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Förord 

Att ha fått möjligheten att berika sig på kunskapen om förebyggande arbete i föräldrastöd 

har varit lärorikt, intressant och utmanande. Motivationen att undersöka hur vårt 

föräldrastöd fungerar har varit en drivkraft, just för att barn är särskilt utsatta individer. 

Därmed är föräldrastödet så viktigt. Vi vill tacka våra familjer för stöd och framförallt 

tålamod, då uppsatsskrivandet ibland kan vara en frustrerande process. Vi vill vi tacka vår 

handledare Erik Nordström för allt stöd, bra tips och råd i handledningen. Slutligen vill vi 

tacka varandra för ett gott samarbete i skrivprocessen.  
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Abstract  

Title: ”Parents have never been so knowledgeable…but at the same time, so doubtful” 

To become a parent is for the most parents a wonderful experience in life. Happy times 

follows by challenges that puts the parenthood on its peak. Sweden has a widely-spread 

parent support through the government. One way of giving parents support is through a 

family centre. The purpose is to give help and support to parents. Despite the widely-

spread parents support, research show that the mental illness for youth are increasing 

within the ages of 13 and 15 years old. According to research data the increase of mental 

illness among youth has double in the last 30 years. The aim of this research is to examine 

how professionals working at the familycenters perceive how they can support families to 

prevent mental illness among youth. The aim is divided into two different questions where 

perceived shortcomings and well functional factors examines. The factors to be analyzed 

is to find out in which way these factors possibly can affect mental illness among youth. 

The method used was a qualitative interview design with professionals working at the 

familycentres. Three focusgroupinterviews were conducted with ten professionals working 

at familycentres including nurses, teachers from kindergarden and curators. The interviews 

were held in two provinces in southern Sweden. Data was audio-recorded and transcribed, 

and further subjected to qualitative content analysis. The result of the study indicates that 

from the categories; a parent resources perspective, availability as a resource and 

cooperation as a resource, affect the child at different levels through functional factors and 

shortcoming factors. The conclusion is that parental support is a complex theme and the 

identified functioning and shortcoming factors exist at different levels in society that 

interact and influence each other. The way they interact and influence each other becomes 

crucial for how the support reaches the child. 

Keywords: Mental illness among youth, Familycenters, General parental support, 

Bronfennbrenners Ecological systems theory, Preventive work. 
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Sammanfattning 

Att bli förälder är för de flesta en fantastisk del i livet. Många lyckliga stunder varvas med 

utmaningar som ställer föräldraskapet på sin spets. I Sverige finns ett utbrett föräldrastöd, 

bland annat genom familjecentraler runt omkring i landet, vars målsättning är att ge hjälp 

och stöd till föräldrar. Trots ett utbrett stöd, visar forskning på att den psykiska ohälsan 

bland barn och unga har fördubblats i åldern 13 och 15 år, under de senaste 30 åren. Syftet 

med uppsatsen är att undersöka hur personal från familjecentraler uppfattar att de kan 

stödja familjer för att förebygga psykisk ohälsa bland barn och unga. Syftet delas in i två 

frågeställningar där upplevda brister och fungerande faktorer undersöks. Faktorerna 

analyseras sedan för att se hur dessa kan tänkas påverka barns psykiska hälsa. Metoden 

som användes är en kvalitativ studiedesign där fokusgrupps-intervjuer utfördes på totalt 

tre familjecentraler i två kommuner i södra Sverige. Totalt antal deltagare i studien är tio 

personer med olika professioner kopplat till familjecentralen. Dessa i form av sjuksköterska 

från barnavårdscentralen, sjuksköterska från mödravårdscentralen, förskollärare, samt 

kurator. Studien analyseras med hjälp av en kvalitativ metod. Resultatet visar att utifrån 

kategorierna; föräldrars resurser, tillgänglighet som resurs och samverkan som resurs 

påverkas barnet på olika plan genom fungerande och bristande faktorer. Konklusionen är 

att föräldrastödet är ett komplext tema och de identifierade fungerande och bristande 

faktorerna finns på olika nivåer i samhället som samspelar och påverkar varandra. Det sätt 

de samspelar och påverkar varandra blir avgörande för hur stödet når fram till barnet. 

Nyckelord: Psykisk ohälsa bland barn och unga, familjecentraler, generellt föräldrastöd, 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, förebyggande arbete. 
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1. Inledning  

Att bli förälder kan både vara underbart och svårt. En förälder ställs inför en helt ny 

situation då ansvar över ett liv vilar på föräldrarnas axlar. För att underlätta för föräldrar 

finns i Sverige ett generellt föräldrastöd som är till för alla föräldrar. Detta generella 

föräldrastöd börjar när modern är gravid på mödravårdscentralen (MVC) och fortsätter 

sedan på barnavårdscentralen (BVC), öppna förskolan, förskolan och slutligen genom 

grundskolan. Föräldrastödets avsikt är bland annat att ge råd, stöd och information till 

föräldrar så att dessa känner sig trygga i sin föräldraroll.  

Enligt folkhälsoinstitutet (2016) har under de senaste 30 åren den psykiska ohälsan bland 

barn och unga fördubblats i åldern 13 och 15 år. Enligt socialstyrelsens Psykisk ohälsa bland 

unga -  underlagsrapport till barn och ungas hälsa vård och omsorg (2013) ökar psykisk ohälsa och 

benämns nu som ett folkhälsoproblem. Det förebyggande arbetet genom föräldrastöd är 

och kan vara en av de viktigaste åtgärderna till att minska den ökande psykiska ohälsan 

bland barn och unga, något som framkommer i regeringens offentliga utredning (SOU 

2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla.  

Förebyggande arbete är ett komplext begrepp, som i denna studie därför till viss 

del rör det stöd som enligt Maria Hjortsjö (2006) handlar om att professionella tidigt 

kommer in och ger stöd till föräldern.  

Det är med bakgrund av detta intressant att undersöka hur generellt föräldrastöd ges till 

föräldrar på familjecentraler vilket innefattar BVC, MVC, öppna förskolan och kuratorer. 

Vidare är också av intresse att undersöka de professionellas perspektiv på föräldrastödets 

fungerande faktorer och brister. Familjecentraler har valts ut därför att detta är en viktig 

arena för att ge stöd till föräldrar, detta grundar sig i att forskning visar på att de 

utvecklingsmöjligheter som barn har i åldern 0 – 12 år, är grundläggande för hela livet 

(Almqvist et al., 2003). Men även för att visa på hur brister i resurser på olika plan påverkar 

barnets möjligheter till att få en gynnsam uppväxt (Almqvist et al., 2003). Detta talar 

således för att barn i tidig ålder är i starkt behov av en fungerande omsorg, för att kunna 

utvecklas gynnsamt längre fram.   

Genom att undersöka familjecentralers arbetssätt med att stötta föräldrar i detta arbete är 

målet att undersöka hur de professionella på familjecentraler upplever detta arbete, 
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samt vad professionella på familjecentralen upplever som fungerande faktorer respektive 

faktorer som hindrar dem i det vardagliga arbetet med föräldrastöd.  Frågan som kan ställas 

i denna kontext är varför det förebyggande stödet till föräldrar och barn trots ambitioner 

inte är mer utbyggt då detta antas minska den psykiska ohälsan (Sveriges kommuner och 

landsting, 2012), som idag ser ut att öka i målgruppen barn och unga. Utgångspunkten är 

därför att undersöka på vilket sätt bättre förutsättningar för barn och unga kan skapas 

enligt de professionellas perspektiv verksamma på familjecentralen.  

1.1 Problemformulering  

Trots tydliga policyer hur ett fungerande föräldrastöd ska utföras, ökar den psykiska 

ohälsan bland barn och unga. Därför är målsättningen med denna uppsats att undersöka 

vilka faktorer i föräldrastödet som påverkar barns psykiska hälsa eller ohälsa, utifrån de 

professionellas perspektiv. Nyttan med uppsatsen blir därför att tydliggöra främjande och 

bristande faktorer, som i sin tur möjligtvis kan klargöra och leda till förbättringar i det 

generella föräldrastödet. Relevansen för socialt arbete, då föräldrastödet till stor del handlar 

om förebyggande arbete, är därmed av vikt. 

2. Syfte och frågeställning  

Syftet med uppsatsen är att undersöka föräldrastödet som ges på familjecentraler ur de 

professionellas perspektiv, samt hur främjande respektive bristande faktorer 

i föräldrastödet påverkar barns psykiska hälsa.  

Syftet formuleras som följande:  

Hur uppfattar personal från familjecentral att de kan stödja familjer för att förebygga 

psykisk ohälsa bland barn och unga?  

 Syftet delas upp i följande två frågeställningar:  

- Vilka upplevs vara de fungerande respektive bristande faktorer i detta stöd?  

- Hur kan de fungerande respektive bristande faktorerna förväntas påverka barns 

psykiska hälsa?  
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3. Bakgrund 

Under detta avsnitt kommer tidigare forskning om stöd till föräldrar, dess brister och 

gynnande faktorer, redogöras för. Efter att inledningsvis den ökade psykiska ohälsan bland 

barn och ungdomar redogjorts för kommer statens offentliga utredning (SOU 

2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, att presenteras.  

I ett försök att tydliggöra begreppen föräldrastöd och familjecentraler, kommer därefter 

begreppen definieras var för sig. Ansvar och samverkan vad gäller föräldrastöd är andra 

begrepp som redogörs för, samt den betydelsefulla anknytningsteorin. Utöver den tidigare 

forskningen som i bakgrunden i allmänhet redogörs för, kommer avslutningsvis faktorer 

utifrån tidigare forskning beskrivas.  Dessa faktorer analyseras sedan i diskussionsdelen i 

relation till studiens resultat.   

3.1 Psykisk ohälsa bland barn och unga 

Folkhälsomyndighetens årliga rapport i Sverige 2016 (Folkhälsomyndigheten, 2016) visar 

att psykisk ohälsa bland barn och unga ökar. Trots den rådande socialdemokratiska 

välfärdsregimen i Sverige, som ska fungera som ett skyddsnät genom att värna om 

medborgarnas hälsa och välfärd (Johansson, 2008). En frågeställning som utifrån denna 

kontext väcks är hur detta hänger ihop med föräldrarnas förmåga att stötta, uppfostra och 

vägleda sina barn, men även de professionellas möjlighet på familjecentralen att stötta barn 

och föräldrar för att främja goda uppväxtförhållanden?    

Trots att den fysiska hälsan i Sverige kontinuerligt förbättrats, samt att förutsättningarna 

för barn och unga aldrig har varit bättre, hänger den psykiska hälsan inte med i samma takt 

(Almqvist, Broberg, Tjus, 2003). En anledning till detta kan vara enligt staten offentliga 

utredning (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, att vi 

lever i ett allt mer komplext och kravfyllt samhälle, som därmed ökar pressen att som 

förälder skapa gynnsamma uppväxtförhållanden för sina barn. I utvecklingspsykologin 

betonas att de första levnadsåren fram till puberteten är grundläggande för en individs 

nuvarande och framtida utveckling samt välmående. Det föreligger en större risk att 

utveckla psykisk ohälsa vid ogynnsamma uppväxtförhållanden, då barnet inte har fått den 

omvårdnad och stöd denne haft behov av (Hwang & Nilsson, 2011). Emotionella och 

beteendemässiga problem hos barn kan kopplas till föräldrarnas oförmåga att ge 

http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Kjerstin%20Almqvist
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Anders%20Broberg
http://www.bokus.com/cgi-bin/product_search.cgi?authors=Tomas%20Tjus
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emotionellt stöd till barn som varit utsatta för fysisk, psykisk eller emotionell skada 

enligt Yeung & Leadbeater (2009).    

Enligt Folkhälsomyndighetens årliga rapport om folkhälsan i Sverige 2016 

(Folkhälsomyndigheten, 2016) har psykosomatiska besvär relaterat till att psykisk ohälsa 

ökat för skolelever i åldern 13 och 15 år. Undersökningen baseras på att eleverna uppger 

att de har haft minst två symtom i veckan under de senaste sex månaderna. Symtom som 

huvudvärk, magont, svårt att somna, irritation och nedstämdhet, var vanligt 

förekommande. Över perioden 1985/1986 till 2013/2014 har dessa symtom bland 13- och 

15-åringar dubblerats gällande två symtom i veckan. Bland 11-åringar ses dock ingen 

ökning eller minskning av besvär.  

Psykisk ohälsa bland barn och ungdomar har ökat enligt data från Socialstyrelsens Psykisk 

ohälsa bland unga – underlagsrapport till Barns och ungas hälsa, vård och omsorg (Socialstyrelsen, 

2013). Enligt underlagsrapporten handlar det inte om lindriga symtom av ångest och oro, 

utan istället handlar ökningen av psykisk ohälsa om det allvarligare slaget. För individer i 

åldersgruppen 16 till 24 år, som har fått vård för psykisk ohälsa, finns indikationer på att 

dessa individer behöver psykiatrisk vård även senare i livet då sjukdomsförloppet är 

utdraget. Detta är ett växande folkhälsoproblem då psykisk ohälsa i ungdomen ofta är 

långdraget och många gånger leder till svårigheter då dessa individer ska etablera sig i 

samhället.    

Dessa två ovanstående rapporter indikerar att psykisk ohälsa behöver uppmärksammas 

mer, samt att ett brett och kvalitetsmässigt arbete med barn och ungdomar behöver 

utformas.  

För att nämna några faktorer vad gäller i synnerhet barn mellan 1-12 år kan sägas att en 

förälders socioekonomiska status idag har en nästintill avgörande betydelse för hur ett barn 

utvecklas (Almqvist et al., 2003). Trots att detta är en period av ca tio procent i en individs 

liv med beräkningen att de flesta personer idag lever till att ha uppnått en ålder på 100 år, 

är de första tolv levnadsåren för många de år som formar en individ allra mest (ibid). 

Anledningen till detta är den snabba utveckling en individ genomgår i dessa åldrar. 

Grundläggande i denna kontext är det starka beroendet barnet har av sin omgivning till 

gynnsam utveckling (Almqvist et al., 2003). Vikten av förebyggande arbete är därför 
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vital för att fler barn ska kunna få en god uppväxt i de situationer ogynnsamma 

uppväxtförhållanden råder.   

De första levnadsåren i en individs liv, fram till puberteten, kan ses som avgörande för hur 

en individs beteendemönster kommer att utvecklas i vuxen ålder. Forskning visar att 

emotionella och beteendemässiga problem hos barn kan kopplas till föräldrarnas oförmåga 

att ge emotionellt stöd till barn som varit utsatta för fysisk, psykisk eller emotionell skada 

enligt Yeung & Leadbeater (2009). Utifrån detta förhåller sig det därför ganska naturligt att 

rikta fokus på familjecentraler, då familjecentraler är den insatsen vars mål är att trygga och 

stödja föräldrarna. Bland annat då deras barn befinner sig i viktiga utvecklingsfaser.   

Att föräldrar är tillgängliga för sina barn, genom att orka och ha tid, är något som är 

grundläggande i ett barns första år. Fokus för familjestöd bör därför vara på de hinder och 

belastningar i föräldrarollen, som kan, om inte de hindras i tid, skapa onda cirklar i det 

viktiga samspelet mellan barn och föräldrar enligt Sveriges kommuner och landsting 

(2009).   

Att arbeta med evidensbaserade metoder är något som förespråkas enligt (SOU 

2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, så väl som av 

företrädarna för familjecentraler.   

En av de evidensbaserade metoderna som förekommer på familjecentraler är programmet 

“Vägledande samspel” som även kallas ICDP, 

International child development programme. Genom detta program lär sig föräldrar att 

uppmärksamma samspelets positiva och avgörande betydelse med barnet. Metoden har sin 

teoretiska förankring i bland annat anknytningsteori och utvecklingsteori (icdp.se). 

3.2 Föräldrastöd - en definition  

Utvecklandet av föräldrastöd och i vilka former föräldrastöd ska erbjudas har varierat 

under historiens gång, från att i vissa perioder vara mycket starka förespråkare för stöd till 

föräldrar till att avta i andra tider.  

Under perioder då föräldrastöd setts som något positivt diskuterades bland annat en 

obligatorisk föräldrautbildning. Denna tanke har dock idag sakta klingat av, trots att 

stöd som föräldragrupper sedan 1980-talet ökat i Sverige. Istället för att föra debatten om 
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generella åtgärder, har samhällets inställning och stöd för småbarnsföräldrar minskat 

(Ervér & Fahlström, 2001). Redan i början på 1900-talet fördes debatten inom främst 

familjepolitiken, om att ”underklassen” skulle ta värderingar och lärdom av den borgliga 

mer välbärgade befolkningen. Ett antal olika rörelser ansåg att ”underklassen” utmanade 

samhällets moral och ekonomi, något man ansåg som en problematik. Några av dessa 

rörelser var bland annat, folkbildningsrörelsen, kvinnorörelsen och nykterhetsrörelsen. 

Dessa allmänna strävanden hade emellertid börjat uppmärksamma, dåvarande problematik 

eller uppfattade problematik som exempelvis; ansvarslösa pappor, det fattiga barnet, 

mammor som var ogifta, död och sjukdom (Ohrlander, 1992).  

Den borgliga välbärgade befolkningen och dess rörelser ansåg att ovanstående problematik 

hos underklassen var ett bekymmer som stod nationen till last. Lösningen som 

diskuterades fram var att föräldraskapet skulle göras mer jämlikt, det vill säga att 

faderskapet skulle delas med moderskapet och att man inte minst skulle förbättra 

uppväxtvillkoren eller rädda de fattiga barnen som man kallade det för på den tiden, vad 

gäller barn från ”underklassen”. Viktigt var att detta skulle genomföras på ett sätt som 

främjade att barnen kunde stanna kvar hos sina föräldrar (Ohrlander, 1992).  

Enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, så är 

innebörden av ett universellt förebyggande föräldrastöd, som bland annat bedrivs på 

familjecentraler, att rikta insatser till föräldrar så att dessa kan främja barns utveckling och 

skapa ett gott skydd mot svårigheter. Att erbjuda detta under barnets uppväxt anses även 

som en förebyggande åtgärd för framtida problematik, både hos de barn som inte uppvisat 

några symptom men som senare utvecklat problem, om insatserna uteblivit. Vissa barn 

som uppvisar ett problem tidigt, normaliseras med tiden, medans andra som är i riskzonen 

senare utvecklar problem. Därför förespråkas ett universellt föräldrastöd till alla 

föräldrar.     

Skyddsfaktorer som kan beskrivas som omständigheter som skyddar individen och 

minskar risken för ohälsa, kan i en fungerande familj vara kärlek och tydlig gränssättning. 

Medan riskfaktorerna som kan beskrivas som omständigheter som ökar risken för ohälsa, 

exempel på dessa omständigheter kan vara stora konflikter mellan föräldrarna och brister 

i tillsynen för barnet enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en 

vinst för alla. Att kunna stärka skyddsfaktorer för barnet är ett av målen i det förebyggande 

föräldrastödet inom familjecentralen.  
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3.3 Föräldrastöd - en vinst för alla  

Regeringen utvecklade en nationell strategi 2008, för att förebygga ett universellt 

föräldrastöd (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla. Den 

bakomliggande orsaken till den nationella strategin var en oro över den ökande psykiska 

ohälsan bland barn och ungdomar, som skett över de två senaste decennierna. En av 

orsakerna till den ökande psykiska ohälsan bland barn och unga, nämns vara den kravfyllda 

och det komplexa samhället som föräldrar får hantera dagligen. Målsättningen med ett 

förebyggande universellt föräldrastöd var att stoppa denna negativa trend. Att öka stöd 

och hjälp genom föräldrastöd på exempelvis familjecentraler kan detta resultera i att fler 

barn upplever god hälsa, positiv utveckling och möjligheter till ett välfungerande liv. En 

faktor av betydelse som lyfts fram, är de professionellas bemötande till föräldrar, där 

föräldrar bemöts som experter på sina barn.  I rapporten framkommer det att goda 

relationer mellan barn och föräldrar är en viktig del i att vända den negativa trenden av 

ökning av psykisk ohälsa bland barn och unga. Den nationella strategin ska ses som en 

inspirationskälla till föräldrastöds aktörer som kommuner och landsting. Tanken är att 

dessa aktörer således kan utveckla det förebyggande föräldrastödet såväl för föräldrar som 

organisatoriskt.     

Det universella föräldrastödet riktar sig till alla föräldrar, där alla ges samma möjligheter att 

få hjälp och stöd. Regeringen understryker att strategin inte handlar om selektiva insatser 

till barn och föräldrar som löper större risk att utveckla psykisk ohälsa, inte heller till utsatta 

grupper som barn med funktionshinder enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett 

utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla. 

3.3.1 Övergripande mål: 

De övergripande målen är, sammanfattningsvis, följande: 

1. Att öka antalet mötesplatser för föräldrar och hälsofrämjande arenor. Detta ses som en 

möjlighet till att främja kunskapsutbyte och erfarenheter föräldrar emellan. Det inbjuder 

även föräldrar till informella möten vilket kan komplettera stöd i föräldraskapet, och utöka 

föräldrars sociala nätverk.  

2. Öka användningen av evidensbaserade föräldrastöd, samt utöka antalet aktörer som 

arbetar med föräldrastöd. Detta delmål innebär att det föräldrastöd som erbjuds grundar 

sig på beprövad erfarenhet och evidensbaserade metoder och program som är baserade på 
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barnkonventionen och har ett perspektiv på jämställdhet. Motivet är då att säkerställa att 

insatsen har avsedd effekt, vilket innebär att fler barn ska få goda relationer med sina 

föräldrar som leder till att fler barn ges möjlighet till ett gott liv.  

3. En ökad samverkan mellan aktörer som riktar sig mot att ge föräldrastöd. Dessa aktörer 

är bland annat kommun, landsting, idrottsrörelser, trossamfund, studieförbund. Visionen 

är att dessa aktörer kan samordna och samarbeta kring föräldrastöd och på så sätt öka 

förutsättningar i samhället att ge föräldrastöd till alla föräldrar med barn i åldern 0 - 17 år.  

3.4 Samverkan i utförandet av föräldrastöd 

Enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, 

framkommer det att samverkan finns i olika former där informationsutbyte innebär att aktörer 

byter information sinsemellan. Aktörernas arbete sköter de var och en på sitt 

håll. Samhandling innebär istället att aktörer utför aktiviteter tillsammans, exempelvis en 

plan för föräldrastöd mellan kommun och landsting. Samproduktion innebär att exempelvis 

två förvaltningar erbjuder föräldrastöd och finansierar och organiserar detta tillsammans. 

Samverkan kräver struktur och styrning och att aktörerna utnyttjar de olika aktörernas 

olikheter så var och en gör sin del av arbetet. Tydlighet och identifiering av synsätt och 

förklaringsmodeller bland aktörerna är en förutsättning för att kunna nå samsyn som kan 

resultera i ett effektivt föräldrastöd. Fördelning av ansvar, finansiering och uppföljning är 

grundkriterier på ledningsnivå som genererar legitimitet på lägre nivå. Därför är 

samförstånd mellan de olika aktörerna på ledningsnivå särskilt viktigt.  

För att närma sig begreppet föräldrastöd redogörs det i denna uppsats för regeringens 

definition, som definierar föräldrastöd i form av “en aktivitet som ger föräldrar kunskap om 

barns hälsa, emotionella, kognitiva samt sociala utveckling och/eller stärker föräldrars sociala nätverk.”  

Utöver ovanstående definition förhåller sig begreppet abstrakt. Bergnéhr (2012) har i sin 

kvalitativa forskningsrapport Förebyggande föräldrastöd och tvärsektoriell samverkan granskat 

operationaliseringen av samverkansprojektet mellan olika kommuner. Studiens viktigaste 

slutsatser om tvärsektoriell samverkan om förebyggande föräldrastöd är att klarheten med 

nyttan av samverkan inte är helt tydlig, vilket påverkar motivationen till samverkan. 

Definitionen av förebyggande föräldrastöd kopplas ofta ihop med verksamheter som 

öppna förskolan och barnavårdscentralen. Det framkommer i rapporten att förebyggande 
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föräldrastöd inte har någon klar definition, vilket kan vara en negativ faktor, då det inte är 

tydligt vad kommunerna ska samverka om.  

3.5 Familjecentralen en definition 

Den grundläggande tanken med familjecentraler när de etablerades runt 1980 var att göra 

arbetet med småbarnsfamiljer bättre. Den huvudsakliga målsättningen kan sägas handla 

om att i ett bostadsområde utgöra en arena för barnfamiljer att mötas (Enell, 2007). Det 

som familjecentraler ofta kännetecknas av är den samverkan som råder mellan de olika 

professioner som barnhälsovården, mödrahälsovården, öppna förskolan och socialtjänst 

för att främja barns hälsa genom att tidigt arbeta förebyggande (Socialstyrelsen, 2008). En 

positiv aspekt av att dessa professioner finns under ett och samma tak framkommer i Ett 

hus med möjligheter (2009), där avhandlingen visar att familjer lättare får tillgång till hjälp tack 

vare den breda kompetensen som råder på en familjecentral. Ett ytterligare perspektiv på 

familjecentraler är att det finns en spänning mellan kontrollen som de professionella utför 

och den upplevda stödverksamhet, där föräldrar har möjlighet att lära sig att hantera det 

dagliga livet med sitt barn, enligt Lindskov (2010).    

Eviga diskussioner i samhällsdebatter rör ofta temat, att det satsas för lite resurser på tidigt 

förebyggande insatser. Under senare år har dock vikten av de tidiga förebyggande insatser 

för barn och unga, som kan handla om förebyggande insatser för barn så tidigt som i 

graviditeten, fått en moderniserad uppmärksamhet, tack vare ny kunskap som talar för hur 

viktigt tidigt förebyggande insatser för barn och unga är (Svenska kommuner och landsting, 

2012).  I regel kan tjänsterna som erbjuds på en familjecentral variera med anledning av 

vilket behov som finns i det bostadsområde den enskilda familjecentralen är verksam i. 

Generellt kan dock sägas att den grundläggande basen en familjecentral består av är barn 

och mödrahälsovården som samverkar tillsammans med socialtjänsten och den öppna 

förskolan (Enell, 2007). En definition av familjecentralens verksamhet lyder 

enligt Enell (2007), enligt följande:   

“En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt 

förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och barn. En familjecentral bör 

minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 

inriktning mot förebyggande arbete.”  
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Målsättningen med familjecentraler är att främja livssituationen tillsammans med förälder 

och barn, huvudsyftet är att uppnå en god hälsa. Delar i arbetssättet går ut på att stärka 

familjens sociala nätverk, finnas tillgängligt för hjälp och stöd, samt att göra barn och 

föräldrar delaktiga i de aktiviteter som finns. Vinsterna i detta är att kunskap växer då de 

praktiseras tillsammans (Enell, 2007).   

Enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, är öppna 

förskolan på familjecentralen en arena för föräldrar att ställa frågor och diskutera teman i 

grupp, som exempelvis anknytning och föräldrars tilltro till sin föräldraförmåga. Vilket 

både stärker föräldrar och bidrar till att nya nätverk skapas. Därmed är familjecentraler 

också en arena att ge stöd för att förebygga psykisk ohälsa.   

Anknytning är en fundamental del i samspelet mellan förälder och barn. Detta är något 

som familjecentraler lägger stor vikt vid.      

3.6 Anknytningsteorin  

Majoriteten av utvecklingspsykologerna idag menar enligt Karlsson (2012) att relationen 

mellan förälder och barn har en betydande påverkan som kan betecknas som avgörande 

för en individs personliga utveckling. Detta innebär att den primära anknytningen, genom 

att denna formar och påverkar individens personliga utveckling, resulterar i en avgörande 

inverkan på individen livet ut. Vad står denna relation mellan förälder och barn då för? 

Med begreppet relation fokuseras i denna kontext på det psykologiska begreppet 

anknytning, där betydelsen av det första samspelet mellan förälder och barn läggs stor vikt 

vid. I princip alla teorier gällande personlighetsutveckling, härleder till det första 

känslomässiga band som uppstår mellan förälder och barn (ibid).  

Enligt Karlsson (2012) kan i ett försök att förklara vad som menas med begreppet 

anknytning, följande definition användas: ”[…]ett bestående känslomässigt band som 

utvecklas mellan spädbarnet och andra betydelsefulla personer.”. En positiv anknytning 

rymmer barnets primära behov av närhet, trygghet och värme (ibid).  

För att förstå teorin om anknytning är det bra att känna till anknytningens tre funktioner. 

Dessa måste ett barn genomgå för att i slutändan i relation mellan förälder och barn nå 

framgång.  



 

17 

 

1. Den första funktionen med anknytning är överlevnad. Att bli omhändertaget, och 

skyddat från fara är för barnet centralt i denna funktion.  

2. Den andra funktionen handlar om att skapa en trygg och säker bas där barnet får 

möjlighet till inlärning, samt där barnet kan undersöka sin omgivning.   

3. Den tredje funktionen handlar om att barnet behöver utveckla en egen, även kallad inre 

modell vad gäller relationer. Detta kopplat till tidigare erfarenheter gällande känslor, men 

också interaktion till föräldern. Det är detta mönster som utgör grunden till relationer 

individen kommer att utveckla till andra individer i framtiden.   

Viktigt är att nämna att ett barn, enbart för att denne genomgått de tre funktioner i 

anknytningsprocessen, inte betyder samma sak som att barnet kunnat etablera en trygg 

anknytning. Av stor betydelse är att vara medveten om att det handlar om hårfina 

marginaler. Det är kvalitén i anknytningen som är avgörande för hur ett barn lyckas etablera 

en positiv anknytning tillsammans med sin förälder (Karlsson, 2012).  

I situationer då det mellan barnet och förälder inte uppstår en trygg anknytning, kan detta 

enligt Karlsson (2012) leda till en osäker anknytning, detta i form av en osäker resistent 

anknytning, och osäker undvikande anknytning. Vilket kan hämma barnets fortsatta 

utveckling.  

3.7 Ansvar  

Ansvar för att barn växer upp under gynnsamma uppväxtförhållanden är delat på två 

parter. Dessa är föräldrarnas/vårdnadshavarnas ansvar och samhällets ansvar, vilket 

framgår i bland annat Föräldrabalken (SFS 1949:381) och i Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453). På ett mer övergripande plan framkommer detta även i Barnkonventionens § 4 

och § 5 (UNICEF, 2017). 

3.7.1 Föräldrars ansvar 

Föräldrar är de individer som har störst påverkan på sina barns hälsa. Att som förälder få 

stöd i föräldraskapet och engagera sig i att ge sina barn fysisk och känslomässig omsorg, 

men även skydd och näring anses kunna förbättra möjligheterna för barn till ett gott liv. 

Under föräldraskapet uppstår det stunder av osäkerhet hur föräldern ska agera på sitt barns 

beteende och känslomässiga uttryck. Konflikthantering och gränssättning kan vara några 
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av de händelser som uppstår då föräldrar ska agera utan att skada barns självkänsla. Alla 

föräldrar bär ett ansvar för att deras barn får sina rättigheter tillgodosedda, därmed ligger 

det på föräldrarna att ta reda på barnets behov. För att göra detta möjligt finns stöd och 

hjälp att tillgå genom det sociala skyddssystemet, hälso- och sjukvården, men även 

genom rådgivning enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst 

för alla.   

Föräldraansvaret är även en juridisk definition som framkommer i föräldrabalken 

(1949:381) 5 kapitlet 1 § där det stadgas att barn har rätt till trygghet, omvårdnad samt en 

god fostran.  Vidare lyder paragrafen att barn ska behandlas med aktning, och med respekt 

för individens egenart. Barn får inte utsättas för kränkande behandling, eller kroppslig 

bestraffning.  

Enligt föräldrabalken (1949:381) 5 kapitlet 2 § andra stycket föreskrivs att den som har 

vårdnaden för ett barn har ett ansvar för att barnets behov enligt 1 § blir tillgodosedda. 

Vidare är det personens skyldighet, som har vårdnaden för ett barn, att ta ansvar för barnets 

personliga förhållande. 

Vårdnadshavaren är utöver detta även skyldig att barnet med hänsyn till dess ålder, 

utveckling och omständigheter får den tillsyn som behövs, men även sörja för att barnet 

får en tillfredsställande utbildning och försörjning. Vårdnadshavaren är också skyldig att 

hålla uppsikt över barnet, eller att andra åtgärder vidtas som anses lämpliga. 

Föräldraansvaret framkommer på ett övergripande plan i FN:s barnkonvention § 5, som 

likt Föräldrabalken (1949:381) tydliggör huvudansvaret om barnets utveckling och 

uppfostran.  

3.7.2 Samhällets ansvar 

Kommuner och landsting har ansvar för att barn ska uppnå god hälsa, men även ge stöd 

till barn och föräldrar. Viktigt att poängtera är att verksamheten bygger på individens 

självbestämmande och att integriteten skall respekteras. I Socialtjänstlagen 

(2001:453) framkommer det att kommunen har det yttersta ansvaret att ge stöd och hjälp 

för de som vistas i kommunen. Ett speciellt ansvar har nämnden för barn, att dessa växer 

upp under gynnsamma förhållanden, och att nämnden i nära samarbete med hemmen 

bidrar till en god personlighetsutveckling, samt en god social och fysisk utveckling hos 

barn. Inom landstinget är de hälsofrämjande insatsernas ändamål att främja välmående, 
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vilket inom föräldrastöd innebär att stödja vårdnadshavare till att utveckla ett gott 

självförtroende som förälder, samt fokus på anknytningen till sina barn. Mödravård, 

barnavårdscentraler och att bedriva föräldrautbildningar är några av de hälsofrämjande 

insatser som bedrivs inom kommun och landsting enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi 

för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla. På ett mer övergripande plan framkommer även 

statens ansvar om barn i FN:s Barnkonvention, där det poängteras att de politiker som är 

styrande, också är ansvariga för att barns rättigheter efterlevs (UNICEF, 2017). 

3.8  Faktorer utifrån tidigare forskning 

Utöver ovanstående redan nämnd forskning, har faktorer identifierats som påverkar 

förutsättningarna för familjecentralen att ge stöd. Dessa är såväl gynnande som bristande 

faktorer. 

3.8.1 Osäkerhet och ett flexibelt förhållningssätt 

Enligt Abrahamsson & Bing (2011), identifieras en upplevd osäkerhet bland föräldrar, om 

deras barn är normala eller inte. Detta är en betydande faktor i utformningen av 

föräldrastödet, som bör vara flexibelt anpassad.   

De professionellas förhållningssätt framkommer som en vital del i relationsbyggandet med 

föräldrar, där hembesök till nyblivna föräldrar framkommer som effektivt och 

meningsfullt. Detta visar på ett flexibelt förhållningssätt från BVC sjuksköterskans sida, 

enligt Jansson et al. (2003).  

3.8.2 Tidiga insatser från professionella 

Enligt Hjortsjö (2006) skriver hon i sin avhandling Med samarbete i sikte - Om 

samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler, att tidiga insatser i form av stöd 

till föräldrar och barn har en stor betydelse för barnets fortsatta utveckling. Vilket i längden 

även bidrar till en vinst för samhället då en ogynnsam utveckling kan stoppas vid tidiga 

insatser. 

3.8.3 Otydlighet i definition av förebyggande föräldrastöd och samverkan 

Enligt Bergnéhrs (2012) forskningsrapport Förebyggande föräldrastöd och tvärsektoriell 

samverkan, framkommer det att samverkan är en faktor som visar på att när denna inte 

fungerar, kan detta leda till brister i insatserna. I slutsatsen av rapporten framkommer det 
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att definitionen av förebyggande föräldrastöd inte har en tillräckligt tydlig definition, vilket 

kan vara en negativ faktor, då det inte är tydligt vad de olika aktörerna ska samverka om. 

Vilket kan leda till att förutsättningarna på föräldracentralen att ge stöd begränsas på grund 

av otydlighet.  

3.8.4 Ekonomiska resurser 

Även ekonomins betydelse enligt Ervèr & Fahlström, (2001) i form av sänkta budgetar och 

andra prioriteringar vad gäller föräldrastödsinsatser, identifierades som ett hinder i 

utförandet av föräldrastödsinsatser.   

3.8.5 Emotionell tillgänglighet 

Enligt Ervér & Fahlström (2001) framkommer det också att stöd i form av känslomässig 

tillgänglighet och stöd i form av nätverk, är olika former av stöd som finns att tillgå i de 

flesta familjer.   

Emotionell tillgänglighet från föräldern kunde urskiljas som en viktig skyddsfaktor 

enligt Yeung & Leadbeater (2010), för att utvecklas hälsosamt primärt, och senare i 

vuxenlivet.  Dessa faktorer utgör både skyddande såväl som riskfaktorer, beroende på dels 

om faktorerna finns tillgängliga eller inte.  

3.8.6 Kulturella svårigheter 

Slutligen identifierades kulturella svårigheter utifrån tidigare forskning i Hälsovägledning 

med Somaliska föräldrar inom Svensk Barnhälsovård. Söderbäck & Ekström, (2014) visar 

i sin kvalitativa studie att kulturkrockar kan vara en utmaning i tillämpningen av 

föräldrastöd. Inte minst i situationer då hälsovården exempelvis uppmanar att fadern deltar 

i en förlossning. För fadern i sin tur kan detta dock handla om en rollfördelning i 

föräldraskapet där fadern genom att delta i en förlossning antar ett kvinnligt ansvar, enligt 

dennes kulturella uppfattning. Att erbjuda föräldrastödsinsatser kan således uppfattas som 

kränkande, osammanhängande och som därför enkelt kan missuppfattas. 

3.9 Teoretiska ramverk  

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell kommer att användas för att analysera de 

genomförda fokusgrupps-intervjuerna (Hwang & Nilsson, 2011). Den 

utvecklingsekologiska modellen har valts ut för att visa hur de upplevda fungerande och 
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bristande faktorer i föräldrastödet, på olika nivåer påverkar barnet. Nedanstående redogörs 

för Urie Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsmodell i samband med socialisation och 

socialisationsagenter, då dessa samspelar med varandra (Miller, 1993).  

3.9.1 Den utvecklingsekologiska modellen med inslag av socialisation 

Ett barns utveckling är komplext. Den rysk amerikanske 

psykologen Urie Bronfenbrenner utvecklade en modell för att förklara det omfattande 

inflytandet miljön har för en individs utveckling. Bronfenbrenners metod karaktäriseras av 

främst fyra olika nivåer: mikronivån, mesonivån, exonivån och slutligen makronivån. För 

att förstå modellen står makronivån för den nivå som är mest övergripande, medan 

mikronivån innefattar den nivå som är minst övergripande (Hwang & Nilsson, 2011). 

Figur: Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. 

 

               Källa: En tolkning av Gunvor Andersson (Andersson, 2013, s.204). 

Inom mikronivån har föräldrar, och familjen som finns runt omkring barnet en avgörande 

roll. Det är av stor betydelse att det finns en ömsesidig interaktion mellan förälder och 

barn. För att barnet ska må bra är det således av största betydelse enligt författarna Hwang 

och Nilsson (2011), att interaktionen, och systemet som mikronivån utgör genom föräldrar 

och familjen, som omger barnet i dennes närmiljö är fungerande.  
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Nästa nivå är mesonivån, vilken även kan beskrivas i form av ett system av alla faktorer 

inom mikronivån som påverkar en individs beteende. Mesosystemet kan därför bäst 

beskrivas i form av ett resultat utifrån de enskilda delarna i mikrosystemet. För att 

förtydliga mesosystemet kan sägas att resultatet för hur ett barn fungerar i förskoleklass, 

inte endast beror på en faktor, utan snarare ligger till grund av ett komplext samspel mellan 

föräldrahemmet, kamrater, och andra påverkansfaktorer av delsystem inom mikrosystemet 

(Hwang & Nilsson, 2011).   

För att fortsätta längre ut befinner sig efter mesonivån, exonivån enligt den 

utvecklingsekologiska modellen. Individen är inte själv delaktig i miljöer som ingår i 

exosystemet, men påverkas trots detta indirekt i form av exempelvis hur arbetssituationen 

ser ut för barnets vårdnadshavare, hur barnomsorgs politiken i den enskilda kommunen 

påverkar förskolan, eller hur skolans personalsituation ser ut.   

Den nivå som befinner sig längst ut i den ekologiska utvecklingsmodellen är 

makrosystemet, som kort sammanfattat till stor del rör värderingar och normer. På denna 

nivå handlar det för individen om de generella strukturerna denne lever i. Detta kan röra 

familjepolitik, levnadsstandard, skolpolitik, eller kulturella faktorer (Hwang & Nilsson, 

2011).  

3.9.1.1 Socialisation och det sociala jaget 

Ovanstående nivåer i den utvecklingsekologiska modellen kan också förklaras i form 

av socialisationens olika nivåer. För att tydliggöra relevansen till anknytningsteorin 

kommer nedanstående endast socialisationen inom mikronivån att redogöras för. Detta till 

grund av att socialisationens olika delar till stor del 

är Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, och därför innefattar detsamma som 

ovanstående redan redogjorda system.   

 I tidig ålder, vad gäller spädbarn, kan människan inte, och om i sådana fall i väldigt liten 

omfattning, identifiera skillnaden mellan vad som är ett föremål, med vad som är en 

människa, vad gäller den miljö barnet befinner sig i. Individen saknar också kännedom 

kring sig som person. Barnet använder inte ord så som ”du”, ”dem” samt ”mig”, förrän 

barnet uppnått en ålder på ungefär två år (Giddens & Sutton, 2014).    
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I en individs utveckling finns enligt sociologer två betydande faser. Dessa bestående av 

socialisationsagenter. Det vill säga kan utgöras av bland annat grupper, och andra sociala 

sammanhang, där socialisationsprocesser är av stor betydelse för en individs utveckling.  

Socialisationen som brukar beskrivas som mest intensiv, med inslag av inlärning av 

beteendemönster, kulturell inlärning, och inlärning av språket, är den primära 

socialisationen. Här utvecklas anknytningen mellan förälder och barn. Även grunden för 

en individs inlärning längre fram i livet utvecklas i detta stadie (Hwang & Nilsson, 2011). 

Socialisationsagenten som i den primära socialisationen har störst betydelse för ett barns 

utveckling är barnets familj, och därmed dennes föräldrar. För att nämna den sekundära 

socialisationsagenten, blir denna aktuell i den senare delen av en individs barndom, den 

avstannar i regel inte, utan pågår i resten av individens vuxenliv. Exempel på sekundära 

socialisationsagenter kan vara exempelvis individens arbetsplats, media och skola (Giddens 

& Sutton, 2014). 

4. Metod  

Studien grundar sig i en kvalitativ studiedesign med semi-strukturerade frågor (Kvale & 

Brinkmann, 2014) där fokusgrupps-intervjuer genomfördes på tre olika familjecentraler. 

Metoden används då innehåll vill studeras, som exempelvis åsikter och argumentationer 

som sker i interaktionen mellan deltagarna. Forskaren kan då få inblick och förståelse i hur 

idéer utvecklas för att skapa mening (Wibeck, 2010). Traditionellt sett består fokusgrupps-

intervjuer av ett ämne eller ett tema som diskuteras mellan deltagarna (Bryman, 2011). 

Denna studie följer inte ramarna för hur en traditionell fokusgrupps-intervju ska utföras, 

då författarna har 14 frågor, vilket i denna kontext får anses som stor. Dock har 

interaktionen mellan deltagarna studerats och en förståelse för hur nya tankar etablerats 

väckts fram. Vilket författarna kunde urskilja då samsyn rådde mellan deltagarna, samt i de 

fall professionerna hade olika perspektiv på det diskuterade ämnet. 

Familjecentralen består av flera olika professioner, vilket har interaktionsfördelar då 

intervjun ska genomföras Vi har valt att genomföra fokusgrupps-intervjuer på 

familjecentraler för att denna instans ger ett omfattande stöd till föräldrar och barn. Det 

vill säga att skapa gynnsamma förutsättningar för barn och unga. Då den psykiska ohälsan 

de senaste 30 åren ökat stadigvarande, väcks ett intresse för att undersöka i vilken mån 

utifrån familjecentralers perspektiv i ett tidigt skede, på ett förebyggande sätt det är möjligt 
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att motverka psykisk ohälsa bland barn och unga. Den kvalitativa studiedesignen lämpar 

sig till studiens ändamål, då målsättningen är att genom täta och 

fylliga beskrivningar, fånga de professionellas perspektiv, av upplevda fungerande och 

bristande faktorer i föräldrastödet.   

De genomförda intervjuerna bygger på fokuserade teman. Detta innebär att intervjuaren 

använder sig av öppna frågor som lägger fokus på forskningsämnet. Det ligger därefter på 

respondenten, vad denne väljer att återge, inom gällande forskningsområden, som denne 

uppfattar som betydelsefullt. Argument och tankar som växer fram i interaktionen mellan 

deltagarna är något som har studerats av författarna (Wibeck, 2010). Analysen 

genomfördes därefter med hjälp av en kvalitativ meningsanalys (Brinkmann & Kvale, 

2014).   

För att återgå till den kvalitativa meningsanalysen kommer i följande stycke först studiens 

datainsamlingsmetod att redogöras för.   

Urvalet består av ett målstyrt och målinriktat urval. Varför denna form av urval lämpar sig 

bra i undersökningen (Bryman, 2011), grundar sig i att det är en teknik av strategiskt slag. 

Målet är att få en så bra överensstämmelse som möjligt mellan syfte och frågeställningarna 

och vad som är urvalet. Det tema forskaren utgår ifrån bestämmer således val av 

respondenter. 

Kontakt togs med fyra olika familjecentraler som ansågs vara lämpliga för att kunna 

besvara studiens frågeställningar. Ett snöbollsurval (Bryman, 2011) användes i den ena 

kommunen där kontakt togs med en person, som genom kontakter skapade möjligheter 

till en kontakt med ett antal familjecentraler. I den andra kommunen användes ett 

bekvämlighetsurval. Där valdes familjecentraler ut som var enklast att komma åt på grund 

av den begränsade tiden för studien (ibid).    

Efter att ha kommit i kontakt med respektive familjecentral, informerat om studien och 

fått samtycke om att skicka ut ett informationsbrev. Skickades brevet ut till de fyra olika 

verksamheterna.   

Fyra olika familjecentraler kontaktades med målsättningen att informera om studien. Efter 

att de tackat ja, skickades det därefter ut ett informationsbrev (Bilaga 1). Tre 
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familjecentraler ställde sig positiva till genomförande av intervju, och en familjecentral 

avböjde intervjuer.    

4.1 Genomförande 

Tre fokusgrupps-intervjuer utgjorde den kvalitativa intervjumetod som tillämpades på tre 

olika familjecentraler i två olika kommuner i södra Sverige. En mindre kommun och en 

större. Sammanlagt intervjuades tio deltagare. Intervjuerna genomfördes på var sin 

familjecentral, med tre till fyra olika professioner vid varje tillfälle för fokusgrupps-intervju. 

Yrkeskategorierna som deltog i studien var; sjuksköterskor från barnavårdscentralen, och 

mödravårdscentralen, kuratorer på familjecentralen, och till sist förskolelärare på öppna 

förskolan, alla professioner verksamma på familjecentraler. Nedan redovisas en mer 

detaljerad sammansättning av hur uppsättningen av de olika professionerna såg ut vid 

respektive fokusgrupps-intervju: 

Fokusgrupp 1. 

Bestod av en kurator, en BVC sjuksköterska och en förskollärare.  

Fokusgrupp 2 

Bestod av en kurator, en förskollärare, och en BVC sjuksköterska 

Fokusgrupp 3 

Bestod av en kurator, en förskollärare, en BVC sjuksköterska och en MVC sjuksköterska. 

Fråge-schemat (Bilaga 2) som användes i samband med fokusgrupps-intervjuerna 

utgjordes av sammanlagt 14 frågor där frågorna delats upp i tre huvudkategorier:  

1. Frågor kring föräldrastöd,   

2. Frågor kring psykisk ohälsa,    

3. Frågor kring samverkan.   

4.2 Meningsanalysen, en vägledning i analysarbetet 

För att återgå till analysförfarandet användes den kvalitativa meningsanalysen (Kvale & 

Brinkmann, 2014) som verktyg i kodningen vad gäller analyserandet av materialet. För att 



 

26 

 

kort beskriva varför meningsanalysen lämpar sig bra som analysmetod följer nedanstående 

en kort beskrivning om hur processen går till och vad denna innebär.  

Kvale och Brinkmann (2014) beskriver att meningskoncentrering är den nivå inom 

analysprocessen där en form av kategorisering utifrån det utskrivna datamaterialet som 

bygger på meningskodning sker. Detta innebär att forskaren drar ihop de yttranden 

respondenterna gjort till korta formulerade stycken, som i detta steg i processen kan 

beskrivas till stor del bygga på kodning. Processen fungerar i form av att långa uttalanden 

som respondenterna gjort kortas ner till mindre stycken, och till sist endast formuleras om 

till några enstaka ord. Målsättningen är att teman som identifierats utifrån 

meningskoncentrering resulterar i att bli föremål för mer komplexa tolkningar och 

teoretiska undersökningar (Kvale & Brinkmann, 2014).   

Det sista steget av processen i meningsanalysen är meningstolkning (ibid.). Här gäller det 

att utgå från struktureringen av meningen i texten, fördjupa det som sägs, och förhålla sig 

utifrån ett mer kritiskt förhållningssätt till meningen som analyserats fram i materialet.   

4.2.1 Det praktiska analysarbetet 

Efter att fokusgrupps-intervjuerna transkriberats resulterade detta i ett datamaterial på ett 

hundra sidor. Detta material kodades genom datastyrd kodning, det vill säga att koder 

utvecklades genom tolkningar av materialet, och att kodningen startat utan att ha specifika 

koder från början (Kvale & Brinkmann, 2014), ner till ett material på 29 sidor. Därefter 

analyserades materialet utifrån olika steg. Enligt steget meningskoncentrering i den 

kvalitativa meningsanalysprocessen, innebär detta att långa uttalanden och citat kortas ner 

till enstaka ord, eller mindre stycken. Slutligen genomförs det sista steget, 

meningstolkningen, där materialets tre slutliga huvudteman identifierades.  

4.3 Reliabilitet och validitet 

Två begrepp som främst kopplas till kvantitativa studier är reliabilitet och validitet. Bryman 

(2011) redogör att begreppen i kvantitativa undersökningar fungerar som ett 

mätinstrument. Då inom kvalitativ forskning inte mätning är av störst intresse, innebär 

detta att begreppen saknar fotfäste.  
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För att kunna använda reliabilitet och validitet i kvalitativ forskning har dessa anpassats så 

att de kan användas inom studier som inte lägger ett lika stort fokus på mätning. Dessa 

begrepp har omvandlats till trovärdighet, överförbarhet och pålitlighet (Bryman, 2011).  

Nedanstående följer en beskrivning för hur begreppen i praktiken kommit till användning 

i studien.    

4.3.1 Trovärdighet 

Trovärdigheten till en början kan sägas enligt Bryman (2011) är en motsvarighet till den 

interna validiteten. I undersökningen försöktes detta fullföljas genom att en noggrann 

genomgång gjorts av att studien uppfyller de krav och följer de regler som gäller i Sverige. 

Triangulering användes, genom att komplettera det framtagna resultatet ur 

datamaterialet. Men också genom att tidigare forskningsresultat härstammar från både 

kvantitativa såväl som kvalitativa studier. För att förtydliga begreppet handlar det enligt 

Bryman (2011) om att vid undersökningar av sociala företeelser använda sig av mer än en 

datakälla eller metod för att öka tillförlitligheten i vad som framkommer i studien.  

Förutom triangulering, strävas i undersökningen att uppnå en hög grad av transparens. Vad 

som menas med detta innebär med andra ord att resultaten, eventuella slutsatser, och 

forskningsprocessen i allmänhet diskuteras öppet i studien. Utifrån detta har perspektivet 

av transparens genom försök till så utförliga beskrivningar av tillvägagångssätt, diskussion, 

och ett kritiskt perspektiv till det framtagna datamaterialet hållits, för att inte föra läsaren 

bakom ljuset (Ahrne & Svensson, 2015).  

4.3.2 Överförbarhet 

Överförbarhet handlar om att producera tjocka och fylliga data, det vill säga ”thick 

deskriptions” (Bryman, 2011). Detta är något som eftersträvas genom att använda sig av ett 

tiotal öppna frågeställningar, där möjligheten fanns att ställa kompletterande 

frågeställningar, och fördjupa sig i den information respondenterna uttalar sig om. Ett stort 

datamaterial transkriberades ordagrant för att förhindra att eventuella nyansskillnader faller 

bort.   
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4.3.3 Pålitlighet 

Bryman (2011) beskriver en motsvarighet till det kvantitativa begreppet reliabilitet i form 

av pålitlighet. Här är det viktigt att anta ett granskande synsätt.  

Inom reliabiliteten fästes avseende vid vikten av överensstämmelsen mellan forskarna i en 

undersökning vad gäller kodning och tolkningar. (Bryman, 2011).   

Denna överensstämmelse för att öka interbedömarreliabiliteten beaktades genom att 

samtliga intervjuer gjordes tillsammans.    

Vad gäller kodningen, gjordes den till en början var för sig, för att därefter sammanstråla 

de enskilt kodade koderna.   

Att inte på ett medvetet sätt låta personliga värderingar ha en inverkan i 

studien (Bryman, 2011) är ett vägledande förhållningssätt. Detta genom en ständig sträva 

efter att agera i god tro. Att vara värderingsfri och helt objektiv är enligt det 

konstruktivistiska perspektivet näst intill omöjligt.  Utifrån den insikten strävas i denna 

studie efter att kontinuerligt uppvisa reflexivitet. Vad som menas med reflexivitet innebär 

kortfattat att forskaren kontinuerligt försöker säkerställa att dennes resultat och slutsatser 

inte okontrollerat är en inverkan utifrån dennes värderingar och förutfattade meningar. Att 

vara reflekterande och kritisk till det material som tas fram är därför något som likt en röd 

tråd är ett genomgående tema som genomsyrar hela uppsatsen (Bryman, 2011). 

4.4 Etiska överväganden 

Enligt vetenskapsrådet (2017) är etik inget som endast regleras i regler och lagstiftning. 

Viktigt är att genomgående ha en etisk medvetenhet under hela studiens gång. Inte minst 

då sättet som etik hanteras på inom forskning i ett större perspektiv påverkar samhället, 

och därmed uppfattningen om forskningskulturen i stort.   

Frivillighet, konfidentialitet, integritet och anonymitet är etiska områden som skall 

garanteras deltagare i studien (Bryman, 2011).   
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Informationskravet beaktades genom att deltagarna informerades om vad studien i stora 

drag kommer att handla om. I informationsbrevet som skickades ut efter ett muntligt 

samtycke via telefon, informerades kring frivilligheten i deltagandet, samt att deltagarna 

när helst de känner för det, kan välja att ta tillbaka sin medverkan utan någon förklaring. 

Information gavs även kring vilka huvudsakliga moment som ingår i undersökningen. 

Uppgifter om respondenterna som deltar i studien behandlas med största försiktighet. 

Känsliga uppgifter som personuppgifter förvaras på ett sätt som gör att obehöriga inte 

kommer åt informationen. Informationen behandlas därför med 

högsta konfidentialitet (Bryman, 2011). De deltagare vars citat används i denna uppsats, 

kommer inte att namnges, inte heller vilken profession som sagt vad kommer att nämnas. 

Detta för att bejaka konfidentialiteten mot deltagarna i intervjuerna.  

Enligt Bryman (2011) ska hänsyn tas till nyttjandekravet, vilket innebär att all insamlat 

datamaterial om personer i denna studie kommer att förstöras, efter att denna uppsats har 

blivit examinerad.   

Tilläggas kan att målgruppen för studien enligt ett etisk övervägande resulterade i att 

studiens fokus landade i att studera de professionellas erfarenheter av att arbeta med 

föräldrastöd på familjecentraler. Att genomföra en undersökning på brukare aktuella på 

familjecentraler skulle bryta mot riktlinjerna enligt det aktuella lärosätet, samt skulle vara 

ett urval svårt att motivera enligt de etiska riktlinjer som vetenskapsrådet utformat. Dessa 

riktlinjer kan i stora drag sägas skapats med anledning av att skydda integriteten för den 

enskilde individen (Berg, 2015), då frågorna i intervjuerna kan uppfattas beröra känsliga 

ämnen som exempelvis psykisk ohälsa, eller föräldraskap, som kan sägas ur 

integritetsperspektivet är en viktig faktor att beakta i denna studie. Av dessa skäl resulterade 

det etiska övervägande i att fokusera på att undersöka de professionella.   

5. Resultat 

Efter att grupp-intervjuerna transkriberats, kodades materialet var för sig av författarna, 

och de mest framträdande delarna växte fram i meningsanalysen. Deltagarnas kluvna och 

mer välvilliga inställningar till föräldrastöd ledde till identifierbara brister och fungerande 

faktorer. Brister och fungerande faktorer växte senare fram till resurs begreppet, som 

slutligen kunde delas in i tre delar: Föräldrars resurser, tillgänglighet och samverkan.  Under 

dessa tre kategorierna som växte fram genom meningsanalysen (Kvale & Brinkmann, 
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2014), identifieras sedan de upplevda bristerna och fungerande faktorer enligt deltagarna, 

relaterat till föräldrastöd på familjecentral. Resultatet utgår ifrån frågeställningen “Vilka 

upplevs vara de fungerande respektive bristande faktorerna i föräldrastöd?”   

5.1 Föräldrars resurser 

Betydelsen av föräldrarnas resurser är i detta sammanhang avgränsat till vad i 

föräldrastödet som upplevs som fungerande faktorer respektive vad som upplevs som 

bristande faktorer utifrån de professionellas perspektiv i mötet med föräldrar. 

5.1.1 Fungerande faktorer 

5.1.1.1 Kunskapssökande 

Merparten av deltagarna upplevde att de flesta föräldrar som besökte familjecentralen 

visade engagemang genom att ha en vilja att lära sig och att förstå barns behov, men även 

en vilja att utveckla sin egen roll som förälder.  

Genom ett professionellt bemötande av personalen på familjecentralen, som resulterar i 

att föräldrar känner sig sedda och bekräftade, upplevde personalen att föräldrarna blev mer 

trygga i sin föräldraroll (Förskollärare fokusgrupp nr 3, 2017-04-25). Framträdande var att 

stödet från personal i föräldrarollen oftast bestod av små förändringar i vardagen som gav 

mest effektivt resultat, något som enligt deltagarna förvånade flertalet föräldrar. Enligt 

deltagarna fanns en uppfattning hos flertalet föräldrar att det skulle krävas stora 

förändringar vilket inte ofta är fallet (Kurator fokusgrupp 1, 2017-04-20).  

5.1.2 Bristande faktorer 

5.1.2.1 Osäkerhet 

Det rådde stor enighet bland deltagarna att dagens föräldrar är väldigt osäkra i sin 

föräldraroll och inte litar på sin egen magkänsla. Bakgrunden till denna osäkerhet är att 

föräldrar idag är väldigt pålästa, de har många gånger inhämtat kunskap från olika källor 

som inte alltid är helt korrekta eller fungerande för deras egna barn (BVC sjuksköterska 

fokusgrupp 1, 2017-04-20). Vilket framgår av följande citat: “Föräldrar har aldrig varit så 

pålästa… men heller aldrig så osäkra” (Kurator fokusgrupp 1, 2017-04-20). 
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5.1.2.2 Skjuta ifrån sig ansvaret  

Enligt deltagarna så framkom det att en bristande faktor är hur föräldrar prioriterar sitt 

föräldraansvar. Detta exemplifieras av deltagarna som att föräldrarna låter förskolan ta 

hand om "pott-träningen" (BVC sjuksköterska fokusgrupp 1, 2017-04-20), eller 

uppfattningen om att barnen har det bättre på förskolan än hemma med föräldrarna 

(Kurator fokusgrupp 3, 2017-05-04). Bakgrunden till dessa prioriteringar handlar om 

föräldrars tidsbrist i sin föräldraroll, då andra prioriteringar som “egentid” och materiella 

investeringar prioriteras högre av föräldrar (Kurator fokusgrupp 2, 2017-04-25).  

Ett ytterligare sätt som framkommer om att skjuta ifrån sig föräldraansvaret är enligt 

följande citat “Det är ett sånt diagnostänk bland föräldrar idag.... föräldrarna skjuter ifrån 

sig föräldraansvaret på någon diagnos…. för att slippa ta ansvar som förälder”. 

Bakgrunden till detta är att föräldrar inte har tid att ta tag i trotsbeteende hos barn, eller att 

de har möjlighet att tolka barns signaler när något är fel (Kurator fokusgrupp 1, 2017-04-

20). 

5.1.2.3 Orealistiska krav 

Sociala mediers påverkan på föräldrar idag är även det något som är framträdande i 

resultatet. Genom de sociala medierna visas ofta en “perfekt” bild av familjelivet och detta 

skapar orealistiska krav på vad föräldrar idag ska uppnå. Detta skapar både stress och en 

känsla av skam i de fall föräldrar jämför sig med andra föräldrar på sociala medier (BVC 

sjuksköterska fokusgrupp 1, 2017-04-20). Bakgrunden till detta är att många föräldrar vill 

ha bekräftelse över att de är goda föräldrar (Kurator fokusgrupp 1, 2017-04-20).  

5.2 Tillgänglighet som resurs 

Betydelsen av tillgänglighet är i detta sammanhang avgränsat till möjligheter att ge 

föräldrastöd ur deltagarnas perspektiv. Tillgänglighet som resurs beskrivs sedan i 

kategorierna fungerande faktorer och bristande faktorer. 
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5.2.1 Fungerande faktorer 

5.2.1.1 Evidensbaserade metoder och alternativa metoder 

Tillgänglighet i möjligheten att lära föräldrar att tolka barns signaler erbjuds enligt alla de 

intervjuade deltagarna. Detta görs genom den evidensbaserade metoden ICDP 

International child development programme, “Vägledande samspel”, som är en viktig del 

i anknytningen mellan förälder och barn (Förskollärare fokusgrupp 2, 2017-04-25). Då 

anknytning är en viktig del i ett barns utveckling ligger det stort motiveringsarbete i att få 

så många som möjligt utav föräldrarna att delta i denna aktivitet (Förskollärare fokusgrupp 

3, 2017-05-04).   

Motiverande samtal är en metod som används på familjecentraler, vars målsättning är att 

göra föräldrar motiverade till en positiv förändring (Förskollärare fokusgrupp 1, 2017-04-

20). Ytterligare metoder som nämns är Marte Meo metoden, babyrytmik och babymassage 

(Förskollärare fokusgrupp 2, 2017-04-25). 

5.2.1.2 Flexibilitet 

Att bygga relationer sågs som en betydande och fungerande del i arbetet med föräldrastöd 

enligt deltagarna. För att underlätta förmågan att skapa tillit beskrivs flexibilitet som en 

viktig del i arbetet.  

Hembesök hos föräldrar benämns som ett sätt att underlätta det relationsbyggande arbetet, 

och detta erbjuds alla förstagångsföräldrar. Att bygga relationer med föräldrar och barn i 

deras hemmiljö är effektivt, då det är en plats där föräldrar och barn känner sig trygga 

(BVC sjuksköterska fokusgrupp 1, 2017-04-20).  

I det relationsskapande arbetet är betydelsen av att kunna stötta oroliga föräldrar, att vara 

ödmjuk, och inte en “tillrättavisare”. På detta sätt byggs inte endast relationer utan föräldrar 

bekräftas även i sin föräldraroll som många gånger kan upplevas som svår. Utgångspunkten 

är att föräldrarna är de som känner sina barn bäst och således ska bemötas som experter 

på sina barn (Kurator fokusgrupp 1, 2017-04-20).  

Föräldrastödet är delvis styrt av manualer på exempelvis Barnavårdscentralen (BVC), där 

vikt, längd ska mätas vid jämna mellanrum (BVC sjuksköterska fokusgrupp 1, 2017-04-20). 
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Dock poängterar deltagarna på BVC såväl som inom de övriga områdena inom 

familjecentralen, att det viktigaste är att ge ett individanpassat stöd.  

Det individanpassade stödet ges genom dels att personalen “läser in” vad den specifika 

föräldern behöver för stöd, men även genom att lyssna och vara lyhörd över vad som 

uppkommer i mötet med föräldrarna (MVC sjuksköterska fokusgrupp 3, 2017-05-04).  

 

En ytterligare aspekt av flexibilitet har identifierats i form av att det ska vara lätt att få 

kontakt med personalen på familjecentralen. Enligt deltagarna är vägar till kontakt med 

familjecentralen enkel då föräldrarna kan komma under ordinarie öppettider, de kan ringa 

eller kontakta personal via mail. Deltagarna lyfter fram detta som ett hinder mindre i sitt 

hjälpsökande som förälder. 

5.2.1.3 Nya nätverk 

Tillgängligheten på en familjecentral skapar även möjligheter för föräldrar att diskutera sitt 

föräldraskap med andra föräldrar, vilket enligt deltagarna många gånger leder till att 

föräldrarna hjälper och stöttar varandra (Förskollärare fokusgrupp 2, 2017-04-25). Utöver 

denna vinst som stöttning av andra föräldrar innebär, bidrar också tillgängligheten till att 

föräldrar kan skapa nätverk med andra föräldrar och genom detta utveckla sitt 

sociala nätverk (Kurator fokusgrupp 2, 2017-04-25). 

5.2.2 Bristande faktorer 

5.2.2.1 Tidsbrist 

Tillgängligheten att ge stöd till föräldrar upplevdes delvis som problematisk då situationer 

kunde uppstå på familjecentralen som gjorde att mer tid till föräldrastöd skulle behövas, 

men att utrymme för detta inte alltid fanns. Framför allt gällde det inom 

barnavårdscentralen där tidsschemat upplevdes som pressat (BVC sjuksköterska 

fokusgrupp 1, 2017-04-20), men även inom öppna förskolan där det var svårt att förutspå 

hur många föräldrar som skulle delta i de olika aktiviteterna (Förskollärare fokusgrupp 2, 

2017-04-25; Förskollärare fokusgrupp 3, 2017-05-04). 
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5.2.2.2 Personalbrist 

Deltagarna uttryckte att resurser av personal med specifik kompetens hade försvunnit från 

verksamheten, vilket upplevdes som något negativt då dessa professionella utgjorde en 

betydande skillnad med sin specifika kompetens.  

Tidigare hade psykologer varit tillgängliga på familjecentralen, i dagsläget är det inte så 

vilket leder till ett större avstånd till hjälp och stöd (Kurator fokusgrupp 2, 2017-04-25). 

5.2.2.3 Resursbrist 

Tidigare välfungerande föräldrastöds resurser som pappagrupper har dragits in på grund 

av resursbrist (Förskollärare fokusgrupp 2, 2017-04-25). Ett annat fungerande stöd var 

“Alla barn i centrum” (ABC) som pågick i tre år i kommunens förskolor, och sedan lades 

ned.  ABC innebär att föräldrar träffas och diskuterar tillsammans med utbildad personal 

hur konflikter med barn förebyggs, hur relationen kan stärkas mellan barn och förälder 

samt hur man kan stärka barns självkänsla. Att en annan arena som förskolan breddade 

föräldrastödet på detta sätt ansågs av deltagarna som mycket positivt. Att projektet lades 

ner ses som ett misstag eftersom möjligheten att nå ut till så många fler föräldrar, som har 

barn i förskolan, därmed går förlorat (Kurator fokusgrupp 1, 2017-04-20).  

5.3 Samverkan som resurs 

5.3.1 Fungerande faktorer 

5.3.1.1 Samverkan inom familjecentralen 

Deltagarna upplevde att möjligheterna till god samverkan fanns då personal från 

mödravårdscentralen, barnavårdscentralen, öppna förskolan och socialtjänsten fanns på 

plats under ett och samma tak.  

Närheten till de olika professionerna gör det lätt att ”fånga in” föräldrar tidigt på 

mödravårdscentralen, så att föräldrar sedan smidigt kan slussas över till de andra 

verksamheterna på familjecentralen (MVC sjuksköterska fokusgrupp 3, 2017-05-04). 

Möjligheten att bygga relationer mellan föräldrar och de professionella underlättar, då 

föräldrarna kan bli presenterade i samband med att de slussas vidare till en annan del av 

familjecentralen (BVC sjuksköterska fokusgrupp 1, 2017-04-20).   
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En ytterligare positiv aspekt av samverkan inom familjecentralen är att personalen bidrar 

med olika kunskap utefter deras professionalitet. Detta lyfter deltagarna fram som 

berikande för föräldrarna i gruppverksamheten, då sköterskan från barnavårdscentralen 

informerar om den medicinska delen om exempelvis sömn, och kuratorn informerar om 

hur föräldrarna kan tolka barns signaler (Förskollärare fokusgrupp 2, 2017-04-25).  

5.3.1.2 Samverkan med andra aktörer 

Ett utbrett nätverk till andra professionella aktörer i samhället upplevdes som positiv enligt 

deltagarna.  

Samverkan till andra aktörer som skola, polis, förskolor, socialtjänst, specialpedagoger, 

psykologer, fältassistenter, samt bibliotek upplevdes som positiv i den bemärkelsen att 

möjligheterna att ge stöd till föräldrar blir större då ett utbrett nätverk existerar (Kurator 

fokusgrupp 1, 2017-04-20; Kurator fokusgrupp 3, 2017-05-04). 

5.3.2 Bristande faktorer 

5.3.2.1 Helhetssyn 

Inom familjecentralen upplevdes att samverkan begränsades av att de representerade 

professionerna hade olika huvudmän och ingen övergripande gemensam chef över 

familjecentralen (Kurator fokusgrupp 2, 2017-04-25; Kurator fokusgrupp 3, 2017-05-04). 

Detta gav sig i uttryck, enligt deltagarna, genom att de olika professionerna hade begränsad 

tid att träffas och diskutera föräldrarnas problematik. Men även begränsad tid att samordna 

resurser och åtgärder för att på bästa sätt ge föräldrastöd. Detta upplevda dilemma hade, 

enligt deltagarna, påtalats till ansvariga chefer under en längre tid.  

I en av de intervjuade familjecentralerna framkom det att en överordnad chef hade tillsatts, 

som samordnade personalens kompetenser och arbete. Detta uttryckte deltagarna i den 

berörda kommunen som mycket positivt då det underlättade deras arbete i att ge 

föräldrastöd avsevärt. Vilket i slutändan gav bättre kvalité i stöd till föräldrar och barn 

(Kurator fokusgrupp 1, 2017-04-20). 

5.3.2.2 Otydlighet 

För att samverkan ska kunna fungera optimalt med professioner utanför familjecentralen, 

är tydlighet över var ett problem hör hemma samt vad som ingår i familjecentralens 
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uppdrag fundamentalt. Deltagarna uttryckte detta som diffust och att detta resulterade i att 

personalen på familjecentralen utförde arbetsuppgifter som låg utanför deras 

kompetensområde.  

Detta kunde röra sig om problematik som hörde hemma inom psykiatrin eller 

samarbetssamtal mellan föräldrar som hörde hemma inom familjerådgivningen (Kurator 

fokusgrupp 1, 2017-04-20; Kurator fokusgrupp 2, 2017-04-25). 

5.3.2.3 Långa väntetider 

En brist som tydligt lyftes fram av samtliga deltagarna var att när ett barn hade behov av 

att utredas av Barn och ungdomspsykiatrin (BUP), så var väntetiderna väldigt långa, upp 

till ett år. Problematiken låg enligt deltagarna i att föräldrarna behövde stöd direkt. Att 

vänta upp till ett år på att få påbörja en utredning, beskrevs som en oerhört frustrerande 

utmaning för föräldrarna. Under väntetiden så gav personal på familjecentralen råd och 

stöd till föräldrarna. Deltagarna uttryckte att om resurserna inom BUP skulle vara bättre, 

skulle detta medföra ett mer effektivt stöd och mindre frustration bland föräldrar.    

6. Diskussion och analys 

6.1 Familjecentraler, ett perspektiv 

Utan att underskatta komplexiteten, och en rad olika faktorer som inverkar i en individs 

liv, faller det sig ganska naturlig att rikta fokus på familjecentraler, då verksamheten är den 

insatsen vars mål är att trygga och stödja föräldrarna. Bland annat då deras barn befinner 

sig i viktiga utvecklingsfaser som, mikronivån, 

enligt Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell. Samt finns som stöd, då ett barn 

befinner sig i den primära socialisationen, där anknytning är en vägledande faktor av stor 

betydelse (Hwang & Nilsson, 2011).  

Familjecentraler fungerar som stöd till föräldrar (Enell, 2007). Föräldrar är den primära 

socialisationsagenten, det vill säga den socialisationsagent som har störst betydelse för ett 

barns utveckling. Den primära socialisationsagenten lägger grunden för barnets beteenden 

och framtida utveckling enligt Giddens & Sutton (2014). Familjecentralen blir därmed en 

intressant arena att undersöka med avsikten att ta reda på hur det psykiska måendet bland 

barn och unga kan förbättras.   
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För att återgå till den inledande problemformuleringen i denna uppsats som lyder:   

“Trots tydliga policyer hur ett fungerande föräldrastöd ska utföras, ökar den psykiska 

ohälsan bland barn och unga. Därför är målsättningen med denna uppsats att undersöka 

vilka faktorer i föräldrastödet som påverkar barns psykiska hälsa eller ohälsa, utifrån de 

professionellas perspektiv. “Syftets två frågeställningar är:   

- Vilka upplevs vara de fungerande respektive bristande faktorer i detta stöd?  

- Hur kan de fungerande respektive bristande faktorerna förväntas påverka barns 

psykiska hälsa?  

För att svara på dessa frågor kommer diskussionen delas in i två delar, 

där Bronfenbrenner utvecklingsekologiska modell visar hur bristande och fungerande 

faktorer påverkar barns psykiska hälsa. Därefter kommer tidigare forskning att analyseras 

utifrån resultatet.  

6.2 Den utvecklingsekologiska modellens påverkan på barn och ungas psykiska 

hälsa 

Enligt den utvecklingsekologiska modellen befinner sig familjecentralen i exosystemet 

(Hwang & Nilsson, 2011). Individen är inte direkt delaktig, men påverkas trots detta av 

denna nivå, då exonivån påverkar mesonivån, och mesonivån i sin tur påverkar 

mikronivån. Detta är ett komplext samspel som inte på ett enkelriktat sätt kan förklaras 

utan bättre förtydligas genom en växelverkan på mesonivå, där individens beteende 

påverkas av socialisationen på mikronivå, samtidigt som exosystemet påverkar mesonivån. 

Som i sin tur påverkar socialisationsagenter på mikronivå, som befinner sig nära barnet i 

form av exempelvis föräldrar (Hwang & Nilsson, 2011).  

Bristande resurser enligt Ervér & Fahlström (2001) i form av nedskärning av välfärden, en 

restriktiv familjepolitik, och snävare ekonomiska ramar resulterar i att de professionella i 

det förebyggande, och det föräldrastödjande arbetet inte får tillräckligt med resurser, och 

kan mäta sig med efterfrågan som finns. Detta resulterar i sin tur i att familjecentraler 

på exonivån formats av makrosystemet, genom mesosystemet på ett sämre sätt kan bemöta 

behovet hos föräldrar på mikronivån. Detta leder till att barnet på mikronivån genom 

föräldrarna riskerar att utvecklas ogynnsamt. Då stödet och det förebyggande arbetet, som 
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görs på familjecentralen, på ett sämre sätt genom föräldrarna når barnen, eller i värsta fall 

plockas bort på grund av bristande resurser.  

För att illustrera detta kommer framträdande teman från resultatet, under var nivå i den 

utvecklingsekologiska modellen, diskuteras i förhållande till bristande och fungerande 

faktorer. För att visa hur detta påverkar barnet.  

6.2.1 Mikronivå 

6.2.1.1 Föräldrars resurser 

Engagerade föräldrar som vill lära sig och ta till sig kunskap om barns utveckling gynnar 

på mikronivå det ömsesidiga samspelet mellan barn och föräldrar. Då den viktiga 

anknytningen mellan barn och föräldrar är grundläggande för barns fortsatta utveckling 

enligt Hwang & Nilsson (2011). Genom familjecentralernas stödjande och 

informativa verksamhet, kan föräldrar få kunskap, genom sitt engagemang och utveckla 

samspelet mellan förälder och barn. Detta kan på mikronivå ses som en fungerande faktor 

som påverkar barnets psykiska hälsa i rätt riktning.  

Att balans i livet infinner sig för föräldrar, är även det grundläggande för att barnet ska få 

den omsorg ett barn är i behov av. Det kravfyllda samhället som många föräldrar 

upplever, utmanar denna balans. Vilket leder till att föräldrar känner osäkerhet, ställer 

orealistiska krav på sig själva, samt i vissa fall skjuter ifrån sig ansvaret på förskolor eller att 

barnet har någon neuropsykiatrisk diagnos. På mikronivå kan detta påverka barnet 

negativt, då föräldern i form av den primära socialisationsagenten (Giddens & Sutton, 

2014), möjligtvis försvagas och inverkar på anknytningen mellan förälder och barn (Hwang 

& Nilsson, 2011). Detta är en bristande faktor som kan påverka barnets psykiska hälsa i fel 

riktning.  

6.2.1.2 Familjens möte med samhället 

Familjens möte med samhället kan både vara en utmaning och en möjlighet.  Utmaningen 

kan bestå av att föräldrar inte vill visa sig sårbara genom att visa sin osäkerhet i 

föräldrarollen. Detta är ett välkänt dilemma för de professionella på familjecentralen. För 

att bryta detta mönster arbetar de professionella med ett individanpassat stöd, och att 

bemöta föräldrar som experter på sina barn. Vilket även framkommer som en främjande 
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faktor i föräldrastödet enligt (SOU 2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en 

vinst för alla. 

6.2.1.3 Dilemmat med självbestämmande 

Genom vår välfärd skapas många möjligheter till stöd i samhället, men det består också av 

många utmaningar. Det verkar som att självbestämmande som är framträdande i 

Socialtjänstlagen (2001:453), både kan gynna och begränsa barns möjligheter på mikronivå. 

Då barnen är beroende av de val som föräldrar gör (Almqvist et al., 2003), med andra ord, 

ta del eller inte ta del av välfärden och föräldrastödet. Det som kan gynna barnet är det 

flexibla förhållningssättet hos professionella, som kan bemöta sårbarheten, kan dämpa 

osäkerheten, och stärka föräldern i föräldrarollen. Det som kan missgynna barnet är då 

föräldern inte tar steget till hjälp och stöd om behovet finns.   

6.2.1.4 När når stödet fram? 

Förutsättningarna för att stödet ska nå fram till barnet handlar till stor del om interaktionen 

mellan de professionella på familjecentralen, och de besökande föräldrarna. Bemötandet 

föräldrarna får på familjecentralen, kan påverka graden av engagemang till 

föräldracentralens verksamheter. Något som kan vara avgörande för att kunna ta till sig det 

stöd som finns tillgängligt. En god förutsättning för att stödet ska nå fram, är att 

interaktionen mellan de professionella på familjecentralen och föräldrarna fungerar. Men 

även genom föräldrars självbestämmande, att göra val som främjar barnets bästa. 

6.2.2 Mesonivå 

6.2.2.1 Mötesplatsen 

Att få hjälp och stöd som förälder, behöver inte innebära att det kommer från någon 

professionell från familjecentralen. Familjecentralen är också en mötesplats där föräldrar 

möts och samtalar i grupp, om hur det är att vara förälder. Åsikter ventileras, erfarenheter 

utbyts, och nya insikter skapas. Spindeln i nätet kan sägas vara de professionella på 

familjecentralen, som genom sitt engagemang gör detta möjligt. Vinsterna enligt (SOU 

2008:131) Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, i dessa möten leder till 

att nya kontakter skapas, där föräldrar träffas utanför familjecentralen, för att umgås där 

de kan hjälpa och stötta varandra. Ett större socialt nätverk för föräldrar, kan bidra till ett 

kunskaps utbyte av erfarenheter föräldrar emellan. Detta kan gynna barnet då föräldern får 
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möjligheten att diskutera sina funderingar med personer i samma situation som de själva. 

Nätverkandet kan motverka osäkerhet hos föräldern, vilket kan bidra till att föräldern 

känner sig tryggare i sitt föräldraskap. Detta kan vara en fungerande faktor för barnet som 

kan påverka barnets psykiska hälsa i rätt riktning.  

6.2.2.2 När når stödet fram? 

Föräldrar som stödjer varandra är en möjlighet som skapas bland annat genom 

föräldracentralen som mötesplats för föräldrar. Stödet kan nå fram då föräldrar utbyter 

kunskaper och erfarenheter sinsemellan. Detta är en fungerande faktor som kan 

påverka barnets psykiska hälsa positivt, då föräldern kan känna sig tryggare och barnet har 

fler omsorgspersoner i sin närhet. 

6.2.3 Exonivån  

6.2.3.1 Den röda tråden 

Närheten mellan professionerna på familjecentralen ger förutsättningar för en samverkan 

där den röda tråden blir tydlig för föräldrarna. Närheten till de olika professionerna och 

den breda kunskapen är enligt Javerud & Petersson (2009) något som benämns som 

ett Hus med möjligheter (2009). På detta sätt finns det förutsättningar som kan bli en 

gynnande faktor för barnet, då de olika professionerna genom samverkan kan erbjuda 

lättillgängligt stöd. Dock framkommer det i resultatet att när fyra olika professioner ska 

samarbeta under ett och samma tak, fordras samverkan mellan dessa. För att samverkan 

ska fungera och vara effektivt behövs en chef som håller i den röda tråden. Genomgående 

visar resultatet att samverkan inte fungerar optimalt, då 2 av 3 familjecentraler inte har 

någon chef som samordnar verksamheten. Då beslut och prioriteringar ska göras, och en 

samordnande chef fattas, leder detta till en tröghet i verksamheten, som hämmar 

möjligheten till effektivitet. Denna tröghet gör sig påmind för de professionella på 

familjecentralen då de ska samverka inom familjecentralen, men även med andra aktörer 

utanför familjecentralen.   

För föräldrar och barn innebär detta att de professionella får mindre utrymme att ge hjälp 

och stöd. Detta kan vara en grundläggande bristande faktor, som påverkar barnets hälsa 

negativt, då effektivitet av hjälp och stöd uteblir, på grund av brister i samverkan. Hjortsjö 

(2006) menar att tidiga insatser som stöd och hjälp har en avgörande betydelse för barn 
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och ungas hälsa. Då en fungerande samverkan inte alltid råder, resulterar det i att tidiga 

förebyggande insatser kan utebli. Detta är en bristande faktor då tidigt förebyggande stöd 

har visat sig kunna motverka en ogynnsam utveckling hos barn, enligt Hjortsjö (2006). 

6.2.3.2 Prioriteringar 

Politiska beslut enligt Hwang & Nilsson (2011), om hur resurser ska prioriteras påverkar 

familjecentraler på exonivå. Beslut om tidigare fungerande insatser, som inte längre finns 

kvar i verksamheten, leder till att resurser försvinner från verksamheten. Ett fungerande 

verktyg i föräldrastödet, som försvinner, lämnar ett tomrum som inte alltid fylls. Detta 

resulterar till att familjecentraler inte alltid kan möta det behov som finns, vilket hämmar 

såväl föräldrar som barn. Detta medför längre väntetider för föräldrar och barn, att få sina 

behov tillgodosedda. För de professionella på familjecentralen leder resursbristen till 

utmaningar i att arbeta relationsbyggande, vilket är en av kärnorna i familjecentralens 

verksamhet, för att kunna nå fram till föräldrarna. 

6.2.3.3 När når stödet fram? 

Närheten till de olika professionerna på en familjecentral, är en fungerande faktor då de 

olika professionernas kompetens ligger nära till hands (Javerud & Petersson, 2009). Dock 

påverkas det negativt av att brister i samverkan, dels inom familjecentralen, men även med 

andra aktörer inte fungerar optimalt. Detta blir då en bristande faktor för barnet, som kan 

påverka barnets hälsa negativt. 

Resursbrist i form av prioriteringar, medför att tidigare fungerande insatser inte längre 

finns tillgängliga av olika orsaker. Detta blir en bristande faktor för barnet och kan påverka 

barnets psykiska hälsa negativt, då tillgängligheten av stödet utmanas. 

6.2.4 Makronivå 

De lagstiftningar som råder i det svenska samhället genom bland annat Föräldrabalken 

(1949:381) och Socialtjänstlagen (2001:453), speglar även samhällets normer och 

värderingar. Genom vår gemensamma välfärd och ett utbrett föräldrastöd, råder 

möjligheter för att föräldrastödet kan gå igenom alla nivåer i den utvecklingsekologiska 

modellen, med början på makronivå.  Detta i relation till de förutsättningar i politik och 

riktlinjer som råder, enligt Hwang & Nilsson (2011).  
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6.2.4.1 När når stödet fram? 

På makronivå finns de förutsättningar för att ett fungerande föräldrastöd ska existera. 

Detta är en fungerande faktor som kan påverka barnets psykiska hälsa positivt. Hur 

förutsättningarna används, tas emot och värderas, i de olika nivåerna, blir avgörande 

för om stödet når fram till barnet eller inte. Enligt (SOU2008:131) Nationell strategi för ett 

utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, framkommer det att förutsättningarna för ett gott 

föräldrastöd finns. Detta behöver dock utvecklas på områden som samverkan, 

användningen av evidensbaserade metoder, samt skapandet av naturliga arenor för 

föräldrar att mötas. Med andra ord finns fundamentet i vår välfärd på makronivå, genom 

bland annat familjepolitiken enligt Hwang & Nilsson (2011). Den bristande faktorn som 

kan påverka barnets hälsa negativt, kan handla om otydlighet i tolkningen av lagstiftning 

och riktlinjer enligt Bergnéhr (2012). Vilket ligger i exonivån, där politiker och tjänstemän 

tillämpar lagstiftningen.  

6.3 Styrkan i ett mångprofessionellt föräldrastöd 

Resultatet visar att det till viss del är framträdande vad de olika professionerna tar fasta 

på i de olika aspekterna gällande fungerande och bristande faktorer i föräldrastödet.  

Sjuksköterskan från MVC belyste faktorer som: Vikten av ett individanpassat stöd till 

föräldrar. Men även den positiva aspekten av samverkan, genom att föräldrar kan 

”slussas vidare” till andra professioner inom föräldracentralen. 

Sjuksköterskan från BVC belyste faktorer som: Osäkerhet bland föräldrar på grund av 

lättillgänglig tvetydlig information. Att föräldrarna skjuter ifrån sig ansvaret på förskolan 

på grund av tidsbrist. Det betydande relationsbyggande arbetet genom bland annat 

hembesök. I jämförelse med MVC sjuksköterskan lyfte även sjuksköterskan från BVC 

möjligheten till samverkan då föräldrar ”slussas vidare” mellan de olika professionerna. 

Förskollärare belyste faktorer som: Användandet av evidensbaserade metoder och 

möjligheten för föräldrar att nätverka med varandra. Att föräldrar känner sig sedda och 

bekräftade upplevdes som fundamentalt i relationsbyggandet. Resursbrist i form av 

borttagandet av tidigare fungerande insatser, samt personalbrist uttrycktes som hinder i 

föräldrastödet. 

Kuratorerna belyste faktorer som: Osäkerhet på grund av det kravfyllda samhället och 

dilemmat med föräldrars prioriteringar. Vikten av att bemöta föräldrar som att de är 



 

43 

 

experter på sina barn ansågs vägledande. En bristande helhetssyn uppfattades som en 

problematik i samordningen av arbetet på familjecentralen av deltagarna i fokusgrupp 2 

och 3. I fokusgrupp 1 hade en samordnande chef tillsatts, vilket uttrycktes av deltagarna 

som en betydande positiv styrka. Slutligen lyftes otydligheten med var ett problem hör 

hemma.  

Deltagarna samtyckte men lyfte olika aspekter på bristande och fungerande faktorer i 

föräldrastödet.  

Genom samverkan på en familjecentral bidrar och kompletterar professionerna varandra 

väl utifrån deras kompetensområden, vilket även framkommer som en stryka i Ett hus med 

möjligheter (Javerud & Petersson, 2009). Att familjecentralen även utgör en knutpunkt för 

detta ändamål, kan därmed ses som positivt. Metodvalet bidrar till att deltagarna får insikt 

om hur de andra professionerna i fokusgruppen, upplever brister och fungerande 

faktorer i föräldrastöd. Bryman (2011) menar att den pedagogiska autenticiteten är en 

konsekvens och en kunskapsberikande faktor för deltagarna som genereras genom den 

valda metoden. 

6.4 Vårt resultat utifrån tidigare forskning  

För att återgå till vad tidigare forskning säger om faktorer 

som kan påverka förutsättningarna för familjecentralen att ge stöd kommer en överblick 

att göras med resultatet från intervjuerna. Detta för att sammanställa de mest framträdande 

faktorer som påverkar barns psykiska hälsa i föräldrastödet.   

Utifrån tidigare forskning (Abrahamsson & Bing, 2011; Jansson et al., 2003; Ervér & 

Fahlström, 2001; Yeung & Leadbeater, 2010) och resultat av intervjuer, framkommer att 

de faktorer som påverkar barns psykiska hälsa på ett främjande sätt är: Föräldrarnas starka 

engagemang, fungerande evidensbaserade metoder, vikten av att arbeta flexibelt, ge ett 

individuellt stöd och samverkan inom familjecentralen med fokus särskilt på närhet mellan 

de olika professioner.  

De bristande faktorerna enligt tidigare forskning (Abrahamsson & Bing, 2011; Bergnéhr, 

2012; Ervér & Fahlström, 2001) som påverkar barns psykiska hälsa på ett negativt sätt är: 

Osäkerhet bland föräldrar till följd av det kravfyllda samhället, brister i möjligheten till 

samverkan, ekonomiska prioriteringar av beslutsfattare som inte gynnar barnen, en 

bristande helhetssyn och otydlighet vad gäller de professionellas föräldrastödjande arbete.   
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Många faktorer överensstämmer med resultatet av intervjuerna och tidigare forskning. 

Olikheter från tidigare forskning och resultatet från intervjuerna, visar på följande 

faktorer:  

- Tidsbrist   

- Personalbrist   

- Engagemang   

- Individuellt stöd.   

Efter att ha värderat tidigare forskning med det framtagna resultatet av intervjuerna är det 

två faktorer som är särskilt intressanta att diskutera. Dessa är individanpassat stöd och 

engagemang. 

6.4.1 Individanpassat stöd 

Tidigare forskning visar enligt Söderbäck & Ekström (2014) på att kulturella skillnader är 

en faktor som försvårade arbetet med föräldrastöd. Detta stämmer dock inte på ett tydligt 

sätt överens med vad som framkom i intervjuerna enligt deltagarna. Vanligare var att 

professionella istället för att använda ordet kulturella skillnader valde att prata om ett 

individanpassat stöd. Detta är ett komplext ämne. Deltagarna uttryckte ändå tydligt, att 

kulturella skillnader inte var ett hinder i möjligheten att nå fram till föräldrar, och på så sätt 

skapa goda förutsättningar för barnet. 

6.4.2 Engagemang 

Föräldrars engagemang handlar i denna kontext främst om att vilja lära sig, och därigenom 

bli mottagliga för hjälp och stöd som finns att tillgå på familjecentraler. Enligt resultatet i 

den Utvecklingsekologiska modellen, framkommer det i analysen att engagemang på 

mikronivå, är en betydande faktor. Då detta påverkar möjligheten att bli mottaglig för stöd 

i föräldrarollen. Med tanke på hur viktiga föräldrarna är för barns utveckling, och 

den inverkande faktor föräldrarna har på barnens psykiska hälsa. Många gånger är 

engagemang en av den största drivkraften till att ta till sig ny kunskap och därigenom 

betydande i möjligheten att utvecklas i sitt föräldraskap. 
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7. Slutsatser 

Att arbeta med föräldrastöd är komplext. Sammanfattat kan sägas att de fungerande 

faktorerna som kan förväntas påverka barns och ungas psykiska hälsa upplevs 

vara: Föräldrarnas starka engagemang, fungerande evidensbaserade metoder, vikten av 

att arbeta flexibelt, ge ett individuellt stöd och samverkan inom familjecentralen med fokus 

särskilt på närhet mellan de olika professioner. 

De bristande faktorer som kan förväntas påverka barns psykiska hälsa upplevs 

vara: Osäkerhet bland föräldrar till följd av det kravfyllda samhället, brister i möjligheten 

till samverkan, ekonomiska prioriteringar av beslutsfattare som inte gynnar barnen, en 

bristande helhetssyn och otydlighet vad gäller de professionellas föräldrastödjande arbete.   

Att ta vara på föräldrarnas engagemang i föräldrarollen, är en faktor som kan påverka barns 

psykiska hälsa i rätt riktning. Då motpolen är det kravfyllda samhället, som kan leda till att 

föräldrar gör prioriteringar som kan påverka barnet i en negativ riktning.   

Engagemang kan ses som en förutsättning för att lära sig att tolka barns signaler och 

utveckla ett positivt samspel, enligt anknytningsteorin (Karlsson, 2012). De bristande 

faktorerna utifrån föräldrars resurser uppfattades i form av osäkerhet och prioriteringar i 

ett tidspressat samhälle.  

Utifrån tillgänglighet som resurs framkommer det att den evidensbaserade metoden ICDP 

uppfattades som ett bra verktyg i föräldrastödet, så väl som flexibilitet i form av ett 

relationsbyggande arbete, samt ett individanpassat stöd. De bristande faktorerna utifrån 

tillgänglighet uppfattas vara personalbrist samt resursbrist i form av minskade satsningar 

på välfungerande program i det generella föräldrastödet.   

Slutligen kan fungerande faktorer utifrån samverkan identifieras av att de olika 

professionerna med olika kompetenser är samlade under ett och samma tak. Vilket främjar 

såväl samarbete som möjligheten att slussa vidare föräldrar mellan de olika professionerna. 

De upplevda bristerna om samverkan uttrycktes av en bristande helhetssyn på 

familjecentralen. Orsaken till detta var att de olika professionerna på familjecentralen hade 

olika huvudmän, och ingen gemensam samordnande chef. Detta upplevdes som en tröghet 

i organiseringen av arbetet, som med stor sannolikhet påverkar verksamhetens effektivitet 

negativt.   



 

46 

 

Detta är de mest framträdande faktorerna i föräldrastöd som kan tänkas påverka barns och 

ungas psykiska hälsa. Vårt bidrag i denna uppsats har varit att genom bland annat 

den utvecklingsekologiska modellen visa hur dessa faktorer i flera steg, kan tänkas påverka 

barnets psykiska hälsa. Detta är relevant för socialt arbete som ämne för att belysa det 

förebyggande arbetet i föräldrastöd, som både har fungerande och bristande faktorer. 

Dessa kan generera förbättringar genom ökad kunskap och insikt. Urvalets storlek 

påverkar vad som framkommer i resultatet. Då urvalet är litet och inte blir representativt 

för alla familjecentraler i Sverige, kan resultatet ändå ses som ett riktmärke av vilka faktorer 

som påverkar barn och ungas psykiska ohälsa i föräldrastödet.  

De bristande och fungerande faktorerna utifrån de professionellas perspektiv på 

familjecentralen, är något som det behöver forskas vidare på, så att föräldrastödet kan bli 

effektivare och generera en bättre folkhälsa.  

8. Metodologiska övervägningar 

I genomförandet av studien är det av stor betydelse att vara medveten om att även 

forskaren genom att samla in data och tolka den, bidrar till att skapa och omskapa den 

verklighet och de situationer denne befinner sig i. Dels genom mellanmänsklig interaktion, 

där olika bemötanden kan resultera i olika resultat. Men även genom forskarrollen i sig. Då 

fokusgrupps-intervjuer i denna studie genomfördes kan i bemötandet av respondenterna i 

intervjun en djupgående personlig närhet utvecklas. Denna kan ta form i en känsla av 

samhörighet vad gäller relationen mellan forskaren och respondent. Detta är en risk då 

forskaren riskerar att förlora den form av distans denne behöver ha för att den 

insamlade datan i ett senare skede kan betraktas som trovärdig. Att identifiera sig med de 

attityder och värderingar respondenterna har och förlora sitt forskningsperspektiv är en 

risk som finns inom kvalitativ forskning (Bryman, 2011).  

Av stor vikt är således att personliga åsikter, och värderingar, i så liten mån som möjligt 

påverkar datainsamlingen.  

Bryman (2011) menar att helt vara värderingsfri och objektiv enligt det konstruktivistiska 

perspektivet näst intill är omöjligt.  

För att analysera studiens resultat och slutsatser ur ett mer kritiskt perspektiv, kan en kritisk 

infallsvinkel vara det genomgående till synes positiva synsätt som finns i relation till tidigt 
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förebyggande generella insatser. Trots referenser och forskning som styrker dessa 

argument är det viktigt att föra en diskussion kring varför vi som undersöker området utgår 

från att stödet bör utformas på detta sätt, och varför vi uppfattar hjälpen som något 

positivt. Den socialdemokratisk välfärdsregimen enligt Johansson (2008) som är den 

dominerande välfärdsregimen i Sverige har en stark påverkansfaktor, där värderingar och 

normer enligt den rådande välfärdsregim ständigt omedvetet gör sig påminda. Viktigt är 

därför att uppvisa reflexivitet. Vad som menas med detta innebär kortfattat att 

forskaren kontinuerligt försöker säkerställa att dennes resultat och slutsatser inte 

okontrollerat är en inverkan utifrån dennes värderingar och förutfattade meningar för att 

säkerställa trovärdigheten i studien (Bryman, 2011). 
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10.   Bilagor 

 

Bilaga 1: Informationsbrev  

Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Christer Lundahl och Lasse Behrens. Vi skriver en C-uppsats på 

socionomprogrammet i Jönköping. Vi vänder oss nu till er för att se om ni skulle vilja 

delta i vår studie om hur professionella arbetar med föräldrastöd, samt era erfarenheter 

och uppfattningar om arbetet med föräldrastöd.  

Studiens fokus är hur professionella idag arbetar med föräldrastöd för att förebygga 

och lindra psykisk ohälsa bland barn och unga. Frågorna kommer därför handla om 

hur ni arbetar med föräldrastöd samt era upplevelser/erfarenheter av föräldrastöd 

(styrkor, hinder, resurser) på familjecentralen. Vi har valt att studera familjecentraler 

då detta är en plats där stöd till föräldrar ges. Detta vill vi göra genom fokusgrupps-

intervjuer. 

Som deltagare är du med under ett intervjutillfälle. Intervjun kommer att pågå 60 till 

90 minuter. Intervjun kommer att spelas in för transkribering. Vi är flexibla och 

hoppas att kunna hitta en tid för intervju som passar er. Intervjuerna kommer att 

genomföras under vecka 16 (17 - 21 april) och vecka 17 (24 - 28 april).   

Deltagandet i intervjuerna är frivilligt. Ni kan ta tillbaka ert deltagande utan 

förklaringar. Om ni väljer att ta bort ert deltagande tar vi, så långt det är möjligt, bort 

alla era bidrag i intervjun.  

Uppgifter gällande er person och de uttalande ni använder kommer att behandlas med 

största möjliga konfidentialitet. Vi kommer att anonymisera er arbetsplats och ert 

namn. Citat kommer att skrivas ut under alias. Det material som inte ingår i uppsatsen 

kommer att förstöras efter att uppsatsen examinerats.  

Efter att uppsatsen blivit examinerad får ni ta del av studien. Den kommer att 

publiceras och finnas tillgänglig på internet.  

Vi är intresserade av att intervjua kuratorer, BVC-sjuksköterska och förskollärare, om 

detta är möjligt.  

Om du vill delta eller har frågor, kontakta oss via mail eller telefon till Christer eller 

Lasse: 

Christer Lundahl Luch1475@student.ju.se  Tel: 073 – 995 21 48 

Lasse Behrens Bela1474@student.ju.se   Tel: 076 – 710 33 96 

Med vänlig hälsning 

Christer Lundahl & Lasse Behrens 

mailto:Luch1475@student.ju.se
mailto:Bela1474@student.ju.se
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Bilaga 2: Frågor till intervjuerna  

1.  Hur ser er roll ut, i relation till det föräldrastödjande arbetet? 

2.  Vad är föräldrastöd för er? 

3.  Vad i föräldrastöd anser ni är viktigt? 

4.  Vad upplever ni är positivt i arbetet med föräldrar? 

5.  Att jobba med generella insatser med föräldrastöd, som finns till för alla, hur upplever 

ni det? 

 

7.  Upplever ni några svårigheter/hinder i ert arbete med föräldrastöd (strukturella, 

ekonomiska, relationsmässiga)? 

 

 

8.  Motiverar ni föräldrar att delta i föräldrastöd? Om ja; Hur arbetar ni för att få fler 

föräldrar att delta i föräldrastöd? Om nej; Hur kan man göra det mer attraktivt för 

föräldrar att deltaga? 

9.  Vad upplever ni behöver göras mer för att stödja och förebygga psykisk ohälsa bland 

barn och unga? 

10. Hur upptäcker ni tecken på psykisk ohälsa hos barn? 

11.  Vad tror du behöver göras för att motverka ökningen av psykisk ohälsa bland barn 

och unga i Sverige? 

 

12.  Samverkar ni med andra verksamheter/ grupper/myndigheter/kommuner? Hur skulle 

du vilja beskriva denna samverkan? Vad är bra, vad kan bli bättre? 

13.  Finns det andra arenor som kan erbjuda föräldrastöd? Om ja; vilka då? 

 

14. Hur skulle ni vilja arbeta, hur skulle man kunna arbeta för att stärka föräldraskapet 

enligt er? 
 

 

Har ni något mer som ni vill tillägga? Hur kändes det att ställa upp i intervjun? 

 

 

 


