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Sammanfattning 

Denna studie av den specialpedagogiska organisationen i Strömstad kommun bygger på 
litteratur, dokument och intervjuer av föräldrar, politiker och personal på Resurscentrum.   

Resurscentrum startades 1990 med ett projekt mellan socialförvaltning och skola och har 
under tiden utvecklats till att bli kommunens centrum för alla barn i behov av stöd och 
deras familjer. Under det senaste året har även Mödravård, Barnavårdscentral och Öppna 
förskolan flyttat in i samma lokaler som Resurscentrum och socialförvaltning. Alla är 
samlade under samma tak i Familjehuset. Inom Resurscentrum samverkar förvaltningarna 
och har en gemensam budget. Familjerna har kontaktpersoner, spindlar, som håller 
samman och följer upp insatser för barnen. På Resurscentrum samlas de för barnets 
utveckling viktiga personerna, både yrkesprofessioner och andra, till Resurscentrum möten.   

Studien syftar till att studera det karaktäristiska för modellen av den specialpedagogiska 
organisationen i en kommun.    

Studien är en fallstudie av kommunens samverkansmodell (Stensmo, 2002). Under fem 
dagar i oktober var vi på plats, i Strömstad, för att studera modellen. Vi har använt oss av 
en kvalitativ metod för att på det sättet få djupare kunskaper om vårt undersökningsområde 
(Patel & Davidsson, 2003). Vi har genomfört strukturerade intervjuer med politiker, 
ledningspersonal, specialpedagoger och andra berörda yrkeskategorier samt med föräldrar. 
Vi intervjuade totalt tretton personer vid tio intervjutillfällen.  

Av resultatet framgår att Resurscentrum arbetar utifrån de gällande styrdokumenten, att ge 
barn/elever stöd i sin skolmiljö. Genom tidiga insatser för barn skapas goda förutsättningar 
för utveckling och lärande. För kommunen bör detta ses som en vinst menade både 
politiker, personal och föräldrar. Resurscentrum startades av några ”eldsjälar”. För att 
modellen ska bestå krävs att det karismatiska ledarskapet befästes. Resurscentrums enkät 
till föräldrar visade att de som varit i kontakt med Resurscentrum var nöjda.  
De tre föräldrar vi intervjuade hade alla barn med olika grader av funktionshinder inom 
autismspektrum. Två av dem uttryckte stor vanmakt över att inte ha fått det stöd och den 
hjälp de tyckte sig behöva. Kommunen ansåg att samverkan var både mänskligt och 
ekonomiskt lönsamt. Svårighet med den gemensamma budgeten kunde vara att, om det 
kom till ytterligare ett barn som behövde vård dygnet runt kunde de ekonomiska ramarna 
för Resurscentrum skakas. Hur kommunen organiserar och riktar sitt stöd till barn och 
elever med behov av särskilt stöd är av betydelse för hur demokratin i en kommun fungerar 
och hur man ser på maktförhållanden mellan invånaren och besluten.   

Nyckelord: Specialpedagogik, samarbete, funktionshinder, kommunal verksamhet, 
organisation, helhetsperspektiv.   
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Förord 

Stort tack till Strömstad Resurscentrums rektor och personal som givit oss möjlighet att ta 
del av Resurscentrums verksamhet. Vilket var förutsättningen för att vi skulle kunna utföra 
studien. De politiker som vi har fått möjlighet att möta har liksom Resurscentrums personal 
mött oss med öppenhet. De har alla visat stort engagemang för verksamheten och dess 
utveckling.  

Vi vill också rikta ett varmt tack till de föräldrar som delgett oss sina erfarenheter av att 
vara föräldrar till barn med funktionshinder.   

Mara Westling Allodi har varit vår handledare, hon har uppmuntrat, stöttat oss med kloka 
frågor och intressanta samtal under hela studiens förlopp.  

Filéenska testamentsfonden har beviljat stipendium gett oss de ekonomiska möjligheterna 
att utföra studien.  

Stort tack till er och alla ni andra som hjälpt oss på olika sätt, ni vet vilka ni är.   

Stockholm den 10 december 2007  

Maria Engstam & Margareta Lindquist                  
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1  Inledning 

Som studenter vid Lärarhögskolan i Stockholm på Specialpedagogiska programmet fick vi 
hösten 2006 möjlighet att deltaga i forskningsprojektet ”Mot en inkluderande skola” som 
drevs av Eva Heimdahl Mattsson på uppdrag av Specialpedagogiska institutet. Studien 
byggde på intervjuer av skolledare, specialpedagoger/lärare, föräldrar samt elever i behov 
av specialpedagogiska insatser. Vid de intervjuer vi utförde fann vi att det fanns ett stort 
behov av samordning av resurserna kring barnen. Föräldrarna upplevde att de fick ta alltför 
stort ansvar för att de resurser barnet hade behov av också skulle komma barnet tillgodo. 
De fick lägga mycket tid och energi på att själva hitta lösningar och organisera miljön kring 
barnet och uttryckte en önskan om att få hjälp av en person som kunde vara behjälplig med 
samordningen en ”spindel i nätet” som också kunde inta ett helhetsperspektiv. Under vår 
andra termin på Specialpedagogiska programmet ingick ett utredningsuppdrag och vi 
genomförde en utredning kring kvaliteten i särskolan i Nacka kommun. Utgångspunkten 
var regeringens skrivelse ”Kvalitet och samverkan – om utbildning för barn med 
utvecklingsstörning” 2005/06:151. Under arbetet väcktes vårt intresse för kommuners 
organisation av den specialpedagogiska verksamheten och dess betydelse. Utredningen 
som heter ”Kvalitet i särskolan i Nacka kommun” (Engstam & Lindquist, 2007) bygger på 
32 intervjuer av skolledare, personal och föräldrar. Vid föräldraintervjuerna framkom i 
många fall att föräldrarna saknade hjälp med samordning av olika stödåtgärder och 
instanser kring barnet. Därför blev ett av utvecklingsområdena för kommunen i vår 
utredning att utveckla samverkan kring barn med behov av särskilt stöd.   

Socialstyrelsen & Specialpedagogiska institutet (2005) har utifrån ett regeringsuppdrag att 
tydliggöra ansvarsfördelningen och effektivisera samverkan mellan olika huvudmän för 
barn med funktionshinder tagit fram idéer kring hur samverkan kan utvecklas i kommuner 
och mellan myndigheter på individ-, organisations- och samhällsnivå. Detta för att barn och 
unga med funktionshinder och deras familjer ska kunna få en vardag som fungerar. Alla 
som är delaktiga i barnens vardag har ansvar för att göra sin del för att samverkan ska 
komma till stånd. Ett exempel är Strömstad där kommunen1990 startade ett 
utvecklingsarbete på politisk nivå vars syfte var att sätta kommuninvånaren i fokus.  Man 
startade ett samarbete mellan socialtjänst och skolans elevvård vilket resulterade i ett 
gemensamt barn- och ungdomsteam som idag kallas för Resurscentrum. I Resurscentrum är 
alla resurser som kan riktas till barn och unga i behov av särskilt stöd samordnade, det vill 
säga förskolans och skolans resurser, särskola, socionom, specialpedagog och 
barnomsorg/skolpsykolog. Förutom dessa ingår verksamheterna socialtjänst för barn och 
unga samt fritidsgårdsverksamhet.  Delar av personalgruppen arbetar i basverksamheten, de 
övriga finns samlade i vad man kallar Familjehuset. När föräldrar tar kontakt med 
Familjehuset utses en av de professionella kring barnet till ”spindel” som håller ihop och 
följer upp insatserna. Härigenom ökar de tidiga insatserna genom samordning av resurser 
där alla tar ansvar för sin del i arbetet. Genom att alla kring barnet är samlade kan man idag 
lättare arbeta fram en gemensam handlingsplan. Det resulterar i att man snabbt kan ta 
gemensamma beslut vilket också innebär ekonomiska besparingar. Konkurrens och 
revirtänkande har minskat i och med att kompetenser och kompetensområden har blivit 
tydligare. (Socialstyrelsen & Specialpedagogiska institutet, 2005) 
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Detta har väckt vår nyfikenhet och vårt intresse för att ta reda på hur detta fungerar i 
praktiken. Vi vill också undersöka vilka konsekvenser samverkan kan få för den enskilde 
individen.  

2  Syfte 

Syftet med studien är att studera det karaktäristiska för modellen av den 
specialpedagogiska organisationen i en kommun. 

2.1  Frågeställningar: 
Hur arbetar politiker och personal i Strömstad för samverkan kring barn i behov av särskilt 
stöd? 
Hur har Strömstads samverkansmodell blivit till? 
Vad får denna modell för konsekvenser för det enskilda barnet och dess familj? 
På vilket sätt påverkar samverkan och organisation av specialpedagogiska insatser 
kommunens ekonomi?  
Vilka samhälleliga vinster kan göras enligt föräldrar, personal och politiker? 
Vilka problematiska aspekter kan finnas föräldrar, personal och politiker? 
Vilka förutsättningar måste finnas för att denna modell ska fungera? 

3  Bakgrund 

3.1  Teoretiska utgångspunkter 
Gunnar Kylén (1986) ansåg att man måste ta hänsyn till många samverkande faktorer i 
människans samspel med olika omgivningsaspekter. Han utvecklade helhetssyn som en 
modell för kunskapsinsamlande om individen. Kyléns utgångspunkt för helhetsstrukturen 
var två grundpostulat ”verkligheten är av två slag, upplevelser och materia” och 
”människan samspelar med sin miljö”. Helhetssynen grundar sig på teorin att, för att förstå 
en annan människa måste man se till hela hennes person och den miljö hon lever i. Kylén 
menar att samtliga delar i helhetsstrukturen samspelar direkt och indirekt därigenom 
påverkar de varandra och därför kan en enskild del inte förstås utan att relateras till de 
övriga och sättas in i helheten. Detta totala samspel kallar han för helhetsdynamik. 
Helhetssynen omfattar följaktligen en helhetsstruktur, en helhetsdynamik och en 
helhetsutveckling. Grunden i helhetssynen består av människan, hennes miljö, och 
samspelet mellan människan och miljön. Skall man förstå en människa måste man därför i 
varje situation ha psykologiska och biologiska aspekter på personen och även ha sociala 
och fysiska aspekter på hennes miljö. Dessa fyra aspekter omfattar var och en, en egen 
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struktur, dynamik och utveckling. Mellan grundstrukturens olika delar sker hela tiden ett 
dynamiskt samspel vilket leder till förändring och utveckling (Kylén, 1986).  

Siv Fischbein (2007) beskriver Kyléns helhetsperspektiv och de två postulaten; ”människan 
samspelar med sin miljö” och ”att verkligheten består av materia och upplevelser”. Det 
första antagandet, menar Fischbein, medför att orsaker till att svårigheter som uppkommer i 
en pedagogisk situation inte kan hänföras enbart till barnets förutsättningar eller enbart till 
omgivningen utan att svårigheter eller möjligheter uppstår i mötet mellan dessa. Det andra 
antagandet innebär, menar hon, att både biologiska förutsättningar hos barnet (materia) och 
upplevelser hos barnet (sociala konstruktioner) är viktiga för förståelse av verkligheten. För 
att förstå vad som händer i en pedagogisk situation behöver man följaktligen kunskaper 
inom olika områden. Fischbein vill påvisa att flera olika discipliner innefattas i 
specialpedagogiken och att detta kunskaps- och arbetsfält kräver samverkan mellan olika 
professioner (Fischbein 2007).   

Urie Bronfenbrenner (1917-2005) var en rysk-amerikansk psykolog som studerade barns 
utveckling i familjen samt i olika kulturer. I sina studier av miljöinflytande på barns 
utveckling utgick han från en ekologisk systemteori som betraktar utvecklingen i relation 
till det sociala och kulturella sammanhang där människan ingår och där individens och 
omgivningens egenskaper samspelar (Nationalencyklopedin).  

Skidmore (1996) beskriver tre paradigm för att studera specialpedagogik. Han har 
konstruerat ett schema för att åskådliggöra hur vi kan se dessa olika perspektiv. På 
mikronivå (individnivå) föreslås specialpedagogisk åtgärd utifrån en svårighet hos 
individen, en diagnos, test och kvasi-klinisk hjälp. På makronivå (samhällsnivå) uppstår 
speciella behov genom reproduktion av ojämnlikheter i samhället, politiska reformer av 
utbildningssystemet som påverkar eleven.  Mesonivå (organisationsnivå) skolans 
organisation är ett annat perspektiv som påverkar eleven. En rekonstruktion av skolans 
program för att utesluta organisatoriska bristfälligheter är den föreslagna åtgärden. 
Skidmore menar vidare att det är nödvändigt att utveckla nya integrerade teoretiska baser i 
specialpedagogiska studier. Nu finns det enligt honom tre dominerande paradigm inom 
specialpedagogiken ”the psycho-medical, the sociological, and the organisational” (s. 33). 
Dessa paradigm innebär att komplicerade skeenden förklaras i termer av alltför enkla 
modeller av orsakssammanhang. Paradigmen bygger så att säga på en reduktionistisk 
hållning.    

Emanuelsson, (2001) pekar också på behovet av teoretisk breddning och teoriutveckling 
inom det specialpedagogiska kunskapsområdet. Han tar även upp Skidmores försök att 
hitta teoretiska ansatser där utvecklande dialoger skulle kunna utvecklas ur dialoger om 
motsatta uppfattningar.  

3.2  Begreppsdefinitioner 
De begrepp som är av central betydelse för vår studie presenteras i följande text. Våra 
definitioner är inte heltäckande utan är endast menade att belysa hur begreppen används i 
studien. I de följande avsnitten har vi utvecklat perspektiven på dessa begrepp. 
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3.2.1  Delaktighet 

Samhällets syn på handikapp har utvecklats under tidens gång. WHO har utarbetat ett 
klassifikationssystem, International Classification of  Functioning Disability and Health 
(ICF), där man menar att ett handikapp uppstår då kraven ej står i paritet med 
förutsättningarna. För att delaktighet och medverkan ska kunna garanteras måste miljön 
utformas så att en funktionsnedsättning blir så lite handikappande som möjligt (Fischbein 
& Österberg 2003).  

Klassifikationssystemet ICF innebär flera olika modeller för att förstå och förklara 
funktionshinder och funktionstillstånd. Dessa kan förstås både utifrån en medicinsk modell 
och en social. 

Den sociala modellen ser å andra sidan funktionshinder som ett socialt skapat problem och 

principiellt som en fråga om individers fullständiga integrering i samhället. Funktionshinder är inte 

ett attribut som åsetts en person utan snarare en komplexsamling omständigheter, av vilka många 

är en följd av den sociala miljön. För att hantera problemet krävs sociala åtgärder och det är 

samhällets kollektiva ansvar i stort att vidtaga nödvändiga förändringar för fullständig delaktighet av 

personer med funktionshinder inom alla områden av det sociala livet. Frågan gäller därför attityder 

och ideologi och den kräver sociala förändring. På politisk nivå blir det en fråga om mänskliga 

rättigheter. Funktionshinder blir kort sagt en politisk fråga (ICF kortversionen, 
Socialstyrelsen 2001, s. 23).   

Björck Åkesson & Granlund (2004) menar att begreppet delaktighet kan definieras som 
individens engagemang i sin livssituation.  

3.2.2  Samverkan 

Enligt Nationalencyklopedins ordbok betyder samverkan ”gemensamt handlande för ett 
visst syfte”. Samarbete ”arbete som bedrivs av två eller flera tillsammans” och samordning 
är synonymt med koordination, ”bildande av en större syntaktisk helhet genom att två eller 
flera led med samma syntaktiska funktion som vart och ett ingår i leden”. Danermark 
(2000, s. 15) definierar samverkan som medvetna målinriktade handlingar som utförs 
tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat problem och 
syfte.  

Boklund (1995) menar att det finns tre olika samarbetsformer. Koordination (samordning) 
vars förhållningssätt innebär att gränserna mellan verksamheterna bevaras och att ärenden 
remitteras mellan deltagarna. Detta samarbete får ofta en procedurkaraktär då 
myndigheterna lämnar över ärenden till varandra. Integration (sammansmältning) innebär 
att deltagarnas olikheter ska minimeras och att alla ska kunna allas uppgifter. Samarbetet 
blir därmed behovsorienterat och gränsöverskridande. Den tredje formen är kollaboration 
(samverkan) och den beskrivs som ett möte mellan specialister kring ett problemområde 
med respekt för varandras skilda kompetenser och olikheter. Även detta samarbete menas 
vara gränsöverskridande och behovsorienterat. Dessa samarbetsformer framträder inte 
renodlat utan förekommer mer eller mindre samtidigt.   

Danermark & Kullberg (1999) menar att samverkan i vår nya välfärdsstat inte längre 
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är ett alternativ i syfte att förbättra effektiviteten i verksamheten utan en förutsättning för 
att aktörerna över huvud taget ska kunna utföra sina åtaganden.  
Författarna hänvisar till SOU 1996:85 när de vill peka på de vinster som kan finnas vid 
samverkan: 

 
Ökad livskvalitet 

 
Individuell rehabilitering med realistiska mål. 

 
Ökad professionalitet. 

 
Ökat intresse för långsiktiga lösningar och långsiktigt resultat. 

 

Fördjupning av den egna kompetensen och överblick över andras. 

 

Främjar kreativitet och utveckling av nya arbetsmetoder vad gäller åtgärder och insatser. 

 

Rehabiliteringsprocessen kommer igång snabbare. 

 

Större träffsäkerhet med insatserna. 

 

Svårare för individen att ”spela ut” myndigheter mot varandra. 

 

Bättre ”timing” och matchning av olika insatser. Rätt åtgärd vid rätt tidpunkt medför att 

insatserna kan stödja och förstärka varandra. 

 

Övergångs-/överlämningstiderna, ”glappen” minskar. 

 

Besparingar till följd av effektivare resursutnyttjande. Mer för varje skattekrona.  

Vidare tar författarna upp faktorer som kan hämma samverkan: 

 

Vagt formulerade mål. 

 

Olika kunskapstraditioner och professionella mål. 

 

Olika ekonomiska intressen. 

 

Skilda ekonomiska intressen. 

 

Skilda organisatoriska strukturer. 

 

Oklar ansvarsfördelning. 

 

Asymmetrisk relation mellan de samverkande. 

 

Skild etisk praxis. 

 

Dålig samordning. 

 

Hög personalomsättning. 

 

Stor arbetsbelastning. 

(Danemark & Kullberg, 1999, s 9-10) 
Författarna menar också att olika regelsystem kan försvåra och ibland förhindra samverkan, 
ett exempel på detta är sekretessen. Individens integritetsskydd måste respekteras också 
mellan myndigheter vilket kan försvåra samverkan Danermark & Kullberg (1999).  

Bohman & Westlund (1997) har undersökt samverkansförsök från barn och 
ungdomsområdet och de anger att följande faktorer underlättar samverkan: 

 

Verksamheterna är organiserade i gemensamma distrikt. 

 

Huvudmannaskaps- och funktionsgränser har bestämts på ett lämpligt sätt. 

 

Verksamheterna är samlokaliserade till ett gemensamt hus. 

 

Den administrativa och politiska ledningen och finansieringen av verksamheten är samordnade. 

 

Att samarbetet innefattar alla nivåer i de organisationer som skall samverka. 

 

Att man lyckas åstadkomma ett lagarbete vilket alla berörda organisationer är involverade i. 

 

Att gemensamma utvecklingsprojekt bedrivs. 

 

Att gemensam fortbildning bedrivs för all personal. 

 

Att ekonomiska stimulanser erhålls eller att en tvingande lagstiftning föreligger  

(Bohman & Westlund, 1997 s.56). 
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Tre faktorer behöver enligt Danermark (2000) lyftas fram för att samverkan ska bli 
framgångsrik. Dessa faktorer är kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer, formella och 
informella regler samt organisatorisk situation. De kunskaps- och förklaringsmässiga 
faktorerna innebär att de berörda befattningshavarna har olika utbildning, olika sätt att se 
på problemet och hur det ska angripas. Formella och informella regler innebär att det finns 
olika lagstiftningar, regelverk och avtal för de olika yrkeskategorierna. Den 
organisatoriska situationen innebär att det ofta är personer från olika organisationer som 
möts och dessa kan ha helt olika positioner. Dessa tre faktorer måste identifieras, lyftas 
fram och diskuteras menar Danermark som också tar upp vikten av ledningens roll i 
samverkansarbetet. Det dyker ofta upp frågor som måste hanteras på ledningsnivå. Om 
ledningen är frånvarande eller passiv kan det få förödande konsekvenser för samverkan.  
Orsaker till otydlighet i ledarskapet kan vara att ledningen drar sig undan ansvaret genom 
att lägga detta hos personalen och hänvisa till att där finns expertisen. Ledningen kan också 
uttrycka att det ligger ett värde i att personalen på egen hand får lära sig att lösa problemen. 
En annan orsak kan vara brist på tid men kan även vara okunskap om vad samverkan 
innebär. I samverkan finns det personer som företräder olika kunskapsområden och inom 
dessa områden finns det olika teoretiska perspektiv. Danermark menar att samverkan skulle 
tjäna på att klargöra dessa olika perspektiv på grund av att det skulle kunna göra förståelsen 
för de olika deltagarnas teoretiska utgångspunkter större och därmed öka möjligheten att 
komma vidare i samverkansprocessen. ”Lyckad samverkan handlar om att lära känna 
varandras synsätt och att kunna kommunicera kring dem” (Danermark, 2000, s. 28).  

Socialstyrelsen har på regeringens uppdrag, i lägesbeskrivningen Gemensam planering – på 
den enskildes villkor (2007), i samarbete med Specialpedagogiska institutet och Skolverket 
analyserat förutsättningarna för att samordna de individuella planer som personer med 
funktionshinder ska ha. I rapporten beskrivs och diskuteras förutsättningarna för en 
samordnad planering utifrån samspelet på tre nivåer; individnivå, organisationsnivå och 
nationell nivå. Man har velat belysa komplexiteten bland alla planeringar och 
samordningsproblem som finns idag och som påverkar enskilda personer och deras 
närstående, men även visa att det finns framkomliga vägar. Den huvudsakliga 
frågeställningen har varit vad det är som hindrar och vad det är som stödjer gemensam och 
individuell planering i regelverk hos organisationer och hos personalen i de berörda 
verksamheterna. I rapporten har man också haft frågeställningen om gemensam planering 
kan innebära några negativa konsekvenser för den enskilde. Särskild uppmärksamhet har 
ägnats åt vad som behöver ändras i regelverken. De områden man valt ut att granska är 
socialtjänst, hälso- och sjukvård, skollagsreglerade verksamheter, integration, 
socialförsäkring och arbetsmarknad. Utgångspunkter har varit den svenska 
handikappolitiken med fokus på den enskildes delaktighet, självständighet och 
självbestämmande. Därför menar man att en samordnad planering endast kan bli aktuell om 
den enskilde själv bett om ett sådant stöd. De negativa konsekvenser rapporten pekar på är 
att bristande samordning kan leda till att den enskilde inte får det stöd hon eller han 
behöver. Hindrande faktorer som identifierats är bland annat den begreppsförvirring som 
råder när samma benämningar på olika typer av planer och planeringsprocesser används. 
Idag används begrepp som individuella handlingsplaner, utvecklingsplaner och 
åtgärdsprogram för samma barn med olika betydelser inom till exempel verksamheter som 
habilitering och skola. Ett annat hinder är att det saknas tid för personalen för samordnad 
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planering. Om förutsättningarna ska finnas krävs att personalens chef stödjer personalen 
och de förtroendevalda behöver vara insatta i arbetssättet. Finns inte dessa organisatoriska 
förutsättningar har personalen svårt att genomföra samordnad planering. Ytterligare 
hindrande faktorer kan vara att det i regelverken saknas krav på samverkan och 
samordning. Organisationerna saknar samordarfunktioner med kompetens och befogenhet 
att leda arbetet framåt. Ett annat problem är det så kallade stuprörstänkandet, som innebär 
att resurser, förändringar och konsekvenser endast diskuteras inom det egna 
verksamhetsområdet. Detta menar man innebär att det saknas ett samhällsekonomiskt 
synsätt. Det räcker med att en av aktörerna inte ser helheten för att en komplicerad 
insatskedja ska brista. Vinster med samverkan kan finnas men alla personer med 
funktionshinder behöver och vill inte ha samverkan i alla situationer. När behovet finns 
underlättar det för den enskilde att få överblick över samhällsinstanserna. Rapporten pekar 
på att analyser av samtal med enskilda, brukarföreträdare och aktörer visar, att när 
samordnad planering fungerar motverkas också den ”initiativlösa” struktur som 
förekommer och som annars belastar enskilda och närstående genom att de själva får den 
samordnande uppgiften. Det finns även vinster för de berörda aktörerna och 
organisationerna. En ökad skicklighet i att bedöma behov, tidsvinster, färre tidsödande 
missförstånd och ett effektivare samarbete är några exempel på nyttan för de professionella. 
För att uppnå en samordnad planering krävs en harmonisering och komplettering av 
regelverken. Det behövs även en övergripande planering med en huvudansvarig 
koordinator och en långsiktig implementering för att förankra arbetssättet. Men planeringen 
måste vara på den enskildes villkor annars finns det en risk att personens delaktighet och 
kontroll över sin situation motverkas istället för att öka. Frågan ”för vems skull” behöver 
ständigt vara i fokus (Socialstyrelsen 2007).  

Socialstyrelsen (2005) har även gjort en nationell kartläggning av de samverkansavtal kring 
barn och unga med funktionshinder som finns i Sveriges kommuner. Barn och unga med 
funktionshinder behöver ofta stöd från olika huvudmän och detta kräver samplanering och 
kunskaper om varandras ansvar och resurser. För att tillgodose dessa behov kan man bygga 
upp en administrativ struktur för olika nivåer i organisationerna vilket kan ske genom 
upprättande av samverkansavtal. Denna kartläggning har som syfte att utröna hur många 
avtal som finns men även att undersöka hur de efterlevs och fungerar i praktiken. Den vill 
också belysa framgångsrika arbetssätt när det gäller samverkan. Kartläggningens resultat 
visar att endast 43 kommuner har samverkansavtal. Av de kommuner som saknar avtal 
uppger 90 att de gärna skulle vilja ha ett sådant. Argument som anges är att avtal kan bidra 
till att förtydliga ansvarsgränser mellan huvudmännen. Deras åligganden blir tydliggjorda 
så att man kan få fram rätt insatser utan att behöva diskutera vem som har ansvaret. Det gör 
det lättare för barnet att få hjälp i god tid. Några kommuner pekar också på att det är lättare 
att få fram specialistresurser. Avtalen kan också skapa en större klarhet samt reglera 
samverkansformerna. De argument som i undersökningen framförs emot avtal är att avtalen 
ger en struktur som kan skapa låsningar och hämma samverkan. Mer än hälften av de 
kommuner som saknar avtal anser inte att behovet finns. De tycker att samarbetet fungerar 
bra utan avtal och de bygger upp informella samverkansformer från faktiska behov. Den 
flexibilitet som detta ger upplevs som positivt. Några små kommuner menar att det inte 
finns några behov av att reglera samverkan eftersom de har så få ärenden. Socialstyrelsens 
slutsatser är: Det finns ett stort men ej tillgodosett behov av att reglera samverkan i 
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avtalsform. Formella avtal kan reglera samverkan mellan olika huvudmän och underlätta 
samverkan i vardagsarbetet. Behovet av avtal är större i stora och medelstora kommuner. I 
små kommuner tillgodoses samverkan ofta genom tillfälliga skräddarsydda lösningar. De 
länsavtal som finns är inte alltid kända av kommunerna vilket gör att barn och unga inte får 
sina behov tillgodosedda. Samverkansavtal kan fylla en viktig funktion vid 
helhetsperspektivet på barns och ungas behov.  

Westling Allodi (2007) beskriver behovet av en medlare när föräldrar och kommuner 
hamnat i konflikt. Denna funktion finns i Storbritannien och USA där man kan vända sig 
till en tredje oberoende part, medlare, som kan hjälpa till att lösa konflikter.  

3.2.3  Makt 

Danermark & Kullberg (1999) skriver om makt ur ett samverkansperspektiv (s. 167): 
Så länge det existerar olika professioner och yrkesgrupper med ibland radikalt olika status och makt 

föreligger en uppenbar risk att en grupp söker få andra grupper att överta dess modell. I situationer 

där en av parterna i samverkan är modellstark och de andra är modellsvaga är det en särskilt stor 

risk att samverkan leder till att de modellsvaga övertar den modellstarkes bild av problemet. I stället 

för att låta olika kunskapsmodeller mötas och brytas mot varandra kan en bedräglig konsensus 

uppstå.  

Abbot (1998) menar att man inte kan se professioner isolerade utan att man måste se dem 
som existerande i ett system. Han använder begreppet ”jurisdiction” vilket kan översättas 
med ”område över vilket man har kontroll”. Den profession som har ”full jurisdiction” har 
rätten att definiera och lösa alla problem inom ett visst område.  Om en profession däremot 
tvingas att inskränka sin ”jurisdiction” och istället följer andra professioners bestämmelser 
får den en underordnad ställning.   

Danermark (2000) påpekar att det är vanligt att det finns skillnader i makt och inflytande 
mellan de personer som ska samverka. Dessa skillnader kan till exempel bero på utbildning 
och kön. Det kan vara oroande att samverka med personer som man upplever ha större 
makt i en process som man inte vet vart den leder. Ju större skillnad det är yrkesgruppernas 
prestige och makt desto större är sannolikheten att det uppstår problem i samverkan. 
Även språket kan användas som ett maktinstrument. Det är viktigt att språket är 
ändamålsenligt och korrekt och inte för krångligt så att det utestänger de som inte är lika 
insatta i ämnet. 

3.2.4  Det karismatiska ledarskapet 

Ledarrollen i organisationer har enligt den moderna ledarskapsforskningen under senare år 
förändrats. Müllern & Elofsson (2006) beskriver det karismatiska ledarskapet. De menar att 
effekten av det karismatiska ledarskapet är att chefen kan påverka formandet av starka 
värderingar genom att arbeta med visioner. Den karismatiska chefen kan också förändra 
medarbetarnas värderingar och behov genom en process där han/hon ökar medarbetarnas 
behov av tillfredsställelse, förstärker deras moraliska tänkande samt motiverar dem till att 
göra gruppens mål till ett egenintresse. I det dagliga arbetet kan detta göras genom att 
påvisa varje individs betydelse för slutresultatet. Medarbetarna ges också stort utrymme för 
personligt engagemang i organisationens med- och motgångar. Den karismatiska chefens 
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höga förväntningar på medarbetarna betyder att han/hon har stort förtroende för personalen 
vilket kan resultera i bättre självförtroende. När chefen lyckas knyta sina medarbetare till 
organisationen genom associationer av deras eget självförverkligande uppstår 
transformerande effekter. Det blir en upplevelse av en kollektiv identitet, 
självbestämmande samt att det egna arbetet är viktigt i det stora hela. Eftersom karisma inte 
är ett beständigt fenomen så måste den integreras i ett system i en organisation. Målet med 
det karismatiska ledarskapet är att avskaffa sig själv genom att skapa en organisation där 
karisman tillskrivs relationerna. En faktor som enligt författarna påverkar om visionen hos 
den karismatiska chefen ska fortleva är att chefen underminerar det karismatiska 
ledarskapet. Det vill säga att karisman institutionaliseras och omvandlas till rutiner och 
procedurer som överlever chefen. Det gäller att utveckla en struktur med ett system av 
roller och positioner som reflekterar chefens karisma och speglar chefens mission.  

Om en organisation gör sig så beroende av en person att dennes avgång blir ett svårt problem, då 

har man missat hela poängen med det karismatiska ledarskapet och tanken att det är ett chefsideal 

som bör genomsyra en hel organisation. Om ett företag lyckas utveckla karismatiska relationer 

genom hela organisationen bör det rimligen göra företaget mindre beroende av vilken person som 

för tillfället råkar sitta på VD-stolen (Müllern & Elofsson, 2006, s152-153).  
Att välja en efterträdare som fortsätter att arbeta efter den ursprungliga ”missionen” samt 
påminner om den karismatiska chefen är viktigt. Några negativa effekter som man kan se 
av det karismatiska ledarskapet är att chefen kan göra sina medarbetare beroende av sin 
egen person vilket inskränker deras autonomi. Det karismatiska ledarskapet går ofta ut på 
övertalande, att implementera de rätta värderingarna nedåt i organisationen. Vilket kan ha 
konsekvenser för medarbetarnas kritiska tänkande och det går inte riktigt ihop med det 
demokratiska idealet. En del medarbetare kan också bli beroende av chefen och därigenom 
sluta att ta egna initiativ. En tredje konsekvens kan vara att chefer på andra nivåer kan 
förlora sitt inflytande. Detta på grund av att medarbetarna hellre rådfrågar den karismatiska 
chefen som de har en god relation till än den chef som ansvarar för problemet påpekar 
Müllern & Elofsson (2006). 

3.2.5  Styrdokument 

Sverige som medlem i Förenta Nationerna (FN) ska forma skolväsendet utifrån de 
gemensamt antagna och i vissa fall även lagstadgande styrdokumenten.  FN:s 
standardregler ligger till grund för att tillförsäkra människor med funktionsnedsättning 
delaktighet och jämlikhet (Lärarförbundet, 2006). Unescos Salamancadeklaration med 
grundtanken att man genom att erkänna behovet av att arbeta för målet ”skolor för alla” 
skall åstadkomma läroanstalter som är till för alla elever (Svenska Unesco, 1996).  

I regeringsformen 1 kapitlet 9§ (lag 1976:871) står det att man är skyldig att iakttaga 
saklighet och opartiskhet. Det fastslås även att den likhetsprincip som alla 
förvaltningsmyndigheter är skyldiga att följa. Alla skall vara lika inför lagen (Riksdagen).  

Lagen om särskilt stöd (LSS) är en lag (SFS 1993:387) som innehåller bestämmelser om 
insatser för särskilt stöd och särskild service åt personer med utvecklingsstörning, autism 
eller autismliknande tillstånd, begåvningsmässigt funktionshinder eller andra fysiska och 
psykiska funktionshinder (Riksdagen). 
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3.2.6  En skola för alla? 

Helldin (1997) beskriver de problematiska relationerna mellan frihet och solidaritet i ett 
marknadsideologiskt inriktat samhälle. Ett samhälle där konkurrensens ”osynliga hand” 
skall vara den motor som driver samhällsutvecklingen framåt. I ett sådant samhälle 
utvecklas en relation till svagare, mindre ekonomiskt effektiva grupper som präglas av 
hierarkiska ordningar och ibland auktoritär godtycklighet i umgänget. Helldin påpekar att 
”eftersom graden av solidaritet i ett samhälle bestäms politiskt är samhällets syn på 
avvikelse till sist något som måste avgöras” (Helldin 1997 s.163).   

3.2.7  Skolans kommunalisering 

Gustafsson (2006) beskriver förändringen av skolans styrning 1990. Han beskriver att 
skolan från att ha varit centralstyrd gick över till att styras av kommunerna. I mitten av 
1990-talet decentraliserades även lönesättningen vilket gjorde att variationen i löner mellan 
kommunerna ökade.  Öronmärkningen av de statliga medlen till skolan togs bort 1993vilket 
gjorde att kommunernas möjligheter att prioritera olika typer av verksamhet ökade. 
Decentraliseringen av ekonomi och verksamhetsansvaret till kommunerna har givit 
utrymme för en variation mellan skola och utbildning i landets kommuner.  

Dessa kan välja att i större eller mindre grad prioritera skolan ekonomiskt, personalpolitiken kan 

variera, och man kan välja olika lösningar på organisatoriska och pedagogiska problem 

(Gustafsson 2006, s. 24).  

Utifrån analyser av bland annat Björklund et al. (2003) i Gustavsson (2006) drar författaren 
slutsatsen att konsekvensen av skolans kommunalisering har blivit att variationen mellan 
mängden av resurser som står till skolans förfogande har ökat mellan kommunerna.  

Den 1 januari 1996 skulle alla kommuner ha övertagit huvudmannaskapet för särskolan 
från landstinget. Grundidén med förändringen av huvudmannaskapet var att den skulle leda 
till bättre livsvillkor och ett större samhällsdeltagande (Molin, 2004). 

3.2.8  Ekonomi 

Westling Allodi (2005) skriver angående skolors ekonomi, i en svensk kommun, att skolor 
verkar idag inte ha samma möjligheter att ge specialpedagogiskt stöd till eleverna. Olika 
processer och faktorer påverkar skolornas ekonomi. Vissa kommuner använder 
fördelningsmodeller baserade på schabloner som är tänkta att kompensera för områdets 
sociala samansättning. Det kan dock leda till att vissa skolor i socialt mindre missgynnade 
områden får för lite resurser och har ibland svårt att ge specialpedagogiskt stöd.  

Förekomsten av barn i behöv av stöd kan inte helt förutses med hjälp av sociala indikatorer, 

eftersom funktionhinder förekommer i alla samhällsgrupper. (Westling Allodi, 2005, s. 59)  
Kommunen eller områdeskontorets ekonomiska situation påverkar också utbildningen 

eftersom skolresurserna kan användas för att täcka andra kostnader. Detta menar Westling 
Allodi är ett stort hot mot utbildningens kvalitet i kommunen.  

Om de ekonomiska frågorna blir påtagligt prioriterade finns en risk att elever i behov av stöd 

upplevs som en belastning av skolorna, om kostnaderna för resurserna ska tas från den ordinarie 

potten. Prioriteringar av ekonomin kan därmed leda skolorna till en ökad differentiering av 

verksamheten (a.a., s. 60).  
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Westling Allodi påpekar att en sund ekonomisk kontroll och sparsamhet är nödvändig när 
man ansvarar för samhälleliga resurser men att risken finns att organisationen tappar sina 
specifika mål ur sikte när den blir besatt av ekonomin. 

En grupp som riskerar att drabbas först när sådana tendenser blir starka är elever som behöver 

stöd och/eller riskeras att uppfattas som lågpresterande. Men alla elever drabbas till slut av 

försämrat socialt klimat och försämrad arbetsmiljö (a.a., s. 61). 

3.2.9  Barns behov i centrum (BBIC) 

BBIC är en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen (2006). Den är ett konkret exempel på 
kunskapsbaserat socialt arbete med utgångspunkten att skapa en nationell enhetlighet i 
socialtjänstens arbete. BBIC bygger på en helhetssyn på barn och ungas behov och 
grundprinciperna är: barn och unga i centrum, teoretiska utgångspunkter – 
utvecklingsekologisk syn och andra teorier om barns och ungas utveckling, likvärdiga 
möjligheter för alla barn, samarbete med barn och deras familjer, samverkan mellan 
myndigheter vid utredning och bedömning av insatser, identifiera resurser och brister, 
insatser under utredningens gång, utredningen som utgångspunkt för planering och 
uppföljning av insatser samt kunskap och beprövad erfarenhet. BBIC har också brutit ner 
de behov som måste tillgodoses hos barn och unga för att utvecklingen ska bli gynnsam till 
sju behovsområden. Dessa områden är; hälsa, utbildning, känslo- och beteendemässig 
utveckling, identitet, familj och sociala relationer, social förmåga samt förmåga att klara sig 
själv.  

3.2.10  Autismspektrum 

Autism menar Gillberg & Peeters (2001) är en vittomfattande diagnos som är det slutgiltiga 
symtomatiska begreppet för dysfunktion i hjärnan som kan ha en mängd orsaker. Autism 
och autismliknande tillstånd brukar ibland benämnas autismspektrumstörningar eller 
genomgripande störningar i utvecklingen. Diagnoser inom autismområdet som till exempel 
Aspergers syndrom får aldrig ensamma ligga till grund för beslut om utbildningsform. 
Människor med autism eller inom autismspektrumstörningsområdet är individer med 
varierande förmågor och de måste bemötas och undervisas på olika sätt. De behöver därför 
samma rätt till valmöjligheter av skola och utbildning som alla andra barn. Att möta barn 
inom autismspektrumområdet kan leda till en känsla av hjälplöshet och förvirring om man 
inte har utbildning på området. Risken finns att personalen famlar sig fram i mörker år efter 
år som föräldrarna ofta själva har gjort. Därför borde alla som arbetar med autistiska barn 
ha en grundläggande kunskap i autismkunskap på sin akademiska meritlista. Den 
professionella personalen måste ha förståelse för att barn med autism inte bara är 
förståndshandikappade de är framförallt annorlunda.  

3.3  Beskrivning av Resurscentrum i Strömstad 
kommun 
Strömstads kommun är belägen på Sveriges västkust, ca 17 mil nordväst om Göteborg. 
Kommunen har enligt Statistiska centralbyråns (SCB) statistik 11 569 invånare (registrerat 
061231). I kommunen fanns 2384 barn och ungdomar i gruppen 0-17 år registrerade 
(registrerat 051231) av Statistiska centralbyrån (2007).  
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3.3.1  Historik  

Siverbo (2004) uttrycker att Strömstad på 80-talet och början av 90-talet hade fem stora 
problem: kommunen var centralstyrd och hierarkisk, rollfördelningen mellan politiker och 
tjänstemän var oklar, det fanns samarbetsproblem mellan förvaltningar och mellan 
kommunstyrelsen och nämnderna, det fanns ingen politisk debatt i kommunfullmäktige och 
kommunen befann sig i ekonomisk kris. Strömstad hade 1995 landets högsta skatt. Den 
dåvarande ordförande i omsorgsnämnden tog då initiativ till ett förändrings och 
förnyelsearbete genom att skriva en motion om att detta behövdes. Han fick stöd av 
dåvarande kommunalrådet som själv valde att stå utanför arbetet. Den nya organisationen 
sjösattes 1 januari, 1995. Initiativtagaren tyckte att kulturen i Strömstad kommun 
förändrades mer än vad han hade förväntat sig.  

Myndigheten för skolutveckling (2006) beskriver att Göran Antonsson var en av 
initiativtagarna till att samarbetet mellan socialtjänsten och skolan i Strömstad startade på 
90-talet. Han menar att samarbetet utvecklades utifrån ett samspel mellan drivande 
politiker och ”eldsjälar” som ville se ett bättre resultat. Klimatet var tillåtande och 
bejakande och ”eldsjälarna” fick fria händer att utveckla verksamheten. En ”eldsjäl” var 
Ann-Catrin Adolfsson-Göthlin, som idag leder Resurscentum tillsammans med Göran 
Antonsson. De beslöt att samverka i en förändrad riktning genom att slå en ring runt 
familjen och individen för att undvika att barn och familjer skickades runt mellan olika 
verksamheter och beslutsfattare.     

1996 kom det första politiska uppdraget att skolan skulle samverka med Socialtjänstens 
barn- och ungdomsteam. 1999 inrättades Resurscentrum som ett eget rektorsområde, 2003 
genomfördes en organisationsförändring som innebar att alla kommunens resurser riktade 
till barn i behov av särskilt stöd fördes samman under en gemensam förvaltning och nämnd 
(Myndigheten för skolutveckling, 2006). 

3.3.2  Resurscentrums organisation 

Myndigheten för skolutveckling (2006) beskriver att man prioriterar följande områden; 
förebyggande arbete, tidiga insatser i ålder och skeenden samt metodutveckling. En 
gemensam värdegrund för alla som arbetar på resurscentrum är grundläggande. Det betyder 
att värdegrunden inte bara ska vara teoretisk utan också praktiskt tillämpad som till 
exempel bra bemötande i samverkan med alla involverade och att man fokuserar på barns 
styrkor i stället för på deras tillkorta kommanden. Ett annat exempel är att föräldrarna ges 
möjlighet att vara värdar för träffarna om deras barn på Resurscentrum, föräldrarna blir då, 
de som hälsar alla välkomna till mötet. 
   
Inom resurscentrums verksamhet finns:  
Socialtjänstens barn- och ungdomsteam som består av fyra socionomer som arbetar med 
öppenvård, det ingår inget myndighetsutövande.   

Skolhälsovården på de åtta grundskolor och den gymnasieskola som finns i kommunen. 
Skolhälsovården utgörs av skolläkare och skolsköterskor. Skolsköterskorna ansvarar för en 
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eller flera skolor. Skolläkaren finns tillgänglig på Familjecentralen som ligger i 
Familjehuset.  

Pedagogiskt centrum är en mötesplats för de tretton anställda specialpedagogerna som 
träffas två gånger per vecka. Den övriga tiden är specialpedagogerna ute i verksamheten. 
Även kommunens rektorer möts på resurscentrum och här utbildar man elevassistenter. Det 
finns även ett pedagogiskt bibliotek.  

Resursskola dit elever kommer från hela grundskolan på uppdrag av föräldrar för en termin 
i taget. De inskrivna barnen har sociala problem, inlärningsproblem eller båda dessa 
problem. Resursskolan kan vara en del i en handlingsplan.  

Familjehuset rymmer mödravårdscentral, barnavårdscentral, förskoleteam, 
ungdomsmottagning, Strömstads barn och ungdomsteam, Socialtjänst barn och ungdom 
samt fritidsledare (Myndigheten för skolutveckling, 2006).  

Socialstyrelsen & Specialpedagogiska institutet (2005) beskriver att Strömstads 
utgångspunkt är att alla kommunala verksamheter ska ha kommuninvånaren i fokus. Detta 
betyder att de inte ska behöva hoppa runt i den kommunala organisationen för att få den 
hjälp de behöver.  

4  Metod 

Studien vi utfört är en fallstudie av Strömstad kommuns samverkansmodell.  
Stensmo (2002) förklarar begreppet fallstudie med att forskaren går ut till den plats där en 
viss verksamhet förekommer och försöker att med olika metoder beskriva och förstå denna 
verksamhet.   

Vi har använt oss av en kvalitativ metod för att på det sättet få djupare kunskaper kring vårt 
undersökningsområde (Patel & Davidsson, 2003). Vi genomförde strukturerade intervjuer 
med politiker, ledningspersonal, specialpedagoger och andra berörda yrkeskategorier samt 
föräldrar.   

Bryman (2006) menar att målet för den strukturerade intervjun är att säkerställa att 
respondenternas svar kan sammanställas på ett jämförbart sätt. Anledningen till att vi har 
valt den strukturerade intervjuformen är att vi anser den passa den typ av studie vi utfört. I 
tidigare studier har vi använt oss av både ostrukturerade och strukturerade intervjuer, vilket 
innebär att vi praktiskt har prövat de olika metoderna. Vi har också prövat att göra en helt 
ostrukturerad intervju som pilotstudie för att samla information inför studien. Metoden 
fungerade dock inte som vi tänkt oss då den inte gav den utförliga information vi önskade.   

Genom att ställa frågor till personer från tre olika kategorier (föräldrar, personal, politiker) 
med olika perspektiv på verkligheten ville vi få en så fyllig och varierad bild som möjligt. 
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Denna metod kallar Patel & Davidsson (2003) för triangulering, vilket kan innebära att 
forskaren väljer olika källor för insamlande av data som till exempel olika personer, platser 
eller tidpunkter där fenomenet yttrar sig. Triangulering ökar på så sätt tillförlitligheten i 
studien. Resurscentrum ger stöd till Strömstads alla skolor och till alla elever och föräldrar 
som så önskar. De tre föräldrar vi intervjuade hade alla barn med funktionshinder och de 
gav sin bild av verkligheten. Vårt resultat skall därför betraktas i ljuset av hur just de på 
djupet upplever sin situation. Resultat speglar därför inte alla föräldrars synpunkter.  

Vi var båda med vid alla intervjutillfällen och turades om att ansvara för rollen som 
intervjuare. Intervjuerna spelades in på Mp 3-spelare och en av oss förde anteckningar. 
Frågeställningarna i intervjuguiden utformades med utgångspunkt från vårt syfte. Vi har 
försökt att göra intervjufrågorna till de tre kategorierna så identiska som möjligt, men vissa 
frågor har vi valt att anpassa efter respondenternas perspektiv. Anledningen till att vi ville 
att frågorna skulle vara likartade var att vi i tidigare studier hade upplevt att det på det sättet 
var lättare att upptäcka olika teman.   

Vi har haft ett empirnära förhållningssätt vilket enligt Widerberg (2002) innebär att man 
hämtar teman från det empiriska materialet. För att kunna analysera det som faktiskt sägs 
har vi valt att använda oss av teorin som hjälpmedel.  

Vi uppsökte de flesta respondenterna i deras livsmiljöer som till exempel på deras 
arbetsplats, vilket Befring (1994) kallar fältintervjuer.   

Vi har fokuserat på samverkan inom den specialpedagogiska organisationen och vi har 
försökt täcka in många aspekter av det begreppet när vi konstruerat frågeguiden. Frågorna 
kan sägas vara sekvenserade efter vad som kallas ”tratt-teknik”. Det innebär att vi först 
ställt öppna frågor för att så småningom gå över till mer specifika frågor. Denna teknik 
anses vara motiverande och aktiverande i och med att intervjupersonen inledningsvis får 
verbalisera sig som han eller hon vill (Patel & Davidsson, 2003). Intervjuguiden bifogas i 
bilaga 1.  

Den första kontakten med de personer som kom att ingå i studien togs per telefon. Vi 
skickade även ut ett informationsbrev (bilaga 2) till alla deltagare för att presentera oss 
själva och vårt syfte med studien. Intervjuerna har utförts på Resurscentrum i ett avskilt 
konferensrum, på restaurang och i ett avskilt rum på vandrarhem.  

4.1  Urval  
De personer vi intervjuat är politiker, personal på resurscentrum samt föräldrar. 
Vi har intervjuat två kommunpolitiker, en för närvarande aktiv och en tidigare aktiv.  

Personalen på Resurscentrum består av ledningsgrupp, barn- och ungdomsteam samt ett 
förskoleteam. Vi intervjuade representanter från de olika grupperna varav flera var 
specialpedagoger.   
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Föräldrarna kontaktades via Riksförbundets för barn, ungdomar och vuxna med 
utvecklingsstörning (FUB) lokalförening i Strömstad.  

4.2  Genomförande 
Vi vistades i Strömstad under fem dagar i oktober månad för att på plats kunna genomföra 
intervjuerna och se verksamheten. Tio intervjuer med totalt tretton personer utfördes. Mp3-
spelare användes för inspelning av intervjuerna. Vi hade tillgång till bärbara datorer, vilket 
gjorde att vi kunde spara inspelningarna och bearbeta intervjumaterialet så snabbt som 
möjligt. På det sättet fick vi överblick över materialet och möjlighet att ställa följdfrågor 
under den tid vi befann oss på plats.  

Vid hemkomsten beslöt vi oss för att transkribera alla intervjuerna i sin helhet för att 
försäkra oss om att inte någon information gick förlorad.  

4.3  Etiska aspekter 
Vi använde oss av de forskningsetiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) på följande 
sätt: Intervjupersonerna informerades telefonledes, enligt informationskravet, om sin 
uppgift i projektet, vilka villkor som gällde för deras deltagande och att detta var frivilligt. I 
de fall vi inte nådde personerna per telefon skickade vi ut ett informationsbrev, med de 
nämnda uppgifterna, bifogas i bilaga 2. För att ytterligare klargöra villkoren skickades 
brevet till samtliga.   

Före intervjun informerades föräldrarna om konfidentialitetskravet och upplystes även om 
att vi avsåg att avidentifiera dem.  

Enligt nyttjandekravet informerade vi om att uppgifterna skulle ligga till grund för vår 
exeminationsrapport ”Specialpedagogisk organisation i en kommun” (Vetenskapsrådet, 
2002).  

Strömstad är en kommun där man har stor kännedom om varandra. Detta har vi tänkt i 
kring och valt att fokusera på att göra föräldrarna anonyma. Vi använder tjänstemännens 
titlar i Resultatet för att man ska få förståelse för sammanhangen.  På ett liknande sätt gör 
Siverbo (2004).  

5  Resultat  

5.1 Resurscentrums organisation 
I Strömstads kommun var de specialpedagogiska insatserna organiserade och samlade på 
Resurscentrum som därigenom blev ett eget rektorsområde. Man utgick från ett 
samverkansperspektiv där socialtjänst, mödravård, barnavårdcentral och förskola/skola 
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samverkade och även hade en gemensam budget. Under senare år hade de fått tillgång till 
den fastighet som rymde alla delar av verksamheten - Familjehuset. Från att ha varit ett 
fåtal anställda var det idag en stor personalstyrka, cirka 90 personer, med tillhörighet till 
Resurscentrum. Alla nyanställda brukade få en introduktion om historik, hur 
Resurscentrum vuxit fram, men också om vem man skulle vända sig till vad gällde 
problemställningar av olika slag. Specialpedagogerna var stationerade på olika skolor men 
anställda av Resurscentrum och hade gemensamma veckomöten där. Skälen till att ta 
kontakt med Resurscentrum kunde vara att: Föräldrar, lärare eller specialpedagoger på 
förskolorna/skolorna upplevde en problematisk situation, ett barn hade funktionshinder och 
det var många aktörer involverade kring barnet, barn som behövde stöd skulle gå över från 
ett stadium i skolan till ett annat eller från förskola till skola. Innan skolorna kontaktade 
Resurscentrum skulle de arbeta med att hitta lösningar internt på skolan. För att få hjälp av 
Resurscentrum kontaktades dess rektor eller socialtjänstens chef som utsåg en 
koordinator/samtalsledarare och en koordinator/dokumentatör anställda av 
Resurscentrum. Det fanns tretton internt utbildade koordinatörer. De tog kontakt med 
initiativtagaren till mötet samt föräldrarna, om de inte var desamma. Dessa personer 
samlades till ett ”förmöte”, där man gjorde en gemensam probleminventering av vad det 
var man behövde hjälp med och vilka personer som var viktiga för barnets positiva 
utveckling. Man gjorde en kartläggning av barnets nätverk både det privata och det 
professionella. Berörda personer sattes upp på en gästlista och man man hjälptes åt att 
formulera en inbjudan till ett första Resurscentrumsmöte (Rc-möte). Föräldrarna skulle vara 
värdar för mötet och göra en inbjudan där man angav ramarna för detta möte såsom tid, 
plats och att mötet skulle fokusera på barnets styrkor och förmågor utifrån sju livsområden 
som kom från Barns behov i centrum (BBIC). Dessa livsområden var; hälsa, utbildning, 
känslo- beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, social förmåga 
samt förmåga att klara sig själv. Utifrån dessa punkter har Resurscentrum lagt ytterligare 
ett livsområde som de kallar fritid. Mötet skulle komma att följas upp inom en till två 
veckor, då en handlingsplan skulle utarbetas. Föräldrarna ombads att tänka ut vem de 
önskade som spindel, det vill säga den person som när handlingsplanen var klar skulle vara 
förälderns kontaktperson och som skulle vara till hjälp vid uppföljningen. Rc-möte ett: 
Föräldrarna hälsade alla välkomna och man talade utifrån de åtta livsområdena, utifrån 
styrkor och förmågor. Man pratade om nuläget och behoven. Alla deltagare fick ge sin syn. 
Samtalsledaren höll i mötet och dokumentatören skrev ner det som kommit fram. Den 
spindel som föräldrarna föreslagit tillfrågades om den var villig att anta uppdraget. Till 
nästa möte fick deltagarna i uppgift att tänka ut vad just de kunde bidraga med. Rc-möte 
två: Vid detta möte fick alla deltagare berätta vad de tänkt att de kunde tillföra barnet vilket 
dokumenterades och användes vid uppföljningen. Man upprättade en gemensam 
handlingsplan, där man angav vem som ansvarade för vad. Spindeln skulle vara den som 
därefter höll i uppföljningen. Från Myndigheten för skolutveckling hade kommunen 
nyligen fått 2,3 miljoner för utvärdering av Resurscentrum, Pinocchioprojektet, som skulle 
pågå under 1,5 år.  

5.2  Hur hade samverkansmodellen vuxit fram? 
Ledning. Respondenten var den som initierade samverkansmodellen och har sedan starten 
arbetat som rektor för verksamheten. Hon berättade att för hennes egen del växte tankar 
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kring samverkan fram under de drygt 30 år hon varit yrkesverksam. Under denna tid hade 
hon arbetat som lärare, och i huvudsak med barn i behov av särskilt stöd. Under senare år 
tjänstgjorde hon som rektor i Strömstad. De barn och familjer hon i sitt pedagogiska arbete 
kom i kontakt med hade ofta i sin tur kontakt med många andra aktörer som till exempel 
socialtjänsten, Barn- och Ungdomspsykiatrin (BUP) och polisen. Hon upplevde att det 
saknades samordning och att dessa aktörer kunde komma med kontraproduktiva 
infallsvinklar och lösningar kring barnet. Samtidigt funderade hon på hur hon skulle ha 
ställt sig till att så många olika människor kom in i den egna familjens liv för att tala om för 
henne hur hon skulle agera. Respondenten fann att det skulle vara svårt att hantera en sådan 
situation.  

Men jag tänker så här kring det sättet att jobba att det är definitivt inte professionellt om vi tänker 

oss att vi ska åstadkomma nytta. Ibland säger vi om de här föräldrarna att dom manipulerar oss 

och jag kan tänka att kanske är det det enda friska sättet att hantera ett barns historia. Så 

utgångspunkten för mig har varit ett behov vi sett av samordning. För att vi ska kunna ge 

professionellt  måste vi samverka utifrån gemensamma handlingsplaner. Helst ska vi komma med 

många insatser samtidigt från olika håll men vi ska definitivt veta om vad andra gör. 

Tankarna kring samverkan fick stöd, då hon som rektor för ett skolområde och som 
ansvarig för elevvården i Strömstad träffade på G, som arbetade inom socialtjänsten. När 
de tillsammans funderade kring att de båda ledde verksamheter som ”läckte energi” ville 
de förändra arbetssättet. Mycket tid ägnades åt att tala om vad någon annan aktör borde ha 
gjort och det fanns en vanmakt hos alla inblandade över att inte rätt saker skedde. Det som 
skedde gick heller inte tillräckligt fort. 

Då hade G och jag en gemensam fiende och det var barnpsykiatrin här i Strömstad. Det går ju 

jättelätt då att sitta och prata om vad man borde göra gemensamt och vad barnpsykiatrin borde ha 

gjort och inte gjorde då. 

De båda var överens om att man kunde nå ett bättre resultat genom att utnyttja 
gemensamma resurser och skapa gemensamma handlingsplaner. En annan sak som 
respondenten funderat på var att föräldrar inte alltid sågs som en resurs. Hon menade att 
den erfarenhet hon fått under åren gett henne kunskapen att utan föräldrarnas delaktighet i 
insatserna kring barnen var det mycket svårt att uppnå ett gott resultat. Därigenom såg hon 
det som nödvändigt att involvera föräldrarna i betydligt högre grad i arbetet kring barnen 
än hon dittills sett i skolans värld. Hon beskrev sitt möte med G:   

G var den första person jag träffade från en annan verksamhet som inte ”pinkade revir”, han var en 

person som inte i första hand såg sin egen verksamhet, utan han var väldigt barnorienterad och 

hade ett tydligt barnperspektiv. Det var väl det som förenade oss på något sätt i allt det svåra att 

vara ledare för två verksamheter som gjorde sitt bästa för att placera barn hos varandra. 

I kommunen hade man på politisk nivå idéer kring utveckling av verksamheterna som låg i 
linje med det respondenten och G framfört. Dessa två ”läckte ut” att de hade andra 
lösningar kring de gemensamma barnen och politikerna var intresserade av hur de tänkte.  
På ett möte med politikerna fick respondenten frågan från sjukvårdsnämnden vad hon 
skulle göra om hon fick extra personella resurser för att arbeta förebyggande med barn och 
unga i Strömstad. Hon presenterade då en idé med ett ”team” där kurator från skolan och en 
socialsekreterare skulle arbeta utan myndighetsutövande. När man fick extra ekonomiska 
resurser kunde man anställa en person till. Denna anställdes av primärvården, kuratorn var 
anställd av skolan och socialsekreteraren av socialtjänsten. Att de hade olika arbetsgivare 
var en intressant del i projektet. De tre personerna bildade Strömstad Barn- och 
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ungdomsteam. Det startade som ett projekt på tre år och fick till följd att arbetssättet 
utvecklades till det som idag är Strömstads samverkansmodell/Resurscentrum. Barn- och 
ungdomsteamet arbetade på individens och på familjens uppdrag. Ett uppdrag som kunde 
komma att vara:  

… att skolan var förfärlig, och skolan förstod sig inte på barnet och så där och då kunde man 

hjälpas åt med det.  

Teamet byggde upp relationer med såväl föräldrar som skola och arbetade med 
personalstöd, handledning och personalutveckling kring psykosociala frågor. De hade 
också ett uppdrag att arbeta med verksamhetsutveckling och metodutveckling genom 
kartläggning av arbetet ute på skolorna och även uppfatta tendenser och strömningar bland 
eleverna. Detta för att kunna hjälpa rektorerna att formulera 
verksamhetsutvecklingsuppdrag. Dessa samverkande faktorer och erfarenheter låg till 
grund för att skapa den arena som skulle bli Resurscentrum i Strömstad.  

Kanske ser elevvårdskonferenser ut på ett annat sätt i Stockholm eller Uppsala eller vad du vill, 

men i väldigt hög grad är de maximalt problemfokuserade och de bygger på en tro om elevvård 

som bygger på att de själva ska gå in och lösa saker i föräldrarnas liv. Man ser nästan inte 

föräldrarna, man ser barnet utifrån dess misslyckanden och tillkortakommanden inom ganska 

smala fält vad som är ett helt barn. Och efter man har fokuserat på det sättet bjuder man ofta in en 

stor professionell grupp, så kommer det ofta in en ensam förälder och ett barn. Och de möter 

denna mur utav människor som de är i totalt beroende ställning. Så när jag så småningom skulle 

och hade läst mycket själv, om lösningsfokuserat arbetssätt och så, då kände jag att nej det här får 

inte fortsätta i Strömstad i alla fall inte hos mig.  

Respondenten menade att det funnits flera teoretiska grunder som stött tankarna på ett 
lösningsfokuserat arbetssätt som Strömstads samverkansmodell byggde på. Den teoretiker 
som man inspirerats mycket av var Bronfenbrenner. Hon påpekade också att det inte går 
att vara expert på någon annans liv än sitt eget och menade att genom att både föräldrar och 
professionella lyfter fram sin egen förmåga och kunskap kan man nå resultat. 
Utgångspunkten när hon och G drog upp riktlinjerna för Resurscentrum och de blivande 
Rc-möten var trevande i början. Man enades om att utgångspunkten måste vara att 
föräldrarna skulle ”äga” mötet kring barnet. De beslöt att bygga kring barns styrkor och 
förmågor och arbetade också fram en modell för gemensam riskanalys för att inte någon 
skulle ha tolkningsföreträde framför andra. Utifrån detta hade man utarbetat en struktur för 
Rc-möten som hade haft sin form under tre - fyra år.  De hade i dagsläget tankar på att 
utveckla modellen. Från början fanns det ett Rc-möte kring barnet/eleven idag fanns tre 
möten; ”förmöte”, Rc-möte ett och Rc-möte två.  

Personal. Personalen på Barn- och ungdomsteamet berättade att det startade utifrån ett 
politiskt initiativ för många år sen. Man ville försöka samordna alla kommunala insatser i 
hela kommunen inte bara inom Barn- och utbildningsnämnden utan utifrån ett större 
perspektiv. Ett kommunalråd hade varit väldigt drivande i frågan. Ett projekt på tre år 
startades. Projektet var grunden och det permanentades senare och blev Barn- och 
ungdomsteamet. En specialpedagog menade att efter projekttiden organiserade man 
Resurscentrum och utbildade personalen utifrån begreppen samverkan och samarbete. 
Därefter hade rektorn och chefen för socialförvaltningen fått med politiker, rektorer på 
skolorna och socialtjänsten. Respondenten hoppades även att få med BUP i 
Resurscentrums organisation. De hade redan nu ett nära samarbete men var lokalmässigt 
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långt ifrån varandra. Respondenten menade att det var svårare att få samarbete med 
landstinget än kommunen, för i kommunen styrde de själva medan landstinget hade många 
andra chefer involverade. Barnavårdscentralen och Mödravårdscentralen som tillhörde 
landstinget var placerade i Familjehuset/centralen.   

Föräldrar. De föräldrar som vi intervjuade kände inte till att Strömstad hade någon egen 
”modell” för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd och de kände därför inte heller 
till hur den uppkommit.  

Politiker. En Politiker var vid den tidpunkten ordförande i den kommunala 
omsorgsnämnden.  

 Vi sökte då lösningar av ekonomisk karaktär, men också på grund av vår tro att samverkan gör att 

vi utnyttjar resurserna på rätt sätt. 

På den tiden samverkade de med primärvården och med barn och utbildningsförvaltningen 
och hade konferenser tillsammans. På vuxensidan samverkade arbetsförmedlingen och 
försäkringskassan. Både politiker och verksamheten önskade samverkan. Detta resulterade 
i ett vuxenresurscentrum samt ett resurscentrum för barn och ungdom. Både den 
kommunala ledningen på chefsnivå och politiker i Barn- och utbildningsnämnden såg en 
kvalitativ och ekonomisk vinst i detta. Resurscentrums, då blivande, rektor och 
socialtjänstens chef drev det från sina perspektiv. Förvaltningscheferna funderade på 
samma sätt som respondenten samt ytterligare en politiker. Detta trodde respondenten var 
en förutsättning för att en kommun skulle kunna göra en modell som denna, att det fanns 
uppbackning från förvaltningsledning och politiker som trodde på frågan. Det var inte 
alla gånger som det kostade mindre. Det hade också funnits personal som genom 
samverkansmodellen fått förändrade arbetsuppgifter och hade synpunkter på detta. 
Respondentens uppdrag var att få samverkansmodellen förankrad hos de övriga politikerna 
i kommunen. Det hade varit en hel del diskussioner bland annat bland personal berättade 
respondenten. 

Det var då viktigt att som politiker stå upp för sin sak och jobba det ända ut. Och då var det en del 

diskussioner, ja. Då var det viktigt att stå upp. 

Det var ett gott samverkansklimat i de olika organisationerna. Trots en del diskussioner var 
det en rak linje genom organisationen fram till politikerna.  

5.3  Vad fick denna modell för konsekvenser för det 
enskilda barnet och dess familj? 

5.3.1  Hur upplevde ledning, personal och föräldrar att samverkansmodellen 
fungerade? 

Ledning. Rektorn beskrev att utifrån den enkät man lämnat till föräldrar som varit i 
kontakt med Resurscentrum hade man uppfattningen att föräldrarna var nöjda. Resultatet 
av enkäten visade på en tiogradig skala inget resultat under värdet sex, värdet fluktuerade 
mellan sex och tio. Respondenten ansåg att det var av stor betydelse att man på 
Resurscentrum presenterade barnet med dess styrkor och förmågor.  

Som barn är man ganska van i att hamna i att bli tilltufsad. 
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När man beskrev barnets behov istället för deras misslyckanden och tillkortakommanden 
skapades en mer positiv utveckling för individen. Hon menade också att man i Strömstad 
klarade av att ha ett barnperspektiv på alla möten kring barn. All personal kunde tala 
utifrån barnets perspektiv. Om det var någon som vid tillfälle uttryckt sig om föräldrars 
oförmåga kunde det ske, men den personen blev alltid korrigerad. På Rc-möten var det 
koordinatörerna/samtalsledararens uppgift att på ett respektfullt sätt återföra samtalet till 
styrkor, förmågor och behov. Genom föräldrarnas medgivande till att träffas kunde också 
sekretessen med deras medgivande brytas under mötet. Samtalsledararen för mötet började 
alltid med att upprepa förfrågan till föräldrarna om de ger sitt medgivande till att de 
inblandade professionerna bryter sekretessen under mötet. De hade inte mött någon 
förälder som sagt nej till samverkan. Om detta tänkte rektorn att var personalen trygg i 
samverkan kunde också den känslan förmedlas till föräldern. För att samverkan skulle 
fungera och man skulle kunna hjälpa föräldrarna måste vi ha dem med oss påpekade 
rektorn. Den biträdande rektorn menade att det var en fördel att alla inom Resurscentrum 
arbetade mot samma mål. En annan fördel för barn och familjer var att det blev få möten. 
Därigenom behövde man inte berätta om sitt liv upprepade gånger och därmed blotta sig. 
Barnen hade möjlighet att vara med på Rc-möten om de hade åldern inne. Föräldrarna hade 
möjlighet att framföra sina önskemål och det blev tydligt för alla 
.  
Personal. Personalen på Barn- och ungdomsteamet tyckte att mötesstrukturerna var till 
hjälp. När det hade hänt att något känts fel och det blivit ”tokigt” så hade strukturen hjälpt 
dem att göra avvikelser.  Föräldrarnas delaktighet hade varit viktig att hålla högt och att 
ingen hade tolkningsföreträde. En Specialpedagog hade upplevt att föräldrarna varit nöjda 
och då framförallt med spindelfunktionen som gjorde att de inte behövde ringa runt och 
jaga alla, utan de fick hjälp av spindeln med alla kontakter. Respondenten berättade att det 
var föräldern som valde ut spindeln och att det skulle vara någon som föräldern hade 
förtroende för, men det skulle vara någon av yrkesprofessionerna runt barnet. Om föräldern 
inte tyckte att det fungerade kunde de byta ut spindeln, vilket dock var mycket ovanligt. En 
annan Specialpedagog tyckte att det bästa av allt var att rektorn på skolan, som hon 
arbetade på, inte var hennes chef utan att rektorn på Resurscentrum var hennes chef. Detta 
gjorde att hon blev arbetskollega till rektorn på skolan vilket främjade samarbetet.   

Föräldrar. En mamma berättade att hennes barn var i förskoleåldern och bodde på 
korttidshem varannan vecka. På dagarna var hon i särskolan och på fritidshemmet. Flickan 
behövde flera mediciner. Det var viktigt att hon fick möjlighet att sova ut, eftersom hon 
blev så påverkad av sina mediciner att hela dagen blev förstörd för henne om hon var för 
trött.  

…för att det går liksom inte att fånga henne eller någonting utan det är jätteviktigt för henne att få 

sova på förmiddagen. 

I skolan respekterade man hennes behov av att få sova och hon var välkommen dit när hon 
ville. De dagar mamman inte gick iväg till sitt arbete behövde hon vila för att orka vara på 
pass för sin dotter dygnet runt de veckor hon bodde hemma. 

Hon behöver passas precis hela, hela tiden. Både för kramper och för att hon inte har så mycket 

koll på… ja hon är på väldigt låg utvecklingsnivå. 

Den veckan som hon var på korttidsboendet ansåg föräldern att det inte fungerade för 
henne. Man följde rutiner och tog inte hänsyn till hennes behov av att få sova. Under dessa 
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veckor arbetade föräldern längre dagar, men det hände att hon lät henne sova hemma för att 
hon skulle få möjlighet att sova ut.  

Och det säger de i skolan också. Det är en helt annan flicka den veckan hon är hemma och får 

sova så mycket som hon behöver. För hon är ju påverkad av mediciner. (…)  Hon är ju tvungen att 

ha alla dessa mediciner.   

Flickan hade för kort tid sedan fått en ny medicin som gjorde henne mer kontaktbar. Hon 
blev lite lugnare och började kunna sitta i förälderns knä korta stunder. Föräldern berättade 
att tidigare hade hon fått låsa in sig i ett rum med sitt barn då flickan upplevde deras bostad 
som för stor. Det blev för mycket och för många intryck. Hon kunde sparka, slå och skrika 
oavbrutet. Detta upplevde föräldern hade blivit bättre. Men hon tyckte fortfarande att det 
var svårt att inte få sova på nätterna. Föräldern upplevde därmed att hon känt sig oerhört 
ensam i ansvaret för dottern. Hon upplevde inte att hon blivit respekterad. Att 
korttidsboendet inte kunde tillmötesgå dotterns behov av att sova var kändes svårt.  

En pappa berättade att han hade två pojkar, en i förskoleåldern och en i tonåren, båda hade 
autism men i olika former. Familjen levde ett ganska inrutat liv berättade pappan då det var 
viktigt med rutiner för barnen. Pappan beskrev att de blev begränsade av att den äldste av 
pojkarna rymde hemifrån, vilket innebar att de ständigt måste ha honom under uppsikt.  

Det brukar vara väldigt mycket bilar där på somrarna så jag brukar ha lite mardrömmar om det 

faktiskt. Men nu är en sommar till över. 

Den yngste pojken gick i en vanlig förskola, den äldre i särskola. På en liten ort, menade 
pappan, blir det så att de i särskolan hade barn med mycket skiftande funktionshinder i 
samma klass. Det var mycket olika styrkor och svagheter hos eleverna med Downs 
syndrom och elever med autism. Föräldern beskrev att han tyckte, att trots svårigheterna 
hade man lyckats göra något bra av situationen.  

Det är en del lärare där, det är så att man kan gråta, alltså de är så jäkla bra! Speciellt några 

stycken där är stjärnor på himlen. Jag var där på utvecklingssamtal förra veckan, och det är klart 

att har du ett barn som är oroligt och jobbigt så är man ju van att höra det många gånger och stön 

över honom. Att då möta någon som är bara, som ser hans potential, det bara glittrar i ögonen! När 

de pratar om honom! Man blir så glad då! Vissa är helt otroliga! 

Föräldern berättade att det för den yngste pojken varit svårt att hitta en passande grupp i 
förskolan. Han var intelligent och hade behov av att få lära sig nya saker men hade svårt för 
det sociala samspelet. Under hösten hade man därför i kommunen skapat en liten grupp 
med två lärare och barn med olika diagnoser. Detta tyckte föräldern än så länge var en bra 
lösning. Barnen kunde både få lugn i sitt klassrum och stöd av sina lärare, men också ta del 
av den övriga skolans aktiviteter. 

Så det gäller att de är i en liten grupp som vid vissa tillfällen får vara ute i de vanliga klasserna men 

att de får hjälp och ett lugnt klassrum där de kan vara. Det kändes som om de lyssnat på det jag sa 

och det är också väldigt roligt. 

Pappans erfarenhet var att som förälder till två barn med funktionshinder hade han ”vant 
sig” vid att alltid ha sina barn under uppsikt och en ständig oro över vad som kunde hända 
om sonen rymde. Han kände sig dock respekterad och tyckte att kommunen lyssnat på hans 
åsikter.   



 

26

 
En mamma hade en pojke och en flicka i tonåren. Flickan hade gått sin skoltid i särskolan. 
Pojken hade för ett par år sedan fått diagnosen Aspergers syndrom och gick för närvarande 
i en liten grupp. 

 Han gick igenom hela sin låg- och mellanstadietid och det var en ren katastrof. Han gick i en liten 

grupp i mellanstadiet, lite, men det fungerade inte fullt ut. Men nu sedan 1,5 år tillbaka så har han 

börjat skolan på riktigt. 

Föräldern berättade att sonen äntligen trivdes i skolan och att han hade bra lärare idag, men 
det hade tagit många år. Dottern trivdes mycket bra på särskolan och föräldern uttryckte att 
det inte fanns någon som var så väl omhändertagen och utvecklades så bra som hon. 
Hemma behövde hon total omvårdnad, hjälp med påklädning och att äta. Den som hade 
ansvar för omvårdnaden av flickan hade dygnetruntpassning. Nätterna kunde vara svåra, i 
perioder var flickan mycket vaken. Sonen bodde alltid hos den ena föräldern. Han gick till 
skolan på morgonen och tränade kampsport flera kvällar i veckan. Kampsporten hade gett 
honom mycket positivt. Sonen hade ett stort intresse för att lära sig nya saker och var 
intresserad av detaljer. Han uppskattade rutiner och att dagarna hade sin struktur, men hade 
svårt för det sociala samspelet och hade inte några kamratrelationer utanför 
skolsituationen. 

Så håller det på så vecka ut och vecka in. Sen när det blir skollov så blir det jobbigt, för då har man 

ingen skola att gå till man har ingen träning att gå till och man har ingenting att göra. Alla rutiner 

bara löses upp. Så skollov för Kalle är inte bra och tänk då på att sommarlovet är 10 veckor.  

Föräldern påpekade att det skulle behövas daglig verksamhet för sonen under dessa 
perioder. Det skulle finnas något att gå till för att komma hemifrån eftersom han var för 
gammal för fritidshem. Något som också hade framförts till kommunen men hittills utan 
resultat. Mamman kände sig mycket tillfreds och nöjd med dotterns vård och skola. Hon 
kände dock stor besvikelse och sorg över att sonen haft en otillfredsställande skolgång 
och över att han fått vänta mer än sex år för att få diagnos. Hon tyckte inte att sonen fått rätt 
stöd under skoltiden. Först nu var hon nöjd med skolan men var mycket besviken över att 
han inte fick något stöd på sin fritid.  

Politiker. En politiker uttryckte att det hade kommit kritik från lärarna över att 
resurscentrums personal inte varit ute så mycket i skolorna som lärarna förväntat sig från 
början. De hade också upplevt en problematik med att de inte kunnat koppla in 
socialtjänsten direkt vid behov. Vidare menade han att det fanns en risk att, när man 
bestämde sig för hemmaplanslösningar, man ibland kunde välja att inte se problemen 
när man inte klarade av dem utan behövde ta hjälp utifrån. Han menade att det kunde vara 
en risk med det och att det var viktigt att det inte blev en prestigefråga. De skulle kunna 
komma till myndighetsutskottet och säga att de var tvungna att ta hjälp utifrån. Han kände 
att han aldrig behövde ifrågasätta socialtjänsten när de kom för att be om hjälp, för han 
kunde vara säker på att de hade försökt att lösa problemet själva först. Därför har det aldrig 
blivit långa diskussioner om placeringar på hem eller i familjehem. När de kom till Barn- 
och utbildningsnämnden visste politikerna att personalen verkligen hade försökt allt. Detta 
tyckte respondenten kändes skönt. Vidare tog politikern upp att det fanns en risk med att 
man missat att följa upp ungdomar över 21 år.  

Det är viktigt att fullfölja ansvaret hela vägen.  Att man ser dem i skedet innan de kommer till 

socialtjänsten. 



 

27

 
En del lärare hade inte riktigt tagit till sig resurscentrums arbetssätt som var mer 
konsultativt inriktat än tidigare och var därför missnöjda med stödet från resurscentrum. 
Några lärare upplevde också att det var en omväg att behöva gå via resurscentrum för att få 
kontakt med socialtjänsten. Politikern uttryckte en rädsla för att personalen vid 
hemmaplanslösningar kunde undvika att be kommunen om ytterligare hjälp när de behövde 
det.  

5.3.2  Hur upplevdes samverkan mellan olika instanser i Strömstad 
kommun? Fanns ett helhetsperspektiv? 

Ledning. Rektorn påpekade att de hade ett uppdrag med lokala mål, vad som skulle 
prioriteras i arbetet med barn och unga. Förhoppningsvis skulle de goda erfarenheterna 
spridas. Det kunde finnas enstaka personer som inte var nöjda och som tyckte att de inte 
fokuserat på problem i tillräcklig utsträckning. Rektorn hävdade att vare sig det gällde 
personal, föräldrar eller elever kunde man inte hjälpa dem med det de upplevde som 
problematiskt om man inte hade dem med sig. Den biträdande rektorn ansåg att 
samverkansmodellen fungerade mycket bra och menade att det var en fördel att veta exakt 
vem man skulle vända sig till i olika frågor. Om en personalgrupp behövde handledning 
kunde rektorn och chefen för socialtjänsten snabbt ge uppdraget till den person som var 
bäst lämpad för uppdraget. Inom Resurscentrum fanns en bred kompetens till exempel 
inom handledning, vilket gjorde att man inte behövde anlita handledare externt. Man hade 
på ledningsnivå kartlagt vilka utbildningar och fortbildningar personalen hade för att 
kunna fördela uppdragen utifrån detta samt för att kunna stötta andra i sina uppdrag utifrån 
sin profession och kunskap. Därigenom visste man inom vilka områden dessa personer 
kunde hjälpa till. Respondenten menade att det gick snabbt att sammankalla till 
Resurscentrummöten kring ett barn eller en elev som behövde stöd och att det då 
skapades en handlingsplan som också följdes upp. På uppföljningsmötena fick 
personalen redogöra för hur och när det som de åtagit sig också blivit utfört, vilket innebar 
att ingen kunde gömma sig bakom ”det gör vi” och att ingen tog ansvar för utförandet. När 
var och en tog ansvar för ”detta kan jag göra” blev det också tydligt för alla involverade. 
Genom Resurscentrum hade man också möjlighet att tidigt fånga upp barn och unga på 
glid, vilket fick till följd att kommunen sparade pengar i ett längre perspektiv. 
Fritidsgårdarna som också var knutna till Resurscentrum kunde fånga upp ungdomar. Hon 
påpekade att det alltid fanns ungdomar som hamnade utanför men att genom samverkan 
skapades kontakter och vuxna kunde snabbare upptäcka och ta tag i det man upptäckte eller 
var orolig för.   

Personal. En av specialpedagogerna trodde att om man tidigt satte in stöd till barn 
behövdes det mindre stöd och man fick också bättre effekt. Om det fanns många personer 
runt barnen kunde de också känna en trygghet i det. 

Ni ska ju intervjua föräldrar också , men det är inte säkert att de har samma uppfattning som jag. 

Det blir spännande att se, men sen är det ju…det handlar mycket om vilken person man stöter på. 

Jag är ju bara en och vi är ju åtminstone tio specialpedagoger.  

Föräldrar. En förälder tyckte inte att hon att hon fått hjälp i den utsträckning hon 
behövt. Hon ansåg inte heller att man samverkade för att skapa de bästa förutsättningarna 
för hennes barns utveckling. Respondenten ansåg att tanken med ett helhetsperspektiv var 
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bra och att det kanske fungerade så för barn som inte hade behov av lika mycket vård som 
hennes barn.  

Det här är speciellt, det är väldigt svårt. (…) Ja. Så jag kan ju bara prata utifrån mig då.   

En pappa  uttryckte att det var en styrka att på Resurscentrum fanns både chefen med 
ansvar för skolan och chefen för socialtjänsten med kontoren bredvid varandra. Han 
menade att rektorn var en person som var handlingskraftig och snabbt verkställde beslut. 
Respondenten påpekade att han alltid blivit bra bemött och man lyssnat på hans åsikter. Ett 
helhetsperspektiv hade han svårt att finna. Han tänkte då att ett livsperspektiv för barn med 
funktionshinder saknades i och med att mycket av omsorg och sysselsättning kring unga 
vuxna slutade att fungera när de fyllt 21 år.   

En mamma menade att hon inte kunnat se någon större samverkan. Vad gällde 
habiliteringen visste hon inte om den samverkade med andra, men kände till att de såg över 
arbetsmiljön i särskolan och såg till att eleverna där fick den utrustning de behövde.  
Särskolan och habiliteringen kunde göra en gemensam handlingsplan om föräldrarna så 
önskade, och så hade också skett någon gång. Hon menade att det säkert fanns ett 
helhetsperspektiv som fungerade för vissa barn men själv tänkte hon på att hon av 
kommunen fått uppdraget att själv hitta en ”kontaktperson” till sonen. Hon ansåg att 
detta borde ha i stället ingått i ett helhetsperspektiv i det stöd som hon skulle ha fått från 
kommunen. En annan brist är att sonen inte får något stöd under den för honom svåra tid 
som är utanför skolan, hans fritid och när det är lov. 

Då bortser man från en del och det är som för Kalles del den här oerhört svåra tiden då när han har 

fritid. Skolan är ju bara en del av livet. Den pågår inte dygnet runt och inte 365 dagar om året.  

Mamman menade att hon inte fick stöd i det svåra att skapa livskvalitet för sin son.  
Hon hade efter att försökt få hjälp i ett och ett halvt år utan att få gehör, fått svaret att hon 
själv fick skaffa en ”kontaktperson”. Detta gjorde henne mycket frustrerad och ledsen.   

Politiker. En av politikerna menade att de idag jobbade med helhetssyn och samverkan 
med de kunskaper de hade kring barnet. 

Det är väldigt viktigt att det är familjen som är i centrum för allt vi gör, det är en demokratisk aspekt 

som jag tycker att det är viktigt att få fram. 

5.3.3 Vilket stöd ansåg familjerna att de fick i Strömstad? 

Förälder. En mamma beskrev att hon hade bråkat en hel del och menade att det till stor del 
handlade om pengar, vad kommunen hade råd med. Tidigare hade hon inte fått så mycket 
avlastning som hon hade önskat och hade vid upprepade tillfällen fått be om detta för att få 
mer. Mamman berättade att hennes barn var gravt funktionshindrad och autistiskt. Hon 
hade haft svårt att förstå sitt barn och att möta dess behov. Hon hade känt sig övergiven av 
samhället och ensam i sitt ansvar. Mamman beskrev sin förtvivlan över den all den tid 
hon suttit med sin dotter inlåst i ett rum då dottern skrikit och sparkat. Mamman hade 
periodvis under hemska stunder tvivlat på om hon orkade med sitt barn. Hon menade att 
djur blev bättre behandlade och fick snabbare hjälp än människor. Föräldern beskrev att 
hon känt sig fruktansvärt maktlös, ensam och vanmäktig i att vara förälder till ett svårt 
funktionshindrat barn. Hon hade haft kontaktpersoner eller spindlar att vända sig till men 
uttryckte besvikelse över att det talats mycket men inte varit mycket som konkret hade 
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förbättrat deras vardag. Därför hade hon istället börjat undvika kontakt med spindeln. När 
dottern en tid var svårt sjuk och inlagd på sjukhus fanns inte heller något stöd till henne 
eller dottern. Hon blev hänvisad till att sjukhuset hade det fulla ansvaret. Nu mådde dottern 
bättre. Det innebar att mamman inte behövde ha så mycket kontakt med kommunen, men 
det hade varit en mycket svår tid. Föräldern trodde att det kanske fungerade bättre för de 
barn och föräldrar som inte behövde så mycket stöd och kraftiga insatser som hon och 
hennes barn. För hennes del var det just avlastningens mängd och omfång som varit en 
stötesten.   

En pappa menade att han skulle ha önskat att någon person varit ute i verksamheterna och 
tittat på vad som försiggick och även hade kunskap om hans barn. Familjen använde ett 
korttidsboende utanför staden som avlastning och upplevde att personalen där var lite 
missgynnsamt behandlade. De fick inte arbetsledning eller hjälp med schemaläggning och 
hade osäkra anställningsförhållanden. Det tyckte föräldern var negativt eftersom 
korttidshemmet var uppskattat av föräldrarna och personalen gjorde ett fantastiskt 
arbete. Föräldern beskrev att han tyckte att idén med Resurscentrumsmöten var mycket bra. 
Den nackdel som han såg var att det var ett mycket stort format på mötena och att det var 
en stor administrativ del som tog stor plats. 

Det blir en så himla stor grej! Du ska kallas jättelångt i förväg och det blir kanske ibland det lilla. 

Mötet som sådant jättebra, men för stort format, kanske för många ovidkommande människor. Det 

har jag känt ibland i och med att man känt sig lite utsatt då som förälder i den situationen. Om man 

ska diskutera bajsproblem med 10 personer typ. Alltså det kan kännas, men jag bryr mig inte efter 

alla år. Men det blir en så himla stor grej. 

Föräldern beskrev att han var tudelad i frågan. Han tyckte att det var bra att få möjlighet 
att träffa alla men samtidigt kändes det jobbigt när det ingick till exempel dokumentatörer 
på mötet och att alla skulle presentera sig. Han upplevde själva mötesformen som pompös. 
Det viktiga var att komma fram till en bra handlingsplan. 

Jag tycker att mötet som sådant är en bisak, vi ska ju komma till någon slags handlingsplan. Och 

då blir jag lite trött på när mötesformen håller på och harvas om, ”nu är det vi som ska skriva” och 

”vi heter det och det” och så ska de berätta var de kommer ifrån var de är födda och vad det är för 

ställe och var låg det i Sverige och det tar tid! Jag är ju där på min arbetstid jag tycker att det är 

flum, det tycker jag att det är. Samtidigt som man blir uppskattad och blir…men man måste ändå 

ha respekt för folks tid. Så jag är lite kluven. 

Han menade att som förälder till två barn med funktionshinder var tid en bristvara och han 
ville snabbt komma till handlig.  

En mamma beskrev att hon fått kämpa för att få stöd för sina idag tonåriga barn. För 
hennes son som en stor del av sin skoltid haft svårigheter, ville man från skolan göra en 
utredning för att få en diagnos. Med en diagnos skulle han också få hjälp. Dottern hade fått 
möjlighet att vistas på korttidsboende när föräldrarna behövde avlastning. För sonen skulle 
föräldrarna också behöva någon form av avlastning. Hon berättade att hon måste ha gått in 
genom fel dörr i Resurscentrum. Hon sökte hjälp genom socialtjänsten men skulle ha 
sökt via LSS vilket ingen upplyst henne om. Sonen tillhörde kretsen som hade rätt till 
avlastning genom LSS, men föräldern upplevde att han hade haft fruktansvärt jobbigt i 
skolan och vände sig till socialtjänsten. Detta gjorde att hennes ärende försenades och blev 
liggande under ett års tid. Dessutom upplevde föräldern det mycket frustrerande att hon, 
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när hon efterfrågade en ”kontaktperson”, fick  - dock efter lång tid - svaret att hon fick söka 
en sådan själv. Om hon hittade en sådan person skulle kommunen kunna anställa. Därför 
hade föräldern avsagt sig att ha någon spindel under denna tid. 

Så jag har hållit på med detta i ett år och sen fick jag till slut bara, ja om du hittar någon person 

själv så är det… vi kan inte hitta någon. Så att om du hittar någon så är det okej. Och det tog ett 

helt år. 

Föräldern beskrev sonens skoltid som en lång rad av möten under sex års tid, dels möten på 
skolan och dels på Resurscentrum. Vid de möten man hade haft, hade man tagit fram 
förslag till lösningar som därefter prövats. En period skulle han vara ensam med en vuxen i 
någon lokal, en period skulle han gå i en vanlig klass med 25 barn. Föräldern uttryckte att 
det var sorgligt att sonen hade fått vänta så länge på att få en diagnos, han hade fått 
genomlida mycket under tiden. Hon påpekade att personalen naturligtvis trott att man gjort 
det som var bäst för honom, men att det som hon upplevde som ett experimenterande hela 
tiden inte hade känts bra. När han hade mått som sämst hade han sprungit hem och skolan 
hade krävt att hon med milt våld skulle återföra honom. En period tyckte skolan att han 
skulle sjukskrivas och hon skulle vara hemma från sitt arbete med honom.  

För det var så jobbigt och ingen klarade av att ta hand om honom. Då skulle han vara hemma och 

då ville han gå i skolan. 

Genom Barn- och ungdomspsykiatrin hade man gjort en total utredning som inte kom fram 
till någonting. När den dåvarande läkaren hade slutat, beslöt föräldrarna att söka igen och 
den nya läkaren behövde bara träffa sonen en gång för att säga att ”den här pojken har 
Asbergers syndrom”. Föräldern hade själv tänkt i de banorna och trodde att man kanske 
gjort det även i skolan, men hävdade att detta inte hjälpte om det inte fanns på ett 
papper, först då kunde lärarna få extra resurser till gruppen/klassen från Resurscentrum. 

Frågar man Kalle hur han hade det i låg- och mellanstadiet så vill han nog helst inte komma ihåg 

det.  

Hon uttryckte att man hade tänkt kortsiktigt och att mötena blivit många men inte gett 
något resultat förrän under det senaste halvåret. 

Jag ska bara säga att jag är så trött på det här så jag bara, jag nästan kräks. Så till slut sa jag att 

inga fler möten. Jag går inte på några mer möten. Jag har annat att göra och det tar hur mycket tid 

som helst av min tid. Som inte leder till någonting och man kan inte ha möten för mötenas skull. 

För att det ska finnas någonting på papper utan det måste ju leda till någonting. Så så var det med 

det men som sagt var, nu fungerar det bra.  

Föräldern påpekade att det som passar den ena föräldern kanske inte passade den andre. 

5.3.4  Spindelfunktionen 

Ledning. Rektorn berättade att spindeln skulle vara någon som arbetade i verksamheten, en 
professionell person som fanns i barnets närhet och som förälder och barn hade förtroende 
för. Det kunde vara en lärare, en rektor eller specialpedagog. Det ingick i arbetsuppgifterna 
att kunna hantera ett spindeluppdrag då och då. Spindeln blev alltid tillfrågad om denne 
hade tid att åta sig uppdraget, accepterades uppdraget fick man möjlighet till stöd av 
koordinatörerna. Ansvaret togs över av spindeln under den första uppföljningsträffen då 
även koordinatörerna var med. Rektorn berättade om sina tankar runt de riktigt 
komplicerade spindeluppdragen. Man funderade på att i framtiden styra dessa uppdrag i 
högre utsträckning till personalen i Barn- och ungdomsteamet. Utvecklingsarbetet skulle 
ske inom Pinocchioprojektet under 2008. Rektorn tyckte att spindelfunktionen fungerade 
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mycket bra i de stora komplexa ärendena men menade att den fungerade bäst då den låg 
på Barn- och ungdomsteamet. I de fall spindeluppdraget låg på lärare var hon inte alltid 
lika nöjd. I de fall hon kände missnöje låg uppdraget på någon rektor. Hon trodde inte att 
rektorerna klarade av att prioritera och ge spindeluppdragen den tid som krävdes. Den 
biträdande rektorn beskrev att föräldrarna som kom till Resurscentrum på det första 
förmötet fick tillfälle att tänka ut vem de ville ha som spindel.  Dennes funktion var att 
efter de två Rc-mötena vara den som följde upp den gemensamt utarbetade 
handlingsplanen och även höll ihop arbetet kring barnet. Det skulle vara en person som 
kände barnet, men inte en mormor eller farfar utan någon som arbetade med barnet.  
Rektor, specialpedagog, förskollärare eller fritidsledare kunde bli spindel. Koordinatorns 
roll var dock att styra spindeluppdraget till en person som hade kunskap och kunde 
hålla ihop alla delar för att det skulle bli bra för barnet.   

Föräldrar. En förälder beskrev att det var många kontakter att hålla i som habiliteringen, 
LSS, Barn Neuropsykiatriska Kliniken och BUP. Föräldern menade att spindeln skrev 
protokoll och samlade information inför möten, men spindeln var inte någon man ringde 
för att få hjälp av med samordningen, utan föräldern tog själv kontakt med de aktuella 
personerna. Hon berättade att hon hade en spindel för sitt barn som hon kände förtroende 
för. Denna hade dock inte makt att fatta några beslut och därför ansåg föräldern att 
mötena inte gav resultat.   

En annan förälder berättade att det fungerade bra med spindeln. Han redogjorde för att han 
hade kontakt med lärare och personer kopplade till Resurscentrum dessutom med LSS 
samordnaren. Denna tjänst hade haft en stor genomströmning av innehavare under åren. 
Förutom de stora Rc-mötena på kommunen fick man även kallelse till landstingets 
barnhabilitering där man också gjorde handlingsplaner. Föräldern tyckte detta var 
frustrerande, att det kunde ske parallellt, om man inte som förälder vid upprepade 
tillfällen gjorde förfrågan om det var möjligt att träffa alla samtidigt beroende på 
sekretessen inom de olika förvaltningarna. 

Kan inte alla träffas på en gång liksom, istället för att köra i parallella spår. Ja det där kan jag tycka 

är…! Som lekman som inte förstår organisationen kan jag tycka att det är jättejobbigt 

Spindel hade alltid varit personer som varit centrala för barnen som till exempel deras 
lärare. Man brukade göra mejlinglistor och på så sätt var det enkelt att hålla kontakt. Han 
var nöjd med spindelns funktion och tyckte att om det uppstod något att diskutera var det 
lätt att höra av sig till spindeln och få möjlighet att träffas.  
En mamma beskrev att hon själv höll i alla kontakter för sina barn, lärare, 
avlastningspersonal, LSS- samordnare med flera.  Under en period hade hon avsagt sig att 
ha en spindel för sin son. Hon hade haft många spindlar, vissa under kort tid. Nu hade 
föräldern återigen en spindel, en socialpedagog som hon utryckte förtroende för, men 
menade att spindeln oftast fanns i den grupp barnet gick och om den lades ner eller 
personal flyttade så försvann spindeln och en ny skulle utses. Att byta spindel ofta kändes 
inte bra.  

Jodå, det har varit många spindlar genom åren kan du tro. (…) 

Och är det då en person som inte känner Hanna riktigt så kan ju inte den kanske uttrycka hennes 

behov rätt heller. Sen är det ju mycket medicinskt kring Hanna. Och jag menar det känner jag att 

det kan jag ju inte bara lämna till vem som helst. 
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Föräldern menade att man borde ha mer långsiktigt tänkande vad gällde 
spindelfunktionen. Dottern bodde på flera håll och hade därför flera spindlar. Föräldern 
tyckte att det fungerade bra runt dottern. Personalen i skolan kände henne väl och föräldern 
hade stort förtroende för att de såg hennes behov och vad som var bäst för henne. Men om 
information kring dottern behövde lämnas vidare föredrog föräldern att ge den själv direkt 
och inte genom en spindel.  

5.3.5  Vilka förutsättningar ansåg föräldrarna måste finnas för att det skulle 
fungera så bra som möjligt för deras barn? 

Förälder. En förälder önskade att de skulle få fortsatt tillgång till korttidshemmet varannan 
vecka men att det skulle ske på dotterns villkor, så att hon skulle ha möjligheten att 
utvecklas så bra som möjligt, till exempel att hon skulle få sova mer för att orka med 
skolan. Föräldern tyckte också att kommunen inte skulle behöva vara så hård i sina 
bedömningar av antalet beviljade LSS-timmar. När skolan var stängd för planeringsdagar 
fick andra föräldrar hjälp med avlastning utan att behöva använda de beviljade LSS-timmar 
som ingick i den ordinarie veckotilldelningen. Men av henne krävdes att hon omfördelade 
de timmar hon hade fått beviljade för att hon skulle kunna få omsorgen under dessa dagar. 
Planeringsdagarna betraktades som extra, utanför den ordinarie beviljade tiden för 
avlastning. Föräldern påpekade att det tycktes gälla olika regler för olika 
kommuninvånare, eftersom till exempel ett barn tilläts att vistas på heltid på 
korttidshemmet. När hennes dotter hade varit svårt sjuk hade hon önskat att hon hade 
kunnat få avlösning på sjukhuset av någon som kände henne, men det hade inte varit 
möjligt. Att vaka dygn efter dygn hade varit tungt för mamman. Respondenten hade 
förståelse för att kommunen inte kunde hjälpa till om det inte fanns ekonomiska resurser. 
Men hon påpekade att man inte heller ska behöva bli så uppgiven och övergiven som hon 
med tiden blivit. Att veta var man som förälder har sina spärrar och hur mycket man orkar 
och klarar av kunde vara svårt. 

Ja, man blir rädd liksom vad händer, blir jag galen nu? Blir jag galen nu eller klarar jag det idag 

också? Och så läser man så mycket om det här med folk som misshandlar sina spädbarn och jag 

tycker att det är bedrövligt. Men samtidigt så förstår jag ju grejen, att det har ju klickat någonstans, 

föräldrarna blir desperata. Och kan man förhindra alla såna saker så tycker jag att man ska göra 

det. Just att man tänker det, tänk om jag blir tokig nu och tar alla hennes mediciner och proppar i 

både henne och mig så slipper vi det här.  

Föräldern menade att hon skulle ha behövt mycket mer stöd och hjälp än hon har fått. 
Under sommaren hade hon fått en extra helg med avlastning men för att få denna extra helg 
blev hon tvungen att göra ett läkarbesök för att få intyg på att hon var trött.   

En pappa uttryckte att organisationen och upplägget med Resurscentrum var mycket bra. 
Han hade dock intrycket att det saknades någon länk eller tjänst. 

Det inte är en person det är fel på utan om det saknas så klart är kedjan rätt så skör. Och någon 

lärare som inte vill vara med på tåget eller någon… men liksom förutsättningarna, de är ju goda att 

det ska funka med det, den organisationen. Så måste det ju vara.  

En annan förälder gav uttryck åt att kontinuitet vore något att eftersträva särskilt bland 
personal i skolan. I särskolan menade hon var det stabil personal som arbetat länge. 
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Föräldern beskrev att hon skulle behöva mer stöd och att det inte alltid var en fördel att 
involvera fler människor.  

Jo, det är klart men alltså det blir för många kockar kan jag säga. Alla ska tycka och…det är 

mycket snack och liten verkstad.  

Föräldern tyckte inte att det gick att veta riktigt vad som skulle behövas för hennes barn. 

5.4  På vilket sätt påverkades kommunens 
ekonomi?  
Ledning. Rektorn svarade att man kunde se att den nuvarande organisationen av 
specialpedagogiska insatser påverkat ekonomin. Det hade skett en väsentlig minskning av 
kostnaderna för vård på institution, vissa år hade man inte haft några elever/barn 
placerade i institutionsvård. Man arbetade för att hitta lösningar för barn på ”hemmaplan” 
vilket i sig inte fick innebära att barn inte fick det stöd de hade behov av. Rektorn påpekade 
att även om man inte institutionsplacerade barn, fanns ändå en kostnad för barnen. Tanken 
var att skapa lokala lösningar för att minska människors lidande. Genom att skapa sådana 
lösningar för barn/elever kunde man också behålla personal med kompetens och även ge 
möjlighet att utveckla denna. Om barn flyttades från kommunen befarade rektorn att även 
kompetent personal skulle försvinna. Resurscentrum finansierades med de befintliga medel 
som var avsatta i budget. Vid vissa tillfällen kunde det hända att man var tvungen att sätta 
in ekonomiska resurser med kort varsel, stödpersoner, kring elever som hade stora 
svårigheter vilket medförde ökade kostnader.   

Jag kommer aldrig att säga gör så här så sparar ni pengar, men vi använder pengarna på ett mer 

förnuftigt sätt. Jag använder dom i samverkan och därmed får vi bättre resultat tror vi och det 

har vi trott ända sedan starten. 

Respondenten påpekade att när skolan kommunaliserades drog man ner på resurserna till 
skolan i Strömstad och i hela landet. Därmed försvann de extra pedagogiska resurser som 
tidigare fanns till extra lärare de kompanjonlärare som tidigare funnits. Resurscentrum 
skulle under 2008 genomgå en utvärdering av det fristående Fyrbodalsinstitutet, inom 
Pinocchioprojektet. Rektorn menade att hon trodde på det goda resultat hon såg att de 
uppnått. Denna utvärdering hoppades hon skulle bekräfta detta. Hon menade också att det 
var viktigt att göra en genomlysning av verksamheten. När Resurscentrum startade 
byggdes verksamheten upp kring analyser av hur omvärlden fungerade då, därför var det 
nödvändigt att se över arbetet och dess inriktning för att på så sätt se vad som skulle kunna 
utvecklas eller förändras. Den biträdande rektorn påpekade att det fanns statistik över hur 
kostnaderna fördelades över åren och att man där kunde se till exempel de minskade 
kostnaderna för barn på institutionsboende. Statistiken användes av hennes chefer i 
budgetarbetet för att visa politiker att om man sköt till extra pengar fick man igen pengarna 
på sikt. Korttidsboendet som startade i Strömstad för två och ett halvt år sedan fanns inte 
tidigare i kommunen. Att som förut skicka alla barn som var i behov av denna boendeform 
till andra kommuner hade varit kostsamt. I igångsättningsskedet hade man haft stora 
kostnader men man räknade med att på lång sikt skulle kommunen tjäna på denna 
investering.  

Det jag tycker är viktigast av allt, är att barnen och familjerna är nära varandra. Och är det så att 

barnet är korttidsboende en vecka och så vill föräldrarna natta eller så då är det gångavstånd för 



 

34

 
många här i stan. Man behöver inte ta bilen och åka eller ta telefonen och ringa, det finns stora 

fördelar för barnet och föräldrarna, familjerna  

Personal. Personalen på Barn och ungdomsteamet berättade att lokala lösningar krävde att 
personalen hade kompetens och metodik för att utföra de olika uppdragen. Detta innebar att 
det hade varit ett långsiktigt arbete. Skulle man göra hemmaplanslösningar förutsatte det att 
man gjorde investeringar i utbildning. En specialpedagog ansåg att de sparade massor av 
pengar åt kommunen varje dag om man såg ur ett livsperspektiv. På vissa förskolebarn 
sparade man miljoner genom att ge dem stöd i ett tidigt stadium. En annan specialpedagog 
trodde att det var en besparing att inte skicka iväg barnen utanför kommunen utan att de tog 
hand om allting själva.  

Föräldrar. En förälder menade att om inte kommunen lyssnade på föräldrarna blev det i 
längden kostsamt. Hon påpekade att om man fångade upp föräldrar i tid och lyssnade på 
dem som var trötta och behövde hjälp, skulle detta vara lönsamt för kommunen. Istället för 
att ett barn kanske måste flytta till en institution för att föräldern inte orkade mer. Hon 
menade att kommunen inte tänkte ekonomi på sikt utan istället på var man kunde spara 
pengar här och nu. Kortidshemmet hade för närvarande inköpsstopp berättade föräldern 
som exempel. 

Det har vi fått höra att det är väldigt dyrt det här med korttids och allt det här. Priset, det spelar 

väldigt stor roll. Det får vi höra överallt att det är dyrt.  

En annan förälder hade inte funderat kring den specialpedagogiska organisationens 
betydelse för ekonomin, men undrade om detta var en dyrare organisation.  
En mamma menade att barn som behövde stöd måste få kosta. Ville kommunen spara 
pengar fanns det mycket annat man skulle kunna dra in på. 

Det är klart, det är så mycket man måste förebygga, man måste börja tidigt. Det kostar jättemycket 

att ha barn som inte fungerar längre fram i livet. Varenda liten vinst man kan göra och ju tidigare 

man kan göra det är otroligt viktigt.   

Politiker. En politiker menade att det fanns statistik och siffror som visade att kostnaderna 
för barn som behövde mycket vård, utredningshem eller behandlingshem hade minskat sen 
1999, medan behovet av omsorg av elever hade ökat något. Man hade skapat lösningar på 
hemmaplan och därför hade kostnaderna minskat i jämförelse med andra kommuner. 
Kostnaderna för vård på hemmaplanskontot var dock större än i jämförande kommuner, 
eftersom de själva utfört det arbete som tidigare lagts ut på andra kommuner. Därigenom 
hade utgifterna på hemmaplanskontot ökat. Sammanfattningsvis hade de en bra kalkyl på 
sitt arbete. En forskare från Linköpings Universitet hade uttalat sig om att en vinst med 
samverkan var att det blev mindre spillenergi. När man inte samverkade blev spillenergin 
cirka 40% både för brukaren och de professionella om de tvingades att springa mellan olika 
företeelser och verksamheter. Brukaren fick dessutom lämna ut sig för flera olika 
professioner. Respondenten hade genom sin egen erfarenhet som förskollärare under 15 års 
tid mött barn och familjer med komplexa problem. Föräldrarna hade blivit tvungna att 
utlämna sig inför många kompetenser där ingen höll samman. Att skapa en fungerande 
helhet hade varit hans huvudsakliga drivkraft. Men det handlade om ekonomi också: 
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Vi hade press på oss, stenhård press ekonomiskt. Men personligen för min del och för 

organisationens del så var det mer av vad vi såg av nyttan vi såg i det, i minskad spillenergi och 

kvalitativt för den enskilde. 

Respondenten menade vidare att det var deras uppdrag att ta vara på resurserna på bästa 
sätt. Respondenten var under den här processen ledande politiker i omsorgsnämnden. En 
annan politiker visste inte om modellen påverkade kommunens ekonomi men menade att 
de i det korta historiska perspektivet kunde se att de hade väldigt få institutionsplaceringar. 
Detta på grund av att de hade jobbat på hemmaplanslösningar. Han menade dock att de 
väntade på en uppföljning, där man kunde se om hemmaplanslösningarna hade inneburit att 
man löst problem eller om man bara hade avstått från att söka hjälp utifrån, för att man 
hade trott sig klara det bättre hemma. Respondenten menade också att de hade märkt att det 
var billigare att lösa saker hemma men ville inte påstå att han visste säkert att man nådde 
resultat i längden. Han sade att de professionella i organisationen ansåg sig veta detta men 
att han som lekman inte såg det helt tydligt. Han menade därför att de fick avvakta för att 
se vad utvärderingen skulle komma att visa. Hur verktygen för utvärderingen skulle se ut 
visste han inte, eftersom pengarna från Myndigheten för skolutveckling nyligen hade blivit 
beviljade. Han tyckte att det var ett intressant projekt.  

5.5  Vilka samhälleliga vinster kunde göras enligt 
föräldrar, personal och politiker? 
Ledning. Rektorn påpekade att man sett att antalet anmälningar och utredningar till 
socialtjänsten minskat. Man hade dock kunnat se en tillfällig uppgång under föregående år 
på grund av att flera familjer hade flytt från Barnvärnet i Norge och tagit sig till Strömstad. 
En annan positiv konsekvens var att människor inom Resurscentrums organisation hade 
god kunskap om varandras verksamheter. Hon menade också att yrkesrollerna blev 
tydligare när handlingsplaner upprättades för eleverna. De olika yrkeskategorierna var 
medvetna om var deras ansvar slutade och var nästa yrkesgrupp tog vid. Det kunde finnas 
en oro för att spetskompetens försvann när man arbetade med samverkan men rektorn 
menade att det snarare var så att man inte såg exakt vilken person som bidragit till 
utveckling. Ytterligare en positiv effekt var att ingen hade tolkningsföreträde före någon 
annan vad gällde det som kunde vara bäst för barnen, att analysera deras behov. Föräldrar, 
rektorer, pedagoger, socialsekreterare, alla röster skulle väga lika. Organisationen byggde 
på respekt och tillit. Hon ansåg att det var viktigt för barn, föräldrar och professionella att 
kunna lära av varandra. Hur vi såg på människor och hur vi såg på barn var viktigt. Hennes 
bestämda uppfattning var att man inte kunde leta fel hos barn:  

Hur och när blir ett barn fel? Vem bestäms det av? Ja det vet vi ju, skolan har traditionellt varit en 

institution som väldigt snabbt har bestämt det. Och det känner jag att det vill jag inte medverka i. 

Hon menade att samhällsvinsten var hur vi såg på människor och utryckte även att hon i 
visst mått var motståndare till att barn diagnostiserades, men inte var motståndare till att 
man utredde barns behov. Genom att benämna barn med olika bokstavsdiagnoser, menade 
hon, gjordes det enkelt för de vuxna. Då behövde de vuxna inte förhålla sig till hur vi 
hanterade barnets behov av. Detsamma ansåg hon om medicinering av elever men menade 
också att i vissa fall kunde medicinering vara avgörande för en förbättring av livsvillkoren. 



 

36

 
Men jag är motståndare till att skolan kan ha en tendens att sluta fundera över sitt eget uppdrag, 

genom att man tar genvägen till utredningsenheter och annat och ger barnen medicin. Och då 

tänker jag, att det har gått riktigt åt skogen. 

Den biträdande rektorn trodde att kriminaliteten hade minskat något genom att man 
tidigt fångade upp ungdomar. Socialtjänsten och polisen samverkade kring unga. Hon 
menade också att sysselsättning var mycket viktigt för unga människor. Att hitta 
arbetstillfällen för dem som hade svårigheter kunde vara problematiskt, men genom 
samverkan skapades stora kontaktnät där man kunde hjälpa ungdomar till lämpliga 
arbetsplatser. Hon menade att i en organisation som denna fanns många fördelar med att 
man kände varandra inom de olika yrkesgrupperna. När människor i dagens samhälle 
visade större egocentriska behov än tidigare, trodde hon att samverkan kunde vara ett sätt 
att sträva mot samma mål.  Man borde öka möjligheterna till kommunikation via tolk 
mellan invandrargrupper, flyktingar och det svenska samhället för att på så sätt undvika 
olika typer av konflikter. Positiva konsekvenser var, ansåg hon, att det genom 
Resurscentrum blev färre möten för föräldrarna. I och med att man sammankallade alla 
berörda till ett Rc-möte behövde föräldrarna berätta om sitt barns behov vid endast ett 
tillfälle. Man gjorde en handlingsplan tillsammans och det blev snabba insatser för 
barn/elev. Man hade även med habiliteringen på dessa möten, trots att den tillhörde en 
annan kommun. För barn/elever som hörde till habiliteringen kunde det vara svårt att 
förhålla sig till olika typer av handlingsplaner om man hade både en habiliteringsplan 
och en handlingsplan för skolan. Tidigare, när man använde korttidshem i andra 
kommuner, fanns det även där en handlingsplan. Respondenten menade att det blev för 
mycket att förhålla sig till för föräldrarna och även för personalen. Det fanns en risk att 
inget blev åtgärdat. 

Men här har man en handlingsplan.  Och sen att det går snabbt det tror jag på.   

Hon menade att det var viktigt att skräddarsy åtgärder för varje enskilt barn/elev. 
Den biträdande rektorn berättade dock samtidigt att hon även gjorde handlingsplaner enligt 
LSS på korttidsboendet som hon ansvarade för. Insatserna kunde skifta mellan minskat 
barnantal i en förskolegrupp till att en talpedagog eller en specialpedagog kom och arbetade 
enskilt med eleven eller med gruppen. Det kunde också vara specialpedagogisk 
handledning av en elevassistent, för att en elev som var inskriven i särskolan skulle kunna 
gå kvar i sin grundskoleklass. Respondenten menade att man inte utgick från färdiga 
lösningar utan försökte skapa de bästa förutsättningarna.  

Personal. En specialpedagog menade att det fanns både ekonomiska och mänskliga 
vinster. I alla kommuner över hela världen fanns det familjer som hade hamnat i fel spår, 
det kunde vara disfunktionella familjer eller med missbruksproblematik. De samarbetade 
inom Resurscentrum med socialtjänsten som i sin tur hade ett nära samarbete med polisen. 
Hon trodde att det blev billigare och att man fick nöjda medborgare. En annan 
specialpedagog tyckte att den här modellen underlättade för föräldrar att ta kontakt med 
olika yrkeskategorier redan från det att barnen var små. När de vistades på öppna 
förskolan, i Familjehuset, träffades alla och etablerade en naturlig kontakt med de olika 
professionerna. Att söka upp dessa om det var något man ville ha stöd och/eller hjälp med 
var därför lätt. Hon menade att som specialpedagog upptäckte hon barn i behov av stöd 
tidigt och kunde då fånga upp barnen och sätta in insatser så att problem överhuvudtaget 
inte uppstod. Att de klarade det på hemmaplan trodde hon var en vinst både mänskligt och 
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ekonomiskt. Hon menade vidare att det var väldigt skönt att som specialpedagog kunna 
vända sig till en annan profession som hon också kände personligen. Det gick snabbt och 
smidigt. Hon kunde också ringa till andra professioner och be om råd utan att berätta 
barnets namn och på det sättet behövde hon inte fråga föräldrarna om lov först. Detta kunde 
hon göra om hon behövde någon annans perspektiv eller yrkesvinkling. På det sättet 
väntade man inte utan kunde agera innan det hann bli ett stort problem.  

Föräldrar. En förälder menade att hon inte kunde se någon vinst för sin del men trodde att 
det kunde finnas förtjänster i systemet för andra föräldrar och barn.   

En annan förälder tyckte att det var ett bra sätt att organisera på. Han menade att när han 
nu fick möjlighet att tänka på detta, såg han att det var ett intelligent sätt att organisera 
kring barn i behov av särskilt stöd. Att de kunde skräddarsy lösningar var han mycket 
imponerad av.    

En tredje förälder påpekade att det nu blivit lättare för dem som hade små barn, när 
Familjehuset fanns där man samlat Mödravårdscentral, Barnavårdscentral och Öppen 
förskola. Det var en bra idé - en vinst för kommunen. Men menade också att föräldrar med 
äldre barn hamnade vid sidan av.  

Politiker. En politiker ansåg att arbeta med förebyggande insatser på ett positivt sätt och att 
arbeta med friskfaktorer gjorde att man motverkade stora problem. Därför var det en 
samhällelig vinst och en god affär. Att familjerna inte behövde ta kontakt med många olika 
instanser och utlämna sig till dessa tyckte han var en stor samhällelig vinst. Familjerna var 
mycket nöjda med att all den hjälp de behövde samlades på ett ställe. Professionerna 
flyttades så att säga till barnet och den stora samhällsvinsten var att barnet stod i centrum. 
Kritiken som hade framkommit från lärarna var att de ville ha sin gamla speciallärare 
tillbaka. Som det såg ut nu var alla verktyg som fanns för att stötta barn och familj samt 
lärare i skolan placerade under Resurscentrums tak. All resurspersonal var anställd av 
resurscentrum och skolan hade inga egna specialpedagoger. Informationen hur 
Resurscentrum fungerade vad som innefattades och hur man arbetade hade inte nått ut till 
lärarna. Integriteten upplevde inte respondenten som något problem. De hade gjort en 
utvärdering av familjernas upplevelser av resurscentrum och hur de hade utnyttjat alla delar 
och samtliga tyckte att det var positivt. Att kompetensen fanns samlad kring familjen 
upplevde man bara som enbart positivt. Denna undersökning omfattade både enkäter och 
direkta samtal med familjer som var med i resurscentrum. Respondenten trodde att detta 
positiva resultat berodde på att allt byggde på att lyfta upp styrkor och friskfaktorer hos 
familjerna.  

5.5.1  Vilka tankar inför framtiden fanns för hur den specialpedagogiska 
verksamheten skulle fungera på riksnivå samt på kommunal nivå? 

Ledning. Rektorn menade att skolministerns uttalande om speciallärare var slagord och 
valpropaganda. Den rikliga forskning som funnits av de tidigare speciallärarinsatserna i 
skolan hade resulterat i skapandet av den nuvarande specialpedagogutbildningen. Han hade 
tagit sina idéer om speciallärare ur luften menade hon. Vid kontakter med Skolverket hade 
hon fått uppfattningen att skolministern nyligen börjat modifiera sina uttalanden och trodde 
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att skolforskare och andra med kunskap börjat nå fram till honom. Hon påpekade också att 
det fanns lärare som ville flytta barn ur klasserna.  

Ja och det är det som lärarna sneglar på. Att någon tar barnen och tar bort dom… 

Om specialpedagogens uppdrag hade rektorn tänkt att arbetet skulle ske med barn/elever 
direkt i grupp/klass. Specialpedagogen skulle även utföra analyser av läromiljöer och 
miljöer där barn befann sig och utifrån detta föreslå insatser samt kunna diagnostisera och 
testa barn till viss del. Specialpedagogerna inom resurscentrum användes som personer 
med översikt till olika användningsområden. Om skolornas rektorer ville ha speciallärare 
fick de själva stå för deras utbildning menade hon. Att på så sätt arbeta för en exkluderande 
skola var inget hon trodde gav ett gott resultat.  

Personal. Personal på Barn- och ungdomsteamet, menade att en återkommande tanke var 
hur man skulle kunna ge elever det stöd de behövde utan att lyfta dem ur sitt 
sammanhang, sin klass, sin familj eller sin miljö.  

Och därför är väl det här med att lyssna på föräldrarnas idéer och försöka utgå från att det rätta är 

att barnet får stanna kvar i sitt ursprungssammanhang. Vi behöver fler specialpedagoger, vi 

behöver mer av den kompetensen, vi behöver det mer än en godhjärtad assistent. 

De tyckte att det var helt absurt att de som hade störst behov fick den sämst utbildade 
personalen. Det vill säga man tillsatte elevassistenter utan någon utbildning för att hjälpa de 
elever som hade störst behov. En specialpedagog menade att det ständiga 
utvecklingsarbetet kunde hon bli lite trött på. Det var hela tiden nya projekt på gång och 
det fanns oändliga möjligheter att vara med i allt möjligt. Inom Resurscentrum ville man 
utveckla verksamheten men ibland i för snabb takt.  

Nu ska vi utveckla resurscentrummötena. Det ska bli spännande, jag kan inte se hur vi ska kunna 

göra det just nu, men jag tänker att ja det kommer vi säkert att göra. Jag litar på processen och 

tillsammans kommer vi att tänka kloka tankar. 

Respondenten tyckte att verksamheten redan fungerade som hon önskade. Hon trodde på 
att barn skulle finnas i sin verkliga miljö och att man istället skulle titta mer på 
gruppstorlekarna. Hon menade att barn i behov av särskilt stöd behövde så många 
”standardbarn” som möjligt omkring sig för att kunna utvecklas. Hon var mycket nöjd med 
samverkansmodellen och förskoleteamet. Det gjorde att de kunde ta del av varandras 
kompetenser och om hon var osäker kunde hon konsultera någon annan.  
En annan specialpedagog hade känt att deras uppdrag ibland spretade lite väl mycket och 
att de hade lite för många uppdrag av varierande art. Hon önskade att hon kunnat lämna 
över vissa uppdrag till någon annan, som bättre kunde hantera dem. Det blev automatiskt så 
att hon gjorde mer av det som hon var bra på medan det hon var sämre på gjordes i mindre 
omfattning och det blev inte samma djup i detta. Det var ju inte tänkt att 
specialpedagogerna skulle jobba så mycket enskilt med eleverna, men det var många elever 
som behövde det, menade respondenten. 

Men just det här att få sitta med en pedagog och riktigt få ställa de här frågorna som hon (eleven) 

har gått och funderat på, jag menar i en stor grupp vem sjutton hinner möta såna frågor. Hon 

hinner inte ens ställa dem. Och det är mycket sånt tycker jag som gör att specialpedagogen inte 

bara ska jobba konsultativt och det här. Och bara hålla på med utredningar, men då kan det också 

bli väldigt spretigt. Men jag kan också tycka att förutsättningarna att vi ska kunna jobba, ja jobba på 

bägge de planen är att vi också möter barnen i daglig verksamhet. Det var det som var nackdelen i 
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specialpedagogutbildningen att de hade tappat verklighetsförankringen i det, de visste för lite om 

hur skolan ser ut idag. 

Respondenten hade gått ner i arbetstid för att orka med och spretigheten var en av 
orsakerna till det. Hon trodde att många upplevde att det var för mycket, men menade att 
det gick att organisera så att en specialpedagog jobbade konsultativt och inte hörde till 
någon skola. Hon kände sig lite orolig över att det pratades om att starta upp en 
speciallärarutbildning igen. Hon kunde se fördelar men kände också en oro. Hon menade 
att gå tillbaka till det som var förr, att man bara gick in och hjälpte eleverna, inte räckte 
utan att det var bra att ha specialpedagogperspektivet det vill säga ett mer handledande 
och konsultativt arbetssätt. Hon ansåg att hon arbetade mycket med enskilda elever men 
hade också samtidigt ett ovanifrånperspektiv, vilket innebar att hon kunde se på 
organisationen i sin helhet. Hon tyckte att hon och hennes rektor hade full kontroll på 
skolan både på hur personalen och på hur eleverna fungerade. Speciallärarna satt bara i sin 
vrå och till det ville respondenten inte gå tillbaka till.  

Men jag som har hela perspektivet och ser alltihop jag vet var de största behoven finns och då kan 

jag förklara det för dem. Jag kan hjälpa dig så att du lättare kan jobba med de här barnen, men det 

får du klara inom ditt uppdrag, men jag kan ge dig lite hjälp och du kan fråga mig och vi kan 

resonera. Och det är jag rädd att man tar bort om man tar tillbaka speciallärarna. Samtidigt som jag 

tycker att de ansvariga pedagogerna har rätt till hjälp med barnen på det sättet, man kan inte 

begära att man ska klara det inom klasslärarskapet. Och barnen behöver komma ifrån, de behöver 

få vila från sin grupp, de behöver ett forum för att ställa sina frågor.  

Föräldrar. En förälder menade att familjen nyligen fått det lite bättre tack vare ny 
medicinering av dottern. Men om denna förbättring var något bestående eller en 
tillfällighet kände hon var osäkert. Föräldern påpekade att hon på sikt trodde att dottern 
skulle behöva ett eget boende och hennes förhoppning var att det skulle bli i närheten av 
bostaden. På så sätt skulle hon kunna få vara i samma miljö, ha ett eget hem, och familjen 
kunde besöka dottern där. Hon påpekade också att hon önskat att hon fått mer avlastning.  

Att någon bara tar över en dag så att man får vila sig och slippa det här ansvaret. Det är inte bara 

sömnen i sig utan det tar ju på en att hela tiden ha ett barn intill sig som krampar och… 

Hon beskrev att en större flexibilitet, vad gällde avlastningen, skulle ha underlättat för 
henne och ökat förtroendet för dem som organiserade kring familjen.  
En annan förälder tyckte att Strömstads modell var något att ta efter för andra kommuner. 
Att samla alla verksamheter i samma lokaler, Familjehuset, var fördelaktigt. Det var en 
tillgång att det fanns förskolepersonal där som med öppna ögon kunde stoppa, upptäcka 
och hjälpa barn och föräldrar i tidigt skede.   

En mamma uttryckte sin förhoppning om att hennes barn skulle få bra liv. Det var viktigt 
att planera för framtiden och vuxenlivet menade hon. Barn med funktionshinder behövde 
lära sig att hantera vardagliga göromål för att ha möjlighet att ta del av samhället. Dottern 
skulle även i framtiden vara i behov av hjälp och komma att behöva heltidsboende med 
personal. Att det numera fanns korttidsboende i Strömstad var positivt menade föräldern. 
Föräldern påpekade att på riksnivå saknades nationella riktlinjer för att föräldrar och 
barn skulle få lika behandling i alla kommuner i Sverige. De riktlinjer och lagar som 
fanns tolkades olika menade hon. Som exempel pekade hon på att lagtexten om barn med 
funktionshinders rätt till kontaktpersoner var olika tolkad i olika kommuner. 
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Nationella riktlinjer att så här och så här gör vi när det gäller de här barnen. (…) För annars kanske 

någon kanske till och med känner sig tvingad att flytta för att man får det bättre i någon annan 

kommun.  Jag tycker också att det fokuseras för mycket på skolan, det finns en fritid också och det 

är tydligen inte viktigt.  

Politiker. En politiker tyckte att staten i vissa avseenden motverkade samverkan. Han 
menade att man skulle kunna göra mycket mer på riksnivå för att ge stöd till samverkan. 
Våren hade varit tuff för den drivande rektorn i organisationen på grund av att den nya 
nämnden hade lagt mycket på henne.  

Det blev lite tokigt, då vände vi på lite saken istället och tänkte vad kan vi göra istället för att 

beklaga oss. Hur gör vi då? Då jobbade vi fram en utbildning på fyra tillfällen för nämnden där vi 

utbildar dem i hur det hänger ihop. Sen gjorde vi också det här projektet (Pinocchioprojektet) där vi 

har diskuterat med ordförande att vara med i styrgruppen för det projektet. Då kommer hon att ha 

full koll på vad vi håller på med. 

På det sättet hoppades respondenten kunna få nämnden att förstå varför de hade dragit över 
budgeten. Nämnden ville skjuta bort ett antal miljoner från budgeten, men respondenten 
menade att det berodde på att det året innan hade lagts en mycket tajt budget. Om det dök 
upp ett enda barn som behövde tillsyn hela dygnet kostade det mycket pengar. Man hade 
inte någon marginal i budgeten, tillkom ett par tre ungdomar som behövde mycket stöd 
då räcker inte pengarna till.  

Nej, vi kan inte gråta för att det inte finns någon insikt inledningsvis utan vi får acceptera att man 

behöver underlag för att förstå och då är det vår uppgift att göra det. Där stöttar jag lite grand kan 

jag tänka. 

En annan politiker menade att han önskade att man även i framtiden skulle arbeta som man 
gjorde för närvarande men att man skulle utarbeta riktigt bra uppföljningsverktyg, så att 
det skulle framgå att det låga antalet institutionsplaceringar inte berodde på att man inte såg 
barnen och ungdomarna. Respondenten tyckte det var en brist att man var lite låst vid vad 
som fanns inom skola och socialtjänst. De ungdomar som inte fanns i skolan föll bort, och 
han menade att många ungdomar inte befann sig i skolan. Ett ökat fältarbete vore därför 
önskvärt. Han menade att avdramatiseringen av att ta kontakt med till exempel socialtjänst 
var en vinst, men samtidigt tyckte han att man måste kunna påvisa att det var så. 

5.6  Vilka problematiska aspekter kunde finnas? 

5.6.1  Makt  

Ledning. Rektorn menade att makt var något som man ständigt behövde förhålla sig till. 
Hon vände sig mot att man i elevutredningar pratade om expertnivå och då syftade till 
barnpsykiatri och socialtjänst. Att uttrycka sig så gick emot det som hon strävade mot, att 
allas röster skulle ha samma värde. Respondenten påpekade att maktbalans var något som 
man ständigt behövde vara observant på utifrån kunskap och kompetens men att de 
yrkesverksamma ständigt hade ett överläge. På Rc-mötena hade inte någon 
tolkningsföreträde. Detta hade tagits upp med personalen vid flera tillfällen.  Rektorn hade 
tillsammans med chefen för socialtjänsten en stor organisation med ungefär 90 personer 
anställda vilket innebar att det var många personer att hinna tala med om detta. Rektorn 
påpekade att många läkare som ställde diagnoser tog fram receptblocket och skrev ut 
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elevassistent till eleven. Hon menade att det var olämpligt av läkarna att definiera vad 
skolan skulle sätta in för typ av hjälp åt eleven. Ofta fick det till följd att föräldrarna 
blev lugna eftersom skolan blev tyst. Lärarna blev tysta för att någon lyfte ut eleven och för 
eleven fick det till följd att outbildade ungdomar och tanter från gatan kom in i skolan. Hon 
menade att detta var det mest oprofessionella som skolan någonsin gått in i, att anställa 
outbildade assistenter som skulle ta hand om de barn som hade de svåraste och mest 
sammansatta inlärningshindren. Barn som hade de största svårigheterna skulle ha de bästa 
pedagogerna menade rektorn.  

Jättegulliga, jätte ambitiösa, men folk med dålig utbildning som ligger på tjänster på 30, 35 timmar. 

Mmm så det här ska bli …skrämmande intressant när någon unge reklamerar sin skoltid utifrån 

detta. 

Rektorn ansåg att elever slentrianmässigt fick utskrivet assistenter med 75-80% 
tjänstgöring oavsett behov. Hon menade att det borde vara ett annat system där pengar 
fördelades så att det gick att lägga ut extra timmar i ett arbetslag, för att de kompetenta runt 
barnet skulle kunna möta dess behov. En revisor hon träffat hade funderat över hur mycket 
pengar elevassistenter kostade och hur dessa summor kunde användas på andra sätt. 
Respondenten påpekade att detta kunde ses som ett uttryck för läkares makt. På Rc-möten 
var läkare inte närvarande om de inte hade inbjudits av föräldrar. Vid något tillfälle hade 
rektorn lyckats omfördela resurser till pedagoger på skolan. Den biträdande rektorn 
påpekade att under Rc-mötena var det samtalsledararens uppgift att fördela ordet på ett 
sådant sätt att mötet blev demokratiskt och respektfullt. Hon ansåg att de hade 
utbildning i att leda samtal och fördela ordet. Hon tyckte att de lyckades genomföra 
samtalen på ett sådant sätt att det inte uppstod någon prestige eller maktkamp. För hur 
mötet skulle genomföras fanns en strikt mall som hjälpte till att hålla mötet på ett sådant 
sätt. Respondenten reflekterade över att man inte kunde veta om enskilda individers 
uttalanden vägde tyngre, om föräldern lyssnade mer på läkarens uttalande eller 
fritidspedagogens. Handlingsplaner upprättades jämlikt och vägde inte över åt någon 
yrkeskategori. Föräldrarnas ord skulle väga tyngst och även andra släktingar hade rätt att 
uttala sig. Ett stort ansvar vilade på samtalsledaren att fördela ordet och stoppa den som 
talade om för andra vad de skulle göra. På Rc-mötet fick var och en berätta vad de som 
yrkesverksamma kunde bidraga med.   

Personal. Personal på Barn och ungdomsteamet menade att kompetensmakt kunde 
förekomma, när det gällde till exempel överläkare, genom att föräldern tyckte att det var en 
viktig person som hade mycket kunskap. Socialtjänsten hade en annan slags makt för att de 
var myndighetspersoner och det därför fanns fördomar kring vad de kunde använda sin 
makt till. Respondenterna menade dock att den person som föräldern hade mest kontakt 
med och den som stöttade föräldern var de som fick mest makt.  De tyckte att 
förhållningssättet och organisationen var i en demokratisk anda. I och med att det var 
föräldern som var uppdragsgivare så var det dennes uppdrag som gällde. På Rc-möten 
skulle allas ord väga lika tungt, man fick samma frågor och allas åsikter lyftes fram. 
Strukturen eftersträvade en demokratisk anda. Demokratin byggde på ansvar och strukturen 
i resurscentrummötena byggde på allas ansvar. Alla fick tänka över vad de kunde bidraga 
med kring barnet och ingen insats värderades högre än någon annan. Resurscentrum 
försökte klargöra vad alla möten var till för och hur strukturen såg ut för att skapa en trygg 
miljö. På Rc-möten berättade de inledningsvis om mötesformen och pratade sen om barnet. 
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Det var många professioner som var inblandade ibland 20-30 personer. Att kunna samla 
alla hade varit en lättnad för familjerna. Mötena fick inte bli för rutinmässiga utan att det 
var viktigt att känna av stämningar också. Att alla pratade om barnets styrkor och förmågor 
hade varit en positiv upplevelse för föräldrarna. Respondenten hade upplevt detta som 
fantastiskt att alla drog åt samma håll och att barnet skulle få den hjälp det behövde utifrån 
den probleminventering som gjorts vid förmötet. En specialpedagog menade att hon var 
tvungen att jobba med sig själv för att inte utöva någon slags makt gentemot föräldrar. Hon 
ville att de skulle känna att hon var intresserad av deras önskemål och inte pådyvla dem sin 
åsikt.  De möten de hade i skolan var det rektorn som höll i och respondenten var noga med 
att föräldern var den som först fick berätta. De satt alltid kring ett runt bord så att det inte 
blev någon slags makt i rummet. Det var mycket som var genomtänkt för att föräldrarna 
inte skulle behöva känna att de hamnade i underläge. De här frågorna diskuterades också i 
specialpedagoggruppen. Respondenten ansåg att det var viktigt att hålla maktfrågor 
levande annars var det lätt att glömma bort dem.   

Föräldrar. En förälder beskrev att hon upplevt att kommunen inte lyssnat på hennes 
behov. Kommunen hade ramar för avlastning och hur umgänget mellan henne och barnet 
skulle ske. Föräldern påpekade att normalt utvecklades barn och behövde inte den omsorg 
och tillsyn som hennes barn ständigt var i behov av.  

Det är väl den som skriker högst som får hjälp men jag tycker inte att man ska behöva bli psykiskt 

sjuk för att få hjälp. 

Respondenten berättade att en förälder hon kände till mått så dåligt att kommunen tagit 
hand om barnet men hon påpekade att även föräldern behövde hjälp. Om en förälder blev 
helt slutkörd och kommunen måste köpa en institutionsplats kostade den en miljon om året. 
Kommunen borde backa upp föräldrar och ge det stöd de behövde på vägen och se det 
som en besparing. Hon menade att kommunen tvärtom resonerade kortsiktigt att det var 
ekonomiska besparingar som skulle göras här och nu.   

En annan förälder menade att han med två barn i behov av stöd getts tillfälle och mycket 
övning i att utrycka sina och barnens behov. Han upplevde att man lyssnat och tagit till 
sig hans synpunkter på kommunen. För föräldrar som tyckte det var svårt att uttrycka sina 
behov kunde det vara svårare menade han.  
Den tredje föräldern påpekade att om man inte tyckte på samma sätt som personalen 
gjorde, vad gällde barnen, kunde man bli betraktad som pessimistisk eller hysterisk. Detta 
orsakade att hon drog sig undan från samarbetet en tid. 

Jag gjorde det jag ville inte ha kontakt med alla dessa experter. Jag kände det att det kvittar, det 

händer… det kvittar lika.  

Hon hade inte känt sig respekterad för sina synpunkter och hon reflekterade över vilka 
kostnader det fört med sig att samla alla experter. I efterhand hade föräldern fått höra att 
hon gått med på och skrivit på papperet att barnet skulle gå i den specifika klassen.  

Ja, jo det gjorde jag ju, till slut. Men man tycker ju att det finns andra som borde förstå detta bättre, 

som är experter.  

Föräldern berättade att hon inte hade kunskap om hur kommunen organiserade kring 
barnen, den informationen hade hon inte fått. Hennes erfarenheter var att de olika 
personerna hon hade kontakt med på kommunen inte visste vad andra i organisationen 
gjorde. Hon förklarade det med att hennes barn var tonåringar och modellen fanns inte när 
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de var små. Men det var trots allt inte mer än ett år sedan hon gått in genom ”fel” dörr på 
Resurscentrum och därför fortfarande väntade på att hennes son skulle få någon 
kontaktperson som kunde hjälpa sonen på fritiden och därmed avlasta föräldrarna. Hon 
berättade att det varit Rc-möten kring barnen, men som förälder var det svårt att veta vilka 
personer man skulle ha med på mötet. Man valde dem man kände till, som skolpersonal. 
När sonen skulle börja på högstadiet gjordes inget överlämnande till den nya skolan trots 
att hans tidigare sex skolår inte hade fungerat. Man hade lämnat över den digra bunten med 
dokumentation men aldrig haft några personliga kontakter. Sonen fick gå i en vanlig klass 
men utan någon person som kunde stötta honom trots att han då fått sin diagnos inom 
autismspektrat. Föräldern ifrågasatte vad alla möten hon suttit på hade lett till. 

Då undrar jag varför jag har suttit (på möten) alla dessa timmar när det inte är värt någonting. Det 

är tydligen inte värt någonting då. Det är inte värt att prata om honom. 

När hon ifrågasatte beslutet att han skulle gå i en vanlig klass hade hon fått höra att hon 
skulle låta honom vara vanlig. Läraren hade kontaktat henne när det hade blivit kaos i 
skolan för sonen, vilket ledde till att sonen upplevde att han ytterligare en gång hade 
misslyckats i en klass. Detta fick det goda med sig att skolsituationen äntligen, efter dryga 
sex år, fungerade.  

5.6.2  Negativa konsekvenser eller motstånd 

Ledning. Rektorn upplevde inte några direkt negativa konsekvenser av modellen men 
påpekade att hon i sin ledarroll ständigt behövde vara alert, stark och fokuserad. När man 
arbetade på ett annorlunda sätt blev man ständigt betraktad. Den vanmakt lärare ibland 
kunde känna i skolan över att de inte kunde likrikta sin undervisning, projicerades på 
rektorn. Respondenten menade att något egentligt motstånd hade man inte mött under 
processen att starta Resurscentrum men att det var viktigt att gå ut och möta de 
missnöjesprojektioner som alltid uppstår. Sådana kunde finnas både mot socialtjänst, 
barnpsykiatri, specialpedagoger eller mot Resurscentrum. Det sätt man hittills använt sig av 
var information på skolorna. Man upptäckte då att en del rektorer inte uppfattade sin roll i 
organisationen och helhetsperspektivet utan menade att det helt låg på Resurscentrum att ge 
stöd till de elever som var i behov av sådant. Därför hade de ansökt om medel från 
Myndigheten för skolutveckling för att göra en utvärdering. På Resurscentrum tog man 
emot många studiebesök från ett flertal av Sveriges kommuner. Det fanns ett behov av att 
hitta modeller för samverkan. Det som rektorn upplevde som en skörhet i systemet var när 
chefer (rektorer) byttes ut. Det var svårt för den som kom utifrån och inte hade någon bild 
av hur Resurscentrum och den specialpedagogiska organisationen fungerade.  

…jag säger att det är svårt för organisationen klarar inte att avlära. För att du ska kunna lära och 

ha ett lärande perspektiv i organisationen så måste du också jobba med avlärning. Och det är det 

svåraste vi har att hantera. 

Hon påpekade att vi ofta faller in i gamla mönster när vi hamnar i krissituationer, antingen 
det är personliga kriser eller krissituationer på arbetsplatser 

Därför tror jag ibland att vi har alla med på tåget, nu kör vi och till Ljungskile åtminstone. Men så 

tittar man ut på perrongen och då står det någon där i alla fall. (…) Man blir aldrig färdig. Och ju 

mer färdig man blir desto mer ser man att man har att ta tag i och jobba med. Så självklart är jag 

inte nöjd, och sen uppstår det saker som man inte har en förberedelse för, därför man har inte 

kunnat läsa om det, man har inte kunnat dela någon annans erfarenheter av det. 
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Rektorn menade att Resurscentrum både var en del i kommunens organisation, som de 
skulle länka i, och samtidigt ”ägdes” de av alla dem som använde dess tjänster. Därför var 
det av stor vikt att alla chefer förstod sammanhangen i organisationen av de 
specialpedagogiska insatserna. Om så inte var fallet fick det till följd att hela arbetslag 
kunde tvivla på Resurscentrums organisationssätt. Hon menade också att de sett att 
rektorerna inte klarade av att ge specialpedagogerna det mandat de behövde för att utföra 
sitt arbete. Om lärare på skolorna sade att man ville ha en speciallärare och inte en 
specialpedagog, måste rektorn kunna förklara att den utbildningen inte längre fanns. 
Respondenten menade att man idag hade ett annat sätt inom ramen för att fördela uppdrag i 
skolan än man tidigare haft då det fanns speciallärare. Rektorerna på skolorna måste 
kunna förklara vad en specialpedagog var och hur man skulle använda sig av denna 
person. 

Rektorn måste kunna gå i armkrok med sin specialpedagog och ta tag i dom saker man 

gemensamt ser i elevvårdsarbetet och om det då är en rektor som inte klarar det, som inte har den 

kompetensen, då måste vi gå in och säga hallå! Nu ser vi det här, vad kan vi göra gemensamt, vad 

kan vi göra åt detta. 

En ny speciallärarutbildning skulle komma att startas, men respondenten menade att man 
inte hade planer på att anställa någon med den utbildningen inom Resurscentrum. Hon 
menade att har man en gång börjat arbeta med en helhetssyn kring barnet, vore det ett stort 
misslyckande att frångå det. För henne fanns inget annat arbetssätt än att de professionella 
slog en ring kring barnen och lade upp sina insatser utifrån en riskanalys. Den biträdande 
rektorn menade att alla som arbetade i kommunen inte hade kunskap om hur organisation 
och budget fungerade. Det kunde till exempel finnas avund för att särskolan hade hög 
personaltäthet. Detta beroende på att man inte hade kunskap om elever och arbetssätt. 
Respondenten mötte ibland personal som inte kunde förstå varför Resurscentrum hade en 
så stor budget beroende på att de inte hade kunskap om vad som ingick, till exempel även 
fritidsgårdarna. De brukade få förståelse när man förklarade arbetssätt och organisation. 
Organisationen hade vuxit och det var viktigt att man hålla sig till vad som varit kärnan 
från början, samverkan.  

Personal. Personal på Barn- och ungdomsteamet tyckte att ekonomin mellan deras 
organisation och vuxenresurscentrum kunde vara besvärlig i vissa sammanhang. De 
arbetade med barnperspektiv och hade ingen traditionell ekonomihantering så där kunde 
det bli en krock. I handlingsplanen stod det vad alla skulle göra och när det plötsligt var 
någon som inte gjorde sitt kunde det göra att de blev frustrerade. Det var en demokratisk 
modell, där man förutsatte att alla gjorde sitt och där ingen hade mandat att ifrågasätta 
eller se om det som skulle göras blev gjort. Respondenten trodde att tanken var att spindeln 
skulle ha den rollen, men det hade den inte. De hade mer och mer förstått hur viktigt valet 
av spindel var. I början lade de vikten vid familjens relation till spindeln, men nu hade de 
förstått att det inte alltid räckte utan att det var andra saker som måste till. De menade 
också att de flesta föräldrar tyckte att det var en god idé med Rc-möten men hade också 
hört att vissa inte kände sig bekväma med ett sådant möte. När de hade fått det förklarat för 
sig hur det gick till brukade det vända. En specialpedagog menade att en nackdel kunde 
vara att ”smågrupperna” och särskolan låg under Resurscentrums tak. Man kunde få 
känslan av att om man ville bli av med någon elev från rektorsområdet så kunde man 
placera den i den ”lilla gruppen”. Då blev det Resurscentrums ansvar och intresset från 
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skolan kanske inte var lika starkt att återföra barnet in i klassen. Detta beroende på att 
Resurscentrums budget finansierade den ”lilla gruppen”. Respondenten upplevde att om en 
elev hade gått in i de här resursgrupperna krävdes mycket medvetet arbete för att komma 
tillbaks till klassen.  Hon tyckte att en negativ konsekvens som kunde uppstå var att man 
kunde få för mycket information om en familj. Någon annan av personalen hade tolkat 
saker som gjorde att respondenten fick med sig en förförståelse som påverkade hennes bild 
när hon träffade föräldrarna. Man kunde bli för synlig, när alla lokaler var samlade, de som 
gick in för att besöka socialtjänsten kunde känna att många såg dem och hade kunskap om 
dem. En annan specialpedagog kunde förstå frustrationen hos personalen ute i 
verksamheten. De hade en hög arbetetsbelastning och hade då svårt att hinna ta till sig 
information och sätta sig in i olika saker. Även om de hade varit noga med att förklara hur 
specialpedagoger arbetade och hur Resurscentrum fungerade menade respondenten att det 
inte spelade någon roll hur mycket hon informerade. Det berodde på hur mottagaren hade 
uppfattat det.  

Vi får inte ge upp utan vi får tänka att ja okej vi tar det igen. Vi får missionera, vi är missionärer vi 

som är specialpedagoger i det här och får gå ut och berätta det här för personalen i skolan. Att så 

här är det organiserat och så här ser det ut. Och vi får prata om det och så får vi ge de här 

exemplen då. Jag tycker om att ge exempel, det tycker jag är det bästa att exemplifiera  

Respondenten menade att lärarna inte riktigt tagit till sig modellen, de ville hellre att 
respondenten skulle vara knuten till skolan och inte skulle ha åtaganden utanför. Personalen 
var lite misstänksam och undrade vad respondenten gjorde när hon inte var där. Detta 
trodde hon berodde på att de inte hade tagit till sig hur Resurscentrum fungerade. Hon 
tyckte inte att det var konstigt för det var komplicerat. Hon ansåg också att man ibland var 
tvungen att ha lite is i magen för att föräldrarna inte alltid var i fas med personalen vilket 
man måste ta hänsyn till. Det var upp till specialpedagogerna att hjälpa föräldrarna till 
insikt.  

Politiker. Ett annat problem menade politikern var att Resurscentrum var en oerhört bred 
organisation att arbeta med. Rektorn för Resurscentrum hade 70-80 utvecklingssamtal 
med sina medarbetare vilket var för många menade han. Det projekt som de nu arbetade 
med gick ut på att se till att hela organisationen och då framförallt lärarna var på samma 
basstation. 

5.7  Vilka förutsättningar skulle finnas för att denna 
modell ska fungera? 
Ledning. Rektorn menade att samverkansmodellen var ett pågående förändringsarbete. 
Det sätt Strömstad arbetade på gjordes inte någon annanstans i Sverige. Arbetet hade 
inneburit att man hade blandat professionella språk, kulturer och sätt att se på 
samhällsuppdraget. Resurscentrums framgångsrecept menade hon var att de hade 
gemensamma utbildningar och värdegrundsdagar samt särprofessionella 
utbildningsinsatser varje år. Tanken var att värdegrunden skulle genomsyra personalens 
förhållningssätt och visa sig i bemötandet av elever och föräldrar. Hon hade tillsammans 
med socialchefen haft en gemensam linje i sitt ledarskap från Resurscentrums start. Detta, 
tillsammans med att de även haft en politisk ledning som stöttat deras organisation och 
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målsättning, hade betydelse för verksamhetens utveckling. Hon menade att det var 
nödvändigt att en modell som denna kom ur ett behov. Det behövdes även politiska mål 
som stärkte samverkan och att man hade kommuninvånaren i centrum. På ledningsnivå var 
det viktigt att ha ledare som delade visionen och hade idéer om hur man kunde arbeta. 
Dessutom menade hon behövdes någon form av gemensam teoretisk grund. För att 
slutligen få modellen att fungera var det nödvändigt att knyta till sig kompetent 
professionell personal som var trygg i sin yrkesroll och hade förmågan att få med sig 
andra. 

De som är osäkra i sin profession i sin professionalitet och osäkra i sin yrkesroll de famlar efter 

gamla mönster, efter någonting att håll sig i något som de känner igen. 

Respondenten påpekade även att det också var en förutsättning att man hade en gemensam 
syn på samhällsuppdraget. Kunde man inte tänka att det var barnens bästa som var det 
centrala och man därmed förenades kring ett gemensamt barnperspektiv, menade hon, 
kunde man inte arbeta på detta sätt.    

Börjar vi kludda på och lägga krut på att lägga orsaker till svårigheter i barnet, då kan man inte vara 

i sånt här. Då blir det problem. 

Den biträdande rektorn påpekade att det behövdes en stark person som även brann av 
intresse för frågan. Det gjorde vår rektor i starten och gjorde även nu menade hon.  Det var 
ett omfattande arbete att starta en modell som denna. Det behövdes en stark tro på idén och 
förmågan att få med sig andra. Man måste även motivera och tala för sin sak på ett tydligt 
sätt för att få med sig politiker. Det måste även finnas ekonomiska förutsättningar. Den 
som ledde en verksamhet som denna måste också kunna delegera och ge frihet under 
ansvar.  

Man får nog inte var för styrande och tänka bara sitt för då har du inte med dig någon. Så om du får 

det och att man litar på att alla gör sitt bästa, så gör alla sitt bästa också. 

Respondenten menade att de allra flesta kollegor som arbetade på Resurscentrum var 
mycket ambitiösa ingen ville ge dåliga resultat, alla ville alltid göra sitt bästa.   

Föräldrar. En förälder hade uppfattningen att kommunens storlek hade avgörande 
betydelse för att få modellen att fungera. Kommunen skulle inte vara allt för stor trodde 
denne.  

Politiker. En politiker menade att för att skapa en samverkansmodell som denna behövdes 
uppbackning från politiker till 100 %, men också från förvaltningsledning och på 
arbetsledarnivå. Att ha oerhört engagerade och driftiga skolledare var allra viktigast. 
Rektorn och chefen för socialförvaltningen som drivit projektet hade inte klarat det utan 
uppbackning. Under arbetets gång hade det dykt upp både glädjeämnen och bekymmer. 
Han menade att nyckeln till att lyckas med en modell som denna var att man i alla led 
trodde på idén och kunde vara ambassadörer. Uthållighet och öppenhet var viktiga aspekter 

Projektet startades 1999 och 2003 hade vi en nydaning där vi gjorde en förändring i 

förvaltningsansvaret. Och nu måste vi som sagt beskriva var vi befinner oss för att kunna gå 

vidare, så uthållighet och vilja att utveckla är viktiga egenskaper.  

Respondenten berättade att rektorn var den absolut viktigaste personen för att detta skulle 
fungera. Utan support från förvaltningsledning och politiker hade hon inte orkat driva 
arbetet. Ett av uppdragen i Pinocchioprojektet var att se över hur Resurscentrum skulle 
fungera i framtiden, den dag rektorn gick i pension eller önskade utföra andra 
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arbetsuppgifter. En annan politiker tyckte att prestigelöshet inom både skola och 
socialtjänst var en viktig förutsättning. Han menade också att det fanns en risk att man höll 
på för länge och snickrade med hemmaplanslösningar innan man insåg att man behövde 
söka hjälp. Det var enligt honom också viktigt att ta till vara på varandras kompetenser 
istället för att diskutera vem som gör vad bäst. Han menade att inom de olika 
förvaltningarna förekom olika kulturer för yrkeskategorierna. Han menade också att det var 
viktigt med uppföljning. Han var rädd för att ungdomarna inte skulle få det stöd de hade 
rätt till. Det krävdes därför att skolan vidarebefordrade information till Resurscentrum och 
socialtjänsten om deras problematik. Om man då inte riktigt har den kulturen i skolan 
menade han att det kunde falla bort en del elever. Han hoppades att utvärderingen som nu 
skulle göras kom att ge den informationen. I tidigare utvärderingar kunde man se att 
kommunen hade följt rikskurvan för hälsa mycket bra i fråga om allt utom när det kom till 
unga vuxna mellan 21 och 30 år. Där hade de ett fruktansvärt brant ohälsotal. Detta tyckte 
han var alarmerande och det kopplade han till att kommunen med det nuvarande systemet 
inte riktigt såg alla barn och ungdomar. Han pekade också på att de måste veta att bra 
siffror innebar att det också var ett bra resultat och inte bara bra siffror.  

Det här är inte bara ett introvert projekt och det är en ganska viktig bit. Det kommer folk utifrån och 

är med i arbetet så jag sätter stor förhoppning till det. 

Respondenten menade att det hade varit svårt att nå ut med information till de egna 
kommuninvånarna och han trodde att det kunde bero på att man hade lagt ner mycket 
arbete på att informera andra kommuner om denna modell, men man kanske inte hade 
varit så bra på att berätta hemma om hur man arbetade. Respondenten påpekade att det 
kommit kritik från lärare mot resurscentrum för att man inte riktade sig mot barnen utan att 
de utbildade lärarna till att själva ta hand om dem, medan lärarna gärna ville att Rc-
personalen skulle komma ut och lösa problemet.  

Så det är inte någon halleluja föreställning här hemma på det sättet och det beror på att man från 

skolans håll traditionellt vill att någon ska komma och lösa problemet istället för att de själva ska få 

hjälp att lösa problemet. Sen ska man veta att vi bor inte i världens mest förändringsbenägna 

område. Så det har ju funnits ett motstånd alltså från skolans håll har det funnits ett ganska stort 

motstånd och de som jobbar fattar inte riktigt. Vad ska ni göra? Kom hit och ta hand om barnen de 

behöver ju hjälp. 

Om den här modellen ska kunna leva vidare utan de drivande personerna visste inte 
respondenten. Han trodde inte att den satt i väggarna ännu.  

Personal. En specialpedagog berättade att det var väldigt högt i tak i 
specialpedagoggruppen och att man kunde vara sig själv och känna sig trygg, på det sättet 
blev lärandeprocessen mycket lättare. Det här tillåtande klimatet trodde respondenten 
berodde på deras chef. Chefen såg medarbetarna och var alltid tillgänglig.         
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6  Diskussion 

I denna del kommer vi att behandla resultatet utifrån de karaktäristiska egenskaper som 
framkommit när vi studerat samverkansmodellen Resurscentrum. Det vi i den följande 
texten kommer att diskutera är modellen utifrån följande områden organisation, 
spindelfunktion, speciallärare, spetskompetens, mötesform, handlingsplan och helhetssyn. 
Vi behandlar även aspekter på inflytande av decentralisering, ekonomi, ledarskap och 
aspekter på makt- och demokratifrågor. 

6.1  Samverkansmodellen 

Organisation. Vi har i denna studie fokuserat på Resurscentrums organisation. Modellen 
bygger på att barnet är i centrum och man fokuserar på barnets styrkor och förmågor. 
Personalen uttryckte att en återkommande tanke var hur man skulle ge elever det stöd de 
behövde utan att lyfta ut dem ur deras sammanhang. Det fanns goda intentioner, man 
arbetade för en inkluderande skola i överensstämmelse med Salamancadeklarationen 
(Svenska Unesco, 1996) och FN:s standardregler (Lärarförbundet, 2006). Modellen bygger 
på Barns behov i centrum (BBIC) som är en kunskapsöversikt från Socialstyrelsen (2007). 
Den bygger i sin tur på FN:s barnkonvention om alla barns lika rättigheter.  

Modellen nämns som ett gott exempel för organisation av specialpedagogiska insatser hos 
Socialstyrelsen (2005) och Myndigheten för skolutveckling (2006) som efterlyser mer 
samverkan i kommuner.   

De föräldrar vi var i kontakt med kände inte till att det fanns någon modell för samverkan i 
Strömstad. Men de kopplade samverkan till sin praktiska verklighet som såg olika ut för 
varje familj. För en familj var korttidsboendet viktigt, för en annan var skolans bemötande 
av barnet det viktigaste och för den tredje var särskolan det mest betydelsefulla. En av 
politikerna trodde att det kunde bero på att man från ledningen informerat mycket ute i 
landet men inte lika mycket i den egna kommunen. Man hade inte lyckats förankra och 
implementera tankarna kring organisationen hos föräldrar, lärare eller rektorer på skolorna 
till fullo. Detta var ett problem som rektorn, personal och politiker uppgav fanns. Lärare 
eftersökte ”någon som lyfte ut barn ur klassrummet”. Rektorerna på skolorna hade en 
betydande roll för att förankra modellen ”de ska kunna gå i armkrok med sin 
specialpedagog” menade Resurscentrums rektor. Hon påpekade att om detta inte var fallet 
var det en skör länk. Föräldrarna berättade om lärarna i särskolan och var eniga om att den 
fungerade mycket bra tack vare de fantastiska lärarna där. En förälder beskrev lärarna som 
stjärnor på himlen, med en oerhört god förmåga att se sonens potential. Att de kunde vara 
så engagerade och så glada att det glittrade i ögonen på dem gjorde föräldern lycklig. Den 
personal vi träffade på Resurscentrum var även de mycket engagerade och entusiastiska för 
sitt uppdrag.  

Spindlar. I Socialstyrelsen (2007) har, på regeringens uppdrag, förutsättningarna för att 
samordna de handlingsplaner som finns för funktionshindrade analyserats. För att uppnå en 
samordnad planering krävs en övergripande planering av en huvudansvarig koordinator, 
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påpekar utredarna (Socialstyrelsen 2007).  Denna huvudansvarige koordinator kallades i 
Strömstad för spindel. När föräldrar sökte kontakt med Resurscentrum utsågs en av de 
professionella runt barnet till spindel som håller ihop och följer upp insatser 
(Socialstyrelsen & Specialpedagogiska institutet, 2005).   

Några av föräldrarna berättade att de hade flera spindlar samtidigt, andra föräldrar menade 
att de fick byta dessa ofta. Vilket de upplevde som negativt. Två av dem ansåg inte att de 
fått den önskade samordningen och hade därför avsagt sig spindeln under perioder. 
Spindeln hade inte mandat att fatta beslut, menade en förälder, vilket gjorde att föräldern 
ändå var tvungen att tala med flera personer. En förälder menade att det var viktigt att själv 
tala med alla i barnets nätverk för att inte information skulle gå förlorad. Två av föräldrarna 
menade att det varit många möten men konkret hade det inte gett något större resultat. 
Rektorn berättade att hon inte heller var helt nöjd. På ledningsnivå hade man nyligen börjat 
diskutera om de ”svårare” spindeluppdragen skulle styras i större utsträckning till personal 
i Barn- och ungdomsteamet. De spindlar som rektorn för Resurscentrum var minst nöjd 
med var skolornas rektorer. Hon trodde inte att de hade tid att prioritera uppdragen. 
Resurscentrum avsåg därför att utvärdera och utveckla spindelfunktionen under nästa år. 
Vår uppfattning var att det blev särskilt komplicerat för föräldrar till barn med 
funktionshinder, som hade ett stort nätverk runt barnet och dessutom fick lov att ofta byta 
spindel eller ha flera.   

Speciallärare. Kritiken, som framkom från lärarna över modellen, var att de ville ha den 
tidigare funktionen med speciallärare tillbaka. Som det såg ut nu var alla verktyg, som 
fanns för att stötta barn och familjer samt lärare i skolan, placerade under resurscentrums 
tak. All resurspersonal var anställd av resurscentrum och skolan hade inga egna 
specialpedagoger. Informationen om hur resurscentrum fungerade och vad som 
innefattades och hur man arbetade hade inte nått ut till alla lärare.   

Spetskompetens. En enkät som Resurscentrum enligt rektor skickade ut under våren 2007 
visade att de föräldrar som varit i kontakt med Resurscentrum var nöjda. De föräldrar vi 
intervjuade var inte lika nöjda som resultatet av enkäten visade. Barnen hade olika grader 
av funktionshinder inom autismspektrat. En av föräldrarna ansåg inte att hon fått det stöd 
och den hjälp hon behövde. En annan var förtvivlad över att hon fått vänta i över sex år på 
att sonen skulle få en diagnos och en fungerande skola.   

En förälder menade att det i särskolan fanns en stor spridning på barnens behov i samma 
klass beroende på mycket skiftande diagnoser. En förälder kände en desperation över 
svårigheten att förstå sitt barn och påpekade att det inte bara krävdes avlastning för barn i 
behov av stöd, utan även föräldrastöd och föräldrautbildning, för att hon skulle kunna möta 
sitt barns behov på ett bra sätt. Rektorn menade att genom samverkansmodellen kunde man 
skapa hemmaplanslösningar för barnen och därigenom kunde man behålla den 
spetskompetens, som fanns hos personalen. Gillberg & Peeters (2001) påpekar att det finns 
en risk om personal inte har spetskompetens inom autismspektrumområdet. Då kan de inte 
ge barnet det stöd som behövs utan personalen prövar sig fram. Därför borde alla som 
arbetar med autistiska barn ha grundläggande kunskaper om autism. Personalen på 
Resurscentrum menade att lokala lösningar krävde kompetens och metodik för att utföra de 
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olika uppdragen. Detta förutsatte att man gjorde investeringar i utbildning. Vi menar att det 
finns en risk med att i en liten kommun, där man har stor spriding av diagnoser, att man har 
övergripande kunskaper men inte djupa kunskaper om vart och ett.  

Mötesformen. En förälder var nöjd med det stöd han fått men tyckte att, mötesformen, med 
Resurscentrumsmöten var en för stor administrativ form. Det viktiga var inte mötet utan 
handlingsplanen påpekade föräldern. Han tyckte att det var bra att samla alla i barnets 
nätverk samtidigt, men formen för mötet tyckte han tog för stor plats. En av föräldrarna 
hade avsagt sig möten då hon upplevde att de varit för många och inte gett resultat. En i 
personalgruppen tyckte att ha en fast struktur på mötena gav säkerhet och möjlighet att 
improvisera. Müllern & Elofsson (2006) menar dock att det är viktigt att skapa 
administrativa strukturer för att kunna överföra visioner till organisationen och 
medarbetarna. Vi har reflekterat över om föräldrarnas möteströtthet kunde bero på att de 
redan varit på många möten på skolan innan de kom till Resurscentrummötet. Föräldrarna 
till barn med funktionshinder ägnade mycket tid åt sina barn. Deras ”tid” var oerhört 
värdefull och de behövde vara selektiva och prioritera vad som var viktigt för dem.   

Handlingsplan. En fördel med modellen var att alla i barnets nätverk samlades på 
Resurscentrums möten och tillsammans skapade en handlingsplan menade samtliga i 
personalgruppen. Några föräldrar beskrev dock att det fanns flera handlingsplaner, som till 
exempel habiliteringsplaner, Resurscentrums handlingsplaner samt skolplaner. Detta tyckte 
föräldrarna tog mycket energi och var krångligt. Den biträdande rektorn berättade att hon 
även gjorde handlingsplaner på korttidsboendet enligt LSS. Eftersom skolan oftast hade 
möten med föräldrar och elever och skapade handlingsplaner på skolan innan de tog 
kontakt med Resurscentrum. Därigenom kunde föräldrar och barn bli tvungna att vara 
delaktiga i flera handlingsplaner.  

Helhetssyn. Föräldrarna till barn med funktionshinder upplevde inte att man hade ett 
livsperspektiv, de uttryckte en oro över barnens framtida liv och hur de skulle få verktyg att 
klara det dagliga livet. Även barn/ungdomars fritid var ett område som oroade föräldrarna. 
”Det är 365 dagar på ett år, skola är det inte alla dagar. (…). Sommarlovet är 10 veckor”. 
Föräldrarna menade att det fanns brister i samverkan och relaterade till hur deras vardag 
fungerade.  Den brist i samverkan som personalen kunde se var den mellan Resurscentrum 
för barn och unga och Vuxenresurscentrum. Några i personalgruppen tyckte att ekonomin 
mellan deras organisation och vuxenresurscentrum kunde vara besvärlig i vissa 
sammanhang. De arbetade med barnperspektivet och hade ingen traditionell 
ekonomihantering, där kunde det bli en motsättning. Även politiker såg en brist på 
samverkan däremellan. I tidigare utvärderingar kunde man se att kommunen hade följt 
rikskurvan för hälsa mycket bra i fråga om allt utom när det kom till unga vuxna mellan 21 
och 30 år. Där hade de ett fruktansvärt brant ohälsotal. Detta tyckte han var alarmerande 
och det kopplade han till att kommunen med det nuvarande systemet inte riktigt såg alla 
barn. Det kunde också bero på att kommunen inte tog hand om ungdomarna på ett 
tillfredställande sätt när de gick över till Vuxenresurscentrum.   
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En förälder påpekade dock att det trots allt inte var mer än ett år sedan hon gått in genom 
”fel” dörr på Resurscentrum och därför fortfarande väntade på att hennes son skulle få 
någon kontaktperson som kunde hjälpa sonen på fritiden och därmed avlasta föräldrarna. 
Socialstyrelsen & Specialpedagogiska institutet (2005) beskriver att Strömstads 
utgångspunkt är att alla kommunala verksamheter ska ha kommuninvånaren i fokus. Detta 
betyder att de inte ska behöva hoppa runt i den kommunala organisationen för att få den 
hjälp de behöver. Enligt Kylén (1986) grundar sig helhetssynen på teorin att man, för att 
förstå en annan människa måste se till hela hennes person och den miljö hon lever i. 
Helhetsperspektivet, som beskrivs i Resurscentrums dokument har goda intentioner. Vår 
reflektion var att när det gäller barn och familjer med funktionshinder krävs att all personal 
har implementerat ett förhållningssätt med helhetsperspektiv för att det ska fungera. 

6.2  Ekonomi 

En person i personalgruppen menade att en nackdel kunde vara att ”smågrupperna” och 
särskolan låg under Resurscentrums tak. Man kunde få känslan av att om man ville bli av 
med någon elev från rektorsområdet så kunde man placera den i den ”lilla gruppen”. Då 
blev det Resurscentrums ansvar och intresset från skolan kanske inte var lika starkt att 
återföra barnet in i klassen. Detta beroende på att Resurscentrums budget finansierade den 
”lilla gruppen”. Respondenten upplevde att om en elev hade gått in i en resursgrupp 
krävdes mycket medvetet arbete för att komma tillbaka till ursprungsklassen. Enligt 
Resurscentrums dokument ska elever bara vara inskrivna i dessa grupper ett halvår i taget. 
Westling Allodi (2005) påpekar att en sund ekonomisk kontroll och sparsamhet är 
nödvändig när man ansvarar för samhälleliga resurser men att risken finns att 
organisationen tappar sina specifika mål ur sikte när den blir besatt av ekonomin. Elever 
som behöver stöd är en grupp som riskerar att drabbas när ekonomiska tendenser blir 
starka. Det drabbar inte bara dem utan till slut alla elever genom att det skapas ett försämrat 
socialt klimat och en försämrad arbetsmiljö påpekar författaren.  

En förälder menade att det behövdes mer långsiktigt ekonomiskt tänkande i kommunen. 
Om en förälder blev helt slutkörd så kommunen blev tvungen att köpa en institutionsplats 
kostade det en miljon om året. Kommunen borde backa upp föräldrarna och ge dem det 
stöd de behövde och betrakta det som en besparing. Föräldrar till barn som hade grava 
funktionshinder upplevde inte att de blivit lyssnade på. De upplevde inte heller att de fick 
”kosta”, kommunen påvisade att det var dyrt med plats på korttidshem. Kommunen hade 
dragit ner på kostnaderna för institutionsvård genom att skapa hemmaplanslösningar. De 
samverkande förvaltningarna hade gemensam ekonomi, inom Resurscentrum. Detta kunde 
få ekonomin i gungning, ett enda barns behov kunde spräcka budgeten. Westling Allodi 
(2005) påpekar att om de ekonomiska frågorna blir påtagligt prioriterade finns en risk att 
elever i behov av stöd upplevs som en belastning av skolorna, om de kostnaderna för 
resurserna skall tas ur den ordinarie potten. Därmed kan prioriteringar av ekonomin leda 
skolorna till en ökad differentiering av verksamheten. 
En politiker påpekade att det saknades uppföljningsverktyg som kunde påvisa att det låga 
antalet institutionsplaceringar inte berodde på att man förbisedde barn och ungdomar som 
behövde stöd. Personal och föräldrar var överens om att tidiga insatser för barn och 
ungdomar var en besparing. Familjehuset med familjecentralen upplevdes mycket positivt 
av både personal och föräldrar. 
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Rektorn på Resurscentrum hade tillsammans med socialtjänstens chef tänkt kring att de 
båda ledde verksamheter som ”läckte energi” och ville därför de förändra arbetssättet. En 
forskare från Linköpings Universitet hade uttalat sig om att en vinst med samverkan var att 
det blev mindre spillenergi. När man inte samverkade blev spillenergin cirka 40% både för 
brukaren och de professionella om de tvingades att springa mellan olika företeelser och 
verksamheter. Samverkan gjorde att föräldrarna, inte behövde ”lämna ut” sig för flera olika 
yrkesprofessioner. Detta var besparande ur både humanitär och ekonomisk synpunkt 
menade han. Vår reflektion var att en liten kommun var ekonomiskt sårbar när ett enda 
barns behov kunde stjälpa kommunens budget. Då krävs att barns behov prioriteras och 
sätts i centrum för att de inte ska upplevas som en belastning utan som en tillgång.  

6.3  Skolans kommunalisering  

Rektorn menade att det skett nerdragningar i och med skolans kommunalisering i hela 
landet och extra personalresurser försvann från skolan. Det innebar att de kompanjonlärare 
som tidigare funnits i skolan försvann. Gustafsson (2006) upplyser om att öronmärkningen 
av de statliga medlen till skolan togs bort 1993 vilket gjorde att kommunernas möjligheter 
att prioritera olika typer av verksamhet ökade. Decentraliseringen av ekonomi och 
verksamhetsansvar till kommunerna gav utrymme för en variation mellan skola och 
utbildning i landets kommuner. Kommunerna kunde välja att i större eller mindre grad 
prioritera skolan ekonomiskt, personalpolitiken kunde variera, man kunde också välja olika 
lösningar på organisatoriska och pedagogiska problem. 

6.4  Ledarskap 

Den som drivit och utvecklat idén med resurscentrum var dess rektor som upplevt ett behov 
av samordning. Betydelsen av hennes person som den som drivit projektet intygades både 
av politiker och av personal. Att få organisationen att fungera var till stor del hennes 
ansvar. Hennes tanke var att värdegrunden skulle genomsyra personalens förhållningssätt 
och visa sig i bemötandet av elever och föräldrar, berättade rektorn. På ledningsnivå var det 
viktigt att ha ledare som delade visionen och hade idéer om hur man kunde arbeta. 
Den biträdande rektorn menade att det behövdes en stark tro på idén och förmågan att få 
med sig andra. Man måste även motivera och tala för sin sak på ett tydligt sätt för att få 
med sig politiker. Det måste även finnas ekonomiska förutsättningar. Den som ledde en 
verksamhet som denna måste också kunna delegera och ge frihet under ansvar.  
Müllern & Elofsson (2006) beskriver det karismatiska ledarskapet. De menar att effekten 
av det karismatiska ledarskapet är att chefen kan påverka formandet av starka värderingar 
genom att arbeta med visioner. Den karismatiska chefen kan också förändra medarbetarnas 
värderingar och behov genom en process där han/hon ökar medarbetarnas behov av 
tillfredsställelse, förstärker deras moraliska tänkande samt motiverar dem till att göra 
gruppens mål till ett egenintresse. Vi upplevde att ledningen lade stor vikt vid 
värdegrundsarbetet och att medarbetarna i Resurscentrum delade chefens vision. Rektorns 
betydelse för Resurscentrums utveckling var oomtvistad. Visionen hade dock inte nått ut 
till all personal på skolorna. Det fanns en oro över hur Resurscentrum skulle fungera den 
dag rektorn avslutade sitt uppdrag. 
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6.5  Demokrati  

Personalen menade att förhållningssättet och organisationen var i en demokratisk anda. 
Personalen påpekade att inte heller andra yrkesprofessioner fick ifrågasättas, man utgick 
från att alla gjorde sitt bästa. I och med att det var föräldern som var uppdragsgivare var det 
dennes uppdrag som gällde. En politiker menade att det var väldigt viktigt att det var 
familjen som var i centrum för allt de gjorde.  Det var en demokratisk aspekt som han 
tyckte var viktigt att få fram. Helldin påpekar att ”eftersom graden av solidaritet i ett 
samhälle bestäms politiskt är samhällets syn på avvikelse till sist något som måste avgöras” 
(Helldin 1997 s.163).  För att delaktighet och medverkan ska kunna garanteras måste 
miljön utformas så att en funktionsnedsättning blir så lite handikappande som möjligt 
(Fischbein & Österberg 2003). Müllern & Elofsson (2006) beskriver att det demokratiska 
idealet kan bli lidande för att den karismatiska chefens implementering av de ”rätta” 
värderingarna ska fortleva. Vår upplevelse var att personalen var noga med att inte 
ifrågasätta andra professioners insatser. När beslut inte får ifrågasättas hämmar det den 
demokratiska utvecklingen.   

6.6  Makt 

Kommunen hade ansvaret att fördela stöd och avlastning till föräldrar som behövde sådant. 
Vem har makt och vem har rätt att besluta om vad man ska orka som förälder? Ska man 
behöva bli psykiskt sjuk för att få hjälp, undrade en förälder. En förälder beskrev att hon 
upplevt att kommunen inte lyssnat på hennes behov. Kommunen hade ramar för avlastning 
och hur umgänget mellan henne och barnet skulle ske och hon undrade om det var den som 
skrek högst som fick hjälp. En annan förälder menade att om man inte tyckte som de gjorde 
på kommunen, vad gällde barnen, så hade man varit pessimistisk eller hysterisk. Detta 
orsakade att hon en tid drog sig undan. Hon ville inte längre ha kontakt med dessa som hon 
kallade experter, hon var uppgiven. Hon hade inte känt sig respekterad för sina synpunkter 
och hon reflekterade över vilka kostnader det fört med sig att samla alla experter. I 
efterhand hade hon fått höra att hon gått med på och skrivit på papperet att barnet skulle gå 
i den specifika klassen. Vilket hon hade gjort, men hon tyckte att de som var experter borde 
ha förstått detta bättre. Danermark (2000) påpekar att det är vanligt att det finns skillnader i 
makt och inflytande mellan de personer som ska samverka. Dessa skillnader kan till 
exempel bero på utbildning och kön. Det kan vara oroande att samverka med personer som 
man upplever ha större makt i en process som man inte vet vart den leder. I samverkan 
finns det personer som företräder olika kunskapsområden och inom dessa områden finns 
det olika teoretiska perspektiv. Danermark (2000) menar att samverkan skulle tjäna på att 
klargöra dessa olika perspektiv på grund av att det skulle kunna göra förståelsen för de 
olika deltagarnas teoretiska utgångspunkter större och därmed öka möjligheten att komma 
vidare i samverkansprocessen. ”Lyckad samverkan handlar om att lära känna varandras 
synsätt och att kunna kommunicera kring dem” (Danermark, 2000, s. 28). 
En mamma kände sig orättvist behandlad eftersom hon visste att det fanns andra föräldrar 
som fått mer stöd än hon själv. Kommunen berättade att man gjorde skräddarsydda 
lösningar till familjer vilket i vissa fall uppskattades. Alla kommuninvånare har enligt 
grundlagen rätt till samma stöd och erbjudanden. I regeringsformen 1 kapitlet 9§ (lag 
1976:871) står det att man är skyldig att iakttaga saklighet och opartiskhet. Där fastslås 
även den likhetsprincip som alla förvaltningsmyndigheter är skyldiga att följa. Alla skall 
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vara lika inför lagen (Riksdagen). Vår reflektion är att Resurscentrums relation till några 
föräldrar har brustit i samverkan. Föräldrarna har känt sig övergivna av samhället och de 
uppfattade att deras barn var ”kostsamma” för kommunen. Vi menar att ingen kan ha makt 
att bestämma hur mycket en förälder ska orka, därför är det viktigt att respektera och vara 
lyhörd för föräldrarnas åsikter.   

Implementering. Resurscentrum har från det första projektet vuxit, relativt snabbt, och 
blivit en stor organisation. Socialstyrelsen (2007) beskriver att det behövs även en 
övergripande planering med en långsiktig implementering för att förankra arbetssättet. Men 
planeringen måste vara på den enskildes villkor annars finns det en risk att personens 
delaktighet och kontroll över sin situation motverkas istället för att öka. Frågan ”för vems 
skull” behöver ständigt vara i fokus.  

Prestige. En politiker menade att det fanns en risk, när man bestämde sig för 
hemmaplanslösningar, att man ibland kunde välja att inte se problemen när man inte 
klarade av dem utan behövde ta hjälp utifrån. Han menade att det var viktigt att det inte 
blev en prestigefråga. Skolorna försökte hjälpa barn i behov av stöd själva innan man bad 
resurscentrum om hjälp. Vi menar att föräldrarna hann bli möteströtta innan de kommit till 
resurscentrum. 

6.7  Avslutning 

Resurscentrum arbetade med utveckling inom olika områden konstant. Det man inte gjort 
kontinuerligt var att utvärdera verksamheten. Detta skulle nu påbörjas genom 
Pinocchioprojektet då även utomstående utredare skulle vara behjälpliga i utvärderingen. 
På grund av att utvärdering inte gjorts kan utveckling inom vissa områden ha blivit 
eftersatt. Till exempel inom autismområdet där ny forskning skapar nya förutsättningar för 
att tvärvetenskapligt möta barnen och föräldrarnas behov. Att kontinuerlig utföra 
utvärderingar kunde vara ett sätt att visa var brister fanns för att man ska kunna åtgärda och 
förbättra modellen. Enkäten som Resurscentrum skickat ut till föräldrarna visade att alla 
var nöjda med det stöd och de insatser de fått av Resurscentrum. Vi befarar att de föräldrar 
som var missnöjda var så uppgivna att de inte orkade beskriva missnöjet i enkäten eller ens 
besvara den. För att återskapa förtroende mellan Resurscentrum och dessa föräldrar krävs 
att spindelfunktionen stärks och att spindeln blir mer aktiv i kontakten med föräldrarna. Att 
spindeln ska vara så aktiv att den kan ta över processen när föräldern så önskar och inte 
orkar mer själv. Barn med grava funktionshinder riskerar att falla mellan stolarna till viss 
del för att de är kostsamma för kommunen. Ekonomi kan vara ett skäl att inte se barnen och 
föräldrarnas alla behov. Westling Allodi (2007) beskriver att man i Storbritannien och USA 
har använt sig av en tredje oberoende part, en slags medlare, då konflikter mellan kommun 
och föräldrar uppstått. Det kan vara ett stöd till föräldrar som har upplevt svårigheter i 
samverkan med kommunen.  

Vi anser att Strömstads samverkansmodell hade många goda egenskaper som kan vara en 
inspirationskälla för andra kommuner i deras utveckling av samverkan.  
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Bilaga 1 

Intervjuguide 

Syfte 

Syftet med studien är att studera det karaktäristiska för modellen av den 
specialpedagogiska organisationen i en kommun. 

Frågeställningar: 

Hur arbetar politiker och personal i Strömstads kommun för samverkan kring barn i behov 
av särskilt stöd? 
Hur har Strömstads samverkansmodell blivit till? 
Vad får denna modell för konsekvenser för det enskilda barnet och dess familj? 
Kan man se att samverkan och organisation av specialpedagogiska insatser påverkar 
kommunens ekonomi?  
Vilka samhälleliga vinster kan göras enligt föräldrar, personal och politiker?  
Vilka problematiska aspekter kan finnas enligt föräldrar, personal och politiker? 
Vilka förutsättningar måste finnas för att denna modell ska kunna fungera?  

Politiker:  
Strömstad har en dokumenterad samverkansmodell, känner du till hur den startade och 
förankrades i kommunens organisation?  

Hur arbetar politikerna i Strömstad för samverkan kring barn i behov av särskilt stöd?  

Kan man se att samverkan och organisation av specialpedagogiska insatser påverkar 
kommunens ekonomi?   

Vilka samhälleliga vinster kan finnas?  

Kan du se några problematiska aspekter med modellen?  

Vilka förutsättningar tror du måste finnas för att denna modell ska kunna fungera?  

Vad anser du att Strömstads samverkans modell får för konsekvenser för det enskilda 
barnet och dess familj?  

Hur ser du på maktaspekten i den här modellen?  

Har du tankar inför framtiden hur du vill att den specialpedagogiska verksamheten ska 
fungera på riksnivå samt på kommunal nivå?  

Något du vill tillägga?   
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Personal (ledning, ekonom, specialpedagoger och socialsekreterare…)  

Hur ser en vanlig dag på arbetet ut för dig?  

Strömstad har en dokumenterad samverkansmodell, känner du till hur den startade och 
förankrades i kommunens organisation?  

Hur upplever du att denna samverkansmodell fungerar i ditt arbete?  

Upplever du att samverkan och organisation av specialpedagogiska insatser påverkar 
kommunens ekonomi?  

Har du upplevt några positiva eller negativa konsekvenser av denna samverkans modell? 
Har ni mött något motstånd och hur bemöter ni i så fall detta motstånd?  

Vad anser du att denna modell får för konsekvenser för det enskilda barnet och dess familj?  

Hur ser du på barn och föräldrars integritet i en samverkansmodell som er?  

Hur ser du på maktaspekten i den här modellen?  

Kan du se någon vinst eller någon problematik med kommunens organisation av de 
specialpedagogiska insatserna för dig och ditt barn?  

Vilka konsekvenser får Strömstads samverkansmodell för kommunen?   

Vilka förutsättningar anser du måste finnas för att denna modell ska fungera?  

Vilka samhälleliga vinster kan finnas?  

Kan du se några problematiska aspekter med denna modell?  

Har du tankar inför framtiden hur du vill att den specialpedagogiska verksamheten ska 
fungera på riksnivå samt på kommunal nivå?  

Har du några önskningar om hur de specialpedagogiska insatserna ska fungera i framtiden?  

Något du vill tillägga?          
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Föräldrar:  

Kan du berätta om ditt barn?  

Hur ser en vanlig dag/vecka ut för ditt barn och dig?  

Hur upplever du det stöd som ditt barn och din familj får i Strömstad?  

Vilka personer har ni kontakt med?  

Upplever du att det finns samverkan mellan olika instanser i Strömstad kommun?  

Vilka förutsättningar tror du måste finnas för att det ska fungera så bra som möjligt för ditt 
barn?  

Kommunen beskriver att det finns ett helhetsperspektiv för insatser runt barn i behov av 
särskilt stöd. Hur upplever du det helhetsperspektivet?  

Har ni en kontaktperson eller spindel för ert barn?  I så fall hur fungerar den kontakten?  

Upplever du som kommuninvånare att samverkan och organisation av specialpedagogiska 
insatser påverkar kommunens ekonomi?  

Kan du se någon vinst med kommunens organisation av de specialpedagogiska insatserna 
för dig och ditt barn?   

Hur ser du på maktaspekten? 
   
Kan du se någon problematik med den här organisationen?  

Har du några tankar inför framtiden om hur du vill att den specialpedagogiska 
verksamheten ska fungera på kommunal nivå samt på riksnivå?   

Har du några önskemål/önskningar eller funderingar inför de fortsatta specialpedagogiska 
insatserna för ditt barn?  

Något du vill tillägga?       
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Bilaga 2 

Maria Engstam                                                   Stockholm 2007-10-16 
Margareta Lindquist 
Specialpedagogiska programmet 90 hp 
Lärarhögskolan i Stockholm      

Till berörda föräldrar, personal och      
politiker i Strömstads kommun        

Hej!  

Vi är blivande specialpedagoger som nu går den avslutande terminen på Lärarhögskolan i 
Stockholm och under denna tid ska vi utföra ett examensarbete. Under våra studier har vi 
läst om Strömstad kommuns modell för organisation av de specialpedagogiska insatserna. 
Därigenom har vi fått intresse för att studera detta på plats och vill därför utföra vårt 
examensarbete i ämnet. Syftet med uppsatsen är att studera det karaktäristiska för en 
kommuns modell av den specialpedagogiska organisationen.   

Under vecka 43 kommer vi att vistas i Strömstad för att intervjua politiker, personal och 
föräldrar om hur de ser på verksamheten. Vi hoppas att du kan tänka dig att bli intervjuad.  
Intervjun kommer att ta ca 45 - 60 minuter.  

Det är frivilligt att delta i denna studie men vi är mycket tacksamma om du har möjlighet 
att delta. Din medverkan är betydelsefull för oss. Alla intervjuer kommer att skrivas på ett 
sådant sätt att ingen ska kunna kännas igen, det vill säga alla kommer att avidentifieras, och 
endast undertecknade kommer att ha tillgång till materialet.   

Det bearbetade materialet kommer att redovisas i vårt examensarbete. Är du intresserad att 
läsa den färdiga uppsatsen kan vi skicka den till dig. Om du har några frågor eller 
funderingar kontakta oss gärna.  

Tack på förhand för din medverkan!   

Med vänliga hälsningar   

Maria Engstam    Margareta Lindquist 
Mobil: 073-9825575   Mobil: 0708-732480  
Maria.Engstam@student.lhs.se    Margareta.Lindquist@student.lhs.se 


