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• I Degerfors finns det totalt   

9 531 invånare och 965 

familjer med barn under 18 

år. 

 

• 20 % barn 0-18 år 

• 1-2 barn är en vanlig 

familjestorlek 

     

 



Organisation för folkhälso- och barnrättsfrågor 
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Degerforsmodellen                       

– kraften att verka tillsammans 
 

Familjestöd och stöd till barn som far 

illa eller riskerar att fara illa 
 

Den röda tråden i Degerforsmodellen kan 

beskrivas som en cirkel för samverkan 

utifrån befintliga arenor. 
 

För att;  

• ge alla föräldrar i Degerfors möjlighet 

bli stärkta i sitt föräldraskap 

• stötta upp barnen så de har ett gott liv 

som följer det enskilda barnets 

utvecklingslinje.  

 



Degerforsmodellen bygger på: 

 
• Barnets bästa  - BK 

• Skyddsfaktorer och tidiga 

insatser 

• Rätt insatser och insatser av 

god kvalitet 

• Framgångsrika investeringar 

kan kompletteras, men aldrig 

ersätta det generella utbudet 

• Barn med omfattande 

problematik behöver ofta stöd 

under hela uppväxten 
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Hur vi jobbar 

Medborgare 

Verksamhet 

Styrning 

SKL:s styrsnurra för utveckling och förbättring 

Guide för planering, uppföljning/analys 

och åtgärder i kommunövergripande styrning 



Degerforsmodellens styrgrupp                                                 

- kraften att gå åt samma håll 

Styrgrupp 
Degerforsmodellen 

Gymnasieskola 

Förskola/skola 

Primärvård 
Socialtjänst 

Folkhälsa 

Förvaltnings- 

/verksamhets 

chef/ strateg 



Systematiskt arbete med utgångspunkt 

från förbättringshjulet (PDCA) 

vad vill 
uppdragsgivaren? 

mål/beställning 
utför jobbet 

vad/hur göra? 

hur vet vi om vi 
har gjort ett bra 
jobb?  

följa upp 

… alltså mäta 

analysera resultatet 

agera/förbättra 



Degerforsmodellens utvecklingsresa i 

praktiken 

Pinocchio 2007 SIG 2015 

IOR 2013 



Vägledande samspel - ICDP 

Goda relationer kan bidra till att barnet får 

bekräftelse och därmed en ökad 

självkänsla och detta i sin tur kan verka 

som skyddsfaktor och psykiskt 

välmående 

Målsättning är att öka kvaliteten på 

samspelet mellan barn och barn, 

mellan vuxna och barn samt vuxna emellan 

genom att utveckla 

förtroendefulla relationer samt 

empati och lyhördhet i tankar och 

handlingar. Stärkt kompetens vad gäller språk 

och kommunikation. 

 



Vägledande samspel - ICDP 

hälso- och sociekonomisk 

bedömning 

  

Arbetet kostnadseffektivt om: 
• 1 person ej hamnar i tungt  

narkotikabruk, inom 30 år eller om  

 

• 1 barn av 500 inte drabbas av  

allvarliga sociala/psykiska besvär 

 

 

Kostnad för kommunen för 1 ungdom med lätt psykisk ohälsa 285 Tkr 

Kostnad för fem års utbildningsinsats inom ICDP 245 Tkr 

 



6-12 år  

Pinocchio 

Vägledande 
samspel 

Pinocchio  

Arbetsgrupp 

Pinocchio 

Ledningsgrupp 

Genom projekt 

Pinocchio 2007-2009 

utvecklades 

arbetsmodellen som 

bygger på samverkan 

mellan skolan och 

socialtjänst kring barn 

med normbrytande 

beteende. 

 

Nu ordinarie 

verksamhet. 

Samhällsvinst – tidigt skede 

Kommunen får tillbaka satsade pengar – 10 år 



Pinocchio 
• Samverkan mellan föräldrar, skola 

och socialtjänst 

 

• Barn med normbrytande beteende 

(6-12 år) från samtliga F-6 skolor 

 

• Trots, ilska, överaktivitet, 

koncentrationssvårigheter, 

svårigheter med kamrater, bryta mot 

föräldrars regler, snatta, vandalisera 

mm. 

 

• Modellen bygger på ett systematiskt 

arbete för att stärka skyddsfaktorer 

och minska riskfaktorer 

 

 

 



Pinocchio 
• Parallellt arbete i skolan mellan barn och 

pedagoger och i hemmet mellan föräldrar 

och föräldravägledare 

 

• Vägledande samspel (ICDP) 

 

 

 

 

 

 

 

• Mått: Andel barn och unga som uppger att 

de förbättrat sin emotionella hälsa efter 

avslutat deltagande i Pinocchio inom 

Degerforsmodellen   

 

Föräldravägledare 

• Föräldrastödmöten 

• Samarbetsmöte 1 gång 

per termin. 

• Uppföljningsmöte 1 

gång per termin. 

 

 

 

 

Pedagoger 

• 5 min per dag med elev 

• Samarbetsmöte 1 gång 

per termin. 

 Uppföljningsmöte 1 

gång per termin. 

 



SDQ- mätningar 

• Mätningar över tid löper som en röd tråd 
genom Pinocchioarbetet, för att se om en 
förändring är en förbättring 

• Mätinstrument för detta är SDQ- formulär 
(The Strengths and Difficulties Questionnaire 
– styrkor och svårigheter) 

• Syftet med SDQ-formuläret är att göra en 
bedömning av barns beteende och utifrån 
denna bedömning få en uppfattning om barns 
psykiska hälsa 



Resultat 

• Mätningar för 18 barn har analyserats 

• Generellt så har förbättringar gjorts från 

första till sista mätning för alla 18 barnen  

• I 6 av fallen upplevde både barn, föräldrar 

och personal förbättringar. 

• 14 av 18 barn upplever själva förbättringar 

i sitt beteende och i sina känslor, vilket är 

en mycket viktig indikator för arbetet. 

 



Slutsats 

• Förbättringar har gjorts för de allra flesta barn 
som deltagit i Pinocchioarbetet. Tydligast är 
detta för de emotionella symptomen 
(huvudvärk, magont, oro, nedstämdhet, 
otrygghet etc.) Det är av stor vikt att i ett tidigt 
skede minska psykosomatiska symptom hos 
barnet för att förebygga psykisk ohälsa i 
framtiden.  

• Även uppförandeproblem är något som både 
barn, föräldrar och skolpersonal upplever 
minskar.  



Social insatsgrupp – SIG                                        

Från 13 år upp till de som avslutat gymnasieskolan  
projekt 2016-2018 

 

 
Vägledande 
samspel 

SIG - 
Arbetsgrupp 

SIG - 
Beredningsgrupp 

SIG - Styrgrupp 

Samhällsvinst – tidigt skede (dag 1) 

Kommunen får tillbaka satsade pengar – 8 år 



SIG 
• Snabb samverkan kring ungdomen 

utifrån en helhetsbild                          

- socialtjänst, kultur och utbildning, 

polis samt folkhälsa 

 

• Unga med normbrytande beteende 

(från 13 år) 

 

• …kommer från en socialt och 

ekonomiskt utsatt situation, har familj 

och vänner som begår brott, 

normbrytande beteende, presterar 

dåligt i skolan, skolkar regelbundet, 

dömts för brott, uppvisar flera 

riskfaktorer samtidig 

 



SIG 
• Syftet med social insatsgrupp är att genom 

samverkan arbeta förebyggande med 

ungdomar som är i riskzon för att utveckla 

en kriminell livsstil/missbruk.  

 

• Vägledande samspel (ICDP) 

• Ökad måluppfyllelse och behörighet 

till gymnasieskola, 

högskola/universitet. 

• Ökat stöd till barn och unga som far 

illa eller riskerar att fara illa.  

• Ökad strukturerad samverkan mellan 

förvaltningarna samt externa aktörer. 

• Motverka rekrytering och underlätta 

avhopp från en kriminell livsstil. 

 

 

 

 



www.degerfors.se 

www.degerfors.se/familjeguiden 

http://www.degerfors.se/


Lärdomar 

 

Lärdomar och tips 

 

• Tydlig grundsyn - samsyn 

• Utgå från befintlig verksamhet och barn/familjers 

behov 

• Göra rätt saker – göra saker rätt! 

• Tonårstiden – en viktig tid för familjestöd 

• En väg in i kommunen! Guide 

• Samverka, se in i varandras arbetssituationer – 

öka förståelse 

• Vikten av att bygga styr och ledningssystem 

• Stöd från ledning  

• Seminarier som metod för möten 

• Profilbilder 



 

 

Cecilia Ljung 

cecilia.ljung@karlskoga.se 

 

www.karlskoga.se/folkhalsa 

www.degerfors.se/degerfors

modellen 
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