och följer manualen Skolfam  Aktuell  

Personalbrist/personalomsättning  Potentiell  

Att personal inte får rätt utrymme att utföra uppdraget  Potentiell  

Att inte alla barn ges möjlighet (det är kö till Skolfam)  Aktuell  

Ingen fortbildning  Aktuell  

Ej lagstadgad funktion  Aktuell  

Budget/besparingar i kommunen  

Budget/besparingar för respektive förvaltning 
(socialförvaltning/skolförvaltning)  

Aktuell  

Förvaltningarna ska själva ansvara för det egna uppdraget. 
Två olika förvaltningar (socialförvaltning och 
skolförvaltning)  

Aktuell  

Att respektive förvaltning ska sköta sina respektive uppdrag 
i sina yrkesroller  

Aktuell  
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6 Slutsatser och diskussion 
I detta kapitel presenteras slutsatser som utvecklats från resultat och analys av den 
empiriska fallstudien tillsammans med en avslutande diskussion. 

Här presenterar vi en sammanställning av de viktigaste framgångsfaktorer som 
studien har kunnat identifiera. Det är faktorer som återfinns ofta och i flera 
teman och som har stark koppling till teori.  

De viktigaste framgångsfaktorerna listas nedan:  

• Det är en framgångsfaktor att man vid valet av utveckling utgår från 
medborgarens behov och utifrån detta samverkar tvärfunktionellt för att 
möta dessa behov  

• Om uppdraget och/eller behoven uppkommer eller uppstår på 
systemnivån underlättar detta för de samverkande enheterna. 

• Ett uthålligt engagemang hos ledningen och medarbetarna för att initiera 
förändringsarbetet (för att stå emot långa beslutsprocesser i den 
kommunala verksamheten) 

• Att det finns en väldokumenterad, evidensbaserad och beprövad 
arbetsmodell att följa. Det ger en tydlig process, roller, struktur, 
avgränsning, utveckling och nätverk som stödjer arbetet, beslutsfattande, 
kommunikation, samverkan och samarbete. 

• Ett gemensamt mål ger professionerna något att samlas och samverkar 
kring  

• I det aktuella fallet fanns en övertygelse om nyttan med insatsen och att 
den var angelägen att genomföra ur både ett humanistiskt och ett 
ekonomiskt perspektiv 

Förebyggande arbete är en naturlig del organisationers utveckling. Allt eftersom 
insikter och erfarenheter byggs på så finner vi människor på olika sätt att 
förhindra misslyckanden och tillkommakortanden. Men i vilken takt detta sker 
beror på hur vi värderar denna typ av utveckling. I kommuner så finns en stark 
ekonomisk styrning som i första hand planerar verksamheter i det korta 
perspektivet år. Att då tänka långsiktigt och att argumentera för åtgärder och 
aktiviteter som ger effekt i det längre perspektivet kan vara svårt och möta 
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motstånd. De insatser som vi studerat i denna förstudie, i Skolfam är relativt 
omfattande med betydande stöd till både elev och familjehem. Trots det så är den 
alternativa kostnaden för en misslyckad skolgång långt större (enligt deltagare i 
projektet). Samma fenomen återfinns säkerligen även i andra delar av 
kommunen då kostnaden med att åtgärda ett problem växer i takt med att 
problemet blir större och större. Idag startar åtgärder typiskt när de insatser som 
krävs redan är både komplicerade och kostnadskrävande.  

I denna förstudie är Skolfam ett studerat enda fall, och resultaten får ses som 
preliminära, men kan även fungera som utgångspunkt för samverkansfrågor 
också i andra sammanhang. Här vill vi särskilt lyfta fram de i studien 
identifierade framgångsfaktorerna. 

Idag är Skolfam-teamet och deras arbete ett framgångsprojekt i Härnösands 
kommun. De effekter som har kunnat redovisas tillsammans med stödet från den 
nationella delen av Skolfam har lett till insikterna att de kostnader som kopplas 
till verksamheten i Skolfam inte ses som en kostnad utan som ett pågående 
preventivt arbete för att säkra familjehemsplacerade barns skolgång. Resan till en 
framgångsrikt Skolfam-projektet har varit lång och de framgångsfaktorer som 
denna studie kan visa på och lyfta fram är viktiga för andra projekt och 
förändringar som sker eller planeras i den kommunala organisationen. Skolfam 
var aldrig ifrågasatt eller utsatt för någon kritik, tvärtom bejakades projektet. Det 
fanns med andra ord drivkrafter för förändringen, men dessa drivkrafter var inte 
tillräckligt starka för att direkt få kommunen att ta ett beslut om ett 
genomförande efter den första påstötningen och förslag att genomföra ett 
Skolfam-projekt. Även efter beslutet om införandet av ett Skolfam-projektet så 
dröjde starten på grund av problem med personalrekrytering. Detta visar på 
behovet av att ha strategiskt viktiga utvecklingsfrågor levande i den kommunala 
agendan men också på behovet av individer som orkar driva på för att realisera 
bra, nödvändiga och önskade förändringsinitiativ. Exemplet belyser också den 
tröghet som kan finnas i det kommunala systemet att implementera nya idéer 
och arbetssätt.  
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7 Framtida forskning  
Det finns en tanke, som enhetscheferna i denna studie delar och det är att försöka 
hitta sätt att utvidga arbetssättet från Skolfam-modellen till att inkludera även 
icke familjehemsplacerade barn. Det gäller särskilt för de barn som har behov av 
stöd i skolan men som inte kan få familjehemsplacering. De frågor som då måste 
besvaras innan ett sådant förslag kan tas fram är: Skulle det ge effekt att ge 
samma stöd till det biologiska hemmet som det familjehemmet får i form av stöd 
och utbildning? Skulle kostnaden för denna insats gå att “räkna hem”? Dessa 
tankar är exempel på frågor som kan vara intressanta att lyfta till nivån ovan för 
Skolfam och gå vidare med för en kommande forskningsstudie. 

Denna fallstudie har belyst ett antal frågor och utmaningar som den kommunala 
verksamheten står inför. Resultaten visar på framgångsfaktorer och hinder i 
arbetet med Skolfam i Härnösands kommun. I samtalen med medarbetare i 
Härnösands kommun har vi även fångat upp de frågor som verksamheten själv 
väljer att lyfta som mest intressanta är: 

• Hur kan man organisera sig på bästa sätt som kommun för att underlätta 
arbetet med preventiva åtgärder? 

• Vilka argument behövs och måste finnas för att motivera och ”få igenom” 
ett politiskt beslut? 

• Hur kan vi samverka bättre med andra enheter och organisationer för att 
skapa värde (för eleven/medborgaren på systemnivå)? 

• Vilka förebyggande åtgärder är klokast att börja med? 
(Prioriteringsfrågan)   

• När skapar preventiva åtgärder värde på systemnivå? Hur lång tid tar det 
innan vi ser resultat? 

Dessa frågor handlar om att hitta argument och motiv till att driva förändring 
men också om att hitta bättre sätt att organisera sig och samverka med andra. I 
frågorna ryms mycket av problematiken att identifiera vilka åtgärder som är 
kostnadseffektiva. Den lyfter också svårigheten med att få de olika delarna att se 
helheten och att se bortom den egna organisationen för att förbättra för individen 
och kollektivet på systemnivån. Konflikten mellan delarna och helheten beskrivs 
ibland som en konflikt med stuprörstänk i jämförelse med helhetstänk. Detta 
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dilemma kan uppstå internt i en organisation men lika gärna mellan olika 
organisationer exempelvis inom systemet stat, region och kommun.  

Sedan tidigare har vi frågan som handlar om att prioritera och välja bland de 
tänkbara och önskvärda förebyggande aktiviteter som vi inom kommunen kan 
föreslå.  Hur vet vi vilka staket som vi borde sätta upp? Så att vi inte bara agerar 
reaktivt och sätter upp staketet efter någon ramlat ned. Ytterligare studier för att 
förstå på vilket sätt som behoven förändras när förebyggande aktiviteter flyttar 
och förändrar medborgarens behov är viktiga frågeställningar. 
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8 Intressentanalys 
De parter som har nytta av denna studie och kommande forskningsstudier i 
detta fält är i första hand de instanser som idag har ansvar för att utföra 
samhällsuppdraget, dvs kommuner och regioner samt privata aktörer i samma 
sektor. Men även de instanser som styr och finansierar samma verksamheter. 
Lämpliga utförare av denna typ av forskningsstudier är universitet med lämpliga 
bakgrund samt intresseorganisationen SKR. Mer specifikt har vi i vårt regionala 
område enheter vid Region Västernorrland med tydligt fokus och uppdrag att 
leda utvecklingsarbete för Hälso- och sjukvården i region Västernorrland. 
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10 Bilaga - Intervjufrågor 
Intervjufrågor från träff med Skolfam-teamet i Härnösand, 7 oktober, 2020. 

Bakgrund  

Vi träffar hela Skolfam-teamet på förmiddagen den 6 oktober. Detta dokument 
beskriver förberedelser och frågeställningar att ta med till dagen. Skolfam är en 
preventiv modell som kommer från Helsingborgs kommun. Den används av fler än 25 
kommuner i Sverige.  

Kan vi möta den ekonomiska pressen genom att göra mer? Mer preventiva åtgärder 
baserade på behov i stället för att reagera på akuta behov.  

Proaktivitet som lösning på problemet.  

Skolfam har funnits i 5 år hos Härnösands kommun och startade som ett projekt. 
Insatser sker mot familjehemsplacerade barn i åldern 6-13 år. De anställda är 2-4 
socialsekreterare (barnsekreterare), en psykolog och en pedagog samt en enhetschef.  

Syfte  

Syfte är att på en övergripande nivå förstå vad Skolfam gör och hur styrningen ser ut i 
Härnösand  

• Att hitta exempel på förebyggande insatser  
• Att hitta berättelser om hur förebyggande aktiviteter genomföras  
• Vad är proaktivitet, vad är bra proaktivitet, effektiv proaktivitet (Basera beslut 

på fakta/evidens)  
• Kartlägga, hitta gemensamt språk, gemensam förståelse  

Kontext/upplägg för workshop  

Deltagare Skolfam: 5-7 individer i fokusgrupp  

Proaktivt, preventivt, förebyggande, hälsofrämjande arbete  

Onsdag 7/10. Tid: 08:30-11:30 (3 timmar) i Härnösand  

Upplägg  
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15 min Vi startar med att presentera oss och beskriva syftet med förstudien.   
Deltagarna från Skolfam presenterar sig.  

Incheckningsfrågor (45 min)  

Varför är det viktigt att vi jobbar förebyggande i vårt uppdrag med barnen? (hitta en 
kompis och var i dialog, fånga ett VARFÖR per post-it)  

Släpp upp ett par i taget att dela och kort beskriva sina VARFÖR post-its på tavlan.  

Dissent: Öppna upp för oliktänkande/ifrågasättande - Vilken oro, vilka hinder eller risker 
behöver vi förhålla oss till i detta att bli mer förebyggande? (hitta en ny kompis och var i 
dialog, fånga ett oliktänkande per post-it)  

Släpp upp ett par i taget att dela och kort beskriva sina VARFÖR post-its på tavlan.  

(40 min) Intervjuer i par   

(5 min) Kort inledning om AI som metod för att samla in och analysera komplicerade 
begrepp.  
Gå igenom intervjuguiden kort. Bilda nya par.  

(35 min) Genomförande av AI-intervjuer/dialog i nya par (15 min per person. Byt roll 
efter 15 min).  

(Skriv ut en intervjuguide per person, be dem ta anteckningar för att sedan kunna 
återberätta den berättelse och de framgångsfaktorer de hört av sin kompis i helgrupp)  

Nu har vi sett varför det är viktigt och betydelsefullt för 
oss att arbeta förebyggande och vad som är viktig oro att ta med oss i detta. Vi vet också 
att detta team har en stark ambition, och ett uppdrag, att verka förebyggande. Samtidigt 
vet vi att alla verksamheter har en tendens att fastna i reaktiva 
beteenden och akut brandsläckning.   

Nu är vi intresserade av att förstå och höra mer om när vi lyckats med att vara och 
verka förebyggande i förhållande till barnen. Berätta om en situation eller händelse när 
du varit med om att ni fått till förebyggande insatser som uppenbart både kom att bli till 
stor hjälp för barnet och sparade resurser för verksamheten.  

• När var det?  
• Vem var med?  
• Hur gick det till?  
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• Vad gjorde ni?    

Varför är denna situation eller händelse något som sticker ut för dig?  

Framgångsfaktorer  

I denna berättelse finns såklart många nycklar till vad som kan möjliggöra att få till 
förebyggande insatser som både blir till stor hjälp för barnet och sparar resurser för 
verksamheten. Nu vill vi identifiera några av dem:  

• Vad möjliggjorde det förebyggande arbetet som ni delat i berättelsen ovan?  
• Vad i ledning, styrning och resursfördelning?  
• Vad i gruppen/omgivningen?  
• Vad hos barnet?   
• Vad hos dig?  

Skriv upp en framgångsfaktor per post-it lapp.  

Runda bordssamtal (30 min)  
(5 min) Intro  
(7*3 min) Återsamla alla och låt alla dela den berättelse de hört och tillhörande 
framgångsfaktorer. Framgångsfaktorer sätts upp på väggen direkt efter att berättelsen 
har delats av den som fångat dem.   

(5 min) Vad kan vi identifiera för mönster?  
Deltagarna får se över resultatet och identifiera mönster för att gruppera resultatet av 
alla framgångsfaktorer.   

(Resterande tid) Öppen reflektion och dialog om vad ni hört och fångat  

Vad hindrar? Nu har vi fått fram ett antal nycklar kring vad som möjliggör för oss att 
vara proaktiva i vår verksamhet. Men vad hindrar oss?   

(Dela upp i två grupper och låt dem skriva ner på post-its och dela sedan i helgrupp)  

Vad menar vi med proaktivitet? (reflektion utifrån berättelserna, menar vi samma sak? 
Handlar det om att upptäcka problem och ohälsa ännu tidigare? Eller handlar det om att 
faktiskt jobba hälsostärkande och förebyggande med aktiviteter mot barnen. Söker vi 
efter evidensbaserade förebyggande aktiviteter?   

Vilken logik styr oss idag? På vilket sätt främjas respektive hindras vår verksamhet idag 
från att vara mer förebyggande av logiken i vår ledning, styrning och 
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resurstilldelning? Brandsläckning vs långsiktighet? Hur resurs sätter vi det förebyggande 
som vi vet behövs?  

Vilket tidsperspektiv tänker vi på när det gäller förebyggande? Agerar vi utifrån vad 
som är bäst just nu eller vad som är bäst över tid?  

Tankemodeller som hjälper oss att bli proaktiva – vilka är de?  

(Avslut) Samla på oss nyfikenhetsfrågor inför fortsatt projekt och insatser! (Sitta enskilt 
i några minuter och skriv på egen post-it)  

Givet dagens dialoger. Innan vi kastar oss över svaren. Vilka frågor är viktiga och 
väsentliga att vi tar med oss in i kommande arbete? Vilka nyfikenhetsfrågor vill du skicka 
med och utforska vidare i er (eller i  

 


