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Abstract 

Title: Preventative work in collaboration at family centers – counselor’s perspective 

The aim of this study is to examine how social workers at Swedish family centers, 

Familjecentraler, works with preventive work for parents with children 0-6 years. We have 

chosen to examine the preventive work, both based on the work of the social workers in 

the family center, but also in collaboration with the other professions working there. All 

family centers had access to counselor (social worker), midwife, child nurse and preschool 

teacher. The material was collected by visiting six family centers and interviews with a total 

of eight social workers. The material has been transcribed and analyzed based on a thematic 

analysis. And the result was analyzed and discussed based on structural organizational 

theory, which is the chosen theoretical approach for this study. The study shows that social 

workers work with preventive work in similar ways by offering general family support. 

Social workers also work similarly with individual-oriented efforts for the families of 

children. Collaboration with other professions at the family center is described as positive 

although there are some difficulties since the professions work differently from each other. 

The organization is also build in a way that they have different employers and this 

complicates the interaction 

Keywords: social worker at family center, preventative work, collaboration, structural 

organizational theory 

 

 

 

 

 

 



 

Sammanfattning 

I den här uppsatsen studeras kuratorers roll i det förebyggande arbetet på en familjecentral, 

både i sin egen yrkesroll men också i samverkan med andra professioner på 

familjecentralen.  Samtliga familjecentraler har haft tillgång till kurator, barnmorska, 

barnsjuksköterska och förskollärare. I denna studie har vi använt oss av en kvalitativ 

metod. Vi har besökt sex familjecentraler och vi har genomfört intervjuer med åtta 

respondenter. Materialet har sedan analyserats utifrån en tematisk analys där två 

huvudteman framkom; Samverkan och Förebyggande arbete. Dessa har sedan diskuterats 

utifrån strukturell organisationsteori, som är den valda teoretiska ansatsen. Studien visar 

att kuratorer på de olika familjecentralerna arbetar med det förebyggande arbete på 

liknande sätt genom erbjudande om generella insatser till alla barnfamiljer som finns i 

upptagningsområdet. Kuratorer arbetar också liknande med individinriktade insatser för 

barnfamiljerna. Samverkan med övriga professioner på familjecentralen beskrivs som 

något positivt men också som en svårighet, främst då regionens personal är mer styrda i 

sitt arbete. Samverkan försvåras av att uppdragen ser olika ut mellan kommun och region. 

Nyckelord: kuratorer, familjecentral, förebyggande arbete, samverkan inom 

familjecentralen, strukturell organisationsteori 
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Inledning 

Samarbete är behövligt för att enskilda yrkeskompetenser inte alltid räcker till för att hjälpa 

människor med sammansatta problem. Inom socialt arbete förespråkas samarbete som 

något nödvändigt och värdefullt (Hjortsjö, 2005). 

På 1970-talet började familjecentralernas utveckling. Detta i ett led av familjepolitiska 

reformer för att trygga barns uppväxt då barnmisshandel och dess konsekvenser 

uppmärksammades. En liten flickas död på grund av brister i hemmet blev startskottet för 

en intensiv samhällsdebatt om barn som far illa, brist på barnomsorg och behov av 

förebyggande arbete. Slutsatsen blev att om man vill förebygga att barn far illa krävs det 

att föräldrar har rimliga levnadsvillkor och det krävs redskap som hjälper dem i 

föräldraskapet (Bing, 2011a). Barn och ungdomars psykiska ohälsa har uppmärksammats i 

ett flertal rapporter under 2000-talet enligt Socialstyrelsen (2013a). Det tydliga budskapet i 

rapporterna är att den psykiska ohälsan ökar inom gruppen. Det finns inget klart svar på 

varför den ökar men ökningen förefaller ske inom hela gruppen och inte enbart bland barn 

och ungdomar som är särskilt utsatta på grund av psykosociala faktorer såsom av missbruk 

eller psykisk sjukdom hos föräldern (Socialstyrelsen, 2013a). Ur ett folkhälsoperspektiv är 

det idag framförallt den psykiska och psykosociala ohälsan som oroar, inte den fysiska 

ohälsan. Här kommer familjecentralerna och det förebyggande arbetet in i bilden. Det ger 

socialtjänsten möjlighet att vara med från början innan barnet ens har kommit till världen 

(Bing, 2011b). Genom att familjecentralen används för både lärande och lek, råd och stöd 

samt umgänge utvecklas en professionalitet där socialtjänsten kommer in på rätt plats vid 

rätt tid med rätt service och insatser (Bing & Abrahamsson, 2011). 

Syfte och frågeställning 

I den här uppsatsen studeras kuratorers roll i det förebyggande arbetet på en familjecentral, 

både i sin egen yrkesroll men också i samverkan med andra professioner på 

familjecentralen. Syftet är närmare bestämt att undersöka kuratorers perspektiv på 

förebyggande arbete på familjecentralen. Följande frågor kommer att behandlas: 

• Hur beskriver kuratorer sitt förebyggande arbete på familjecentralen? 

• Hur beskriver kuratorer det förebyggande arbetet i samverkan med de andra 

professionerna på familjecentralen? 
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Bakgrund 

I det här avsnittet beskrivs familjecentraler och socialarbetarens ändrade arbetssätt, det 

förebyggande arbetet med barnfamiljer samt statens satsning på föräldrastöd och 

samverkan i offentlig sektor. Vidare kommer vi även att diskutera evidensbaserad praktik 

kopplat till socialt arbete och föräldrastödsprogram. Slutligen kommer barns rättigheter 

och de professionellas skyldigheter utifrån barnkonventionen och aktuell lagstiftning 

belysas.  

Socialarbetarens ändrade arbetssätt 

I slutet av 1960-talet och början av 1970-talet skedde förändringar inom de socialpolitiska 

och samhällsmedicinska fälten i Sverige. Professionaliseringen ökade och 

socionomutbildningen blev universitetsknutna år 1977. Det sociala arbetets krav på 

förnyelse och omdaning pågick, den nya socialtjänstlagen trädde i kraft 1982. Intentionen 

var att komma bort från socialvårdens dominerande tvångsingripanden och 

förmyndarpräglade vårdlagar. Under samma tid växte den sociala serviceverksamheten 

snabbt inom exempelvis barnomsorg, vilket låg i linje med socialvårdens ambitioner att 

arbetet skulle bli mer allmänt förebyggande genom att servicen gjordes mer attraktiv. 

Arbetssättet för socialarbetaren ändrades under denna tid vilket innebar att socialtjänsten 

fick börja arbeta på olika nivåer. Det arbetades med strukturinriktade insatser där syftet var 

att medverka i samhällsplaneringen och på så sätt verka för en god samhällsmiljö. Det 

arbetades också med allmänt inriktade insatser som innebar generellt utformade sociala 

tjänster. De individuellt inriktade tjänsterna avsåg att direkt anpassas efter enskildas behov 

(Hjortsjö, 2005). Idag är socionomens roll på familjecentralen att bland annat erbjuda 

enskilt stöd och vägledning, par- och familjesamtal samt förebyggande familjerådgivning 

(Perdahl, 2009). När studien genomfördes framkom att socionomerna på 

familjecentralerna byter namn till kurator. Vi har därför valt att benämna professionen 

socionom som kurator genom hela uppsatsen. 

Familjecentraler 

Under mitten av 1990-talet växte familjecentraler fram för att förbättra arbetet för och 

kring småbarnsfamiljer. Folkhälsoinstitutets arbete var drivande för det stora genomslaget 

av familjecentraler. En annan stor aktör i utvecklingen och utbyggnaden av familjecentraler 

är Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) som bildades år 2000. Idag har 
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föreningen etablerat sig som den sammanhållna nationella kraften i utvecklandet av 

familjecentraler (Föreningen för familjecentralers främjande [FFFF], u.å.).  

En familjecentral har i huvudsak fokus på familjer med små barn, 0–6 år. Familjecentralen 

som även kan kallas familjecenter, familjens hus eller familjecentrum, består av fyra 

basverksamheter; barnhälsovård, kvinnohälsovård, kurator (socionom) och öppen förskola som 

arbetar utifrån områdena hälsa, pedagogik och socialt arbete (FFFF, u.å.).  Kännetecken 

för familjecentralens verksamhet är att huvudmännen, till exempel kommun och landsting 

möjliggör en tvärfacklig samverkan (Johansson, 2010). Familjecentralens målsättning är att 

utifrån hela familjens livssituation främja en god hälsa hos barn och föräldrar. Samtliga 

verksamheter på familjecentralen gör ett preventivt arbete inom ramen för familjecentralen 

(Socialstyrelsen, 2008). Lagerberg, Magnusson och Sundelin (2008) anser att samverkan 

med Mödrahälsovården (MHV) är särskilt betydelsefull för kännedom om familjer som 

kan komma att behöva tidiga insatser och familjecentralen bör arbeta aktivt för ett 

samarbete mellan Barnavårdscentralen (BVC), Mödravårdscentralen (MVC), socialtjänst 

och öppna förskolan. Det ska vara smidigt för föräldrarna att få kontakt, med den 

profession de behöver (Lagerberg, Magnusson och Sundelin 2008). Familjecentraler finns 

i hela Sverige, i såväl glesbygd som förorts- och tätortsområde. Familjecentraler tenderar 

att vara något vanligare i socialt utsatta områden (Hjortsjö, 2005).  

Förebyggande arbete 

Barnhälsovården (BHV) är den enda samhällsfunktionen som når ut till i princip alla barn 

och familjer i livets början. Det ger unika förutsättningar för att främja barnets hälsa och 

ge stöd till föräldrarna. Barnhälsovården infördes 1937 och har sedan 1967 helt varit 

landstingets ansvar. I början av 1970-talet blev barnhälsovården i större utsträckning än 

tidigare ett forum för psykosociala insatser. Det gällde att förebygga hälsoproblem hos 

barnet och stötta föräldrarna i deras roll. Sedan början på 2000-talet arbetar 

barnhälsovården aktivt med förebyggande arbete (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 

2008). Lagerberg, Magnusson och Sundelin (2008) anser att psykosociala problem är idag 

den största riskfaktorn bland föräldrar och uppskattningsvis är det ca 5% av samtliga 

familjer har någon form av belastning som kräver extra uppmärksamhet från BHV. Hit 

räknas missbruk, psykisk ohälsa, familjevåld, social isolering och svagt nätverk eller 

ekonomiska svårigheter. Stödet till familjerna bygger oftast på socialtjänstens insatser, men 

det är viktigt att förebygga och arbeta tillsammans med BHV, Mödrahälsovården (MHV) 
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och (öppna) förskolan. För att få kontakt med de föräldrar som behöver särskilt stöd 

tenderar den bästa strategin vara att få med alla föräldrar som bor i ett visst geografiskt 

område. Det är enligt Lagerberg, Magnusson och Sundelin (2008) värdefullt att både 

välfungerande och utsatta familjer träffas i en gemensam verksamhet. 

Föräldrastöd 

I SOU (2008:131) framgår det att generellt förebyggande folkhälsoinsatser minskar 

behovet av kostsamma insatser längre fram och är därför också samhällsekonomiskt 

gynnsamt. I många fall handlar det om samverkan och organisering av befintliga 

verksamheter. Regeringen beslutade i maj 2009 att ta fram en nationell strategi för 

föräldrastöd (SOU, 2008:131). Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd (MFof), 

är en statlig myndighet och har funnits sedan september 2015. Det är en 

kunskapsmyndighet för föräldraskap, familjerådgivning och socialnämndernas 

familjerättsliga ärenden. Myndigheten arbetar också för att adoptioner till Sverige ska ske 

på ett lagligt och etiskt godtagbart sätt (Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd, 

[MFof], u.å.). 

Föräldrastödet varierar mycket mellan olika kommuner och landsting, på vissa håll finns 

redan ett väl utbyggt föräldrastöd, på andra håll pågår ett utvecklingsarbete (SOU, 

2008:131). Den nationella strategin är tänkt att inspirera kommuner och landsting till att 

utveckla hjälp och stöd till föräldrar i deras föräldraskap, bland annat genom att utgöra ett 

praktiskt stöd i det organisatoriska planerings- och utvecklingsarbetet. Ett av delmålen är 

samverkan kring föräldrastöd mellan aktörer där verksamheter riktar sig till föräldrar. Ett 

annat delmål är att skapa förutsättningar för att föräldrar träffas och på så sätt utbyta 

kunskaper och erfarenheter samt att öka antalet hälsofrämjande arenor och mötesplatser 

för föräldrar. Strategin är också utvecklad för att främja hälsa och förebygga ohälsa bland 

barn och ungdomar (Socialdepartementet, 2013). Enligt Socialdepartementet (2013) ska 

det föräldrastöd som erbjuds bygga på vetenskap och beprövade erfarenheter. Det ska 

även utgå ifrån evidensbaserade modeller, metoder och program samt baseras på 

barnkonventionen och ett jämställdhetsperspektiv. Målet är att säkerställa att 

föräldrastödet har avsedd effekt, att öka andelen barn som har goda relationer med 

föräldrarna och därigenom öka barnets möjlighet till ett gott liv (Socialdepartementet, 

2013).  
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Enligt Socialdepartementet (2013) har psykosomatiska symtom som exempelvis 

nedstämdhet, oro, sömnbesvär, huvudvärk och trötthet ökat bland barn och ungdomar. 

Stöd och hjälp i föräldrarollen kan öka andelen barn som får goda relationer med 

föräldrarna och därigenom öka barnets möjligheter till en god hälsa och ett gott liv. Ett 

universellt utvecklat förebyggande föräldrastöd kan vända en negativ utveckling av barn 

och ungdomars psykiska och fysiska hälsa (Socialdepartementet, 2013). Det finns enligt 

SOU (2008:131) omfattande vetenskaplig grund för att det stöd som ges till föräldrar bidrar 

till att utveckla ett gott samspel mellan föräldrar och barn, gynnar en positiv utveckling hos 

barnen och minskar psykisk ohälsa samt andra hälsoproblem. Många föräldrar efterfrågar 

mer stöd i sin roll som förälder. Föräldrastöd är ett brett utbud av insatser som föräldrar 

erbjuds att ta del av och som syftar till att främja barns hälsa och psykosociala utveckling. 

Föräldrastödet ska också bidra till fördjupad kunskap om barns rättigheter och behov, 

kontakt och gemenskap samt stärka föräldrar i sin föräldraroll (SOU, 2008:131).  

Samverkan 

Gemensamma insatser inom och mellan människobehandlande organisationer är inte 

något tidstypiskt för Sverige idag. Sedan årtionden har man försökt att organisera olika 

sociala och medicinska insatser i offentlig sektor. Från central nivå har Socialstyrelsen, 

Kommunförbundet och Landstingsförbundet initierat och informerat om de olika 

samverkande försöksverksamheterna. I dag kan också Statens folkhälsoinstitut läggas till 

på listan över organisationer som strävar efter att möjliggöra det riktade arbetet mot 

barnfamiljer (Hjortsjö, 2005).  

Danermark (2004) påpekar att samverkan i människohanterande organisationer så som 

skola, hälso- och sjukvård samt socialtjänst kräver särskilda förberedelser för att lyckas. 

Personkemi är inte den avgörande faktorn för att samverkan ska lyckas, utan att det måste 

finnas mer grundläggande förutsättningar. Det är ledningen som har en skyldighet att skapa 

förutsättningar för samverkan och det är förutsättningar som är helt grundläggande för att 

samverkan ska bli fruktbar (Danermark, 2004). Danermark (2005) menar att följande tre 

faktorer är avgörande för samverkan. Kunskaps- och förklaringsmässiga faktorer innebär att om 

olika yrkeskategorier ska angripa problem tillsammans så har de ofta olika sätt att se på 

problemet. Detta på grund av olika utbildning och olika sätt att förklara problemet, 

yrkeskategorierna har därmed olika uppfattning hur problemet ska angripas. Formella och 

informella regler som avtal, lagstiftning och sekretess är exempel på faktorer som styr arbetet 
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men kan se olika ut för olika yrkeskategorier. Organisatorisk struktur där personer kan arbeta 

i samma organisation men ändå möta ”problem” från olika ”organisatoriska positioner”. 

Kommer då personer också från olika organisationer kan problem lätt uppstå i en 

samverkanssituation (Danermark, 2005).  

I socialstyrelsens (2013b) publikation framgår att samverkan skall byggas systematiskt och 

i samklang med konkreta arbetssätt riktat mot det man vill förbättra. Detta är en långsiktig 

process men den kan påskyndas genom systematiskt förändringsarbete. Det handlar också 

om att förstå samverkansprocessens grundläggande förutsättningar och vilka mekanismer 

i den aktuella kontexten som påverkar samverkan. Detta förutsätter att de som har ansvaret 

för ett sådant utvecklingsarbete har god samverkanskunskap. Erfarenheter som finns kring 

samverkan om barn i behov av stöd kan de krav som kan ställas på ett sådant 

utvecklingsarbete sammanfattas på följande sätt enligt Socialstyrelsen (2013b): 

1. bygg upp en god samverkanskompetens i organisationen. 

2. identifiera de mekanismer som underlättar samverkan i den aktuella kontexten. 

3. planera för att understödja dessa mekanismer. 

4. identifiera de mekanismer som försvårar samverkan i den aktuella kontexten. 

5. planera för att motverka dessa mekanismer. 

6. följ utvecklingen löpande. 

Det framgår också av Socialstyrelsen (2013b) att samverkan förutsätter en styrning, en 

struktur och en samsyn. Behovet av styrning gäller för samtliga ledningsnivåer med en 

överenskommelse om ansvarsfördelning, uppföljning och finansiering. Skriftliga avtal 

mellan huvudmän kan vara stödjande för verksamheten för att förtydliga vem som ska göra 

vad. När huvudmän planerar eller tecknar avtal är det viktigt att ha tydliga uppdrag, en 

ansvarsfördelning mellan verksamheter, en tydligt definierad målgrupp, tydligt uppsatta 

mål, uppföljning och en utvärdering (Socialstyrelsen, 2013b). En tydlighet från 

ledningsnivå skapar legitimitet för samverkan på lägre nivåer. Struktur handlar om att skapa 

en organisatorisk ram för samverkan och att tydligt ange mål, målgrupper, 

arbetsfördelning, yrkesroller samt budget. Viss grad av samsyn samt en gemensam 

problemförståelse är en också en förutsättning för att samverkan ska fungera 

(Socialstyrelsen, 2013b). Att definiera innebörden av olika grundläggande begrepp kan vara 

en värdefull investering för framgångsrik samverkan (SOU 2008:131). 
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Evidensbaserad praktik 

Följande textavsnitt diskuterar evidensbaserad praktik kopplat till socialt arbete samt de 

föräldrastödsprogram som används på familjecentralerna i Sverige idag. 

Begreppet evidensbaserad praktik 

Begreppet evidensbaserad praktik, även förkortat EBP har sitt ursprung inom medicin men 

inkluderar även socialt arbete (Blom, Morén & Nygren, 2013). I slutet av 1990-talet nådde 

EBP de svenska socialarbetarna under beteckningen evidensbaserat socialt arbete. Målet 

var att skapa en vetenskaplig säkring av det professionella arbetet, det viktiga var att socialt 

arbete måste utgå från vetenskaplig kunskap. EBP innehåller tre delar; vetenskaplig evidens, 

klientens önskemål och preferenser samt den professionelles kunnande och kliniska erfarenheter. Så 

länge dessa tre delar inkluderas kan det räknas till evidensbaserad praktik (Bergmark, 

Bergmark & Lundström 2011). 2008 publicerades utredningen “Evidensbaserad praktik 

inom socialtjänsten, till nytta för brukaren” (SOU, 2008:18). I denna utredning 

sammanfattas åtta års svensk diskussion om evidens. Utredarna slår fast att i det långsiktiga 

målet skapa en evidensbaserad praktik inom socialtjänsten. De förslag som anvisas i 

utredningen handlar om att utveckla såväl det lokala som nationella arbetet för att i 

samarbete mellan stat och kommun skapa strukturer och ekonomiska möjligheter för att 

utveckla ett socialt arbete som i högre grad baseras på vetenskap (SOU, 2008:18). 

Det förekommer en omfattande diskussion om evidensbaserad praktik. Höjer, Sallnäs och 

Sjöblom (2012) menar att det bland annat finns en rädsla för att framforskade 

standardiserade manualer ska ersätta socialarbetares kunskaper, istället för att komplettera 

den. Socialarbetare idag är vana vid att bedöma varje situation enskilt och en 

standardmanual skulle i princip vara omöjlig att använda. Höjer, Sallnäs och Sjöblom 

(2012) menar också att de metoder som utvecklas för socialt arbete måste användas av 

utbildade socialarbetare och dessutom ses i sitt lokala sammanhang. Det innebär att en 

studie gjord i USA inte bara kan appliceras i Sverige utan vidare. Det förekommer också 

kritik mot att licensieringen av dessa program ofta är kostsam och att utvärderingarna som 

visar alltigenom goda resultat ofta är utförda av de som också säljer programmet (Höjer, 

Sallnäs & Sjöblom, 2012). 



8 
 

Föräldrastödsprogram 

1979 fattade riksdagen beslut om föräldrautbildning. Detta skulle anordnas vid mödra- och 

barnavårdscentraler. Idag har dessa utbildningar övergått till att kallas föräldragrupper där 

det snarare handlar om stöd än utbildning i föräldraskapet (Lagerberg, Magnusson & 

Sundelin, 2008). Sverige har idag cirka tiotalet så kallade evidensbaserade 

föräldrastödsprogram som vänder sig till föräldrar med barn i olika åldersgrupper. I SOU 

(2008:131) har man valt att använda evidensbaserade program med en något bredare 

innebörd. Det är evidens baserad på den samlade professionens beprövade erfarenheter, 

ett brukarperspektiv samt bästa möjliga tillgängliga forskning. Föräldrastödsprogrammen 

bygger på forskning som bedrivits främst i USA, Kanada och Australien. Några av 

föräldrastödsprogrammen har utvärderats i Sverige och Norge med positiva resultat. Det 

är ändå angeläget att få ett bättre vetenskapligt underlag för effekterna av 

föräldrastödsprogram som bygger på svenska förhållanden (SOU, 2008:131). 

Utredningen tar upp de föräldrastödsprogram som bygger på teorier som har stöd i 

forskningen och fokuserar på att hjälpa föräldrar att utveckla en varm relation till sina barn 

(SOU 2008:131). Föräldrastödsprogrammen har som mål att vara ett stöd för föräldrar, 

främja barns utveckling och förebygga psykisk ohälsa hos barn. Föräldrastödsprogrammen 

ska förbättra samspel, kommunikation och beteendeförändringar mellan barn och 

föräldrar. Programmen bygger huvudsakligen på inlärnings och utvecklingspsykologi samt 

systemteori (Svenska Barnläkarföreningen, 2007).  Systemteori har fokus på individer som 

är en del av samt inbegriper andra system. Olika system samverkar med varandra på 

komplexa sätt, detta bidrar till en förståelse av hur individer samspelar med varandra i 

familjer, i kollektiv och i samhället överlag. Systemteori har varit av särskild betydelse för 

arbetet med familjer (Payne, 2015). 

ICDP eller ”Vägledande samspel” är det föräldrastödsprogram som har fått mest spridning i 

Sverige. Andra föräldrastödsprogram som används i Sverige är ”Från första början” som är 

avsedd för föräldrar med barn 0–2 år och “Aktivt föräldraskap” som syftar till att förstärka 

föräldrars ledarskap. ”COPE” erbjuds föräldrar som har behov av att hantera typiska 

vardagsproblem och konfliktsituationer med sitt barn. ”De otroliga åren, används då föräldrar 

upplever svårigheter i sitt föräldraskap. ”Komet” för föräldrar, vänder sig till föräldrar med 

barn i åldrarna 3–12 år där barnet har ett utåtagerande beteende, är svår att få kontakt med, 

och har koncentrationssvårigheter eller har dåliga kamratrelationer. ”Marte-meo metoden” 



9 
 

bygger på studier av hur föräldrar och barn naturligt samspelar med varandra och hur detta 

bidrar till barnets sociala och intellektuella utveckling (SOU, 2008:131). 

Under våra intervjuer har det framkommit att “Vägledande samspel” är det 

föräldrastödsprogram som är mest använt på familjecentralerna och vi har därför valt att 

belysa detta program mer. 

ICDP – Vägledande samspel 

Metoden utgår från utvecklingspsykologi och anknytningsteori. Ur ett 

utvecklingspsykologiskt perspektiv är tillit något grundläggande som spädbarn lär sig i 

samspel med sina vårdnadshavare. Det är ur samspelet som barnets tillit växer fram både 

till sig själv och omgivningen, barnet får tilltro till en meningsfull ordning (Bing, 2003). 

Enligt anknytningsteorin relaterar alla barn till sina föräldrar oavsett hur de blir behandlade. 

Barnet gör detta för att överleva. Barnet knyter an på olika sätt, allt efter det känslomässiga 

samspel som finns mellan barn och föräldrar. Många barn utvecklar en trygg anknytning 

vilket innebär att barnet har upplevt att det kan känna sig säker på att föräldrarna kommer 

att skydda och ta hand om det, vara tillgänglig och trösta barnet när det har behov av det. 

Andra barn utvecklar olika former av otrygg anknytning och anknytningsstörningar. De 

här barnen har inte fått känna att föräldrarna är emotionellt tillgängliga och sensitiva för 

deras behov (Killén, 2009).  

Enligt Lagerberg, Magnusson och Sundelin (2008) har den tidiga anknytningen stor 

betydelse. Problem med anknytningen anses vara den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa 

och sociala svårigheter hos barn. Omkring 30 % av alla föräldrar har någon form av 

svårighet i anknytningen. Förebyggande arbete kring just anknytningen har visat sig vara 

gynnsamma. ICDP (International Child Development Programme) också kallat 

vägledande samspel, är en metod utformad för att stärka föräldrarnas kompetens i samspel 

med barnet (Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). Målsättningen med programmet är 

att vägleda föräldrarna i deras vardagliga samspel med barnet och att få föräldrar att tro på 

sin egen förmåga. Man arbetar med tre dialoger i samspelet utifrån vanligtvis åtta olika 

teman. Den känslomässiga dialogen, den meningsskapande dialogen och den reglerande dialogen 

(International Child Development Programme [icdp], u.å.) De åtta teman presenteras av 

Lagerberg, Magnusson och Sundelin, (2008). 

1. Visa positiva känslor – visa att du tycker om barnet 
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2. Rätta dig efter barnet och följ barnet. 

3. Prata med barnet om det som barnet visar intresse för och försök upprätta en 

”känslomässig kommunikation” med barnet. 

4. Uppmuntra barnet och bekräfta vad barnet klarar av. 

5. Hjälp barnet att koncentrera sin uppmärksamhet så att ni båda tar del av det som 

händer omkring er. 

6. Ge innebörd till barnets upplevelse av omvärlden genom att beskriva vad ni 

tillsammans upplever och genom att visa engagemang och entusiasm. 

7. Utvidga och förklara för barnet vad ni upplever tillsammans 

8. Hjälp barnet till självkontroll genom att sätta gränser på ett positivt sätt – genom 

att vägleda, visa på positiva alternativ och genom att planera saker tillsammans. 

Lagar och riktlinjer 

Allt arbete som rör barn ska utgå från barnets bästa, vilket beskrivs i barnkonventionen 

och regleras ibland annat i Föräldrabalken. De professionella inom verksamheten på 

familjecentralen styrs i sitt arbete av Socialtjänstlagen respektive Hälso- och sjukvårdslagen. 

Vi har nedan valt att kortfattat presentera dessa för att ge en bild av barnets rättigheter och 

de professionellas skyldigheter i arbete med och för barn. 

Barnkonventionen 

Barnkonventionen består av 54 artiklar. Konventionens grundsyn är varje barns rätt att 

utan diskriminering få sina rättigheter respekterade, principen om barnets bästa, vikten av 

att lyssna på barnet och barnets rätt till liv och utveckling. Detta barnperspektiv ska 

genomsyra allt som rör barn. Barnets bästa ska komma i främsta rummet och belyses 

särskilt i artikel 3.  I artikel 5 och 18 belyses att barnets vårdnadshavare har huvudansvaret 

för barnets uppfostran och utveckling. Det är vårdnadshavaren som ska hjälpa barnet att 

få det som barnet har rätt till (UNICEF u.å.). 

Föräldrabalken (FB) 

Vårdnadshavarna ansvarar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnet får 

omvårdnad, trygghet, en god fostran, tillsyn, försörjning, utbildning och att barnet står 

under uppsikt, 6 kap.1,2 §§ FB. Vårdnadshavarna har både rätt och skyldighet att bestämma 

om barnets personliga angelägenheter. I takt med att barnet blir äldre och mognar ska 
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vårdnadshavarna ta allt större hänsyn till barnets synpunkter och önskemål, detta enligt 6 

kap.11 § FB (SFS 1949:381). 

Socialtjänstlagen (SoL) 

Socialtjänstens skyldighet är att erbjuda insatser för barn och unga vilket kan delas upp i 

tre delar, det vill säga strukturinriktade, generella och individinriktade insatser. Enligt 3 kap. 

1–2 §§ SoL framgår att socialtjänsten skall svara för strukturinriktade insatser för barn och 

ungdom. I ansvaret för de strukturinriktade insatserna ingår en skyldighet att påverka 

utformningen av bostadsområden, offentliga lokaler och allmänna kommunikationer så att 

de svarar mot en god samhällsmiljö och ger goda förhållanden för barn och unga. I sådana 

frågor ligger många gånger huvudansvaret hos andra samhällsfunktioner, så som den i 

kommunen ansvariga nämnden för plan- eller samhällsbyggnadsfrågor. Socialtjänsten ska 

aktivt medverka och samarbeta med andra samhällsfunktioner (SFS 2001:453).  

Av 5 kap 1 § SoL framgår att socialnämnden också skall svara för både generella och 

individinriktade insatser för barn och unga. I förarbetena till den ursprungliga 

socialtjänstlagen betonas behovet av generella insatser från socialtjänsten och för 

barnomsorgen. Generella insatser kan bestå av råd och stöd i frågor som rör barn och 

deras utveckling i syfte att underlätta familjens uppgift att ge barn en materiell och 

känslomässig trygghet samt åtgärder för att motverka missbruk Med individinriktade 

insatser avses att ge skydd och stöd till barn och unga som på grund av särskilda 

omständigheter riskerar att utvecklas ogynnsamt (SFS 2001:453).  

Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) 

Barnmorskor och barnsjuksköterskor som arbetar på familjecentralen arbetar under hälso- 

och sjukvårdslagen. Enligt 2 f § HSL framkommer att hälso- och sjukvården ska samverka 

med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor gällande barn som far 

illa eller riskerar att fara illa. Det sker då på socialnämndens initiativ. Enligt 3 f § HSL 

framgår att när den enskilde har behov av insatser från både hälso- och sjukvården och 

socialtjänst ska landstinget tillsammans med kommunen upprätta en individuell plan. 

Planen ska upprättas om landstinget eller kommunen bedömer att den behövs för att den 

enskilde ska få sina behov tillgodosedda och om den enskilde samtycker till att den 

upprättas. Av planen ska det framgå, vilka insatser som behövs, vilka insatser respektive 
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huvudman ska svara för, vilka åtgärder som vidtas samt vem av huvudmännen som ska ha 

det övergripande ansvaret för planen (SFS 2017:30). 

Tidigare forskning 

Det finns relativt lite forskning kring familjecentraler och deras förebyggande arbete. I 

Sverige finns det tre avhandlingar publicerade sedan 2005, alla inom ramen för socialt 

arbete. Det finns också ett antal lokala utvärderingar och en större studie genomförd i 

Västra Götaland (Bing, 2011a). Studierna har både föräldrars och professionellas 

perspektiv. Avhandlingarna belyser främst samarbete och samverkan mellan 

professionerna och har således de professionellas perspektiv, vilket vi också fokuserar på.  

I Sverige 

Hjortsjö (2005) har skrivit avhandlingen; Med samarbete i sikte: om samordnade insatser och 

samlokaliserade familjecentraler. Syftet med avhandlingen är att förstå innebörden av 

samarbetet mellan personal med olika organisationstillhörighet i en samlokaliserad 

verksamhet. Med en familjecentral som illustrativt exempel och med utgångspunkt i 

samlokalisering av hälso- och sjukvård och socialtjänst undersöks och analyseras 

samarbetets uttryck, innebörd och villkor. Offentligt tryck, verksamhetsberättelser, 

intervjuer med ett antal nyckelpersoner och utvärderingsrapporter har använts för att förstå 

det sammanhang i vilket familjecentraler har vuxit fram. I avhandlingen framkommer att 

samarbete är omgivet av stora förväntningar men det visar sig att det gemensamma utbytet 

för och mellan personalen inte är så omfattande. En grundläggande orsak till detta är enligt 

Hjortsjö (2005) att aktörernas anknytning till den egna moderorganisationen och deras 

regelverk gör det svårt för aktörerna att agera utanför den egna verksamhetens ramar. En 

aktör gör det som hen är satt att göra, det förändras inte av försöket att samlokalisera och 

samverka. Personalen verkar inte heller sträva mot större integrering, de respekterar att de 

har skilda huvudmän. Studien visar att samarbetet inom familjecentraler är tämligen 

”ytligt”, trots att det är en samlokalisering. I och med samlokalisering förväntades ett mer 

omfattande utbyte av personalen emellan. Hjortsjö (2005) menar dock att det finns en vinst 

med samlokalisering eftersom besökare som kommer till familjecentralen snabbare kan bli 

hänvisade till rätt enhet för att få hjälp.  

Lindskovs (2010) syfte med sin avhandling, ”Family centre practice and modernity: a qualitative 

study from Sweden” är att med modernteoretiska utgångspunkter förstå familjecentralen 
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genom hur föräldrar och professionella uppfattar verksamheten. Aktionsforskning 

tillämpades som en övergripande ansats där forskare tillsammans med deltagare 

involverades i forskningsprocessen. Lindskov (2010) genomförde en kvalitativ studie med 

semistrukturerade intervjuer. Både professionella och föräldrar knutna till vald 

familjecentral intervjuades. I sin enklaste form kan modernitet beteckna framväxten av det 

moderna samhället. En av avhandlingens huvudkonklusioner är att familjecentralen 

innehåller en balansakt där de involverade ska hantera olika aspekter av modernitet. Både 

de professionellas och föräldrars uppfattningar om verksamheten får näring av idéer om 

tidig modernitet gällande tillämpning av expertkunskap, men också av det som 

karaktäriserar senmodernitet avseende ökad individualisering och självrealisering med 

föräldrars delaktighet och ansvar för sin livssituation. Lindskov (2010) menar att 

verksamheten är viktig för familjer på en individuell nivå men det måste också parallellt 

finnas andra stödsystem som motverkar fattigdom och socialt utanförskap. 

Perdahl (2009) beskriver det sociala arbetet som en motsägelsefull praktik där praktikerna 

både ska hjälpa människor i utsatta situationer och till viss del kontrollera de samma. Det 

är inte ovanligt att de kontrollerande målen går före klienternas behov. Därför blir 

kunskapen i det praktiska sociala arbetet som berör hur socialt arbete är tänkt att utföras och 

hur det utförs av betydelse för att utveckla praktiken. Perdahl (2009) inledde ett projekt 

tillsammans med de anställda på en familjecentral. Personalen önskade en mer öppen 

dokumentation som var integrerad i verksamheten och som gav utrymme för mer öppna 

formuleringar och handlingar, och som även hade utrymme för reflektion. De efterfrågade 

ett system som var tillräckligt flexibelt för att kunna användas internt av samtliga i 

personalen och inte för klienter i första hand (Perdahl, 2009). Interaktiv 

verksamhetsdokumentations (IVD)-projektet pågick under två års tid. Det skapades ett 

basdokument med mål för arbetet på familjecentralen. Till detta skapades ett veckoblad 

med dagboksliknande frågor som personalen skulle besvara varje vecka. Parallellt med 

detta skapades också enkäter som delades ut till föräldrar angående nöjdheten med 

verksamheten. Under projektets gång kom personalen fram till att dokumentationen ofta 

fick stå tillbaka för att få mer tid till familjernas besök. Även om dokumentationen fick stå 

tillbaka och de återkopplande träffarna ansågs viktiga, räckte tiden inte alltid till. En av 

slutsatserna i IVD-projektet var att genom att dokumentera och reflektera regelbundet kan 

personalen skapa nödvändiga verktyg och metoder för lärande och utveckling. Det är också 

av stor betydelse hur dokumentationssystemet för detta ändamål är utvecklat. I den 

samlade dokumentationen av basdokument, veckoblad och familjeblad fick personalen en 
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bra inblick i verksamhetens komplexitet, sårbarhet och de problem som begränsade 

resurser kan ge (Perdahl, 2009).  

I en studie gjord på en familjecentral i Hässleholm har Bing (2011b) undersökt nyttan av 

de sociala insatserna på en familjecentral. Bing (2011b) menar att det idag finns ett kraftigt 

samband mellan barns hälsa och föräldrarnas levnadsvanor, därför måste ett 

folkhälsoarbete riktat till barn även inkludera deras föräldrar. Detta är ett av skälen till att 

det idag finns flera familjecentraler. En annan orsak är den ”nya sjukligheten” som syftar 

till de psykosociala orsakerna som idag ofta är skäl till ohälsa. Att tidigt arbeta 

förebyggande, på många plan, redan under graviditet och spädbarnsår, har en stor betydelse 

för den psykiska och fysiska hälsan livet ut. Familjecentraler ger förutsättningar för ett 

tvärsektoriellt arbete och möjlighet till gemenskap och avlastning för föräldrar. Bing 

(2011b) har i sin studie genomfört föräldraintervjuer, dialogcirkel med de anställda samt 

en aktionforskningscirkel med syfte att klargöra socialrådgivarens roll. Som socialrådgivare, 

utan myndighetsbeslut är arbetet förebyggande och uppsökande. Insatserna är ofta 

information, rådgivning och stödsamtal. Socialrådgivaren presenterar sig i de verksamheter 

och grupper som pågår i huset och är på så vis ofta redan känd, när dennes hjälp efterfrågas. 

Vanligast är att föräldrarna blir slussade vidare, efter exempelvis besök hos BVC eller 

MVC, men även att en förälder efterfrågar hjälp med samarbete med andra föräldern (Bing, 

2011b). Slutsatsen av studien är att socialrådgivaren har en viktig del i det förebyggande 

arbetet på familjecentralen. Enligt Bing (2011b) upplevde föräldrarna kontakten med 

socialrådgivaren som positiv och föräldrarna upplevde också att de fick hjälp att ta andra 

kontaktakter inom sjukvård och socialtjänst. Att kunna vända sig till socialrådgivaren på 

familjecentralen var ett förhållandevis enkelt steg, jämfört med att själv ta kontakt med till 

exempel BUP, vårdcentralen eller socialtjänsten. Totalt ökade socialrådgivarens ärenden 

med 105% under en femårsperiod (Bing, 2011b). 

2009 presenterades en utvärdering av 16 familjecentraler i Västra Götaland, varav 5 senare 

valdes ut för en fördjupad studie (Abrahamsson, Bing & Löfström, 2009). Studien är 

tvådelad och innefattar två huvudområden; medborgarperspektiv, som är riktat mot 

besökarna och styrningsperspektiv som omfattar personal och chefer. I studien kom 

forskarna kom fram till att familjecentralen är av stor vikt för folkhälsoarbetet. Arbetet på 

familjecentralen inriktar sig på psykosociala faktorer såsom bland annat socialt nätverk och 

stöd, självkänsla, tillit och vänskap. Enligt Abrahamsson, Bing och Löfström (2009) bidrar 

öppna förskolan på familjecentralen till ett ökat sammanhang för småbarnsfamiljernas 
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livssituation, den skapar ett socialt utrymme för föräldraskapande. För barnen bidrar öppna 

förskolan med att stärka anknytningen till föräldrarna, att skapa möjligheter till vänskap 

och socialt samspel med andra barn samt möjlighet till ökad självkänsla, större 

självständighet och lärande. Personalen på familjecentralerna har för avsikt att stärka det 

naturliga samspelet mellan förälder och barn. Ytterligare en del i arbetet är att 

uppmärksamma de föräldrar som har det jobbigt i sitt föräldraskap så att de tidigt kan få 

hjälp. En annan slutsats av Abrahamsson, Bing och Löfströms (2009) studie är att för 

invandrarföräldrar (födda utanför Norden) är öppna förskolan en mötesplats där man kan 

träffa svenska (födda i Sverige eller Norden) föräldrar och där det finns möjlighet att träna 

på det svenska språket och lära sig om allt från barnuppfostran till hur det sociala samspelet 

fungerar här. Föräldrarna själva beskriver också det värdefulla i att besöka öppna förskolan 

för att träffa andra i samma situation och som talar samma (hem)språk som de själva 

(Abrahamsson, Bing & Löfström, 2009).  

Nordiskt samarbete 

Familjecentral i Sverige, familjecenter i Finland och Familiens hus i Norge, olika namn men 

de bygger på samma koncept, vilket är hälsofrämjande och tidigt förebyggande arbete. Den 

grundläggande utgångspunkten är att välbefinnandet för barnet och föräldern har ett starkt 

samband. Målet är att öka föräldrarnas kunskap och stärka deras roll som förälder. Utöver 

det fungerar familjecentralen som en ingång till de verksamheter en nybliven förälder kan 

tänkas behöva (Bing, 2011a). 

I Finland har familjecentralerna fått en alltmer betydande roll det senaste decenniet i och 

med att hela den finska social- och hälsovården har reformerats. Ett antal faktorer som 

anses påverka dagens föräldrar har lyfts fram; Stress, osäker föräldraroll, anpassningen av 

föräldraskapet, balansgången mellan arbets- och familjelivet, problem i parförhållandet och hanteringen 

av (svåra) känslor såsom ilska i konfliktsituationer. Målet är att arbeta förebyggande utifrån dessa 

faktorer och synen på föräldraskapet har fått en ny roll i Finland (Viitala, Kekkonen & 

Halme, 2011). Som en del i Opptrappningsplanen for psykisk helse (1999–2008) genomförde 

Norge ett projekt med “Familiens hus” 2002–2004, vilket var baserat på den svenska 

familjecentralen. Det blev ett lyckat projekt och idag är det ett etablerat koncept som 

fortsätter att utvecklas på initiativ från norska Hälso- och socialdepartementet (Thyrhaug, 

Vedeler, Martinussen & Adolfsen, 2011). I Danmark påbörjades ett projekt 2009 kallat 

Barnets reform. Med fokus på bland annat barnets rättigheter och kvalitet i insatser avsattes 
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medel för att utveckla “Mødrenes Hus” som inspireras av de nordiska familjecentralerna. 

Det ska vara en helthetsorienterande och icke-stigmatiserande plats och målgruppen är 

främst sårbara unga mödrar, deras barn och nätverk (Rolfgaard, 2011). 

Familjecentraler i världen 

Familjecentraler är som tidigare nämnts en svensk modell som också spridit sig till våra 

nordiska grannländer. Det finns även vissa liknande koncept runt om i världen, då ofta 

kallade family centers eller family service centers. De finns bland annat i Australien, Frankrike, 

Grekland, Nya Zeeland, Storbritannien och USA (Hjortsjö, 2005).  

Family centers i Storbritannien erbjuder rådgivning, hembesök, lekterapi och grupper av 

olika slag. Samma koncept finns också i bland annat Australien (Warren-Adamson, 2006). 

I likhet med den danska modellen satsar Storbritannien mestadels specifikt på utsatta barn 

och många av de brittiska familjecentralerna finns i utsatta bostadsområden. Det 

förebyggande arbetet ska ge familjen stöd innan det blir en krisartad situation, som en 

motsats till child protective services, som först kommer in efter att problemen eskalerat. Det 

finns också en förhoppning om att det förebyggande arbetet på sikt ska förhindra och 

minska antalet omhändertaganden (Fernandez, 2007). Family centers i Storbritannien och 

Frankrike har i likhet med Sverige en ambition om att samla service och aktiviteter under 

samma tak. De bygger på samma platta hierarki och arbetar tvärprofessionellt (Hjortsjö, 

2005). Det har konstaterats i olika undersökningar och forskningar gjorda i Europa att 

familjestöd är effektivt, inte minst när det kommer till att utveckla välmående barn och 

familjer (Warren-Adamson, 2006). 

Teoretisk ansats 

Eftersom familjecentralen är sammansatt av olika professioner och olika 

organisationstillhörigheter har vi valt ett organisationsteoretiskt perspektiv som teoretisk 

ansats. Bolman och Deal (2012) beskriver de fyra perspektiv som finns inom 

organisationsteori; det strukturella perspektivet som fokuserar på att utveckla organisationen 

mest effektivt utifrån uppsatta mål. Det politiska perspektivet där enskilda intressen ofta ställs 

mot varandra på grund av de underliggande “politiska” krafterna. Det symboliska perspektivet 

vilket som beskrivs som motsatsen till det strukturella perspektivet, där händelser tillskrivs 

en särskild mening utifrån hur och varför något händer. Human resource perspektivet betonar 

samspelet mellan människa och organisation (Bolman & Deal, 2012). Wolvén (2000) 
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menar att intresset för kunskap om ledarskap och organisationsteori har ökat de senaste 

decennierna. Dels på grund av ökade krav på ledarskap och organisationer när det gäller 

att samordna insatser och att snabbt anpassa sig till förändringarna i samhället och dels på 

grund av ökade krav på kunskaps- och kompetensnivå i organisationerna. Hur man ser på 

organisationer, deras problem och möjligheter samt vilka strategier man vill använda för 

att utveckla dessa beror till stor del på vilket perspektiv man väljer (Wolvén, 2000).  

Organisationsteori – strukturellt perspektiv 

Vi har valt att förstå det kuratorerna beskriver om sitt arbete på familjecentralerna ur det 

strukturella perspektivet. Sett ur ett organisationsteoretiskt perspektiv har de olika 

enheterna vid familjecentralen en strävan efter samlokalisering utifrån sin plats i det 

organisatoriska fält som de ingår i. Det är dock svårt att se familjecentralen som en enhetlig 

verksamhet, trots att den är samlokaliserad. Enheterna ingår visserligen i samma 

organisatoriska fält men de tillhör olika institutionella sfärer och har sin organisatoriska 

tillhörighet utanför familjecentralen (Hjortsjö, 2005).  

Det strukturella perspektivet kommer ursprungligen från två olika traditioner. Den första 

har sitt ursprung i det arbete som tidiga organisationsanalytiker utförde med syfte att 

försöka utforma organisationer så att de uppnådde maximal effekt. Den mest framstående 

var Frederick W. Taylor och det som kom att kallas ”scientific management”. Deras arbete 

ledde fram till att organisationer alltmer kom att fokusera på specialisering, kontroll, 

formell makt och ansvarsfördelning (Bolman & Deal, 2012). Den andra har sitt ursprung i 

den numera klassiska tyska sociologen Max Webers arbeten, som idag ligger till grund för 

det byråkratiska perspektivet. Byråkratin ansågs vara den klart överlägsna 

organisationsformen med sin styrka i hierarkisk ordning, strikt ansvarsfördelning och ett 

sammanhängande system som är lätt för de anställda att förstå och följa (Wolvén, 2000). 

Bolman och Deal (2012) menar att det strukturella perspektivet förespråkar ett väluttänkt 

mönster i både roller och relationer, där alla vet vad som förväntas av dem. Strukturen kan 

i sig bidra till att förbättra men ibland också försämra effektiviteten i gruppens arbete. Alla 

grupper utvecklar en struktur allt eftersom gruppen arbetar tillsammans. Det finns en 

förväntan på hur kommunikationen ska hanteras internt, mellan chefer och anställda men 

även hur möten med klienter ska ske. Strukturen ger både begränsningar och möjligheter 

för organisationen och är nästintill oändliga att variera efter behov och mål. Enligt Bolman 

och Deal (2012) fungerar strukturen i grunden som formella riktlinjer för och 
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förväntningar på de möten och utbyten mellan människor som sker där. Det finns det två 

centrala frågor som styr strukturen i en organisation;  

1. hur man fördelar arbetsuppgifter (ansvarsfördelningen) och  

2. hur man samordnar rollerna och enheterna när man väl bestämt 

ansvarsfördelningen.  

Genom tydlig ansvarsfördelning får organisationen ofta specialiserade roller, vilket ses som 

en stor fördel. Bolman och Deal (2012) menar även att samordningen styrs i huvudsak på 

två sätt; 1) vertikalt, alltså uppifrån och ned, genom den formella chefsordningen och 2) 

horisontellt, i sidled, med möten, kommittéer, samordningsroller och nätverk. Den vertikala 

ledningen styrs ofta av regler, policy och standardiserade förhållningssätt vilket kan 

begränsa handlingsfriheten men även kan skapa en förutsägbarhet. Det finns tydligt 

uppsatta mål med handlingsplaner för hur dessa ska uppnås och under vilka 

förutsättningar. Den horisontella samordningen är vanligtvis mindre styrd och mindre 

strukturerad med större möjlighet till flexibilitet. Den främsta uppgiften för den 

horisontella samordningen är att fylla de hål som ofta finns i den vertikala ledningen. För 

detta utvecklas ofta arbetsgrupper och projektgrupper med olika mål vilket utgör 

hörnstenarna för denna typ av samverkan. Samordningsrollen fungerar reviröverskridande 

och samordnaren gå mellan grupperna och verka för att få dessa att samarbeta (Bolman & 

Deal, 2012). 

Metod 

Vi har valt att genomföra en kvalitativ studie. Den kvalitativa studien ger ett djup och utgår 

ifrån ett mer personcentrerat inifrån-och-ut perspektiv (Padgett, 2016). I den kvalitativa 

studien finns också en större möjlighet till flexibilitet och möjlighet att ställa följdfrågor 

(Bryman, 2011). I vår studie eftersträvar vi ett djup i svaren från våra informanter, vi vill 

också ha möjlighet att diskutera och ställa följdfrågor utifrån deras svar. Vi har därför valt 

att göra en kvalitativ studie, då vi anser att den bäst lämpar sig för att ge svar på våra 

frågeställningar. 

Urval 

Vi valde ett målinriktat urval och ett bekvämlighetsurval. Det målinriktade urvalet innebär 

att forskaren väljer ut de personer, organisationer eller plaster som anses ha betydelse för 

det som ämnas studeras och bekvämlighetsurval styrs av att man helt enkelt intervjuar de 
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personer som finns till hands, i närheten eller de man har tillgång till (Bryman, 2011). Valet 

gjordes först geografiskt och då valdes en region i södra Sverige. Vi kontaktade cheferna 

för sex familjecentraler och de godkände att vi kontaktade kuratorerna på respektive 

familjecentral. Vi blev tilldelade tre familjecentraler av en person inom organisationen och 

tre familjecentraler valdes ut fritt inom samma region. Samtliga tillfrågade kuratorer har 

tackat ja till att medverka. Från början hade vi en tanke med urvalet om att ha 

familjecentraler av olika storlekar, byggnadsår och inom olika socioekonomiska områden. 

Vi lade mindre vikt vid hur länge kuratorn i fråga har arbetat på familjecentralen. Det i sig 

hade skapat ytterligare ett urvalssteg, som inte hade varit möjligt att ta hänsyn till eftersom 

tre av våra familjecentraler blev utvalda av annan person. Då första hälften av urvalet blev 

tilldelat ungefär utefter våra ursprungliga önskemål valdes de tre sista ut för att komplettera 

spridningen. Vi känner oss nöjda med urvalet, trots att vi inte kunde välja helt fritt. I den 

här studien var familjecentralernas olika egenskaper en viktig del, varför ett målinriktat 

urval ändå passade bäst. 

Datainsamling och genomförande 

Vi kontaktade i ett första skede samtliga chefer för de utvalda familjecentralerna för att 

informera om syftet med studien och för att få bekräftat att vi kan kontakta kurator på 

utvald familjecentral. Tillvägagångssättet för att få kontakt med cheferna har varit personlig 

kontakt, telefonsamtal och mejl (se bilaga 1). Samtliga kuratorer på familjecentralerna har 

sedan kontaktats och fått ett informationsmejl (se bilaga 1). I den här studien har 

semistrukturerade intervjuer använts. Vi har genomfört sex intervjutillfällen, med totalt åtta 

informanter. Fyra enskilda intervjuer och två intervjuer med två informanter närvarande. 

Detta efter önskemål från informanterna om att få vara två. Dessa intervjuer utformades 

så att båda informanterna svarade och gav sin uppfattning på varje fråga, vilket likställer 

dem med de enskilda intervjuerna. 

Vid semistrukturerade intervjuer används en intervjuguide, med förhållandevis specifika 

teman. Vilket innebär att informanterna har möjlighet att själva avgöra vad de lägger fokus 

på och frågorna behöver inte ställas i den ordning som finns i intervjuguiden. Forskaren 

kan också ställa andra frågor för att återknyta till något informanten sagt. I stort sett 

kommer dock alla frågor i intervjuguiden ställas under intervjun (Bryman, 2011). 

Intervjuerna gjordes sedan med stöd av intervjuguiden (se bilaga 2). Vi har båda närvarat 

vid samtliga intervjuer men vi valde att låta ena författaren vara den som hade 



20 
 

huvudansvaret för intervjun och därmed ställde frågorna enligt intervjuguiden. Samtliga 

intervjuer avslutades också med frågan om de ville tillägga något för att låta informanten 

lägga till saker vi inte berört. Intervjuerna gjordes på respektive familjecentral och varade 

mellan 30–60 minuter. Samtliga intervjuer spelades efter intervjupersonens godkännande 

in med en mobiltelefon.   

Analysmetod 

Efter intervjuerna har vi transkriberat det inspelade materialet. Att transkribera materialet 

underlättar en noggrann analys och låter forskaren gå igenom informanternas svar 

upprepade gånger vid behov (Bryman, 2011). Vi har transkriberat tre intervjuer vardera. Vi 

har sedan använt oss av en tematisk analys för att analysera vårt material. Tematisk analys 

är ett av de vanligare sätten att analysera kvalitativt material. Tyngdpunkten ligger i vad 

som sägs och inte specifikt hur det sägs. Den tematiska analysen innebär att forskaren letar 

efter olika (återkommande) teman och subteman i sitt material (Bryman, 2011). För att 

identifiera dessa teman läses texten igenom noggrant flera gånger och ett flertal teman 

identifierades. Två teman blev särskilt tydliga och vi valde därför att strukturera analysen 

efter dessa huvudteman. Dessa har sedan ett antal underteman. Efter att våra teman 

bestämts valde vi ut olika citat. Vi har tillsammans diskuterat kring och valt ut de citat som 

presenteras och som anses vara väsentliga. Dessa har sedan redigerats något. Bryman 

(2011) skriver att människor sällan pratar i hela meningar och ofta uttrycker små ord 

“liksom”, “va”, “mmm” och liknande omedvetet. Dessa små ord har tagits bort och citaten 

har redigerats till ett mer läsvänligt skriftspråk. Vi har dock varit måna om att inte redigera 

för mycket med risk för att ändra innebörden. Vid delade citat används “…” för kortare 

strykningar och ”- - -” för längre strykningar. 

Kvalitetskriterier 

För att bedöma en kvalitativ studies tillförlitlighet finns det fyra kriterier; trovärdighet, 

överförbarhet, pålitlighet och en möjlighet att styrka och konfirmera (Bryman, 2011). 

Med trovärdighet menas hur väl studiens tolkningar och resultat överensstämmer med det 

informanterna har sagt. Forskaren säkerställer att forskningen görs i enlighet med de regler 

som finns (Bryman, 2011). Vi har använt citat i resultatet för att visa trovärdigheten i 

studien. Vi har tillsammans skrivit intervjuguiden för att båda ska ha samma förståelse för 
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frågorna och vi har i arbetet med analysen tillsammans lyssnat igenom intervjuerna för att 

göra gemensamma tolkningar.  

Med överförbarhet menas att resultaten kan tillämpas i andra kontexter, det vill säga hur pass 

överförbara resultaten är till en annan miljö (Bryman, 2011). Urvalet i den här studien är 

begränsat men familjecentraler som verksamhet är i grunden uppbyggda på liknande sätt. 

Vi tänker därför att resultatet till viss del kan tillämpas på andra familjecentraler. 

Med pålitlighet menas möjligheten att göra om studien. Enligt Bryman (2011) ska 

pålitligheten kunna bedömas genom att forskaren väl kan beskriva de olika faserna i 

forskningsprocessen. Vi har beskrivit forskningsprocessens gång genom metod och urval. 

Vi har också skrivit ut citat i analysen för att påvisa dess rimlighet. Vi haft som ambition 

att presentera forskningsprocessen noga för att göra det möjligt för läsaren att själv bilda 

sig en uppfattning om hur vi genomfört studien. 

Möjlighet att styrka och konfirmera innebär att forskaren utifrån insikten att det inte går att få 

någon fullständig objektivitet i samhällelig forskning, försöker säkerställa att hen har agerat 

i god tro. Det ska vara uppenbart att forskaren inte medvetet låtit personliga värderingar 

eller teoretisk inriktning påverka utförandet av slutsatserna från en undersökning (Bryman, 

2011). Under intervjuerna har vi haft en intervjuguide men har varit noga med att ställa 

öppna frågor för att inte styra svaret som informanten ger. Vi upplever att vi under hela 

forskningsprocessen har agerat i god tro och vi upplever att vi inte har blivit påverkade av 

personliga värderingar.  

Etiska överväganden 

Grundläggande etiska frågor rör frivillighet, integritet, konfidentialitet och anonymitet för 

de personer som är inblandade i forskningen (Bryman, 2011). Personer eller grupper som 

är med i undersökningar är inte bara brickor i ett spel, forskningen gäller människor och 

de måste behandlas med respekt (Hartman, 2003). Principer som råder inom svensk 

forskning är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Bryman, 2011). 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera deltagarna om studiens syfte. 

Deltagandet ska vara frivilligt och de har rätt att hoppa av närsomhelst under studiens 

gång. Deltagarna har också rätt att få veta vilka moment som ingår i forskningen (Bryman, 
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2011). Vi skickade ett mejl till alla deltagare (se bilaga 1) där vi berättar om studien och 

dess syfte samt informerar om att deltagandet är anonymt. Samma information lämnades 

också muntligt vid intervjuerna då vi även bad om tillåtelse att spela in intervjuerna. 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva har rätt att bestämma över sin medverkan 

(Bryman, 2011). Efter att ha skickat mejl (se bilaga 1) till informanterna tackade samtliga ja 

skriftligt till att medverka.  

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om deltagarna ska behandlas med största 

möjliga konfidentialitet och att personuppgifter ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan komma åt dem (Bryman, 2011). Vi har informerat muntligt om att det endast är 

vi som har tillgång till det inspelade materialet. Informanterna vet heller inte om vilka andra 

familjecentraler vi har besökt och vi har avidentifierat materialet.  

Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får 

användas för det ändamål forskningen är avsedd (Bryman, 2011). Vid intervjuerna 

informerade vi om att det som sägs endast kommer att användas för den här studien. Vi 

kommer efter studiens avslut att radera allt material för att säkerställa att det inte används 

igen. Vi anser att vi har uppfyllt de fyra etiska principer som ställs på svensk forskning. 

Resultat och Analys 

Vi kommer här att presentera vårt resultat följande teman; Samverkan och Förebyggande arbete 

med tillhörande underteman. Vi presenterar först resultatet för att sedan övergå till en 

tematisk analys, kopplat till teori och litteratur. 

Vi har besökt sex familjecentraler. De har varit av olika storlekar och antalet hushåll som 

ingår upptagningsområdet ligger mellan 11 000 och 30 000. En familjecentral hade cirka 

500 barn/familjer inskrivna på BVC vid intervjutillfället. Två av familjecentralerna har 

funnits i socioekonomiskt utsatta områden. Två av familjecentralerna har varit relativt 

nybyggda, den senaste invigdes under våren 2017. Vi har intervjuat totalt åtta kuratorer. 

De har arbetat som kuratorer på familjecentral mellan ett och sju år, men samtliga har 

tidigare erfarenhet av socialt arbete eller myndighetsutövning inom socialtjänsten. Antalet 

tjänster inom de olika professionerna liksom antalet tjänster på familjecentralerna i helhet 

har varierat. De familjecentraler vi har besökt har haft mellan sju och sjutton anställda, 

varav en till två kuratorer. 
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Samverkan 

Kuratorerna beskriver samarbetet på familjecentralerna som något positivt men belyser 

också svårigheterna med samverkan. Vi kommer nedan redogöra för samverkan inom 

familjecentralerna utifrån följande underteman: Samverkan inom familjecentralen – att dela 

lokaler, Att arbeta i grupp med olika professioner och Svårigheter med samverkan.  

Samverkan inom familjecentralen – att dela lokaler 

Kuratorerna framhåller i intervjuerna att familjecentralen ska kunna erbjuda en nära och 

lättillgänglig plats där föräldrarna har nära till råd och stöd. Samverkan sker mellan 

professionerna som arbetar inom familjecentralen för att det förebyggande arbetet med 

föräldrastöd ska fungera. Det framkommer i intervjuerna att det blir naturligt att samverka 

när professionerna finns samlokaliserade. En kurator beskriver samverkan utifrån 

närheten: 

Just på familjecentralen blir det automatiskt lättare att samverka. Man får ju så 

mycket gratis där. Där kan barnmorskan, redan när hon känner oro för en 

familj, koppla in mig. Och BVC, det är ju samma sak där. Jag har ganska mycket 

luft i mitt schema och då kan det vara så, om de har ett besök att de kommer 

in direkt eller att jag kommer förbi. Det är väldigt lätt samverkat. … Med 

närheten så kommer det automatiskt. Det blir ofta, eftersom jag sitter som sista 

dörr på väg ut så måste de ändå passera mig. Det blir ju lättillgängligt. (Kurator 

8) 

Kuratorerna påpekar att samlokaliseringen och professionernas närhet till varandra ses 

som en klar fördel och är viktigt för samverkan i arbetet. På fyra av de besökta 

familjecentralerna har professionerna suttit helt samlokaliserade. Två av familjecentralerna 

har haft verksamheterna i närheten av varandra men inte i samma lokaler. På den ena 

familjecentralen låg öppna förskolan i en annan byggnad och på den andra familjecentralen 

låg MVC och BVC i andra lokaler. En kurator berättar att uppdelningen påverkar 

samverkan negativt. Samma kurator berättar också att familjecentralen ska få nya lokaler 

och då kommer alla professioner att vara under samma tak. Kuratorn har förhoppningar 

om att det ska underlätta samverkan ytterligare: 

Det kommer bli jättelyft när vi sitter tillsammans. xxxxx (pedagog) på öppna 

förskolan har känt sig lite ensam där, och det är ju där vi har våra föräldrar. Så 
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det kommer ju också förbättra samverkan. Det är inte alltid som jag träffar 

henne varje dag. Har jag en stund över här, då kanske jag inte går dit bort för 

en halvtimme, men sitter man tillsammans, då kan jag slinka in där. Det blir 

annorlunda när man sitter ihop. Det är inte många steg dit nu, men det blir 

ändå inte av att jag går ut och bort dit, då gör jag något annat här istället. (Kurator 

2) 

Samtliga kuratorer är positiva till samverkan mellan professionerna och samtliga kuratorer 

påpekar också vikten av närheten till varandra, vilket även ses i första citatet ovan. 

Kuratorerna beskriver att det gör det enkelt för föräldrarna att uppsöka exempelvis kurator 

eller öppna förskolan när de ändå besöker tex BVC på familjecentralen. De två 

familjecentraler som inte sitter helt i samma lokaler har svårare att få till den spontana 

samverkan vilket visas i citatet ovan. Det framgår där att det är närheten till varandra som 

möjliggör samverkan och detta har även lyfts fram i forskningen. Hjortsjö (2005) 

framhåller att det finns en vinst i att besökare som kommer till familjecentralen snabbare 

kan bli hänvisade till rätt enhet för att få hjälp, utifrån att de sitter samlokaliserade. Bing 

(2011b) menar att familjecentraler ger förutsättningar för ett tvärsektoriellt arbete och att 

detta samarbete ger socialtjänsten möjlighet att vara med från början, redan innan barnet 

ens kommit till världen. Danermark (2004) betonar att den organisatoriska formen 

påverkar samverkan. Han menar också att samverkan i människohanterande organisationer 

så som hälso- och sjukvård, skola samt socialtjänst kräver särskilda förberedelser för att 

lyckas. 

Att arbeta i grupp med olika professioner 

På samtliga sex familjecentraler har det funnits de professioner som enligt FFFF (u.å.) bör 

finnas på en familjecentral, så som barnmorska, barnsjuksköterska, kurator och 

förskollärare (pedagog). Utöver det har vissa av familjecentralerna psykolog på plats medan 

andra har tillgång till psykolog. Samtliga kuratorer beskriver sin arbetsplats i positiva ord 

och är nöjda med att få ingå i en grupp med olika professioner på det här sättet. En kurator 

beskriver det såhär: ”Ja, men jag tycker att det är jättepositivt (att arbeta ihop med övriga 

professioner), vi är liksom ett gott gäng.” (Kurator 5) En annan kurator beskriver gruppens 

olikheter såhär ”Samverkan funkar jättebra, högt i tak. Man kan säga vad man tänker. Vi 

är olika, det är en tillgång, vi är en stabil grupp.” (Kurator 2) 
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Utifrån kuratorernas beskrivning verkar det fungera bra att arbeta ihop även om 

yrkesrollen och arbetsuppgifterna är olika. Kuratorerna är positiva och ser sina olika 

professioner som en tillgång både för varandra och för de föräldrar som besöker 

familjecentralen. Danermark (2005) menar dock att personkemi inte kan vara den 

avgörande faktorn för att samverkan ska lyckas utan att det måste finnas mer 

grundläggande förutsättningar. Han menar att organisatoriska former tillsammans med 

regelsystem och kunskapstraditioner är grundläggande förutsättningar för en god 

samverkan (Danermark, 2005). Vi kopplar detta till det strukturella perspektivet där det 

framhålls att alla grupper utvecklar en struktur allt eftersom gruppen arbetar tillsammans. 

Det strukturella perspektivet förespråkar också ett väluttänkt mönster i både roller och 

relationer. Detta gör att alla vet vad som förväntas av dem och att arbetet underlättas. 

Strukturen i sig kan dock både förbättra men även försämra gruppens arbete (Bolman & 

Deal, 2012). Kuratorerna beskriver att en god samverkan är en förutsättning för att arbetet 

på familjecentralen ska fungera.  

På samtliga familjecentraler har det också funnits en samordnare. Tjänsten inbegriper inget 

chefsansvar utan samordnaren har till uppgift att hålla i arbetsplatsträffar och 

liknande.  Kuratorerna beskriver att de har ”husmöten” tillsammans med de övriga 

professionerna på familjecentralen, vilket sker inom ett spann från en gång per vecka till 

en gång per månad. Det har varierat mellan professionerna på familjecentralerna vem som 

har samordnarrollen på sin tjänst. Kopplat till det strukturella perspektivet framhåller 

Bolman och Deal (2012) att den horisontella samordningen, alltså den mellan grupper, är 

vanligtvis mindre styrd och strukturerad med större flexibilitet. De framhåller också att 

samordningsrollen fungerar reviröverskridande, samordnaren kan gå mellan grupperna 

och få dessa att samarbeta. Utifrån kuratorernas beskrivningar upplever vi att 

samordnarrollen tillsammans med ”husmöten” är något som är viktigt för att samverkan 

ska fungera mellan professionerna på familjecentralen. 

Svårigheter med samverkan  

Kuratorerna berättar att professionerna på familjecentralerna arbetar inom fyra 

förvaltningar men under två huvudmän, kommunen och regionen. De styrs av olika 

lagstiftningar såsom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. De flesta 

professionerna har varsin chef även om de tillhör samma familjecentral, vilket kuratorerna 

beskriver som en svårighet. På samtliga familjecentraler finns forum för att diskutera 
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verksamhetsfrågor mellan chef och anställda. Det framkommer i kuratorernas berättelser 

att de träffas med en viss regelbundenhet. En kurator på en nyöppnad familjecentral 

beskriver upplägget: 

Vi ska ta upp det på nästa möte med våra chefer. Styrgruppen. Samverkan, det 

är ju det vi är här för och vi har fått ett fint nytt hus och allting. Då måste vi 

också ha tid för att samverka. … Viljan finns verkligen, men det måste finnas 

möjlighet också. --- Vi har träffar med våra chefer, två per termin ungefär. Vi 

har fyra chefer då eftersom vi är fyra verksamheter, så träffas vi tillsammans 

med dom. Där tar man upp verksamhetsfrågor. (Kurator 7) 

En annan kurator håller med om att det medför svårigheter att tillhöra olika chefer och 

huvudmän. Kuratorn beskriver en skillnad i hur cheferna under respektive huvudman 

arbetar och utvecklar resonemanget: 

Precis, olika chefer. Men det är klart det är svårigheter. Ibland är det 

jätteknöligt. Cheferna träffas, de har en ledningsgrupp som alla chefer ingår i. 

Och vi kan se en skillnad. Både barnhälsovård och kvinnohälsovård, dom har 

chefer, alltså det är regionen. Dom har chefer som bara har tex 

barnhälsovården. Jag har en chef som har så mycket annat och det har 

pedagogen också. Så dom har chefer som är så insatta i verksamheten, det är 

inte våra chefer. Och det är inte bara med det här programmet som jag sa med 

BVC och kvinnohälsovården, att dom liksom har. Dom är ganska styrda i vad 

dom gör, dom har ganska klara direktiv från sina chefer också. Det har inte jag 

och inte min kollega (pedagogen) heller. (Kurator 5) 

Det har också framkommit i intervjuerna att cheferna för de olika förvaltningarna träffas i 

forum för att samverka. Någon kurator ansåg också att den egna chefen till viss del var 

mindre insatt i det arbete som kuratorn utförde på familjecentralen eftersom de hade flera 

andra att styra över, medan regionens chef i den kommunen endast hade regionens 

personal på familjecentralen. Socialstyrelsen (2013) menar att samverkan förutsätter en 

styrning, en struktur och en samsyn. Detta gäller för samtliga ledningsnivåer och det krävs 

överenskommelser kring ansvarsfördelning, uppföljning och finansiering. Med fördel 

används skriftliga avtal för att förtydliga vem som gör vad (Socialstyrelsen, 2013). Enligt 

det strukturella perspektivet styrs den vertikala ledningen av regler, policys och 
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standardiserade förhållningssätt. Det finns ofta tydligt uppsatta mål med handlingsplaner 

för hur dessa ska nås, vilket i sin tur begränsa handlingsfriheten för de anställda (Bolman 

& Deal, 2012). 

Svårigheter som beskrivs av kuratorerna är att professionerna är olika styrda i sitt arbete. 

Det som främst har framkommit i intervjuerna är att regionens personal, det vill säga 

barnsjuksköterska och barnmorska, har ett mer styrt dagsschema med hur många patienter 

som de ska ta emot. Att få till samverkan upplevs då som en svårighet. Kuratorerna menar 

att det måste finnas tid för att samverka. Viljan att samverka finns men det måste också 

skapas förutsättningar. En förutsättning är att regionens personal får mer luft i sina 

scheman och inte har så pressade scheman. En kurator beskriver situationen så här: 

Ja, men jag tycker att det är jättepositivt, det är, vi är liksom ett gott gäng. Det 

är skillnad på, mitt arbete är ju ganska fritt, jag har inte att jag ska ha ett visst 

antal samtal utan jag utan jag har dom här procenten som jag har här och så får 

jag styra min tid. Så ibland har jag jättemycket att göra och ibland lite mindre. 

Eller om man tänker göra, det finns ju alltid jättemycket att göra här om man 

tänker utifrån samtal och så. Men kvinnohälsovården och barnhälsovården har 

ganska fullt upp, de har ganska många besök per dag. Dom har ett visst antal, 

BVC har ett visst antal de har på sig liksom. Så dom är ganska upptagna.” 

(Kurator 5) 

Gemensamt för kuratorerna är att de uppskattar sin personalgrupp och trivs med varandra. 

Svårigheterna ligger i det organisatoriskt styrda schemat: 

Det är också en utmaning, just samverkan med regionen. Vilket vi tycker 

fungerar jättebra, för att vi är så bra personal. Men svårigheterna är ju att 

regionen är väldigt styrda. Det är väldigt fyrkantig verksamhet, till skillnad från 

oss, vi är mycket mer fria. De är också väldigt uppbokade. Vi ska ju ha det här 

flytande, att folk ska kunna komma in vi ska kunna ha tid, medans dom, det är 

ju på kvarten nästan. Få till samverkan i det då, det är inte alltid enkelt. (Kurator 

6) 

Kuratorerna beskriver att de har en större frihet att styra över sitt arbete på familjecentralen 

samt att regionens professioner har ett mer styrt arbete. Hjortsjö (2005) menar att 

samarbetet på familjecentral är omgivet av stora förväntningar men det visar sig att det 
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gemensamma utbytet inte är så omfattande. I avhandlingen tar Hjortsjö (2005) fasta på att 

personalen verkar nöjd med det som är och verkar inte sträva mot större integrering. De 

respekterar att alla har skilda huvudmän och påvisar att samarbetet inom familjecentraler 

är tämligen ”ytligt”, trots att det är en samlokalisering. De kuratorer vi har intervjuat strävar 

efter mer samverkan, men menar ändå att det fungerar som det är, utifrån den strukturella 

ordningen som finns idag. Danermark (2004) framhåller att samverkan skall byggas 

systematiskt och i samklang med konkreta arbetssätt riktat mot det man vill förbättra. Detta 

är en långsiktig process men den kan påskyndas genom systematiskt förändringsarbete. 

Det handlar också om att förstå samverkansprocessens grundläggande förutsättningar och 

vilka mekanismer som i den aktuella kontexten påverkar samverkan (Socialstyrelsen, 2013). 

Förebyggande arbete 

Kuratorerna som vi har intervjuat har pratat om vikten av det förebyggande arbetet, både 

individuellt och i grupp. Kuratorernas förebyggande arbete innefattar att föräldern blir 

sedd och bekräftad, lyssnad på samt stärkt i sin föräldraroll. Kuratorerna beskriver även att 

allt arbete som rör barn ska utgå från barnets bästa, vilket finns beskrivet i 

barnkonventionen. En kurator beskriver sin tjänst: 

Ja, det är ju verkligen en tjänst man kan sätta in vad som helst i känns det som. 

Men det är främst att finnas till hands för föräldrar. Stödsamtal, med föräldrar. 

Tanken är väl dels att jag ska vara lättillgänglig, föräldrar ska få tillgång till mig 

ganska omgående inom en eller två veckor. För närvarande ser det inte riktigt 

ut så på min tjänst, men nu när (kollega) kom, så där går det lättare att komma 

intill. (Kurator 2) 

Vi kommer nedan redogöra för det förebyggande arbetet på familjecentralerna utifrån 

följande underteman: Stödsamtal, Mingel, Samspel mellan barn och förälder, Gruppverksamheter och 

Riktad verksamhet.  

Stödsamtal 

Flera kuratorer berättar att de numera har bytt titel på familjecentralen. Från att tidigare ha 

kallats socionom, kallas de numera kurator. Detta har gjorts bland annat för att skapa en 

tydlighet kring vad socionomen gör på familjecentralen. ”Vi bytte titel i somras, från 

socionom till kurator. Och då har vi fått kommentaren men då kan man komma och prata 

med dig”. (Kurator 8) 
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Samtliga kuratorer uppger att den vanligaste formen av förebyggande arbete på enskild 

nivå är stödjande samtal med föräldrar, både under graviditeten och efter att barnet är fött. 

Det är kvinnohälsovården och barnhälsovården som oftast uppmärksammar de föräldrar 

som behöver stöd och då kontaktas kuratorn, med förälderns godkännande. Det händer 

också att föräldrar söker upp kuratorn självmant. I intervjuerna har vi noterat fyra 

återkommande ämnen som kuratorerna tar upp som orsak till att föräldern önskar stöd 

från kuratorn: 

· Funderingar kring graviditeten och rollen som förälder 

· Relationen mellan föräldrarna som har förändrats efter att man fick barn 

· Hur man ska hantera specifika situationer och relationen till sitt barn 

· Förälderns psykiska hälsa, ohälsa och depressioner   

En kurator beskriver de funderingar som finns kring graviditeten och rollen som förälder: 

“Man behöver prata kring att barnet ska komma, hur det blir, lite förberedelse inför att bli 

förälder” (Kurator 5). En annan kurator beskriver hur relationen kan förändras efter att 

barnet har kommit: 

När man har fått barn så kan det handla om att man kanske inte har reagerat 

som man tänkte eller att man inte vet hur man ska hantera olika situationer, 

som har med relationen med barnet att göra och det kan också vara stödsamtal 

mellan föräldrar om man känner att relationen dem emellan har förändrats i 

och med att man blivit föräldrar. (Kurator 8) 

De återkommande ämnena i kuratorernas stödsamtal stämmer bra överens med den roll 

Perdahl (2009) tillskriver kuratorn på familjecentralen, nämligen att erbjuda enskilt stöd 

och vägledning, par- och familjesamtal samt förebyggande familjerådgivning. Det framkom 

i våra intervjuer att behovet av enskilt samtalsstöd varierade mellan familjecentralerna men 

också att det går i perioder just hur mycket stödsamtal som föräldrarna efterfrågar. 

Kuratorerna beskriver att föräldrar generellt efterfrågar stöd i sin föräldraroll och 

kuratorerna ser ett stort behov av sin yrkesroll. Det finns en viss skillnad i vad det gäller 

hur mycket tid respektive kurator kan lägga på stödjande samtal och även hur mycket tid 

de skulle vilja lägga på det. Flera av kuratorerna upplevde svårigheter med att få tiden att 

räcka till emellanåt. En kurator tyckte dock att det var tillräckligt med kuratorstid men 

önskade istället en till pedagog för att möjliggöra utökade öppettider på öppna förskolan. 
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Flera kuratorer uppger att många föräldrar söker stöd för sin psykiska ohälsa och 

depressioner. Kuratorerna påpekar dock att de inte ska bedriva behandlande verksamhet 

utan arbetar enligt ”Råd & stöd”: 

Det här ska ju inte vara några långvariga kontakter, utan det ska vara bara, ”Råd 

och Stöd”, kanske 2–3 gånger. Det räcker med en gång kanske. Sen finns det 

familjer som, alltså vi ska ju inte direkt ha någon behandling så, men det är det 

ju ändå. Det finns ju de här familjerna som behöver den här kontakten hela 

tiden. Som behöver det här stödet. (Kurator 1) 

Enligt 5 kap. 1§ Socialtjänstlagen ska socialtjänsten verka för både generella och 

individinriktade insatser enligt ”Råd och stöd” till familjer. Kuratorerna berättar att ”Råd 

& stöd” är socialtjänstens ”öppenvård”, alltså icke-behovsprövade insatser. Detta innebär 

att de oftast erbjuder upp till fem samtal och krävs det fler samtal än det, faller det mer 

under behandling och då kan det krävas insatser från andra professioner. Men att få rätt 

hjälp av andra professioner kan vara problematiskt. En kurator beskriver det så här: 

Känner jag att det här ligger utanför mitt kompetensområde, då hänvisar jag 

dem (föräldrarna) vidare, men… Det är svårt att få in folk till psykiatrin 

exempelvis. --- Sen är ju psykiatrin, att det är som det är där, det ställer till det 

jättemycket. Och det märker vi. Det är nog därför jag har vissa långa kontakter, 

det är för att de kommer inte intill där. Då får jag ändå försöka hålla det 

flytande. --- det är många deprimerade som har det jättesvårt, som har försökt 

få kontakt på psykiatrin och de kommer inte ens fram till någon sköterska att 

prata med. (Kurator 2) 

Vi kan se att det finns likheter mellan det som framkommer i intervjuerna och vad som 

belysts i de studier som tidigare presenterats. Socialstyrelsen (2013) framhåller att barn och 

ungdomar till föräldrar med psykisk ohälsa och/eller andra psykosociala problem är en 

särskilt utsatt grupp för att själva utveckla psykisk ohälsa. Lagerberg, Magnusson och 

Sandelin (2008) anser att psykosociala problem, som psykisk ohälsa missbruk och svagt 

nätverk samt social isolering idag är den största riskfaktorn hos föräldrar. Detta bekräftas 

också av Bing (2011b) som benämner de psykosociala problemen som ”den nya 

sjukligheten”. 



31 
 

Flera av kuratorerna uppger att de ofta hjälper till att förmedla andra stödjande kontakter 

åt föräldern. Oftast handlar det om att hänvisa föräldern rätt, att hitta något 

telefonnummer, att hjälpa till att boka en tid och om att i vissa fall skriva något intyg till 

myndigheter. Förutom samarbetet med helt externa parter framkom i intervjuerna att det 

också sker mycket samarbete med andra inom socialtjänsten exempelvis socialsekreterare, 

familjebehandlare och ekonomiskt bistånd. Det sker också samarbete inom regionen med 

exempelvis habilitering och BUP. Kuratorerna framhåller att de gör ”det mesta” i sin 

yrkesroll för att hjälpa föräldrar som behöver stöd. En kurator beskriver det så här: 

Det kan vara jobbigt för föräldrar att ta sig till möten (på andra ställen). Så jag 

jobbar mycket med att de (mötespersonerna) kommer hit, att ha mötet hos oss, 

då kan jag vara med ibland och ibland inte. Men det kan också vara att ringa 

upp till försäkringskassan och ställa en fråga, för det kan vara någon som har 

svårt med myndighetskontakter. Sådana saker. Även CSN. Lite spindeln i nätet. 

(Kurator 8) 

En kurator beskriver att de även bistår med mer praktisk, handfast hjälp. 

Och sen kanske det är handfast hjälp också, om man behöver ordna saker, till 

sitt barn. Hämta saker till barnet som behövs, köpa saker och så med. ... Det 

kan vara så att man ska flytta hemifrån och behöver komma in i en bostad. Har 

man bostad eller behöver man också hjälp med den biten? Det är inte så 

ovanligt att det har varit sånt stöd nu. (Kurator 3) 

Utifrån kuratorernas beskrivning kan en kurators arbetsuppgifter innebära olika saker. 

Bings (2011) studie pekar på att det är av stor vikt att kuratorn kan hjälpa till med mer 

praktiska göromål. Det kan vara svårt och jobbigt för vissa föräldrar att själva ta kontakter 

med andra myndigheter eller sjukvård. Att istället kontakta kuratorn på familjecentralen 

ses som ett förhållandevis litet steg. Det viktiga blir ändå i slutändan att föräldern får hjälp 

med de kontakter som är nödvändiga för föräldern. 

Mingel 

En annan stor del av det förebyggande arbetet på enskild nivå är det vi har valt att kalla för 

“Mingel”. Flera kuratorer beskriver vikten av att ha närheten till öppna förskolan och att 

kunna gå in där och mingla. De upplever att det blir lättare för föräldrarna att ta kontakt 
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med dem senare om behov skulle uppstå, eftersom föräldrarna har sett dem innan och vet 

vilka de är. En kurator beskriver det så här: 

Det blir lättare att ta kontakt. Ju längre jag har varit här, ju mer känd blir jag. 

Det är du som är kurator, dig skulle jag behöva prata med. Lite att det spridit 

sig ett rykte, men (kurators namn) är ju, henne kan man prata med. (Kurator 2) 

Kuratorn fortsätter: 

Att föräldrar kan ställa dom här frågorna som dom funderar på, på ett lätt sätt. 

För föräldrarna har ofta samma frågor, eller samma funderingar. Det kan bli 

ganska bra diskussioner om någon börjar och samtidigt kan jag putta in lite 

anknytningstänk. Varför gör barn på det här sättet eller varför blir det såhär, 

och såhär kan det vara ibland, det är inget konstigt liksom. Bekräfta dom. 

(Kurator 2) 

En annan kurator utvecklar tänket kring diskussionerna på öppna förskolan: 

Jag har också märkt, nu när man har varit inne, och de liksom vet vem man är, 

att de vågar fråga. De frågar. Och frågar en så lyssnar alla. Man får en diskussion 

istället för att man ska sitta där och mässa. (Kurator 4) 

Bing (2011b) beskriver socialrådgivarens arbete som förebyggande och uppsökande. 

Samtliga kuratorer bekräftar detta och säger att det uppsökande arbetet nästan uteslutande 

sker under minglet på öppna förskolan. Detta nämns också i studien av Abrahamsson, 

Bing och Löfström (2009), vilka också menar att det ofta ingår i kuratorns roll att finnas 

med på öppna förskolan och att där finnas till hands för föräldrarna. Möjligheten till att ha 

diskussioner och följa med i samtalen är värdefull. Här finns också möjligheten att 

uppmärksamma de föräldrar som har det jobbigt i sitt föräldraskap och på så vis kunna 

erbjuda ytterligare stöd om så behövs. Samtliga kuratorer påpekade dock svårigheten i att 

nå ut till vissa föräldrar, som kanske ändå skulle behöva stöd, i detta forum. Exempelvis 

de med psykisk ohälsa eller annan psykosocial problematik som inte besöker öppna 

förskolan. 
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Samspel mellan barn och förälder  

I det uppsökande och förebyggande arbetet är samspelet mellan förälder och barn viktigt. 

Samtliga kuratorer har uppgett att de arbetar mycket med samspelet mellan barn och 

förälder, både på öppna förskolan men även i enskilda samtal och i gruppverksamhet. 

Kuratorerna beskriver att de jobbar med anknytningen som anses vara den enskilt mest 

viktiga delen att stärka. Anknytningen tas upp redan under graviditeten på MVC och är 

sedan enligt kuratorerna återkommande i arbetet på familjecentralerna hos samtliga 

professioner. ”Anknytningen har ju vi som särskilt mål här på familjecentralen att främja, 

det ska ju alla professioner som jobbar här främja” (Kurator 5).  

Anknytningsteorin bygger på forskning kring barnets och förälderns samspel. Alla barn 

knyter an till sina föräldrar, vissa har en trygg anknytning och andra en mer otrygg 

anknytning (Payne, 2015). Kuratorerna menar i intervjuerna att det är viktigt att ha 

förståelse för den samtid man lever i. Att möta föräldrarna utifrån deras behov för att 

kunna stötta föräldrarna i deras både kommande och nya roll som förälder. Kuratorerna 

upplever att dagens föräldrar vet mycket och söker mycket information, främst på internet, 

men att de ändå är osäkra i sin föräldraroll. En kurator beskriver dagens föräldrar: 

Här söker du kunskap från dag ett du är gravid. Du har gravid-appen, du är 

inne på olika forum. Du kan väldigt mycket… Du kan väldigt lite om väldigt 

mycket, så skulle jag definiera det. ... Hur mycket man byter idéer, vi testade 

det här, men det funkade inte, vi la av efter två gånger. Och sen kommer någon 

annan och säger något annat. Det går inte. Häng i. Vad känns bäst för dig? Ja, 

men gör det då, men släpp inte det. Så där får man vara vägledare och peppa 

dom. (Kurator 4) 

En annan kurator beskriver också den osäkerhet som vissa föräldrar visar: 

Kan väldigt mycket, och sen när man skrapar så kommer det fram en ännu 

större osäkerhet, så det är väldigt dubbelt. ... Det är lite överlag får man nog 

säga, att man bara släpper och droppar saker, och sen vänder man sig till 

internet och så googlar man på nästa grej och så får man fem nya svar och så 

kör man en dag i veckan av varje. Och det funkar inte. (Kurator 3) 
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Förutom en osäkerhet hos föräldrarna nämnde också flera av kuratorerna stressen i vårt 

samhälle som en negativ faktor. En kurator beskriver det såhär: 

När jag funderar på det, så tänker jag att det är mycket stressade föräldrar idag, 

man ska jobba och ha familj, man ska ut och resa och man ska ha fina bilar, 

man ska ha allt materiellt. Och också tycker jag att trenden är att barnen är lite 

satta på en piedestal, att gör man något för barn så är det nu gör vi något med 

barnen och sen är det inte med barnen. … Jag tror att det väcker lite stress. A, 

man jagar något som man inte har. - - -Att man själv som förälder ska ha egen 

tid, och att man ska ha sina jobb och man ska ha bra grejer. Det kanske är just 

det där att landa i, det är några år nu när man får bortse från såna grejer. (Kurator 

8) 

Detta är också något man också kan se i forskning från Finland. Där är stress, tillsammans 

med bland annat osäkerhet i föräldraskapet och balansgång mellan arbetslivet och hemmet 

är några av de av de faktorer som anses påverka dagens föräldrar mest (Viitala, Kekkonen 

& Halme, 2011). En kurator beskriver att barn faktiskt kan fara illa av den stress som 

många föräldrar upplever idag: 

Den stressen, livsstressen ser jag som det största bekymret. Där sociala medier 

är en stor bov om man ska säga så. Det tycker jag nästan alla vittnar om. Dels 

mobilberoendet, helt uppslukad, men också faktiskt vad är det man hela tiden 

får till sig i sin telefon. Instagram, den här dimmade verkligheten eller perfekta 

små bebisar och alla är lyckliga, smala och vältränade. Och sen är det ingen 

som har det så. Det är det som är det största. Jag tänker att det leder till 

utmattningstillstånd och barn som far illa i detta då. Sen pratar vi mycket (i 

föräldragrupperna) om barnen också, att de upplever att de blir bortvalda när 

föräldrarna går med telefonen och sitter med telefonen. Barn slutar ju samspela 

om de inte får den här kontakten. (Kurator 6) 

Det är ur samspelet som barnets tillit växer fram både till sig själv och omgivningen, barnet 

får tilltro till en meningsfull ordning (Bing, 2003) Alla barn knyter an till sina föräldrar 

oavsett hur de blir behandlade. Många barn utvecklar en trygg anknytning men vissa barn 

utvecklar olika former av otrygg anknytning och anknytningsstörningar. De här barnen har 

inte fått känna att föräldrarna är emotionellt tillgängliga och sensitiva för deras behov 
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(Killén, 2009). Den tidiga anknytningen har stor betydelse. Problem med anknytningen 

anses vara den vanligaste orsaken till psykisk ohälsa och sociala svårigheter hos barn, 

omkring en tredjedel av föräldrarna har någon form av svårighet i anknytningen 

(Lagerberg, Magnusson & Sundelin, 2008). 

Förutom att erbjuda stödsamtal och att arbeta med anknytningen i ett helhetsperspektiv 

uppger samtliga kuratorer att de erbjuder föräldrastödsprogram. Detta redovisas nedan. 

Gruppverksamheter 

Samtliga familjecentraler vi besökte erbjuder någon typ av gruppverksamhet både för 

blivande föräldrar och någon form av föräldrastödsprogram för de som blivit föräldrar. 

Efter att barnet har fötts erbjuder fem av familjecentralerna föräldrastödsprogrammet 

“Vägledande samspel” och detta har varit ett återkommande tema under våra intervjuer. 

Kuratorerna har talat positivt om ”Vägledande samspel” och berättar samtidigt att det ett 

relativt nytt föräldrastödsprogram på familjecentralerna. De flesta kuratorerna har just gått 

klart sin utbildning i ”Vägledande samspel” och många föräldragrupper har precis startats 

upp eller är på väg att startas upp. En kurator berättar: 

Det som jag ska lägga till, som jag upplever positivt, som jag vill fortsätta med, 

det är det här programmet vägledadande samspel, som jag tycker är väldigt bra. 

Det är både reflekterande och utvecklande. Så det tror jag mycket på och det 

är frivilligt att anmäla sig. Alltså, man behöver inte ha problem för att gå där. 

Jag tycker att det programmet både passar att stärka föräldrarollen men det är 

också lite i tiden nu. För det är lite mer det här att gå ner till att prata om 

värderingar och vad som är viktigt i det. (Kurator 5) 

En annan kurator beskriver fördelarna med ”Vägledande samspel” så här: 

Man kanske inte alltid stannar upp och reflekterar vad som är viktigt, det här 

vägledande samspel är jättebra. Vad man själv har uppskattat eller saknat, vad 

man skulle vilja skicka med sina barn. Ibland känner jag att föräldrar inte är 

medvetna om vad de spelar för roll för sina barn. (Kurator 8) 

En av familjecentralerna erbjuder istället ett annat föräldrastödsprogram, “De otroliga 

åren” som mer riktar till de föräldrar som upplever svårigheter i sitt föräldraskap. Som 
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tidigare nämnts i bakgrunden, är utgångspunkterna för ”Vägledande samspel” och ”De 

otroliga åren” dock liknande. Kuratorn berättar: 

… hänvisar vi ju till ”De otroliga åren”. Det är en föräldrastödskurs som vi har 

på kvällstid, åtta gånger. … och vi riktar oss från 2 eller 3 år upp till 9. Det är 

sällan jobbigt när barnet har kommit, för då är det den rosa bubblan lite, utan 

det blir när barnet börjar ta plats och få en egen vilja. (Kurator 4) 

”Vägledande samspel” (också kallat ICDP) är ett föräldrastödsprogram som grundar sig 

på anknytningsteori och till viss del systemteori. Programmet har som målsättning att 

stärka föräldrarnas kompetens i det vardagliga samspelet med barnet och därmed också 

anknytningen (ICDP, u.å.). I SOU, (2008:131) framgår det att de flesta 

föräldrastödsprogrammen är baserade på studier från bl.a. USA. En del av den kritik som 

framförs av Höjer, Sallnäs och Sjöblom (2012) är att det inte bara går att lyfta in program 

som fungerar på andra ställen utan att ta hänsyn till den lokala kontexten. SOU (2008:131) 

beskriver dock att några av föräldrastödsprogrammen har utvärderats i Sverige och Norge 

med positiva resultat. Men det är ändå angeläget att få ett bättre vetenskapligt underlag för 

effekterna av föräldrastödsprogram som bygger på svenska förhållanden. Även 

Socialdepartementet (2013) skriver att föräldrastödet som erbjuds ska byggas på vetenskap 

och beprövade erfarenheter, det ska utgå från evidensbaserade modeller, metoder och 

program. Ingen av kuratorerna har diskuterat huruvida programmen eller arbetssätten är 

evidensbaserade. Däremot är samtliga kuratorerna väldigt måna om att stärka 

anknytningen mellan förälder och barn och för att förälder och barn ska utveckla en varm 

och positiv relation. 

I grupperna för blivande föräldrar diskuteras amning, anknytning, barnets utveckling och 

förlossning. Beroende på familjecentralens upplägg träffas man mellan en och fyra gånger 

plus eventuell uppföljning när bebisen har kommit. En kurator beskriver upplägget i en 

föräldragrupp: 

Vi arbetar med föräldragrupper. För närvarande har vi när man är gravid 

framförallt. Först är det föreläsning i aulan på (sjukhus) och sen är det 

uppföljning här. Då är jag med och pratar, det är jag och BVC som håller i den. 

Då följer man upp och pratar om amning och anknytning. Vi vill också främja 

att de träffas. Att de lär känna varandra lite grann, i gruppen. Sen så pratar vi 
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lite risk och skydd, vi pratar lite barns utveckling, lite risker tex det här att man 

inte ska skaka barnet och lite så. Lite tips och råd som vi vill skicka med. Sen 

pratar vi också lite om relationen (mellan föräldrarna). - - - Sen gång tre är i 

aulan igen, och då är det inför förlossning, så då är det förlossningsinformation. 

Och då har vi sen en uppföljande träff här. Då är det kvinnohälsovården som 

håller i den. Då är det framförallt som vi uppfattar det, förlossningen som är 

på som är aktuell, som fokus. Ingen är så intresserad av att prata om något 

annat heller. Då är också pedagogen med och presenterar sig och berättar om 

öppna förskolan. Sen finns det också babymassage här som hon håller i, så hon 

informerar om det också. (Kurator 5) 

I studien av Abrahamsson, Bing och Löfström (2009) framkommer det att vissa av 

personalen på familjecentralen kände sig tvingade att använda metoder/program de inte 

tror på. Det är dock inget de kuratorer vi har intervjuat har uttryckt. Tvärtom, samtliga 

kuratorer vi har intervjuat har uttalat sig positivt till de föräldrastödsprogram 

familjecentralen har att erbjuda. Kuratorerna beskriver dock även här svårigheter med att 

få föräldrar med exempelvis psykisk ohälsa till gruppverksamheter på familjecentralen. 

Riktad verksamhet 

Det har framkommit i intervjuerna att det i de mindre kommunerna är det svårare att 

anordna speciellt inriktade föräldragrupper för till exempel ensamstående föräldrar, pappor 

och unga föräldrar. En kurator i en mindre kommun beskriver svårigheterna med att vara 

en liten kommun: 

 Just de riktade grupperna är svårt, vi är en lite för liten kommun. Tänker man 

unga föräldrar, men då är det svårt att hitta tillräckligt många unga föräldrar 

samtidigt, så det blir en grupp. Likadant med utlandsfödda. Och pappagrupper. 

Det är ju en del pappor som är pappalediga, men att hitta tillräckligt många för 

en grupp. Större kommuner har ju en annan möjlighet. (Kurator 6) 

I den större kommunen vi besökte finns det olika riktade grupper. En kurator påpekar 

dock att det också finns behov av föräldragrupper avsedda för föräldrar med 

funktionsnedsättning. Detta är något som saknas idag. Några av de familjecentraler vi har 

besökt har haft stora delar av sina upptagningsområden i mångkulturella områden. 
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Kuratorerna beskriver vissa svårigheter med att nå ut till alla föräldrar och att få dem att 

besöka verksamheten: 

Vi har ju lite svårt att nå våra nysvenskar. Det är inte riktigt, vi har försökt med 

lite olika konstellationer i grupper och sådär. Det är sånt som vi hela tiden 

jobbar på. (Kurator 7) 

Under intervjuerna framkommer att det till följd av svårigheterna med att få föräldrarna 

att besöka familjecentralen så har en av kommunerna tillsatt en extra kuratorstjänst. 

Tjänsten är till för att öka integrationen så att fler föräldrar besöker familjecentralen. 

Kuratorn säger:  

Vi har svårt att få föräldrarna att komma hit. Så det är jag och en kurator till 

som delar på den här extra tjänsten. Så att vi kan försöka ta reda på lite mer. 

Hur gör andra familjecentraler där det är mångkulturellt? Och vad är det som 

fattas här, vad kan vi göra annorlunda? (Kurator 2) 

En annan familjecentral vi besökte har arbetat mycket med integration av nysvenskar vilket 

upplevs positivt av kuratorn, då det är en grupp som oftast inte besöker öppna förskolan. 

Men det skapade också en ny obalans. Kuratorn berättar: 

Först hade vi bara svensktalande här, om man säger så. Sen så gick man in och 

jobbade stenhårt på att möta nyanlända och gjorde ju det väldigt, väldigt bra. 

Så att det har ju varit 2–3 stycken, om vi nu ska prata i den uppdelningen 

svenska och invandrare. Var kanske bara 2 svenska kvar i en grupp på 40–50 

personer. Och då blev det också så att då går man inte dit. Dom jag har utbyte 

av är inte där. Det slog kullerbytta kan man säga. (Kurator 3) 

Utifrån intervjuerna ser vi att det kan vara en svårighet att nå ut till alla grupper med riktad 

verksamhet. I mindre kommuner finns det inget underlag för att ha sådana grupper. En 

kurator beskriver svårigheten att nå ut till alla föräldrar och få dem att delta i verksamheten: 

Sen är det alltid hur man ska nå alla. Det är ju svårt. Dom man känner skulle 

behöva ta till sig tex. Vägledande samspel, det är ju dom som ofta inte är 

intresserade. Både jag, BVC och öppna förskolan påtalar att det finns, det är ju 
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det vi kan göra. Men allt hos mig är ju frivilligt, allt vi erbjuder, föräldragrupper 

och så är ju frivilligt. (Kurator 8) 

I SOU (2008:131) framkommer att utmaning för mödra- och barnhälsovården är att finna 

former både för information och för föräldrastödjande aktiviteter som är intressant för alla 

föräldrar. Forskning visar att socioekonomiskt utsatta föräldrar, föräldrar från andra länder, 

unga föräldrar och ensamföräldrar i lägre grad än andra deltar i föräldragrupper. 

Kartläggning visar att särskilda insatser för grupper som till exempel unga föräldrar erbjuds 

i begränsad omfattning. Deltagande i föräldragrupper kan också underlättas genom 

exempelvis tolkhjälp. 

Diskussion 

Resultatdiskussion 

Syftet med den här studien har varit att studera kuratorers perspektiv på det egna 

förebyggande arbetet på familjecentralen men också det förebyggande arbetet i samverkan 

med professioner som arbetar på familjecentralen. Det framkom i intervjuerna att vissa 

kommuner har valt att byta namn på socionomen på familjecentralen. De kallas nu för 

kurator istället. Detta av två skäl. Det ena skälet är att alla kuratorer inte har 

socionomutbildning och det andra skälet är att det ska vara lättare för besökare att veta vad 

“socionomen” gör på familjecentralen. Att det inte finns en entydig titel för socionomen 

kan bli en otydlighet för besökarna och det ser vi som en försvårande faktor för att driva 

det förebyggande arbetet gentemot föräldrarna.  

Vi har valt att analysera resultatet ur ett strukturellt perspektiv då familjecentralen är 

sammansatt av olika professioner och har organisationstillhörighet. Professionerna arbetar 

inom fyra förvaltningar men under två huvudmän, kommunen och regionen och styrs av 

olika lagstiftningar såsom socialtjänstlagen och hälso- och sjukvårdslagen. I studien har det 

framkommit att kuratorerna har en positiv upplevelse av samverkan, delvis eftersom 

professionerna har närheten till varandra och det framkommer i intervjuerna att det blir 

naturligt att samverka med varandra då de delar lokaler.  

Med utgångspunkt i det strukturella perspektivet beskriver Bolman och Deal (2012) att 

problem kan uppstå när ledningen styrs av regler, policys och standardiserade 

förhållningssätt. Kuratorerna beskriver att främsta orsaken till de svårigheter med 

samverkan som finns, är att barnsjuksköterska och barnmorska har ett mer styrt 
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arbetsschema och ska genomföra flera bestämda besök per dag. Kuratorerna anser att de i 

sin yrkesroll mer fritt kan styra sitt arbete och att de har ett luftigt schema. Vi kan ur det 

strukturella perspektivet se, att ett styrt schema med tydliga mål är ett effektivt sätt från 

ledningens sida att nå de resultat som önskas i organisationen. Enligt de intervjuade 

kuratorerna fungerar det bra att arbeta ihop även om yrkesrollen och arbetsuppgifterna är 

olika. Samtliga kuratorer är positiva och ser sina olika professioner som en tillgång både 

för varandra och för de föräldrar som besöker familjecentralen.  

Kuratorerna har under intervjuerna framhållit familjecentralens betydelse utifrån att alla 

föräldrar med barn under 6 år är kopplade till ett BVC. Föräldrarna besöker 

familjecentralen i och med med regelbundna kontroller på BVC. På familjecentralen 

uppmärksammas behovet av stöd i föräldrarollen och varje profession har sin roll i stödet 

till föräldrarna. Hjortsjö (2005) menar att det finns en vinst i att sitta samlokaliserade 

eftersom föräldrarna gynnas av närheten till professionerna. I SOU (2008:131) 

framkommer vikten av att satsa på det förebyggande arbetet genom att tidigt stötta 

föräldrar i sin föräldraroll. Även Socialdepartementet (2013) påpekar att det är viktigt att 

arbeta med det förebyggande arbetet både på en individinriktad nivå men också på en 

generell nivå. Det har framkommit att kuratorer arbetar med det förebyggande arbete på 

liknande sätt genom erbjudande om generella insatser till alla barnfamiljer som finns inom 

ramen av upptagningsområdet. Kuratorerna arbetar också liknande med individinriktade 

insatser för barnfamiljerna. 

Stödsamtal beskrivs i den här studien som det mest förekommande förebyggande arbetet 

för kuratorer på enskild nivå. I de individuella stödsamtalen uppkommer funderingar kring 

graviditet, roller som förälder, relationsbekymmer samt förälderns egen hälsa. De 

intervjuade kuratorerna menar att föräldrarna efterfrågar stöd och de ser också ett behov 

av sin roll som kurator på familjecentralerna. Vi anser att det är en intressant aspekt att 

bara en av kuratorerna tyckte att det fanns tillräckligt med kuratortid och istället önskade 

ytterligare en pedagog. Eftersom vi beskrivit öppna förskolans betydelse för det 

uppsökande arbetet i studien kan vi se att det hänger ihop med kuratorns roll. Utifrån 

kuratorernas berättelser anser vi att alla professioner på en familjecentral har en stor roll i 

det förebyggande arbetet och samtliga professioner behövs. 

Enligt SOU (2008:131) varierar föräldrastödet mycket på familjecentralerna. På vissa håll 

finns ett väl utbyggt föräldrastöd medan det på andra ställen pågår ett utvecklingsarbete 
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kring att ta fram ett stöd. Samtidigt finns det vetenskaplig grund för att det stöd som ges 

till föräldrar bidrar till att utveckla ett gott samspel, ger en positiv utveckling hos barnen 

och minskar psykisk ohälsa (SOU, 2008:13). Utifrån kuratorernas berättelser tror vi att det 

förebyggande arbetet kan göra att barn inte far illa, att barn blir sedda, att barnen inte 

förlorar kontakten med sina föräldrar och det förebyggande arbetet kan förmildra 

störningar i barns utveckling. Det förebyggande arbetet kan också göra att barnfamiljerna 

inte isolerar sig, föräldrarna kan se att det finns fler föräldrar i samma situation. Det är av 

stor vikt också att föräldrarna inte utvecklar ohälsa, depressioner och utmattning, en tidig 

upptäckt ger också föräldern möjlighet till snabbt stöd. Det är viktigt att stötta föräldrar 

förebyggande så att problemen inte blir akuta.  

Flera av de intervjuade kuratorerna nämner psykisk ohälsa som en orsak till att föräldrar 

söker stöd hos dem. Vid svårare psykiatriska symptom såsom återkommande depressioner 

och ångestproblematik hänvisar kuratorerna till psykiatrin, eftersom det ligger utanför både 

deras generella kunskapsområde och befogenheter att hantera. Kuratorerna berättar också 

om de långa väntetider på vård inom psykiatrin som finns idag och att många föräldrar har 

det svårt när de inte får rätt hjälp. En konsekvens av de långa väntetiderna på vård för 

psykisk ohälsa är att kuratorn kan bli mer belastad i syfte att föräldern ska få någon form 

av stöd.   

Samspel och anknytning har genomgående funnits med i intervjuerna. Kuratorerna 

berättar att deras arbete utgår från detta och någon kurator berättar också att anknytningen 

är något som alla professioner på familjecentralen arbetar med. Eftersom ungefär 30 % av 

alla barn och föräldrar har någon typ av otrygg anknytning (Lagerberg, Magnusson & 

Sundelin, 2008) och Socialstyrelsens (2013a) rapport om att psykisk ohälsa hos barn och 

unga ökar tänker vi i likhet med de intervjuade kuratorerna att det är viktigt med en trygg 

anknytning. Det finns idag tillgång till mer information än någonsin tidigare, i och med 

dagens teknik, ändå beskriver kuratorerna en osäkerhet hos många föräldrar. Efter att ha 

tagit del av kuratorernas berättelser tänker vi att det möjligen kan finnas för mycket och 

motsägelsefull information. En googling kan ge tio olika svar på samma fråga. Det är då 

inte konstigt att det uppstår en osäkerhet om vad som är rätt.  

I SOU (2008:131) beskrivs svårigheter med att få alla föräldrar att komma till 

familjecentralens verksamheter speciellt föräldrar från socioekonomiskt utsatta områden. 

Även kuratorerna i vår studie beskriver att det finns svårigheter att nå ut till alla föräldrar. 
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Lagerberg, Magnusson och Sundelin (2008) menar att den bästa strategin för att få kontakt 

med de föräldrar som behöver särskilt stöd är att få med välfungerande familjer. Vi tror att 

riktade grupper kan vara ett sätt att nå fler. En riktad grupp kan möjligen kännas mindre 

“skrämmande” att besöka, då den består av föräldrar i samma situation som du. Men vi ser 

också en svårighet med riktade grupper och i arbetet att nå ut till alla. I vår studie har en 

familjecentral arbetat med integrationen vilket har slagit tillbaka på det sättet att det nu i 

princip bara är nysvenskar som besöker öppna förskolan. Samtidigt pågår i en annan 

kommun ett arbete för att öka integrationen. I relation till hur det utvecklade sig i första 

kommunen tycker vi att det hade varit väldigt intressant att följa arbetet i den andra 

kommunen för att se vad resultatet blir där. 

Metoddiskussion 

Vi valde en kvalitativ metod och använde oss av semistrukturerade intervjuer. Utifrån 

studiens syfte var det ett enkelt val och det fanns inga funderingar på andra metoder för 

just den här studien. Kvalitativa studier ger ett djup och erbjuder ett personcentrerat 

perspektiv (Padgett, 2016). Det var ett djup vi eftersträvade och vi är nöjda med valet av 

metod. Vi använde oss av vår intervjuguide (se bilaga 2) och anser att den täcker studiens 

syfte och frågeställning. Det vi har reflekterat över i efterhand är att vi möjligen skulle ha 

genomfört en pilotintervju innan vi utförde intervjuerna, vilket vi inte gjorde. En 

pilotintervju genomförs innan de riktiga intervjuerna, detta görs för att kontrollera att 

frågorna fungerar och att undersökningen blir korrekt (Bryman, 2011). Vi upptäckte att 

intervjuerna blev bättre efterhand och vi blev bättre på att ställa lämpliga följdfrågor. 

Intervjuerna gav dock ett rikt material att arbeta vidare med och lade grunden för studien. 

Slutsats 

De intervjuade kuratorerna är generellt nöjda med sin arbetsplats och trivs med att tillhöra 

en grupp med olika professioner och att samverka med dessa. Det största hindret för 

samverkan med övriga professioner upplever kuratorerna är att regionens personal är mer 

styrda i sitt arbetssätt. Det försvårar samverkan att uppdragen ser olika ut mellan 

kommunen och regionen. Kuratorerna beskriver sitt arbete som förebyggande, de ska 

komma med tidiga stödinsatser och finnas tillgängliga. Utifrån vår studie menar vi att det 

är av stor vikt att få stöttning som blivande förälder och att få stöd i sin föräldraroll. Då 

kan det vara skönt att få prata med föräldrar i samma situation och bolla tankar och 

funderingar med dem, eller få en stund med kuratorn på familjecentralen. Det vi har 
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kommit fram till under arbetet med den här studien är att det finns relativt lite forskning 

om familjecentraler, både utifrån det förebyggande arbetet och samverkan mellan 

professionerna. I studien framkommer att kuratorerna arbetar liknande med 

individinriktade insatser för barnfamiljerna, men också med det generella föräldrastödet. 

Samverkan beskrivs av kuratorerna som positivt men samtidigt också som en svårighet 

utifrån professionernas olika arbetssätt. Vi anser att det är viktigt att verka för att de 

organisatoriska svårigheterna minskar. 

Förslag till vidare forskning 

Det hade varit intressant att följa föräldrar och barn som har haft kontakt med alla 

professioner på familjecentral i en longitudinell studie för att ta reda på om föräldrar 

efterfrågar något annat stöd, vad händer efter att man lämnat familjecentralen? Vi saknar 

också mer forskning kring genusperspektiv. Forskning kring kvinnors respektive mäns 

upplevelse om det förebyggande arbetet på familjecentral. Finns det något i stödet som 

kan utvecklas ur ett genusperspektiv? Det hade också varit intressant att forska vidare kring 

hur samspel mellan barn och förälder påverkas av den samtid vi lever i och hur det 

utvecklas utifrån dagens föräldrar.  
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Bilagor 

Bilaga 1 – Informationsmejl 

Hej!  

Vi är två studenter som läser sista året på socionomprogrammet i Jönköping och vi 
skriver nu vår C-uppsats. Vi kommer att fördjupa oss i socionomens roll på 
familjecentralen och hur socionomen arbetar med det förebyggande arbetet gentemot 
föräldrar. Vi skulle därför vilja intervjua socionomer på familjecentralerna i xx region 
och vore mycket tacksamma om några ville ställa upp på detta. Intervjuerna kommer 
att ske under vecka xx-xx och tar cirka en timma. Medverkan är helt anonym och alla 
svar kommer att avidentifieras. C-uppsatsen kommer sedan att presenteras på ett 
examinations-seminarium med studenter från socionomprogrammet samt publiceras i 
databasen DiVA. 
Vi undrar om det är okej att ta kontakt med kurator/socionom på familjecentralen? 

Tack på förhand!  

Med vänlig hälsning, 

Rebecka Andersen och Therese Romfors 

Kontaktuppgifter: 

Mejl och telefon 
Rebecka xxx 
Therese xxx 
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Bilaga 2 - Intervjuguide 

Frågeställning i uppsatsen 

• Hur arbetar socionomen förebyggande på familjecentralen? 
• Hur ser socionomen på det förebyggande arbetet i samverkan med de andra 

professionerna på familjecentralen? 

Frågor – Intervju 

Inledning 

o Hur många år har du arbetat som kurator på familjecentral? 
o Hur länge har du varit på din nuvarande arbetsplats? 
o Hur stort är ert upptagningsområde? 
o Kan du beskriva de olika professionerna som arbetar på en 

familjecentral? 
o Vem når man ut till? 

 Når man ut till de man vill? 
• Hur stort är deltagandet i aktiviteterna på familjecentralen? 

Beskrivning av yrkesroll 

• Vad gör du som kurator på familjecentral? 
• Vad lägger du som kurator mest tid på? 
• Hur arbetar du med enskilda familjer? 
• Vem är din “typiska” klient? 
• Kommer klienterna direkt till dig? 

o Blir de slussade vidare genom MVC, BVC? 

Beskrivning av förebyggande arbete 

• Hur arbetar du i din roll som kurator med förebyggande arbete gentemot 
föräldrar? 

o Finns det olika former av förebyggande arbete? 
 I grupp? 
 Enskilt? 

• Hur samverkar du med andra professioner för att arbeta förebyggande med 
familjerna som kommer till dig? 

o Både på familjecentralen men även med professionerna utanför? 
o Är det något som hade underlättat för att kunna samverka med övriga 

professioner? 

• Dokumenterar/journalför du som kurator de samtal du haft med föräldrar? 
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o Hur ser du på om kurator behöver dokumentera samtalen? 
 Fördelar / nackdelar? 

Utveckling 

• Finns det något att utveckla med det förebyggande arbetet på familjecentralen? 
o Hur arbetet har utvecklats/förändrats över tid? 

• Upplever du skillnad i generationerna?  
o Vilken skillnad? 

  Hur påverkar det din yrkesroll? 

• Upplever du att dagens föräldrar är mer medvetna om sina 
rättigheter/skyldigheter? 

o Kräver mer? 
o Kräver mindre? 

 Hur påverkar det din roll? 

Framtiden 

• Vad kan du ta med dig in i framtiden som fungerar bra just nu? 
• Vad hoppas du kommer att ha förändrats/förbättrats om tio år? 

o I din yrkesroll? 
o I familjecentralens stöd till familjen?
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