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Abstract 

Title: The establishment of family centers in Jönköping municipality, Sweden, 1998-2008. 

How, why and at what cost? 

 

This bachelor thesis focuses on the establishment process of family centers in Jönköping 

municipality, Sweden. The purpose of this case-study is to examine on which terms the 

establishment of family centers can be understood aiming for the creation of in-depth 

knowledge about establishment processes in social work. Data has been collected via semi-

structured interviews and via open records. The data has been analyzed via ad-hoc analyses 

inspired by cases study analyses. Theoretical framework used in the study is Kingdon’s 

agenda setting theory and neo-institutional organization theory.  The study presents that 

family centre policy is highly interpretable and therefore has been a case of policy translation, 

which has resulted in a decimated part for the social services in the family centers, highly 

defined by other professions. The establishment of family centers is a result of a critique 

aimed against and from the child health care services, accompanied with an increased worry 

for parenthood and demands for more economically efficient function within the public 

sector. The process is interrupted by studies that indicate insufficient knowledge about the 

efficiency of the family centers. However this doesn’t result in closure of family centers 

because the function has reached a high degree of institutionalization, where it is legitimized 

by presumptions and beliefs rather than results and problem addressing.    

 

Supervisor: Thorbjörn Ahlgren 

Examiner: Alexandru Panican 

 

 

Keywords: policy translation, policy diffusion, agenda-setting, neo-institutional organization 

theory, new public management, organized hypocrisy, institutionalization. 
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Sammanfattning 

Titel: Etableringen av familjecentraler i Jönköpings kommun 1998-2008 

– hur, varför och till vilket pris? 

 

Denna uppsats fokuserar på den etableringsprocess som har skett i Jönköpings kommun vid 

införandet av familjecentraler. Syftet med studien är att undersöka hur införandet av 

familjecentraler kan förstås och genom det skapa fördjupad kunskap om etableringsprocesser i 

socialt arbete. Studien har genomförts i form av en fallstudie. Empiri har samlats in genom 

intervjuer och genom offentliga allmänna handlingar. Materialet har analyserats genom ett 

adhoc-förfarande inspirerat av fallstudieanalys. Teorier som använts i analysen grundar sig i 

agenda-settingteori och i nyinstitutionell organisationsteori. Resultatet visar att 

familjecentraler som idé är omtolkningsbart vilket resulterat i en omfattande 

översättningsprocess. I den processen har socialtjänstens roll varit decimerad, vilket avspeglas 

i det utrymme som socialtjänsten ges på familjecentralerna där deras roll definieras av andra 

professioner än de själva. Det som gör att familjecentralerna kommer att etableras är en kritik 

mot och från barnhälsovården rörande relationen med socialtjänsten. Detta ackompanjeras av 

en ökad oro för föräldraskapet samt ökade krav på billigare och bättre verksamheter inom den 

offentliga sektorn. Dock får familjecentralsetableringen ett abrupt avbrott i och med att studier 

lyfts fram som indikerar att det finns bristande kunskaper rörande familjecentralernas effekt, 

vilket skapar hinder för nyetableringar. Detta medför inte att befintliga familjecentraler läggs 

ner vilket kan förstås i att familjecentralspolicyn visar en hög grad av institutionalisering, en 

stark förgivettagen tro på familjecentralerna, där dessa upphör att behöva legitimeras i form 

av problemadressering och resultat.   

 

Handledare: Thorbjörn Ahlgren 

Examinator: Alexandru Panican 

 

Nyckelord: översättning, idéspridning, agendasetting, nyinstitutionell organisationsteori, new 

public management, organiserat hyckleri, institutionalisering.  
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Förord 

Att skriva en kandidatuppsats har i mångt och mycket varit allt jag föreställt mig att det skulle 

vara och samtidigt allt jag föreställt mig att det inte skulle vara. Å ena sidan har det varit 

enormt utvecklande, det har bringat mig kunskaper som jag nog aldrig trodde att jag skulle 

besitta, kunskaper som jag delvis förmedlar i den här uppsatsen, men även kunskaper om mig 

själv, min omvärld och om vad som skänker mig glädje i livet. Å andra sidan har det varit en 

enormt slitsam process där jag för första gången i livet har funnit konflikter i mina 

prioriteringar, en känsla av otillräcklighet oavsett hur jag valt att agera. Jag gläds över att den 

här episoden i mina studier snart är över, samtidigt som jag sörjer det också. Genom 

uppsatsen har jag funnit ett intresse för att bidra till skapandet av vetenskap.  

Att studera socialt arbete har aldrig varit någon självklarhet för mig utan har föregåtts av en 

lång process. I den här processen finns det ett antal parter som jag vill uttrycka min 

tacksamhet till. Eila Kivimäki, som var min första chef inom hemtjänsten, det är tveksamt om 

du minns mig, men det stöd du gav mig under de vansinnigt varma sommarveckorna i Luleå 

2005 kom att starkt påverka mitt yrkesval. Vidare alla fantastiska kollegor på Norrahammars 

hemtjänst och alla vårdtagare som kom att väcka intresset hos mig för att arbeta inom den 

människobehandlande sfären. Jag vill också tacka min far som alltid låtit mig komma till mina 

egna insikter, oavsett hur mycket det har smärtat dig på vägen.  

Under arbetet med studien så vill jag framförallt tacka mina intervjupersoner. Ert bidrag har 

varit ovärderligt! Jag vill också tacka all fantastisk personal på socialnämndens diarium, 

landstingets diarium och på länsstyrelsen. Här vill jag också rikta ett speciellt tack till Karin 

Westling som alltid gjort sitt bästa för att besvara mina frågor.  

Ett stort tack är på sin plats till min handledare, Thorbjörn Ahlgren. Ditt stöd i den här 

processen har sporrat mig till att gräva djupare och att ständigt problematisera varje steg i 

uppsatsprocessen. Du har hittat en balans i din handledning som har fått mig att finna trygghet 

och ökad självständighet i den här processen.  

Avslutningsvis vill jag rikta mitt största tack till min familj. Tack Hanna och tack Emmy. Ni 

två har fått betala ett högt pris för det här uppsatsarbetet, samtidigt som ni har gett mig ett 

otroligt stöd i den här processen, vilket jag är evigt tacksam för. Utan det stödet hade jag 

aldrig orkat ro den här uppsatsen iland. All kärlek till er! 

 

Torbjörn Kalin 

Hovslätt i maj 2011  
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1. Inledning 

Det finns barn som far illa i dagens samhälle. Självklart far inte alla barn illa och av de som 

far illa är det en bråkdel som faktiskt får eller behöver samhällets stöd. Hur illa ett barn får 

fara och hur detta problem ska adresseras har förändrats över tid. (Elmér, Blomberg, 

Harrysson, & Petersson, 2000, s. 184)  

Som blivande förälder är detta något som ytterst aktualiseras. Redan vid den första kontakten 

med mödrahälsovården möts du av samhällets oro i frågan. I väntrummet omges du av plakat 

med Världshälsoorganisationens, WHO:s, rekommendationer om amning, för att successivt 

under de kommande nio månaderna översköljas av broschyrer med råd och tips. 

Thomas Johansson, professor i socialpsykologi menar att det har skett en förändring i 

föräldraskapet i form av att avståndet mellan föräldrar och experter har minskat. Han ser hur 

föräldraskapet alltmer har kommit att sammankopplas med en riskprofilering, en grupp i 

behov av samhällets stöd. Han ser en ökning av expertnärvaro i samhället, benämnt 

psykologisering av vardagslivet, ett förvetenskapligande av det privata där människan knutits 

tätare till vetenskapen för att hantera vardagen och dess problem. (Johansson, 2007, ss. 11-13) 

Samhället har inte varit sena med att ge sig in på expertarenan. Redan 1937 avsattes statliga 

medel till att bedriva mödrahälsovård och barnhälsovård. (Olander, 2003, s. 35) På senare år 

har kommunernas socialtjänst blivit mer aktiva i sina försök att förebygga att barn far illa. 

Genom den socialtjänstlag (SFS 1980:260) som trädde i kraft 1982 förstärktes kommunernas 

ansvar att förebygga att barn far illa. Försök har skett i olika former över tid men jag har 

kommit att intressera mig för familjecentraler. 

När Socialstyrelsen (2008, s. 7) gjorde sin nationella kunskapsöversikt över familjecentraler 

framkom det att det fanns 131 familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter i 

Sverige, samt cirka 70 familjecentralsliknande verksamheter utan identifierade 

samlokaliserade parter. Vid en sökning i Mediearkivet (2010) på begreppet familjecentral 

gavs det 502 sökträffar år 2010, i relation till 1 sökträff år 1996. 2001 finns 49 sökträffar som 

stiger till 281 sökträffar år 2002. Detta illustrerar hur begreppet vunnit fotfäste i svensk 

media. Som jag inledningsvis konstaterade har samhället adresserat barn som far illa olika 

över tid. Det forskningsintresse som jag har fallit för rör sig kring hur en viss policy får sin 

spridning. För att relatera detta till socialt arbete har jag valt att studera familjecentraler. I 

socialt arbete är det relevant att förstå hur förändringar sker inom vår egen verksamhet för att 

på så vis kunna vara en del av ett utvecklings- och förändringsarbete. 
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Studiens syfte, frågeställningar och utgångspunkter 

I följande studie kommer jag att utifrån teorier om förändringsprocesser och 

legitimeringsprocesser i människobehandlande organisationer studera hur införandet av 

familjecentraler kan förstås. Studien syftar till att skapa fördjupad kunskap om 

etableringsprocesser inom socialt arbete.  

Studien har haft följande vägledande frågeställningar: 

1. Vilka är policyentreprenörer för familjecentralerna? 

2. Hur sker policy- och översättningsprocesserna i samband med införandet av 

familjecentraler? 

Definitioner och avgränsningar 

För att underlätta läsningen av denna studie behöver ett antal begrepp definieras. Det första 

begreppet är familjecentral. Här finns ingen enhetlig definition i varken forskarvärlden eller 

inom den professionella världen. Socialstyrelsen (2008, s. 10) föreslår att definitionen ska 

vara den fullt samlokaliserade familjecentralen med mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänstens förebyggande verksamhet. I min studie har jag dock gjort en 

begreppsdefinition som innebär att en familjecentral är en verksamhet mellan minst 

mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst, som benämns av aktörerna 

som familjecentral. Vidare definition av begreppet skulle innebära att jag skulle föregå min 

studie.  

När jag använder mig av begreppet politik menar jag det i dess vidare bemärkning och inte 

avgränsat till ett strikt parlamentariskt förfarande. Dock har jag för enkelhetens skull valt att 

använda mig av begreppet politiker när jag talar om politiker med medlemskap och aktivitet i 

parlamentariska partier med uppdrag eller ambitioner om uppdrag i parlamentariska organ.  

Förvaltningspolitiska trender 

För att ge en viss kontext till den studie som vidare kommer att presenteras är det relevant att 

även redogöra för en trendbildning som har skett i välfärden, så väl globalt som nationellt, 

regionalt och lokalt. Sverige har under en stor del av 1900-talet präglats av en 

socialdemokratisk korporativistisk välfärdsmodell. Den managementmodell, det vill säga den 

övergripande modell som man använt för att administrera välfärden, kallas för Progressive 

Public Administration, PPA. Systemet kan beskrivas utifrån två grundpelare, att offentlig 

sektor på ett tydligt sätt skulle skilja sig från privat sektor, gällande affärsmetoder, 
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organisation, strukturer och så vidare, samt att man skulle motverka korruption och 

favorisering bland politiker och tjänstemän genom regelverk. (Almqvist, 2006, ss. 14-31) 

1973 inträffar en oljekris i världen som resultat av att OPEC-länderna ströp export av olja till 

länder som hade stöttat Israel i Oktoberkriget samma år. Detta ses som en anledning till att 

västvärlden kom att dras ner i en lågkonjunktur. Samtidigt kom detta att bli startskottet för en 

våg av kritik mot välfärdsstatens funktionssätt. Kritikens centrala teman var att statlig 

verksamhet är ekonomiskt ineffektiv och staten därför bör överlåta produktionen av sociala 

tjänster till den privata marknaden, samt att välfärdsstaten är maktfullkomlig och präglad av 

byråkrati och att detta kränker medborgarnas rätt till delaktighet i frågor som rör den sociala 

välfärden. (Blomqvist & Rothstein, 2000, ss. 35-79) 

Fram växer något som vetenskapen idag kallar för New Public Management, NPM. NPM 

vilar på två grundpelare. Ett företagsorienterat ideal om att omstrukturera välfärden efter det 

privata företagets logik, samt ett marknadsorienterat ideal om att omstrukturera välfärden 

efter en marknadslogik. Det finns flertalet teorier om hur NPM uppstår, allt från högerliberala 

ideologiska strävanden, till att det är en verklig ekonomisk situation som tvingar fram NPM. 

Däremellan finns en förklaring som är värd att lyfta fram i den här studien som handlar om att 

NPM inte i huvudsak är en idé om att förändra vad välfärden producerar utan att kontrollera 

hur dessa produceras, administreras och redovisas. (Almqvist, 2006, ss. 14-31) 

Således har exempelvis reformen av äldreomsorgen i Sverige varit starkt präglad av tankarna 

kring NPM, med beställar-utförarmodeller, upphandlingsförfaranden, entreprenader samt 

intraprenader, interna debiteringssystem, målstyrning och kundperspektiv. (Blomberg, 2004, 

ss. 105-114) 

Idéns ursprung 

Idén om samverkan mellan den sociala barnavården och barnhälsovården går att spåra tillbaks 

till 1960-talet då diskussionen fördes mellan dåvarande Kommunförbundet och 

Landstingsförbundet, vilket bland annat ledde fram till att Medicinalstyrelsen integrerades i 

Socialstyrelsen. Som ett resultat av 1972 års barnstugeutredning initierades de första 

familjecentralerna i form av försöksverksamhet. Dessa kom att benämnas 

familjeservicecentraler. (Hjortsjö, 2006, ss. 29-32, 37-39)  

Den försöksverksamhet som främst liknar de familjecentraler som vi ser idag var 

familjeservicecentralen i Västra Flemingsberg 1974-1977. (Enell, 2007, s. 13) Verksamheten 

bestod av två sammanslagna lägenheter där anställda från socialvården och hälso- och 

sjukvården arbetade tillsammans. Målet var att hitta samverkansformer mellan verksamheter 
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som arbetade med barn och den miljö som barnen befann sig i, för att kunna nå ut med 

information, upplysning och råd till barnfamiljer, samt för att kunna finna och åtgärda brister i 

barns miljö som kunde vara till skada för barnen. I slutrapporteringen ansåg utvärderarna att 

socialvården, genom barnhälsovårdens goda anseende, kunnat nå ut till fler barnfamiljer, att 

familjeservicecentralen hade avdramatiserat bilden av den repressiva socialvården. (Hjortsjö, 

2006, ss. 39-40) 

Liknande samverkansprojekt har avlöst varandra från 1970-talet och framåt, men har avslutats 

av olika skäl. Den modell som dagens familjecentraler hämtat inspiration ifrån och som 

betraktas som en huvudsaklig föregångare är den så kallade Göteborgsmodellen. Modellen 

innebar i korta drag att socialsekreterare ingick i arbetslag tillsammans med 

mödrahälsovården, barnhälsovården och den öppna förskolan. Den öppna förskolan var i 

Göteborgsmodellen en del av socialtjänstens förebyggande arbete. Modellen påbörjades under 

1970-talet och fortsatte in på 1980-talet. (Enell, 2007, ss. 12-13) 

Göteborgsmodellen kopplas till de förändringar i lagstiftningen som skedde i och med 1982 

års Socialtjänstlag. Det förebyggande arbetet fick en tydligare roll i lagstiftningen och 

socialvården kom att omformuleras till socialtjänsten, vilket kan tolkas som en förskjutning av 

ett vårdinriktat socialt arbete till ett serviceinriktat socialt arbete. (Hjortsjö, 2006, ss. 43-45) 

1993 startas Familjecenter Hagalund i Stockholm där de fyra basverksamheterna för första 

gången var fullt samlokaliserade. Det som skiljde verksamheten i Stockholm från 

Göteborgsmodellen var att den stockholmsbaserade verksamheten hade integrerat 

myndighetsutövande socialsekreterare, det vill säga socialsekreterare med delegation att 

utreda och fatta beslut enligt befintliga sociallagstiftningar. (Hjortsjö, 2006, ss. 46-48) 

Verksamheten på Familjecenter Hagalund har kommit att benämnas som 

Stockholmsmodellen och sägs vara sprungen ur socialtjänstens arbete med barnfamiljer, 

medan Göteborgsmodellen sägs vara sprungen ur en folkhälsotanke. Dessa två modeller 

benämns som den serviceinriktade familjecentralen, Göteborgsmodellen, och den särskilt 

riktade familjecentralen, Stockholmsmodellen. (Socialstyrelsen, 2008, s. 8)  

1992 inrättas Folkhälsoinstitutet i Sverige under ledning av Agneta Dreber. (Statens 

folkhälsoinstitut, 2009) Vibeke Bing som hade arbetat i Göteborg under utvecklingsåren blev 

anställd som avdelningsdirektör och kom att arbeta med att utforma ett nätverk kring 

samverkan för barns hälsa, där fokus kom att ligga på familjecentraler. (Bing, 2005, ss. 31-33) 

Socialstyrelsen fick 1991 i uppdrag att utveckla åtgärdsprogram för att höja kompetensen och 

utveckla barnperspektivet kring barn som far illa. Projektet, benämnt Barn i fokus, avslutades 
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1995 och slutrapporterades. Som en vidareutveckling av projektet gick Socialstyrelsen in och 

stöttade 16 nya verksamheter ekonomiskt under 5 år fram till år 2000, med fokus att utveckla 

samverkansformer på öppenvårdsarenan kring utsatta barn. Flertalet av dessa verksamheter 

kom att ha karaktären av familjecentraler. (Hjortsjö, 2006, ss. 45-48) 

2001 ombildades Folkhälsoinstitutet till Statens Folkhälsoinstitut och familjecentralsarbetet 

och dess nätverk upphörde att vara en del av deras uppdrag. Som en direkt följd av detta 

bildades den ideella föreningen Föreningen För Familjecentralers Främjande, FFFF, av 

yrkesverksamma kring det tidigare arbetet, däribland Vibeke Bing. (Enell, 2007, s. 14) 

Uppsatsens disposition 

I den fortsatta presentationen av min studie kommer jag att inleda med att diskutera de val, 

ställningstaganden och utgångspunkter som har gjorts metodmässigt. Därefter kommer jag att 

redogöra för befintlig forskning rörande familjecentraler samt befintlig forskning rörande 

organisationsförändringar. Vidare kommer jag att presentera de teorier som har tillämpats i 

studien. Där kommer jag att huvudsakligen presentera nyinstitutionell teori samt teorier 

rörande agendasetting. Resultatet redovisas kronologiskt och tematiskt där teori varvas med 

empiri, där varje avsnitt avslutas med en sammanfattning med teoretiska slutsatser. 

Avslutningsvis för jag en diskussion där jag återknyter till resultatdelen och diskuterar hur 

idén har spridits och hur den har fått sin legitimitet. 

2. Metod 

I följande avsnitt kommer undertecknad att redogöra för de överväganden som har gjorts 

under studiens datainsamling. Jag inleder med att redogöra för min förförståelse för att sedan 

visa på studiens metodologiska utgångspunkter. Vidare redogör jag för val av 

undersökningsobjekt samt hur materialinsamlingen har gått till. Avslutningsvis för jag ett 

resonemang om metodsvårigheter, etiska aspekter samt om studiens giltighet. 

Förförståelse 

Som student på kandidatnivå inom socialt arbete har jag kommit i kontakt med flertalet olika 

former av socialt arbete. Jag har arbetat under en kortare period inom försörjningsstöd, samt 

inom boendestödjande funktioner. Min huvudsakliga tjänstgöring är gjord inom 

äldreomsorgen som vårdbiträde. Värt att nämna i det här sammanhanget är att jag också har 

en viss journalistisk bakgrund där jag har arbetat som researcher.  
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De organisationsförändringar jag tidigare kommit i kontakt med har enbart berört mig som 

anställd på lägsta nivån och jag kan därför inte hävda att jag haft någon större kunskap inom 

området. Rörande familjecentraler så har jag varit i kontakt med dessa i egenskap av förälder, 

jag har deltagit i föräldrautbildningar och babycaféverksamheter. Därmed går det inte att påstå 

att jag betraktar familjecentraler med helt nya ögon, men jag anser att det å andra sidan inte är 

möjligt för någon som har blivit förälder i Jönköpings kommun efter 2008. De teoretiska 

perspektiven som jag använder mig av i studien var för mig nya och delvis främmande när jag 

kom i kontakt med dem. Jag har under större delen av mitt medvetna liv studerat marxism i 

dess olika former, där jag på senare år har funnit stort värde i den franska teoretikern Guy 

Debords tankegångar. Detta gör samtidigt att det inte har varit svårt för mig att ta till mig 

konfliktbetonade och abstrakta teorier. Jag anser dock inte att jag har låtit min förförståelse 

färga studien till den grad att det inverkat på studiens giltighet. Dock är detta inte upp till mig 

att avgöra, utan det är upp till läsaren och den akademiska världen att bedöma.  

Metodologiska utgångspunkter 

Med utgångspunkt i en Debordsk förståelse av världen har jag inspirerats av 

konstruktionismen som tolkningsperspektiv. Debord menar att livet ter sig som ett skådespel 

där det materiella har fått kliva åt sidan. Detta skådespel, som en total invertering av det 

verkliga livet, har blivit så levande att vi inte längre kan se det verkliga livet. På detta vis 

finns det objektiva verkligheter som vi inte kan observera objektivt utan enbart tolka, synen 

på världen har förtingligats. Dock kan man inte se att skådespelet och den faktiska 

verkligheten är ett motsatsförhållande, människor kan svälta ihjäl, men det är hur vi 

formulerar svälten som avgör hur vi uppfattar den. (Debord, 2002, ss. 21-23) Således är 

sociala företeelser och kategorier en form av sociala konstruktioner. Därför är även denna 

uppsats att uppfatta som en social konstruktion, en tolkning av det som observerats. (Bryman, 

2011, ss. 37-39) 

När man ska fastställa sina slutsatser kan man utgå från flertalet olika ansatser. En del väljer 

ett induktivt förhållningssätt där empirin genererar teorin, medan andra utgår från ett 

deduktivt förhållningssätt där teori testas i empirin. Jag har å andra sidan inspirerats av ett 

abduktivt förhållningssätt. Detta innebär att jag pendlar mellan empiri och teori för att finna 

ny kunskap. Således kan inte min teori betraktas uteslutande hypotesgrundande, ej heller kan 

min empiri betraktas som något som nödvändigtvis ska generera nya teorier, utan jag befinner 

mig i ett växelspel där teorin och empirin inbördes förfinar och fördjupar varandra. Valet av 

teorier har därför inte setts som något självklart utan det har växt fram under processens gång. 
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Som forskare kräver detta mycket för att undvika att bli tendensiös, det vill säga att det kräver 

ett öppet förhållningssätt genom hela studiens alla faser. (Patel & Davidsson, 2003, ss. 23-25) 

För att genomföra studien så har jag valt fallstudie som metod. Fallstudien är lämplig när ens 

forskningsfråga utgår från hur och varför, den kräver inte en kontroll av beteende och 

studiens fokus ligger på aktuella händelser. (Yin, 2007, ss. 22-26) Fallstudien lämpar sig även 

när man vill använda sig av olika typer av datamaterial, vilket har varit en förutsättning för att 

kunna genomföra en djupgenomgång av mitt valda fall. (Yin, 2007, s. 109) 

Studien har designats som en enfallsstudie. Enfallsstudier har flera användningsområden och 

där min studie ligger mellan att vara ett uppdagande fall och ett kritiskt fall. Valet av att 

enbart studera ett fall har gjorts med grund i dels praktiska och tidsmässiga skäl, men även då 

jag avser att skapa ett så stort djup som möjligt inom ramen för en kandidatuppsats i det 

enskilda fallet. I en enfallsstudie ställs det höga krav på valet av fall för att minimera risken 

att ge en felaktig bild och maximera möjligheterna att få tillträde för att kunna samla in data.  

Jag anser att jag väl övervägt detta i mitt val av fall, valet av Jönköping som 

undersökningskommun är baserat på att dess antal familjecentraler och storlek på population 

som gör att det går att anta att det finns tillräckligt med data för att göra en representativ 

fallstudie. (Yin, 2007, ss. 61-63) 

Undersökningsobjekt 

Undersökningskommun i studien är Jönköpings kommun. Kommunen är den största i 

Jönköpings län och uppgick i mars 2011 till 127 600 invånare. (Jönköpings kommun, 2011) 

För att underlätta för materialinsamlingen har det behövts en kommun av en densitet som 

medför att det har kunnat ske en större process, än enbart etablerandet av en familjecentral 

som är fallet i flertalet kommuner, exempelvis Nässjö kommun som fick den första 

familjecentralen i länet.  

Då familjecentraler har dubbla huvudmän, kommun och landsting så har valet fallit sig 

naturligt att båda dessa huvudmän måste granskas. Genom de inledande datainsamlingarna 

kunde det snabbt identifieras att det var av relevans att genomföra intervjuer både med 

tjänstemän och med politiker, då frågan har haft dignitet i båda leden. Undersökningsgrupper 

har därför varit högre tjänstemän inom landsting och kommun samt politiker från opposition 

och majoritet, vilket har varierat över tid, inom landsting och kommun. Studien har avgränsats 

till åren 1998-2008, vilket har finjusterats under studiens gång genom de kunskaper som jag 

har fått mig tillhanda under arbetet. Dock inleds resultatredovisningen med en prolog för att 

avslutas med en epilog för att inte ge resultatredovisningen ett avhugget intryck. 
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Materialinsamling och tillvägagångssätt 

Inför denna studie gjordes en förstudie under hösten 2010 för att formulera forskningsproblem 

och ta del av befintlig kunskap inom området. En del av den förstudien har infogats i denna 

studie som bakgrund och teoretisk bas. Studien genomfördes genom systematiserade 

BOOLEAN/ PHRASE-sökningar i olika forskningsdatabaser samt genom ett 

snöbollsinspirerat urval som lämpar sig när kunskaper finns men är svårtillgängliga av olika 

skäl. (Padgett, 2008, s. 54) Genom att följa referenslistor och genom samtal med verksamma 

inom forskningsvärlden och yrkesvärlden så kunde jag få en god bild av kunskapsläget på en 

generell nivå.  

Insamling av skriftligt material 

För att få möjlighet att söka i arkiv med offentliga allmänna handlingar togs initialt 

telefonkontakter med kommunens socialnämndsdiarium, samt med landstingets diarium. Efter 

godkännande fick jag möjlighet att tillsammans med tjänstemän genomföra sökningar i 

databaserna. Anledningen till att jag inte fick sitta själv var att sekretessbelagda handlingar 

och allmänna handlingar databasförs och arkiveras på samma ställe. Då jag varken har haft 

intresse eller resurs- eller tidsmässiga möjligheter till att studera sekretessbelagda uppgifter 

var detta att betrakta som en bra överenskommelse. Sökningarna gjordes med begrepp som 

familjec* och familjecentral. Samtliga svarsträffar gicks igenom utifrån rubriksättning för att 

avgöra relevans och utvalda akter lästes sedan igenom i sin helhet för att sedermera ta kopior 

på det material som bedömdes relevant. Materialet lästes sedan igenom flera gånger för att 

kunna identifiera relevanta personer att intervjua samt identifiera temaområden att beröra i 

intervjuerna. Skriftligt material har även samlats in genom föregående telefonkontakter med 

Socialstyrelsen, Länsstyrelsen i Jönköpings län, samt med Landstingets 

barnhälsoutvecklingsenhet. 

Intervjuer 

Intervjupersonerna har valts ut genom ett icke-slumpmässigt urval kallat snöbollsurval där jag 

genom personkontakter och genom bearbetning av tidigare insamlat datamaterial har funnit 

personer som passat min efterfrågade intervjuprofil. (Padgett, 2008, s. 54) 

Avsikten har varit att intervjua nyckelpersoner som har antagits besitta intressant och 

värdefull information. Samtliga intervjupersoner har fått möjlighet att hänvisa mig vidare till 

lämpliga intervjupersoner. Sammanlagt har jag intervjuat 6 personer varav 2 personer har 

varit högre tjänstemän, en inom kommun och en inom landsting. 2 personer har varit 

kommunpolitiker, en från Socialdemokraterna och en från Kristdemokraterna. 2 personer har 
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varit landstingspolitiker, en från Socialdemokraterna och en från Kristdemokraterna. Jag har 

inte haft för avsikt att intervjua de väljarbasmässigt största partierna utan de partier som har 

utmärkt sig i frågan. Urvalet kan därför betraktas som ett målinriktat urval där jag strategiskt 

försökt att skapa en kongruens mellan mina forskningsfrågor och urvalet. (Bryman, 2011, s. 

434) 

Värt att notera i sammanhanget är att samtliga intervjuade någon gång har varit politiskt 

engagerade, även om deras huvudsakliga gärning i frågan har utgått från deras 

tjänstemannaroll. De intervjuade har bestått av 5 kvinnor och 1 man. 

Två personer som varit tillfrågade har inte medverkat i studien, den ena avböjde och den 

andra svarade så pass sent att det inte var möjligt att genomföra en intervju samt att det 

bedömdes att det kunde medföra skevhet i materialet. Ytterligare en kortare intervju har gjorts 

via telefon för att samla in statiska uppgifter som sedan har sammanfattats och 

intervjupersonen har fått möjlighet att återkoppla på sammanfattningen.  

Samtliga deltagare har inledningsvis kontaktats via telefon och där det inte varit möjligt via e-

post. Telefonkontakten har följts upp med ett standardiserat e-postmeddelande med 

information om studiens syfte, om frivillighet, beräknad tidsåtgång samt om konfidentialitet. 

De tillfrågade intervjupersonerna har även fått ta del av samtyckesdokument samt 

intervjuguide i god tid
1
. Intervjuerna har tagit cirka 1 timme och har spelats in i sin helhet. 

Inför intervjuerna har jag förberett mig genom att göra bakgrundsforskning om 

intervjupersonerna för att underlätta tolkning och förståelse för den information som jag fått 

av personen i fråga. Den intervjuade har själv fått välja intervjumiljö vilket oftast har varit på 

intervjupersonens arbetsplats eller i dens hem. Detta för att skapa en trygg intervjumiljö där 

intervjupersonen känner att den kan tala fritt utan att bli störd. (Bryman, 2011, ss. 420-421) 

Intervjuerna har skett utifrån en intervjuguide och kan betraktas som semistrukturerade, 

möjlighet har funnits för att ställa kompletterande frågor och intervjupersonen har kunnat be 

om förtydliganden. (Bryman, 2011, s. 415) Intervjuguiden har utformats så att frågorna ska 

kunna betraktas som öppnande och icke-ledande. Frågorna har delats in i olika temaområden 

för att ge en fingervisning om vilken ordning som intervjun lämpar sig att följa. Vidare har jag 

inledningsvis i intervjuerna samlat in specifik bakgrundsinformation om intervjupersonen. 

(Bryman, 2011, ss. 419-420) 

Materialet har därefter transkriberats i sin helhet av undertecknad. Vissa grammatiska 

justeringar har gjorts i transkriberingen men i huvudsak rör det sig om ett talspråk. 

                                                 

1
 Se bilaga 1, 2 och 3. 
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Transkriberingen har skett i två steg. En första transkribering som sedan korrigerats i en andra 

transkribering, för att säkerhetsställa att rätt formuleringar har transkriberats. 

Intervjupersonerna har getts möjlighet att återkoppla på transkriberingen via e-post, där de har 

fått god tid på sig att respondera. 

Samtligt insamlat material har analyserats. Analysen har skett i form av en ad hoc-betonad 

tematisk analys. Data har kategoriserats utifrån ett ramverk där text sorterats in under olika 

rubriker utifrån teorier och studiens frågeställningar. (Bryman, 2011, ss. 528-530) Inspiration 

till analysen har även hämtats från fallstudieanalys. Jag har läst igenom materialet flera 

gånger, aktivt sökt efter rivaliserande sätt att förstå insamlad data och tagit hänsyn i min 

analys till samtliga data och belägg. (Yin, 2007, ss. 162-164) 

Metodsvårigheter 

Fallstudie som forskningsstrategi är något som ofta utsätts för omfattande kritik. Kritiken 

brukar baseras på att det finns en avsaknad av stringens i studierna samt att studierna är 

alldeles för omfattande och oläsliga. (Yin, 2007, ss. 27-29) Jag har i min studie ansträngt mig 

för att skapa transparens i rapporten så att det tydligt går att följa mitt arbete. Likaså har jag 

fört en arbetslogg och samlat all insamlad data i en databas i pappersform för att underlätta 

granskning. Min avsikt har varit att skapa tydliga avgränsningar i så väl fall som i 

analysenheter för att ge fallstudien en lämplig storlek. 

Skriftligt material skrivs alltid med en tydlig läsare i åtanke. Detta medför att så väl språk som 

innehåll anpassas. I offentliga handlingar, vilket varit min huvudsakliga källa för skriftligt 

material, kan det finnas tendenser att exkludera information som kan bli föremål för kritik. 

Likaså kan material ha försvunnit under tidens gång. För att förstå den kontext som 

dokumenten har befunnit sig i behövs andra källor. (Bryman, 2011, ss. 501-504) 

För att komma runt dessa svårigheter har jag valt att betrakta dokumenten med en viss skepsis 

och gjort anspråk på att styrka data och belägg på annat vis. 

Intervjusituationer kan sällan ses som helt befriade från den övriga verkligheten. Intervjuer 

påverkas av hur intervjuaren respektive intervjupersonen uppfattar varandras ställning i 

förhållande till flertalet faktorer som kön, klass, etnicitet, sexuell identitet. (Padgett, 2008, ss. 

115-116) Jag har som intervjuare försökt vara medveten om dessa faktorer.   
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Etiska aspekter 

Forskning inom de humanistiska-samhällvetenskapliga ämnena omfattas av fyra huvudsakliga 

etiska krav: Informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. 

(Vetenskapsrådet, 2002, s. 6) 

De etiska ställningstaganden som gjorts utifrån dessa principer har främst berört mina 

intervjuer, då det skriftliga material som jag har använt mig av har omfattats av 

offentlighetsprincipen och därmed har genomgått sin etiska prövning av en annan instans. 

I denna studie har informationskravet inneburit att intervjupersonerna informerats om deras 

roll i studien, om deras frivilliga medverkan och om deras rätt att avbryta sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 7-8) Samtliga intervjuade har fått ta del av ett 

samtyckesdokument
2
, som har innefattat information om studien, till den grad att det inte har 

ansetts som otillbörlig påverkan, samt om deras deltagande. Dokumentet har läst upp i 

inledningen av intervjun och intervjupersonen har fått möjlighet att kommentera lydelsen, 

samt så har de fått en kopia av dokumentet.   

Samtyckeskravet har inneburit att jag har inhämtat samtycke för deltagande i studien. 

(Vetenskapsrådet, 2002, ss. 9-11) Intervjupersonen i fråga har fått lämna skriftligt samtycke 

genom att signera samtyckesdokumentet samt fått meddela sitt muntliga samtycke under 

intervjun. 

Konfidentialitetskravet har inneburit att intervjupersonerna har erbjudits största möjliga 

konfidentialitet och att deras uppgifter har förvarats på ett sådant sätt att inte obehöriga 

personer kunnat ta del av dessa. (Vetenskapsrådet, 2002, ss. 12-13) Allt insamlat material har 

förvarats säkert och krypterat. Endast undertecknad har tagit del av icke-anonymiserat 

material. Materialet har avidentifierats i den grad att det inte påverkat studiens kvalitet. Detta 

innebär att jag i så stor utsträckning som möjligt utelämnat citat som kan leda till identifiering 

av intervjupersonen. Värt att nämna är att det dock rör sig om en begränsad mängd personer 

som kan antas besitta den information som jag har fått mig tillhanda vilket kan medföra en 

risk för identifiering. Anledningen till att Jönköpings kommun benämns med namn är för att 

det är av relevans för att förstå den lokala kontext som processen har skett i. Detta medför 

dock ytterligare risk för identifiering av intervjupersonerna.  

Nyttjandekravet har inneburit att insamlat material enbart fått användas till 

forskningsändamål. (Vetenskapsrådet, 2002, s. 14) Materialet har enbart använts till denna 

studie.  

                                                 

2
 Se bilaga 2. 
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Vidare har samtliga intervjuade fått möjlighet att ta del av transkriberat material för att kunna 

ge kommentarer, tillägg- och ändringsförslag. Samtliga intervjuade har också erbjudits att få 

ta del av den slutgiltiga uppsatsen.  

Studiens giltighet 

En studies giltighet eller tillförlitlighet kan delas upp i fyra delkriterier vid arbete med 

kvalitativa data. Trovärdighet, eller intern validitet, överförbarhet eller extern validitet, 

pålitlighet eller reliabilitet, konfirmerbarhet eller objektivitet. (Bryman, 2011, s. 354) 

Trovärdigheten har jag arbetat med genom att låta intervjupersonerna återkoppla på 

transkriberat material för att säkerhetsställa att det inte innehåller skevheter eller 

feltranskriberingar, kallad respondentvalidering. Likaså har data triangulerats genom att jag 

har samlat in data från olika källor, både intervjuer och offentliga allmänna handlingar. 

(Bryman, 2011, ss. 354-355) 

Överförbarhet är ofta det område där fallstudier möter kritik. Detta baseras ofta på en vanlig 

missuppfattning om att generaliserbarhet enbart ska förstås i form av statistisk 

generaliserbarhet. Den generalisering som tillämpas i min fallstudie benämns som analytisk 

generalisering. Genom att ge en detaljerad beskrivning av mina resultat visar jag på att mina 

analytiska slutsatser är avvägda och ger möjligheter för läsaren att pröva mina slutsatser och 

således ta ställning till huruvida mina slutsatser går att generalisera. (Kvale & Brinkmann, 

2009, ss. 282-285) 

För att säkerhetsställa studiens pålitlighet eller reliabilitet har jag väl dokumenterat min 

fallstudie genom att samla allt insamlat material, fört en arbetslogg och i så stor grad som 

möjligt försökt skapa en så transparent uppsats som möjligt där jag noggrant redogjort för 

samtliga steg i min forskningsprocess för att således kunna göra studien replikerbar. (Yin, 

2007, s. 59) 

Konfirmerbarhetskriteriet uppfylls av min tidigare redogörelse för hur jag genom arbetet har 

haft som avsikt att göra studien transparent. Dock är det i det yttersta läsare och granskare av 

studien som avgör huruvida jag har förhållit mig ärligt i forskningsprocessens olika steg. 

(Bryman, 2011, ss. 355-356) 

3. Aktuell forskning 

Merparten av den begränsade forskning som gjorts om familjecentraler tar fokus på 

samverkansbegreppet. I Maria Hjortsjös (2006, ss. 189-192) doktorsavhandling finner hon att 

samverkan ses som ett honnörsord, men trots att familjecentralen hon studerat är 
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samlokaliserad och säger sig arbeta med samverkan så kan hon inte se något mer än ytlig 

samverkan. Vidare pekar hon på att även om det finns dokumentation kring olika 

familjecentralsverksamheter så är det svårt att utläsa vilka faktiska resultat som har uppnåtts 

och vad det åtråvärda samarbetet konkret har blivit.  

Även Abrahamsson (2007, s. 538) tar fokus på samverkan och tvärsektoriellt samarbete. I sina 

slutsatser konstaterar hon att det krävs bättre yttre förutsättningar från moderorganisationerna 

till familjecentralerna för att skapa en bas av utvecklingsmöjligheter professionerna 

sinsemellan samt att personalen behöver revidera sin syn på den egna professionen och den 

organisationskultur de kommer ifrån för att kunna motverka samarbetsproblem.  

I Socialstyrelsens (2008, s. 73) kunskapsöversikt pekar de på att det finns kunskapsbrister om 

familjecentralernas verksamhet och effekter. De anser att för att kunna göra 

effektutvärderingar av familjecentralerna måste de behov som familjecentralerna avser att 

tillgodose identifieras.  

Hjortsjö (2006, ss. 52-56) ser sig kunna urskilja att det finns en övertygelse om att tidiga 

insatser är vinstgenererande både för samhället och för individen. Hon ser att det finns tre 

huvudsakliga argument för familjecentraler som framförs i debatten. Ett av argumenten är att 

familjecentralen skapar en mötespunkt för människor i liknande situation, där de kan skapa 

nätverk och utbyta erfarenheter. Genom denna mötespunkt ska de integrerade verksamheterna 

kunna erbjuda lättillgänglig service och nå ut till människor de annars inte hade nått fram till. 

Det andra argumentet är att familjecentralen utgör en kunskapsresurs. Barnfamiljer kan 

utbildas och detta ska generera en ökad insikt hos föräldrarna i deras egen kompetens, 

samtidigt som de professionella får mer kunskaper om barns behov och om de andra 

yrkesgruppernas sakkunskap och ansvarsområden. Värdeladdade begrepp för detta argument 

är helhetssyn och ökad kännedom. Det tredje argumentet som framförs är att 

familjecentralerna ger en odramatisk och avdramatiserad socialtjänst, där besökarna har 

möjlighet att bekanta sig med socialtjänsten under lugna former.  

Lindskov (2010, ss. 158-159, 168-169) tar istället fokus på professionella och föräldrars 

uppfattning av familjecentralsverksamheten. Hon har studerat sina frågeställningar utifrån 

teorier om modernitet. Hennes uppfattning är att familjecentralsarbetet är en balansakt mellan 

modernitetens olika aspekter, att vara expert och kontrollera, samt individualisering och 

självrealisering. Vidare ser hon indikationer på att familjecentralen upplöser gränserna mellan 

det privata och det offentliga. I sin studie lyfter hon fram att familjecentralerna må vara 
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viktiga för familjer på individuell nivå men att det måste finnas andra typer av allomfattande 

stödsystem för att motverka fattigdom och socialt utanförskap.  

Utöver de ovannämnda studierna, där merparten tillhör en strikt forskningsvärld, har 

familjecentraler granskats av flertalet forsknings- och utvecklingsenheter, kallade FoU-

enheter, där studierna oftast har en tydlig beställare och ett tydligt uppdrag att forska på vissa 

aspekter. Den vetenskapliga kvalitén är varierande. I Jönköpingsregionen fanns Luppen 

kunskapscentrum tidigare. De utvärderade bland annat familjecentralen på Dalvik. I denna 

studie konstaterades att besökarna var genomgående positiva till familjecentralerna, men att 

de behövde utveckla sitt stöd till riskgrupper. Personalen uttryckte sig positiva till 

verksamheten men upplevde att det funnits brister i stödet från chefsnivå. Utvärderarna ansåg 

avslutningsvis att det behövdes skapa former för löpande utvärdering samt utvärdera effekter 

av samverkan för respektive basverksamhet i familjecentralen. (Ahlgren, 2003, ss. 26-28) 

I deras utvärdering av Kärnhuset i Vetlanda fann de att samverkan var bristfällig samt att 

personalen hade olika förutsättningar och ingångar i arbetet som påverkade deras möjlighet 

och förmåga till att samverka. Detta i sin tur påverkades av delade målsättningar och 

ambitioner med familjecentralen och avsaknad av strategi för samverkan. Brukarna i sin tur 

upplevde verksamheten positiv, samtidigt som deltagarna i en föräldragrupp för unga 

föräldrar gav uttryck för att känna sig utpekade och att de inte förstod syftet med att unga 

föräldrar skulle träffas separat. (Enell, 2005, ss. 54-59) 

Den mest välrefererade utvärderingen som undertecknad känner till i 

familjecentralssammanhang är Familjecentraler i Västra Götaland – en utvärdering. Studien 

består av två delstudier och lyfter fram att föräldrar uppskattar familjecentralerna och att de 

anser att det fyller ett tomrum i samhället. Vidare lyfter man fram att samlokalisering och 

helhetstänkande är förutsättningar för familjecentralsarbetet. Avslutningsvis poängterar man 

relevansen av styrning, ekonomiska förutsättningar och samordning för att skapa fungerande 

familjecentraler. (Abrahamsson, Bing, & Löfström, 2009, ss. 117-119) 

Då tidigare forskning rörande familjecentraler inte haft fokus på mina frågeställningar är det 

av relevans för mig att titta på andra studier som har studerat organisationsförändringar inom 

den sociala välfärden. Forskning rörande människobehandlande organisationer och 

förändringar i dessa har skett och sker inom flertalet vetenskapliga discipliner som socialt 

arbete, statsvetenskap, ekonomisk historia, nationalekonomi, företagsekonomi. Det finns ett 

antal studier att tillgå, men jag kommer här att beröra några av de studier som jag funnit 

intressanta i mitt arbete och som ofta är refererade till i andra studier. 
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Från att i den tidiga forskningen ha betraktat organisationer som formaliserade sociala 

strukturer med tydligt uttalade syften och mål samt oberoende av sin omgivning har 

forskningen idag nått fram till en syn där organisationer istället måste betraktas som avsevärt 

mer mångfacetterade och med betydligt diffusare relation till uttalade mål. Detta har även fört 

in forskningen på en annan syn på organisationsförändringar och reformer. (Blomberg, 2004, 

ss. 33-34) 

1972 bröts mark på området när två forskare vid Stanford University, USA, med assistans av 

en forskare vid Bergens universitet, Norge, publicerade sin soptunnemodell. I artikeln 

konstaterade de att  

”/…/an organization is a collection of choices looking for problems, issues and feelings 

looking for decision situations in which they might be aired, solutions looking for issues 

to which they might be the answer, and decision makers looking for work.” (Cohen, 

March, & Olsen, 1972, s. 2) 

Denna modell kom att utvecklas vidare i Kingdons agenda-settingteori. (Johnson, 2003, s. 53) 

Kingdon testade sin teori mot flertalet olika politiska händelser, däribland ett flertal fallstudier 

om amerikanska hälsovårdsreformer (Kingdon, 2011, s. 209) Jag kommer beröra Kingdon 

vidare i mitt teoriavsnitt.  

I Sverige står Björn Johnson för ett försök att betrakta policyprocesser med stöd i Kingdon. 

Han har utformat ett ramverk i vilket han har studerat den politiska översättningen av 

metadonprogrammet och av husläkarreformen, det vill säga hur idéerna har färdats från USA i 

metadonfallet och Storbritannien i husläkarfallet, till att förverkligas i Sverige. Studien visar 

att när en policy adresseras till ett nytt problem så kan ett policyfönster öppnas, som i fallet 

med metadonprogrammet där metadon kom att adresseras till problemet med den ökande oron 

kring smittspridning av HIV/AIDS och därmed bli en accepterad behandlingsform. (Johnson, 

2003, ss. 163-165) 

En välrefererad studie som gjorts i Sverige är en studie av två idéer om kvalitetsarbete i hälso- 

och sjukvården. Studien använder sig av nyinstitutionell teori, som har vunnit mark i studier 

av policyprocesser. Slutsatserna är att en idé som beskrivs i allmänna ord och med begränsad 

styrning blir omtolkningsbar och svårförpackad, det vill säga den blir svår att konkretisera. 

Detta medför att idén kommer att resa fram och tillbaka mellan olika aktörer tills den når en 

mångfald av former som har antagit skepnaden av andra mer legitima idéer, för att sedan 

fortsätta omtolkas. Så hände med kvalitetssäkringsidén, en idé om att göra rätt saker på rätt 

vis bjöd in till att anta en mångfald av former ute i praktiken. (Erlingsdóttir, 1999, ss. 155-

198) 



 

22 

 

4. Teoretiska perspektiv 

För att förstå vad som är signifikant för den sociala välfärdens organisationer så bör begreppet 

människobehandlande organisation definieras. En människobehandlande organisation är 

uppbyggd byråkratiskt, den är hierarkisk samt är specialiserad både mot omvärlden och inom 

organisationen. Den har ett avgränsat åtagande vars arbete är styrt av regelverk och lagar. 

Dokumentering och kontroll är två grundläggande komponenter i organisationen. (Bohlin, 

2009, s. 19) Organisationernas uppdrag består bland annat i att skydda människors välfärd, att 

bedöma och sortera människor och att påverka dem utifrån flertalet aspekter, ofta relaterat till 

beteende och levnadsförhållanden. Merparten av de människobehandlande organisationerna är 

offentliga och icke-vinstdrivande. (Hjortsjö, 2006, ss. 15-16) Människobehandlande 

organisationer är beroende av sina råvaror, i form av brukare, vilket är ett centralt 

kännetecken för dessa organisationer. (Bohlin, 2009, s. 54) De måste ständigt legitimeras, 

deras existens måste motiveras, vilket sker gentemot omvärlden. (Ineland, 2006, ss. 98-99) 

För att förstå processen som sker i dessa organisationer har jag funnit det 

relevant att inspireras av två teorier. Den ena teorin kan förstås som ett ramverk i vilket olika 

processer kan sorteras in, agendasettingteorin, den andra teorin har använts för att förstå de 

rörelser som sker inom processerna. Båda teorierna kan ses sprungna ur den anarkiska synen 

på organisationer som framförs av Cohen, March & Olsen (1972) i deras soptunnemodell. Jag 

har inspirerats av Johnsons (2003) försök till att skapa synergi mellan dessa teorier.  

Den första teorin, som jag här efter kommer att benämna som agendasettingteorin, utgår från 

att det finns tre flöden i offentliga policyprocesser som ska förstås som processer skilda från 

varandra. (Kingdon, 2011, ss. 86-89) Det är ett problemflöde, där deltagarna på olika vis 

definierar problem. Han menar att formuleringen kan ske på olika vis, genom återkoppling av 

tidigare policies, genom formella händelser som budgetuppföljning och löpande 

utvärderingar, eller genom olika katastrof- eller krisartade eller symboliska händelser, härefter 

benämnt som fokuserande händelser. Han utvecklar vidare hur omständigheter blir problem 

och hur vissa problem uppmärksammas eller tonas ut. (Kingdon, 2011, ss. 90-115) 

Det andra flödet är policyflödet. Det här beskriver han som en primeval soup, en forntida 

soppa. Här flyter olika policies runt, en del upplöses, andra slås samman och en del flyter upp 

till ytan. Teorin är här medvetet otydlig, men menar på att de policies som vinner kraft måste 

vara väl utarbetade, stämma in på det politiska sammanhangets värderingar och vara möjliga 

att implementera. I detta flöde finns och verkar policyentreprenörer som kan liknas vid det i 

folkmun kallat eldsjälar. Policies benämns som pet solutions och policyentreprenörerna kan 
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vänta länge i flödet på att få presentera sin policy. Husdjursliknelsen kan förstås som att 

policies inte nödvändigtvis är grundade i anspråket att lösa problem utan snarare i det 

personliga intresset för en viss policy, i önskan att föra fram värderingar och påverka 

samhället eller enbart i tillfredställelsen av att få vara en del av aktivismen. För att en policy 

ska slå igenom krävs en lång uppmjukningsprocess. (Kingdon, 2011, ss. 116-144) 

Det tredje flödet är det politiska flödet. Här befinner sig olika politiska faktorer så som allmän 

opinion, valresultat, lobbyister och regimskiften. Förändringar i flödet kan vara både 

förutsägbara och mer slumpartade. Ju högre konsensus det råder i flödet desto större chans är 

det att en fråga når beslutsagendan. Konsensus kan uppnås genom förhandling. (Kingdon, 

2011, ss. 145-164) En beslutssituation, agendasetting, sker när dessa tre flöden förenas. 

Policies knyts till problem och förenas med politiska krafter. En sådan situation uppstår lättast 

när ett policyfönster är öppet, en chans till att visa upp sin pet solution eller att visa upp sin 

tolkning av ett problem. Policyfönster kan öppnas i problemflödet och i det politiska flödet. I 

problemflödet handlar det oftast om att en stark politisk aktör blir övertygad om att ett 

problem har en brådskande natur. I det politiska flödet handlar det om exempelvis 

opinionssvängningar, valtider eller liknande pressade situationer som kräver att politikerna tar 

initiativ i frågor. Vissa policyfönster, särskilt i det politiska flödet, öppnas i cykler, medan 

andra policyfönster, särskilt i problemflödet, öppnas slumpartat. Ett policyfönster stängs dock 

lika snabbt som det öppnas vilket kräver snabb handling från policyentreprenörerna. 

(Kingdon, 2011, ss. 165-195) 

För att förstå vad som händer i respektive flöde blir det intressant att lyfta in begrepp från den 

nyinstitutionella organisationsteorin. Ett begrepp som jag valt att studera närmare är 

översättningsbegreppet. Idéer, för att kunna implementeras måste översättas. Idéer finns och 

verkar i sammanhang, organisatoriska fält, av organisationer med inbördes utbyte av varor, 

råvaror, kunskap, regelverk eller professionella värderingar. Detta innebär att idén, efter att 

den löskopplats från sin tid och plats, det vill säga det organisatoriska fält där den befinner 

sig, måste förpackas till en presentabel prototyp, modell eller kod. Vidare måste den omsättas 

till handling lokalt när den möter den praktik där den ska praktiseras. (Erlingsdóttir, 1999, ss. 

15-35) Om en idé kan betraktas som omtolkningsbar så blir den desto svårare att förpacka. 

Det innebär att den kommer att färdas fram och tillbaka mellan aktörer tills den har antagit en 

mångfald av inkarnationer och anpassat sig till den lokala kontexten, genom isomorfism, 

medan idéer som betraktas som kompletta enbart kopieras och skickas åt ett håll för att uppnå 

en homogenisering i den lokala kontexten. (Erlingsdóttir, 1999, ss. 155-198) 
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Isomorfism är en process där organisationer gör sig mer lika varandra. Det finns tre 

utvecklade teorier om isomorfism. Tvingande isomorfism där yttre tryck och 

legitimitetsproblematik för en organisation från andra organisationer som den förstnämnda är 

beroende av och från kulturella förväntningar tvingar en organisation att förändras. 

Exempelvis när staten stiftar lagar som tvingar organisationer till förändring. Mimetisk 

isomorfism innebär att inre tryck från en organisation som uppfattar sig som osäker, och har 

motsägelsefulla krav från den tekniska och institutionella omgivningen, får en organisation att 

imitera andra organisationer som den uppfattar som mer legitima eller framgångsrika. 

Normativ isomorfism innebär att yrkesgrupper inom en organisation vänder sig till den egna 

professionens normer och regler, exempelvis läkarnas etiska kod, för att få stöd i sitt 

agerande. (Blom, 2006, ss. 181-182) 

En institution kan här i förstås som en socialt konstruerad uppsättning av normer och regler 

som betraktas som vanemässiga, socialt kontrollerande och förgivettaget sanna. (Erlingsdóttir, 

1999, ss. 17-20) Dessa förser därmed världen med ramar för hur denna ska uppfattas, vilka 

mål som är eftersträvansvärda och vilka handlingar som kan, bör och ska utföras. (Blomberg, 

2004, ss. 34-35) 

Inom organisatoriska fält kan det finnas olika logiker, uppsättningar av materiella, kulturella 

eller symboliska premisser som reglerar principer för organisering och handling. (Ineland, 

2006, ss. 99-101) 

Organisationer är ofta präglade av idéer om det korrekta och rationella handlandet. Dessa 

idéer är sällan grundade i faktiska prövningar, utan har karaktären av institutioner, en tanke 

om att något är sant, effektivt och legitimt utan att behöva bevisas. I nyinstitutionell 

organisationsteori har dessa kommit att benämnas som rationaliserad myter. (Blomberg, 

2004, ss. 37-38) Ett exempel på en sådan rationaliserad myt är att öppenvårdsbehandling är ett 

alternativ till institutionsvård. (Ahlgren, 2007, ss. 77-78) 

För att avsluta det här teoriavsnittet så vill jag lyfta in begreppet om organiserat hyckleri. 

Organiserat hyckleri är ett uttryck för en aktörs inkonsistens mellan prat och handling. Detta 

är ett sätt för aktörer att kunna hantera inre konflikter och motstridiga krav. Det kan ske så väl 

genom beslut som utan beslut. Det är ett sätt att kommunicera en vilja utan att handla därefter. 

Ett klassiskt exempel är när Stockholms stad på 90-talet upplevde en ökning av biltrafiken i 

innerstaden, något som var väldigt kontroversiellt. Då kunde politikerna hänvisa till att de 

hade satt upp ett mål att minska biltrafiken med 30 procent över en femtonårsperiod och på så 

vis ducka för att handla i den aktuella situationen. Genom organiserat hyckleri kan man få fler 
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parter att känna sig åtminstone måttligt nöjda i den aktuella situationen utan att för den delen 

behöva aktivt handla.  (Brunsson, 2007, ss. 111-133) 

5. Resultat 

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för mina empiriska resultat och analysen av dessa. 

Materialet som redovisas är i analyserad form. Jag kommer att referera till offentliga allmänna 

handlingar, där dessa finns tillgängliga, för att på så vis skapa transparens. Inledningsvis 

kommer jag att redogöra för vad som fanns före familjecentralerna i generella drag. Detta 

avsnitt kan för läsare upplevas som fragmentiserat vilket beror på att huvudsaklig 

datainsamling inte fokuserat på den här tiden eller de här projekten, men jag bedömer det som 

en relevant del av förklaringen till den lokala översättningen av familjecentralerna i 

Jönköpings kommun. 

Prolog: En tradition av samarbeten mellan socialtjänst, skola och hälsovården 

Jönköpings kommun hade i flera år innan familjecentralerna nådde beslutsagendan arbetat 

med olika försök att få socialtjänsten att närma sig en större population. Det fanns under en 

period som föregick familjecentralsetableringen öppenvårdspersonal, kallade hemterapeuter, 

som arbetade ett antal timmar i veckan ute på kommunens öppna förskolor och deltog i deras 

verksamhet. Till skillnad från andra kommuner så lade inte Jönköpings kommun ner sina 

öppna förskolor under recessionen på 90-talet, vilket lyfts fram av flera intervjupersoner som 

något som kan ha underlättat familjecentralsetableringarna.  

I Norrahammar, en före detta bruksort i södra delen av kommunen, fanns det sedan ett antal år 

innan familjecentralen på Dalvik ett samarbete mellan öppna förskolan, socialtjänsten, 

barnavårdscentralen, BVC, och mödravårdscentralen, MVC. Samarbetet kallades för Knuten 

och innebar att en socionom hade sin arbetsplats på öppna förskolan och BVC:s och MVC:s 

personal gick till öppna förskolan och hade en del av sin verksamhet förlagd där.  

På Söder i Huskvarna fanns ett liknande projekt kallat Lejonhjärtat. 

”/…/man hade ju det här som man kallade Lejonhjärtat, man hade det här arbetet på 

söder i Huskvarna som blev någon form av mötesplats och de hade öppen förskola där 

tror jag./…/” 

”/…/Där hade vi ju också en socionom, innan familjecentralerna kom till så jobbade 

Kajsa
3
 där i öppna förskolan.”

4
 

                                                 

3
 Kajsa är ett fingerat namn.  

4
 Intervju med Tjänsteman 2. 



 

26 

 

Huruvida Lejonhjärtat hade något samarbete med landstingets verksamheter framgår inte av 

min empiri. Det finns begränsat med systematiserad dokumentation generellt kring de tidiga 

verksamheterna, det är svårt att ens avgöra graden av hur formella samarbetena var. Öppna 

förskolan Lejonhjärtat finns fortfarande kvar, dock har formen delvis förändrats. 

Nybyggarna 1998-2001 

I september 1998 genomfördes allmänna val i Sverige. I Jönköping bildar Socialdemokraterna 

och Centerpartiet majoritet. (Valmyndigheten a, 2011)  

Sverige har 8 år tidigare ratificerat FN:s barnkonvention. (Barnombudsmannen, 2011) 

I december 1998 genomförde barnhälsovårdens utvecklingsenhet på landstinget, tillsammans 

med Folkhälsoinstitutet, ett antal utbildningsdagar under rubriken Vad är en familjecentral?.  

”/…/ I Jönköpings landsting så bjöds politiker och tjänstemän i varje sjukvårdsområde 

in till träffar om det här. Framförallt nappade Kristdemokraterna /…/ och BVC-

sjuksköterskorna. /…/det kom inbjudna från Leksands kommun som hade på 

kommuninitiativ satsat på barn- och unga och unga föräldrar för att stoppa 

utflyttningen från kommunen och då bland annat startat familjecentraler./…/”
5
 

För Kristdemokraterna kom familjecentralerna att bli en stor fråga under de kommande åren. 

De såg på familjecentralerna som en policy som låg nära deras ideologiska bas. 

”Ja, alltså, jag tänker mig att det handlar om det fokus som vårt parti har haft på 

familjepolitiken under alla år att utveckla både familjernas möjlighet att ta hand om 

sina egna barn men också samhällets möjligheter genom förskola och genom då just 

familjecentraler och såna saker. Det ligger väldigt nära oss.”
6
 

 

”/…/Lite grann tror jag att det handlar om att just det här med den öppna förskolan är 

ju en bit som vi kanske har jobbat mycket med, att det ska finnas ett utbyggt stöd till 

familjerna i olika situationer även till de föräldrar som valt att inte ha sina barn i 

kommunal förskola. Redan då på den tiden, det här med valfrihet, att även den som 

vårdar sitt eget barn ska få en service utav samhället och stöd./…/” 

”/…/För mig är ju familjen byggstenen i samhället. En familj kan ju se ut på många 

olika sätt, men fungerar inte familjen då är det mycket övrigt i samhället som inte 

fungerar. Därför tror jag att det är en viktig bit att ha ett skyddsnät och en stöttning i 

hela biten, jag tror att det är oerhört viktigt.”
7
 

                                                 

5
 Telefonintervju med Tjänsteman 3. 

6
 Intervju med Politiker 4. 

7
 Intervju med Politiker 3. 
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För BVC-sköterskornas del grundades deras motivation i en kritik mot relation med 

socialtjänsten. 

”/…/Då kan jag säga att förr så var det i alla fall så, nu är det några år sedan jag stod 

i det där direkt, så fick man sällan någon feedback från socialtjänsten, vad hände sen, 

och ibland kom de barnen tillbaka igen och man visste inte vad som hade hänt. Har de 

gjort något, har de inte gjort något, ska jag anmäla igen, varför händer inget? En del 

upplevde nog då, att det är ingen idé att jag gör det, för det händer nog ändå inget, 

bara vi försöker snickra till något./…/”
8
 

Redan i januari 1999 startas ett projekt, kallat Hjälp till självhjälp i västra Jönköping. 

Projektet är tvåårigt och har som mål att erbjuda en nära mötesplats för barn och föräldrar, 

stärka det sociala nätverket kring föräldrarna, söka bättre samverkan och nya arbetsformer 

mellan olika förvaltningar i syfte att stärka föräldraskapet och öka föräldrarnas förståelse för 

sina barns fysiska och psykiska behov, bryta isolering och motverka främlingskap. Ett av 

argumenten för projektet var att motverka kostnadskrävande insatser i ett senare skede. 

Samarbetspartner i projektet var öppna förskolan, socialtjänsten, MVC och BVC, med öppna 

förskolan som nav. (Sn/2000:345)
9
  

Projektbeskrivningen är i stort sett identisk med den idéskiss som Folkhälsoinstitutet tog fram 

för familjecentraler. (Bing, 2005, s. 32) Redan i det här stadiet är det tydligt att det rör sig om 

en policyidé med stort tolkningsutrymme. Projektbeskrivningen präglas av institutioner och 

rationaliserade myter som t ex om vi erbjuder en nära mötesplats och finner bättre samverkan 

mellan olika förvaltningar – så stärker vi föräldraskap, ökar föräldrarnas förståelse för sina 

barn, bryter isolering, motverkar främlingskap och motverkar kostnadskrävande insatser 

längre fram.  

Innan Hjälp till självhjälp var avslutat eller utvärderat hade samarbetsparterna utvecklat en 

uppfattning om att detta var rätt väg att gå, vilket motiveras med att personalen upplevt 

projektet som framgångsrikt och att det ska ha gett breddad kompetens. Landstinget hade 

tillsatt en projektledare för att utreda förutsättningarna för att starta en familjecentral på 

Dalvik och i augusti 2000 behandlar Lokal-LAKO, ett politiskt samarbetsorgan mellan 

kommunen och landstinget, frågan och uttalar sig mycket positiva till lokala initiativ med 

förstärkt samverkan mellan kommun och landsting som genomförs inom ramen för reguljär 

verksamhet. De poängterar dock att inriktningsbeslutet i första hand handlar om 

                                                 

8
 Intervju med Tjänsteman 1. 

9
 Referensen är till ett diarienummer för en akt. Akten är osorterad, vilket gör sidhänvisning omöjlig. Sidnummer 

kommer fortsättningsvis inte anges vid referens till diarienummer av detta skäl. 
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arbetsmetoder och inte om lokalmässiga förutsättningar, samt att verksamheten ska ha en 

tydligt definierad social målsättning. (Sn/2000:345) 

I oktober 2000 når frågan sociala distriktsnämnden väster. Lokal-LAKO:s uttalande från 

augusti refereras enbart till att de ser positivt på lokala initiativ med förstärkt samverkan 

mellan de båda huvudmännen som genomförs inom ramen för reguljär verksamhet. En 

enhällig nämnd beslutar att gå in i projektet genom att flytta den socionomtjänst på 60 

procents tjänstgöringsgrad som tidigare har funnits i Hjälp till självhjälpsprojektet, att 

tillhandahålla handledning för personalen, att bidra med 25 000 kronor per år till gemensam 

budget, samt att stå för 25 procent av hyreskostnaderna. Detta finansieras med medel ur 

budgeten för öppenvård till barn och ungdom. (Sn/2000:345) 

Skol- och barnomsorgsnämnden tar sitt beslut i november. Familjecentralen rubriceras som 

tidiga insatser. Nämnden beslutar att gå in med en förskollärartjänst samt med 25 procent av 

hyreskostnaderna vilket finansieras inom den befintliga budgeten. I refereringen av Lokal-

LAKO:s uttalande i frågan har nu även delen om att det ska genomföras inom ramen för 

reguljär verksamhet fallit bort. (Sn/2000:345) 

Den 7 mars 2001 tecknar dåvarande direktörer för socialtjänsten, skol- och 

barnomsorgsförvaltningen, samt sjukvårdsdirektören för Jönköpings sjukvårdsområde ett 

samverkansavtal avseende försöksverksamhet med samverkan i s k familjecentral på Dalvik 

m fl områden i Jönköping. Verksamhetens mål och inriktning beskrivs enligt följande: 

”Parterna ska i en s k familjecentral samverka vad avser tidiga insatser för barn i 

förskoleåldern, varvid följande mål skall gälla för den gemensamma verksamheten: 

- genom en långtgående samverkan medverka till att skapa en trygg social och 

medicinsk service till barn i förskoleåldern 

- i samverkan med föräldrar främja en god uppfostran, allsidig 

personlighetsutveckling, gynnsam fysisk och social utveckling för förskolebarn 

- parterna skall gemensamt särskilt följa utvecklingen hos barn och deras familjer, 

som har tecken till en ogynnsam utveckling.” (Sn/2000:345) 

Preliminärt startdatum för Familjecentralen Dalvik sätts till den 3 september 2001.  

Verksamheter som infogas under familjecentralens tak är MVC, BVC, öppna förskolan och 

en socionom från socialtjänsten. Landstinget går in och finansierar en projektledartjänst. 

(Sn/2000:345) 

Som läsaren nu kan se har beskrivningen av policyidén omtolkats. Hur kan vi då förstå den 

här processen som leder fram till etableringen av familjecentralen Dalvik? Som tidigare 
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nämnts fanns det en misstro mot socialtjänsten från barnhälsovårdens sida. Från socialtjänsten 

å andra sidan fanns en liknande kritik mot barnhälsovården. 

”/…/Vi såg ju att vi fick inga anmälningar från BVC, vi kom in mycket långt senare, vi 

har allt att tjäna på om vi kan komma in tidigare och inte det blir det här röda skynket, 

när allt annat har gått i stå, så ska vi komma in och rädda allt, när ingen vill ha oss.”
10

 

Kritiken var väl belagd. Under 90-talet publicerades ett flertal forskningsbidrag om BVC och 

förskolans brister i anmälningsplikten. 

”Det har nog varit rätt spritt för det gjorde ju, vi hade kontakt med Karin Lundén och 

de gjorde ju en forskningsstudie, men det var väl i Göteborg, men man drog väl ändå 

den slutsatsen att då var ju förskollärare och BVC-sköterskor dem som var mest, de 

anmälde inte alls i den utsträckningen som de borde göra.”
11

 

Dock blev den allmänna definitionen att problemet var knutet till socialtjänstens arbete. 

”Det vi tror är den största vinsten, om man ska ta det här med att man omyndigförklara 

BVC-sköterskorna, att de inte anmäler när de borde anmäla, eller att de inte riktigt sett 

vad vi kan erbjuda tänker jag, att de inte riktigt har kläm på det och då har rädslan 

tagit överhand för att vi kan förstöra mer än vad vi kan göra nytta och de kanske har 

varit med om en eller annan sån erfarenhet att när de har anmält till oss så har det inte 

blivit så stor skillnad och familjen försvann från oss och de fick inte heller möjlighet att 

hjälpa till. Det är såna erfarenheter som sitter rätt djupt, då ska det gå rätt långt nästa 

gång innan man gör ett sånt/…/”
12

 

En omständighet blev definierat som ett problem när det fanns en tanke om att 

omständigheten gick att förändra, när den förknippades med en uppsättning värderingar och 

när den kategoriserades till en viss typ av problem. (Jfr Kingdon, 2011, ss. 90-115) För 

socialtjänstens tjänstemän blev problemet pressande, vilket kan illustreras med följande citat: 

”/…/vi gjorde någon sån här enkät då, alltså, hur stor andel av barnen hade man 

kontakt med i befolkningen och då var det ju att barnhälsovården har ju kontakt med i 

princip 100 procent, skolan har kontakt med 100 procent också och dom var bekymrade 

över ungefär 20 procent - socialtjänsten var ungefär engagerad i 5 procent./…/”
13

 

Vetskapen om att BVC inte anmäler i den utsträckning de borde i relation till att de träffar i 

princip samtliga barn blev ett problem som kom att öppna ett policyfönster. 

Givetvis var detta inte det enda problem som adresserades till familjecentralspolicyn utan det 

är ackompanjerat med flertalet andra definierade problem, vilket jag vidare kommer att 
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illustrera, men det är ovannämnda problem som resulterar i att policyfönstret öppnas, det vill 

säga möjliggör för familjecentralerna att hamna på beslutsagendan. Policyfönstren som 

öppnas i problemflödet gör det när problem blir så pressande att det inte går att undvika att 

handla i frågan. (Jfr Kingdon, 2011, ss. 165-195) 

Att inte handla utifrån situationen att en organisation träffar alla barn, men upplever så dåligt 

förtroende, alternativt undviker sin anmälningsplikt, att de inte rapporterar oro vidare till den 

organisation i samhället som ska skydda barn och som är helt beroende av att visa att de 

handlar för att skydda barn för att legitimera sig gentemot omvärlden, skulle varit en 

omöjlighet. (Jfr Ineland, 2006, ss. 98-99) 

Som tidigare nämnt var det flera omständigheter som kom att problemdefinieras och 

tillskrivas familjecentralen att lösa. Det fanns en omständighet som både landstinget och 

kommunen upplevde som handlade om ansvarsfördelningen rörande barn. Landstinget 

upplevde att BVC-sköterskorna var inne och rörde sig i socialtjänstens område samtidigt som 

de inte hade rätt kompetens för att arbeta med de frågorna.  

”/…/Då var man ju själv, och även BVC-sköterskan ganska valhänt ibland när det 

gällde sociala frågor och även när det gällde, alltså, sambandet mellan 

mödrahälsovården och barnhälsovården. Det var täta skott emellan./…/”
14

 

Kommunen var inne på samma bana.  

”/…/Sen tänker jag att de BVC-sköterskor som har jobbat, det är ju ett yrke där man 

stannar ganska länge, nu vet jag ju inte, men när jag jobbade nära så hade dem jobbat 

i många många år och man jobbade där tills man gick i pension. Man bytte inte jobb, 

det var ett sånt där jobb som man trivdes med. Har man den erfarenheten så har man, 

det är klart att då har dem fått med sig lite av det som socialtjänsten ger också. Då blir 

gränserna väldigt suddiga. De har redan oavsett om det var en socionom där eller inte 

så har de redan gjort mycket av det jobbet ändå, fast det inte är deras profession.”
15

 

Omständigheten blev vagt definierad som ett problem, det fanns ingen tydlig kategorisering 

om vems problem det var att lösa utan problemet kan ses som ett bihang till det övergripande 

problemet om anmälningsfrekvensen. Samtidigt så fanns det en upplevelse från samtliga 

aktörer om en socialtjänst som var förknippat med rädsla. Man upplevde att folk i allmänhet 

och även andra professioner hade en negativ syn på socialtjänsten.  
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”/…/det ligger nog snarare i det andra, synen på socialen från folk i allmänhet. Man 

tar ju inte kontakt med den i första hand. Man vill avdramatisera detta.”
16

 

 

”/…/Inte ha det här avståndet att det måste öppnas en utredning och bli registrerad och 

gå till det där hemska socialtjänstkontoret som bara vill ta familjens barn i från dem. 

Så tänker ju, tror jag, fortfarande rätt många inom yrkeskåren./…/”
17

 

Omständigheten, ackompanjerat av problemet med anmälningsfrekvensen, kom att definieras 

som ett problem, vilket hade starkt att göra med socialtjänstens, som människobehandlade 

organisation, behov av legitimitet gentemot omvärlden. (Jfr Ineland, 2006, ss. 98-99) Således 

blev problemet kategoriserat som ett socialtjänstproblem. 

Under 90-talet genomgår den svenska välfärden en kraftig omstrukturering.  

”/…/Du har ju hela 90-talet där, där du har haft saneringen av den ekonomiska 

politiken i början av 90-talet som gjorde att resurserna var knappare i både 

kommunerna och landstingen./…/”
18

 

En helt ny begreppsapparat träder in i svensk socialpolitik, NPM, man talar om 

samhällsekonomiska förtjänster, man räknar på kostnaderna för rättsapparaten med 

kriminalvård och rättegångskostnader och ställer det i relation till andra former av insatser. 

(Jfr Almqvist, 2006, ss. 14-35) 

”/…/det finns en stark betoning av att istället för att agerar städbyrå åt en dålig 

socialpolitik så vill man förebygga/…/”
19

 

”/…/Det är ju aldrig fel att tänka så, för kan man få samhällsekonomiska förtjänster, 

det gynnar den enskilde, det gynnar samhället, så kan man ju få ut mer verksamhet för 

pengarna./…/”
20

 

Detta medför att diskussionen ofrånkomligt hamnar i en resursfråga. 

”/…/Att det någon gång i sig genererar, att det blir billigare i sig. Socialpolitiker ser ju 

mer vad det kostar med de här platserna på institutioner och den biten och där har man 

ju tryckt mycket på att man ska hitta olika hemmalösningar i det./…/”
21

 

En annan ekonomisk politik leder till att ett krav som ställs på verksamheterna är att de ska 

vara billigare och förhoppningsvis motverka dyrare insatser längre fram, det vill säga vara 
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effektivare. Minskade resurser blir ett problem som upplevs möjligt att åtgärda. (Jfr Kingdon, 

2011, ss. 90-115) 

Samtidigt fanns det en ökad oro för föräldraskapet hos tjänstemän och politiker. Dels ansåg 

man att barnfamiljer hade fått betala ett högt pris för 90-talets ekonomiska politik, man talade 

om barnfattigdom, stora dagisgrupper och liknande. Dels fördes det upp en annan oro, man 

menade på att många föräldrar är vilsna i sina föräldraroller och behövde mer stöd samt att 

detta hade ökat. 

”/…/att den samhällsutveckling som sker där väldigt många är vilsna i sina roller, där 

man inte vet hur man ska ha det, där man på grund av stress kanske beter sig på olika 

sätt ibland som egentligen inte är sociala problem men man behöver ändå ett stöd för 

att det ska funka för du kan ta kol på barn på olika sätt. /…/Det är ju inget enkelt 

samhälle som vi lever i idag, samtidigt som vi å ena sidan har det bättre än någonsin så 

är det mer komplext på andra sätt. Det är mycket som påverkar barn idag på ett helt 

annat sätt än när jag växte upp till exempel, det var en mycket lugnare miljö. Det fanns 

ju inte så mycket impulser, det fanns ju inte riktigt lika mycket stress just under den 

perioden. Om tittar tillbaka i tiden sen så har det ju alltid funnits stress. Har man det 

fattigt så är det ju alltid en stress i att överleva och ha mat. Det finns ju folk som har 

det idag med, men för väldigt många så är stressen av en annan art och den är lika illa 

den på ett annat sätt, för barn./…/”
22

 

 

”/…/På nåt vis, det är mer komplext, jag tror att behovet har ökat faktiskt. Det finns ju 

många fler ensamhushåll och många fler ensamma föräldrar idag. Förr kanske det var 

så att man levde tillsammans och att problemet fanns då också fast man hade det inom 

familjen, men i och med att man numera väljer ofta att gå skilda vägar, jag menar barn 

kan ha fyra föräldrar på olika håll och det blir en mer komplex bild. Jag tror nog att 

behovet har ökat och just med stöd till ensamma föräldrar, jag tror att det är, de har 

det tufft många gånger./…/”
23

 

Problemet blev således vagt definierat, det handlar om en allmän oro för föräldraskapet med 

mångfacetterade orsaksbeskrivningar och kategoriseringar – är det föräldrarnas problem eller 

samhällets problem, men då det fördes upp i det här sammanhanget blev det ofrånkomligt 

samhällets problem. (Jfr Kingdon, 2011, ss. 90-115) 

Specifikt för familjecentralen på Dalvik för man upp att området dels har en hög 

barnpopulation och att det där finns många familjer som är i behov av stöd och hjälp. 
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Vidare för man upp följande:  

”/…/Dalvik är ett mångkulturellt område och det finns många isolerade familjer på 

grund av språksvårigheter./…/” (Sn/2000:345) 

Mångkultur blir i det här sammanhanget problemdefinierat i samma svepande mening som 

man talar om familjer som blivit isolerade på grund av språksvårigheter.  

Värt att notera i sammanhanget är att familjecentralen Dalviks upptagningsområde anförs till 

Skänkeberg, Dunkehalla, Övre Bymarken, Sveahäll, Dalvik, Bymarken och Hisingsängen
24

 

enligt samverkansavtalet. (Sn/2000:345) 

För att återvända till det politiska flödet så finns det inget etablerat motstånd mot 

familjecentralspolicyn när Dalvik etableras. Det finns självfallet motståndare i 

tjänstemannaleden men de vinner ingen mark, utan man löser det arbetstekniskt.  

”/…/Jag vet på Dalvik, då rekryterades dem som bara ville jobba med familjecentral 

från början. Det var ju de på Hälsan [vårdcentral i centrala Jönköping, författarens 

anm.] som absolut inte ville jobba så. Utan man fick söka, och vilja jobba på det 

sättet./…/”
25

 

”/…/Det var också gnöligt här med Hälsan vet jag, hur man skulle jobba och hur 

socionomen skulle komma in och såna här saker. Man ville inte vara på Dalvik, det 

gick inte hem./…/”
26

 

Redan under hösten 2000 börjar planerna växa fram för en familjecentral i Gränna. 

(Sn/2003:92) Även i Huskvarna aktualiseras frågan om en familjecentral i anslutning till den 

planerade vårdcentralen redan i augusti 2001. (Sn/2002:135) 

Sammanfattningsvis kan den här tidsperioden illustreras enligt följande. Jönköping har en 

tradition av att samarbeta över förvaltnings- och huvudmannagränser kring barn. 1998 börjar 

landstingets barnhälsovårdsutvecklingsenhet propagera för familjecentraler. Samtidigt är det 

valår i Sverige och valtider kräver handling från partier. Ett projekt, Hjälp till självhjälp 

startas 1999 som sedan blir grunden för familjecentralen på Dalvik. I problemflödet 

formuleras ett nytt problem, BVC anmäler inte sin oro till socialtjänsten, vilket blir pressande 

för socialtjänsten som i sin tur beskrivs som en skrämmande verksamhet. En ny ekonomisk 

politik får utrymme i Sverige, det ska vara kostnadseffektivt, det vill säga billigare och bättre. 

Samtidigt finns en ökad oro kring föräldraskapet samtidigt som det finns en upplevelse av att 

barnfamiljer har fått betala ett högt pris för 90-talets ekonomiska recession. Händelserna i 
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problemflödet blir pressande i den grad att det i det politiska flödet kräver handling. I det 

politiska flödet råder hög konsensus om problemdefinitionerna. Ett policyfönster öppnas och 

familjecentralspolicyn lyfts fram ur policyflödet av dess policyentreprenörer, i det här fallet 

Vibeke Bing med Folkhälsoinstitutet samt ledande inom landstingets 

barnhälsovårdsutvecklingsenhet, och når beslutsagendan. (Jfr Kingdon, 2011, ss. 165-195) 

Samförståndets tid 2002-2006 

I februari 2002 gör Lokal-LAKO ett nytt uttalande i familjecentralsfrågan. De ställer sig 

positiva till principen med familjecentraler i anslutning till vårdcentraler och anser att 

familjecentralen på Dalvik utgör ett bra exempel. Man betonar vikten av att vid projektering 

av nya vårdcentraler beakta de lokalmässiga förutsättningarna för att inrätta familjecentraler. 

Planerna på en familjecentral i Huskvarna uppmanas att skyndsamt ytterligare beredas. 

(Sn/2002:135) Detta blir upptrappningen till en period som präglas av en intensiv 

översättningsprocess. Dalvik får stå som prototyp för de fortsatta etableringarna, en 

förpackning som på grund av dess omtolkningsbara idé har en svag förpackning. 

I mars 2002 antar skol- och barnomsorgsnämnden en plan för utbyggnad av familjecentraler. 

Man lyfter att det finns en stark övertygelse hos samtliga berörda huvudmän att om man i 

samverkan möter familjen i början av sitt föräldraskap så finns det stora möjligheter att stödja 

och stärka föräldrarna, vilket ska gynna alla familjer men särskilt de familjer som av olika 

skäl är i behov av extra stöd. (Sn/2003:92) Vid den här tiden finns det ingen lokal utvärdering 

av Dalvik färdig, den är klar i augusti 2003. (Ahlgren, 2003, s. 3) 

I planen för utbyggnad nämns Bankeryd, centrala Väster, Råslätt, Gränna, Huskvarna 

centrum, Öxnehaga/ Österängen, Tenhult, Rosenlund/ Ekhagen. Norrahammars projekt 

Knuten benämns här som en familjecentral utan kontinuerlig medverkan från mödra- och 

barnhälsovården. Vidare anförs det att det kommer innebära ökande lokalkostnader men att 

man bedömer att personalresurserna kan finansierares inom befintliga ramar. (Sn/2003:92) 

 I augusti 2002 kommer ytterligare ett inriktningsuttalande. 

”Lokal-LAKO:s gemensamma uppfattning är att det är önskvärt att inriktningen mot en 

fördjupad samverkan mellan öppen förskola, socialtjänst samt mödra- och 

barnhälsovård fortsätter inom ramen för givna resurser. Samverkan ska ske utifrån 

olika lokala förutsättningar och initiativ. För att denna process skall kunna fortgå på 

ett framgångsrikt sätt är det angeläget att såväl landsting som kommun på ett tidigt 

stadium informerar varandra om sina planer avseende såväl lokaler som 

verksamheter.” (Sn/2002:135) 
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Samma dag, 30 augusti 2002, upprättas ett samverkansavtal för en familjecentral i Gränna.  

Byggstart för den nya vårdcentralen med tillhörande familjecentral sker i september 2002, 

några dagar efter att samverkansavtalet har undertecknats. Rekryteringsprocessen för en 

socionom till familjecentralen är redan avslutad och i september 2002 anställs en socionom 

tillika samordnare för familjecentralen. I slutet av september presenteras en 

projektbeskrivning för en försöksverksamhet med socionom/ samordnare på familjecentralen i 

Gränna. (Sn/2003:92) 

2002 är valår och i september genomförs allmänna val. I Jönköping fortsätter 

Socialdemokraterna och Centerpartiet att styra. (Valmyndigheten b, 2011) 

I slutet av juni 2003 skickas en ansökan in till Länsstyrelsen i Jönköpings län om 

utvecklingsmedel till tidiga insatser för barn till missbrukare och för barn i våldsmiljöer. I 

ansökan anförs samma beskrivning av familjecentralen i Gränna som tidigare anförts, d v s 

ingen specifik inriktning mot grupperna bortsett från att målet med socialtjänstens medverkan 

är att de ska nå de barn och familjer som har tecken till en ogynnsam utveckling, samt att 

erfarenheterna visar att det är i den grupp som det finns många barn till missbrukare och barn 

i våldsmiljöer. Pengarna söks retroaktivt från 1 februari 2003 och två år framåt, vilket 

socialnämnden när de tar sitt formella beslut om ansökan i augusti 2003 får veta har 

meddelats är möjligt genom underhandskontakter med länsstyrelsen. (Sn/2003:262)  

I länsstyrelsens inbjudan till att söka utvecklingsmedel angavs som villkor för att beviljas 

medel att projekten skulle syfta till att bygga upp en egen strategi för arbetet med tidiga 

insatser för barn till missbrukare eller barn i våldsmiljöer. Medel beviljades inte för ordinarie 

pågående verksamhet och utgick i högst två år. (LstJ/704-2720-03)  

Något projekt upplevde inte politikerna att det rörde sig om dock. 

”Jag kommer inte ihåg om det startades i projektform, jag är inte så säker på det, utan 

det startades ett antal familjecentraler systematiskt, det var inga projekt, det las in i 

budget över tid.”
27

 

Samverkansavtalet som upprättas i Gränna är i stort sett identiskt med det som upprättades för 

familjecentralen på Dalvik. Det som skiljer sig åt är att familjecentralen inte längre benämns 

som en så kallad familjecentral utan som en familjecentral. Likaså har ett begrepp från 

skolans värld lånats in i den andra programpunkten. Nu ska den gemensamma verksamheten i 

samverkan med föräldrar främja en god uppfostran, allsidig personlighetsutveckling, gynnsam 
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fysisk, social och pedagogisk utveckling för förskolebarn. (Sn/2003:92) Här blir det också 

tydligt att familjecentralspolicyn börjar närma sig en högre grad av institutionalisering.  

De problem som anförs till familjecentralen i Gränna skiljer sig delvis åt från Dalvik. 

Vårdcentralen har beskrivit att de kommer i kontakt med många familjer med en social 

problematik, vilket inneburit att de utökat sin kuratorstjänst. (Sn/2003:92) 

På plats i Gränna fanns också en vårdcentralschef som hade ett intresse i familjecentraler. 

”/…/det var egentligen landstingets chef /…/ vårdcentralschef, som tyckte både att man 

skulle bygga ut vårdcentralen, att det behövdes, men också var inne på de här tankarna 

med familjecentral. Lite var det hon som drev det och sen hade kontakt med kommunen 

och med socialtjänsten och då började de planerna komma. Egentligen tror jag ju att 

det var tack vare henne som det egentligen blev en etablering just i Gränna för annars 

kanske inte det var det första området som man hade tänkt.”
28

 

Det antyds även att landstinget upplever att de får göra socialtjänstens jobb.  

”De såg väl just det samverkan, framförallt då kanske med socialtjänsten och att man 

tyckte att det var långt till dem, in till Huskvarna, och att när man ringde om någonting 

så skulle det verkligen vara någonting som var jätteproblem. Det var inte det här att 

man kunde få hjälp tidigt/…/”
29

 

Öppna förskolan å sin sida upplevde att de inte hade en tillräcklig besöksfrekvens. Redan 

1995 hade förskolläraren på öppna förskolan i Gränna skickat en skrivelse till socialtjänsten 

om att de inte nådde många föräldrar som de bedömde hade behov av stöd i sin föräldraroll. 

(Sn/2003:92) Att öppna förskolan inte nådde ut till alla var en gemensam upplevelse hos 

tjänstemännen. Att då närma sig BVC där en större population passerade trodde man skulle 

innebära att fler såg öppna förskolan och ville delta i verksamheten.  

Socialtjänsten å andra sidan anförde att de upplevde att flera familjer från Gränna hade 

kommit i kontakt med socialtjänsten för första gången, genom såväl ansökan som anmälan, 

vilket senare omformuleras till en ökning i den interna utvärderingen som gjordes 2004. 

(Sn/2003:92) En liknande upplevelse, generellt för kommunen, uttrycks av politikerna och då 

talar de om ökningar också. 

”/…/Det kan väl vara så, när jag var ordförande i områdesnämnderna då och sett 

inflödet av ärenden av barn och ungdom att det har ökat och anmälningar om 

missförhållanden har växt så har man då insett att vi måste göra någonting/…/”
30
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I sin ansökan till länsstyrelsen om utvecklingsmedel säger man att man vidare kan utgå från 

att mörkertalet är stort rörande barn till missbrukare och barn som lever i våldsmiljöer. 

(Sn/2003:262) Omständigheten, en upplevelse av ökningen av antalet ärenden, definierades 

därmed som ett problem.  

Vidare skriver man att ett allmänt motiv som anges för inrättandet av familjecentraler är 

förändringar i samhället som medfört att det naturliga överförandet av kunskaper om barn 

mellan generationer saknas alltmer och att samhället därför måste kliva in. Dock anser man att 

detta inte märks så tydligt i Gränna. (Sn/2003:92) Således definierar man en omständighet 

som ett problem, för att sedan definiera det som en omständighet igen i den lokala kontexten. 

(Jfr Kingdon, 2011, ss. 90-115) 

I april 2003 ansöker sociala områdesnämnden väster om utvecklingsmedel från Länsstyrelsen 

till en familjecentral i Bankeryd, samma utvecklingsmedel som använts till Gränna 

familjecentral. Politiskt beslut för ansökan fattas i maj 2003. I ansökan anförs det att genom 

att närma sig MVC och BVC, som upplevs av föräldrar som obligatoriska, kan man på ett 

naturligt sätt slussa in socionomen när det finns oro för barn till missbrukare eller för barn 

som befinner sig i familjer där våld och övergrepp förekommer. Vidare anför man att tröskeln 

för BVC att anmäla till socialtjänsten upplevs som för hög. I ett odaterat dokument från 

planeringsgruppen som förberett familjecentralsetableringen i Bankeryd nämns endast ett 

argument för familjecentralen, att Bankeryd är ett inflyttningsområde med många 

småbarnsfamiljer/föräldrar och att behovet av en gemensam, naturlig mötesplats med 

samverkan mellan olika verksamhetsområden är stort. Verksamheten påbörjas i november 

2003. Då har landstinget dragit sig ur lokalfrågan och beslutat att inte flytta BVC och MVC 

till andra våningen i det hus där vårdcentralen ligger, utan öppna förskolan och socionomen 

flyttar in på andra våningen i en mindre lokal. (Sn/2003:232) 

Översättningsprocessen har således tagit ett ytterligare steg mot institutionalisering, 

familjecentral har kommit att bli ett i hög grad institutionaliserat begrepp. Policyn har 

successivt börjat lämna riskgrupperna som problem bakom sig och behov definieras utifrån 

hur stor den generella målgruppen i området är, d v s hur många barnfamiljer som finns i 

området. Familjecentralspolicyn kommer alltmer anta en förpackning i form av en generell 

insats till barnfamiljer, snarare än en metod för att tidigt upptäcka barn i riskmiljöer.  

Detta syns även i Luppens utvärdering av familjecentralen Dalvik som publiceras i augusti 

2003. I den lyfts det fram att förutsatt att syftet är att undvika kostnadskrävande insatser 

längre fram så behöver de utveckla sitt stöd till de riskgrupperna. (Ahlgren, 2003, s. 27) 
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I november 2003 skriver Kristdemokraterna en interpellation till landstingsstyrelsens 

ordförande rörande hur arbetet går med familjecentralerna. I svaret anges att frågan är upp till 

de Lokal-LAKO som finns i kommunerna och att både kommun och landsting ska se att det 

finns praktiska förutsättningar och möjliga effektivitetsvinster genom att samordna 

verksamheterna i en familjecentral. (LJ/Dnr 010703) 

Ett halvår efter utvärderingen av Dalvik publicerats gör P4 Jönköping ett reportage om 

familjecentralen Dalvik och om utvärderingens resultat. Företrädare för familjecentralen och 

för landstingets barnhälsovårdsutvecklingsenhet refererar till utvärderingen som att det enda 

negativa som lyfts fram varit att verksamheten varit alltför kvinnoinriktad. De uttrycker en 

önskan om att det skulle finnas betydligt fler familjecentraler. (Sveriges Radio P4 Jönköping, 

2004)  

Några månader efteråt, i april 2004, publicerar Skolverket, Socialstyrelsen och Statens 

folkhälsoinstitut som räknar på de samhällsekonomiska kostnaderna för omfattande sociala 

problem i vuxen ålder och ställer det i relation till vad förebyggande insatser kostar. De 

poängterar dock att det är viktigt att undersöka vilken effekt förebyggande eller tidiga insatser 

har och att det saknas kunskap inom det området. (Skolverket, Socialstyrelsen, Statens 

folkhälsoinstitut, 2004, ss. 7-11) 

I december 2004 tar socialnämnden beslut om att framställa till kommunstyrelsen om 

inrättandet av en permanent socionomtjänst i Gränna från och med 1 juli 2005. Beslutet 

motiveras med att man bedömer att socialtjänsten har ökat sina möjligheter att nå familjer i ett 

tidigare skede. (Sn/2003:92) 

Tiden har löpt fram till februari 2005 när representanter för familjecentralernas 

samarbetsparter presenterar sitt förslag till familjecentralspolicy. Policyn berör fortsatt 

utveckling och drift av familjecentraler. Återigen har en plan upprättas för utbyggnad av 

familjecentraler. Dalvik och Gränna betecknas som befintliga familjecentraler med 

samverkansavtal. Bankeryd, centrala Väster/ Hälsan och Råslätt betecknas som pågående 

utvecklingsarbete med ej tecknade samverkansavtal. Knuten i Norrahammar får epitetet 

familjecentralsliknande verksamhet med ännu ej tecknat samverkansavtal. På Öxnehaga och i 

Huskvarna konstaterar man att de är beslutade familjecentraler med ännu ej tecknade 

samverkansavtal. I Tenhult och på Rosenlund finns ett konstaterat behov, men 

utvecklingsarbetet har inte påbörjats. Vad behoven grundar sig i redogör man inte för. 

(Sn/2005:82) Familjecentralspolicyn har i det här skedet uppnått en så hög grad av 
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institutionalisering att behov, d v s problem, inte längre behövs anföras till familjecentralerna 

för att kunna förverkliga dessa.  

I själva policyn har man kommit att definiera familjecentraler som en mötesplats för 

barnfamiljer inom ett geografiskt avgränsat område där skol- och barnomsorgsförvaltningens 

öppna förskola samverkar med delar av landstingets mödra- och barnhälsovård samt med 

delar av socialtjänstens barn- och ungdomsverksamhet i ett familjecentrerat arbetssätt. Vidare 

ska familjecentralens verksamhet medverka till att stärka barnfamiljernas nätverk, bredda 

familjeutbildningen och samordna stödet till barnfamiljerna. Här i konstateras det också att en 

verksamhet kan betecknas som en familjecentral, även om inte samtliga berörda verksamheter 

till fullo är inrymda i en gemensam lokal. Dock krävs en etablerad, schemalagd och 

kontinuerlig samverkan mellan verksamheterna för att begreppet familjecentral ska användas. 

Vidare säger man att i samband med ny- eller ombyggnad av respektive verksamhetslokaler 

ska samlokalisering av de involverade verksamheterna övervägas, vilket jag kommer 

återkomma till senare. 

I policyhandlingarna har det också upprättats en mall för samverkansavtal. Här har ett antal 

begrepp och formuleringar ändrats. 

”Parterna skall i familjecentralen samverka vad avser tidiga insatser för barn i 

förskoleåldern och deras föräldrar, varvid följande mål skall gälla för den 

gemensamma verksamheten: 

- genom långtgående samverkan medverka till att skapa en god hälsovård och social 

service till barn i förskoleåldern och deras föräldrar. 

- i samverkan med föräldrar främja en trygg anknytning, allsidig 

personlighetsutveckling, gynnsam fysisk, social och pedagogisk utveckling för 

förskolebarn. 

- parterna skall gemensamt särskilt följa utvecklingen hos barn och deras familjer 

som visar tecken på en ogynnsam utveckling.” (Sn/2005:82) 

Längre in i avtalet har man specificerat en ansvarsfördelning mellan parterna. Samtliga parter 

ska samarbeta med övriga verksamheter. Utöver det ska barnmorskemottagningen och 

barnavårdcentralen arbeta enligt kravspecifikation från landstinget. Öppna förskolan ska 

arbeta enligt det nationella måldokument som finns för öppna förskolor, medan socialtjänsten 

ska bedriva socialt förebyggande arbete med fokus på tidiga insatser samt råd och stöd till 

enskilda individer och grupper. Således vilar samtliga parter förutom socialtjänsten på 

omfattande definitioner av sina funktioner och sitt ansvar. (Sn/2005:82) 
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Samordnarens funktion har definierats till att dens uppgift är att bevaka helhetssynen på 

familjecentralen, utveckla samverkansformer samt följa upp och redovisa de insatser som görs 

på familjecentralen. Denna ska ha 10-20 procents tjänstgöringsgrad som samordnare vilket 

finansieras med en tredjedel var av landsting, skol- och barnomsorgsförvaltning samt 

socialtjänsten. (Sn/2005:82) 

Genom upprättandet av policydokumentet har familjecentralen som idé färdats tillbaka till 

beslutsfattarna och återigen antagit en ny förpackning. Översättningen präglas av 

institutionella begrepp och ord som i sin tur behöver översättas i praktiken. Flertalet 

intervjupersoner lyfter fram samverkan som ett av de begreppen. 

”/…/Samverkan är ju ett ord idag som är väldigt poppis. Det pratar man ju inom alla 

verksamheter egentligen. Då tror man att bara samverkan så ska allting lösa sig, så 

enkelt är det ju inte där heller./…/”
31

 

Flertalet av begreppen definieras i ett motsatsförhållande, vi vet vad god hälsovård är genom 

att vi vet vad dålig hälsovård är.  

Samtidigt tillskrivs familjecentralen en mångfald av funktioner och målsättningar. Vissa 

pratar om att andra föräldrar ska fungera som modeller och förebilder för hur man kan vara 

med sitt barn. Andra pratar om en flytande målgrupp, barn upp till 12 år eller för den delen 

tonåringar också. Vissa lyfter fram ett ännu vidare begrepp där familjecentralen blir ett nav i 

samhället kring barn och barnfamiljer och har vidsträckta samarbeten med såväl offentliga 

aktörer som ideella och privata aktörer. Genom att policyidén färdas fram och tillbaka så antar 

den en mångfald av inkarnationer, vilket gör att praktiken säkerligen ser olika ut på de olika 

familjecentralerna. (Jfr Erlingsdóttir, 1999, ss. 158-171) 

Under tiden finns inget mobiliserat motstånd till familjecentralerna. På Öxnehaga invigs en 

familjecentral 2 maj 2005. (Öxnehaga vårdcentral, 2005) 

” /…/där drev BVC-sköterskorna det, kanske mödravården var lite mindre, men alla 

var på tåget när man öppnade den, då ville man, de från landstingspersonalen ville 

väldigt gärna och de var väldigt mycket för det att man skulle göra mycket ihop och 

såna saker./…/”
32

 

Ett nytt samverkansavtal skrivs för Gränna baserat på mallen från policydokumentet i januari 

2006. (Sn/2006:100) Samma månad invigs Huskvarna vårdcentrum med familjecentral. 

(Informationsavdelningen, Landstingets kansli, 2006) 
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I Huskvarna fanns ett visst motstånd från landstingets personal och det fanns även en oro 

inom socialförvaltningen. 

”/…/när man startade i Huskvarna - måste vi detta, tyckte en del från 

landstingspersonalen - vi som inte vill det då, vi som vill jobba som man alltid har 

gjort, måste vi in i detta./…/”
33

 

Oron inom socialförvaltningen handlade om att det flyttades resurser från projektet 

Lejonhjärtat, som jag nämnt inledningsvis, ner till den nya familjecentralen. 

” /…/man tänker att då kommer inte de familjerna följa med ända ner till vårdcentralen 

i Huskvarna, att det är för långt att ta sig. Det tror jag säkert, att det fanns en jättestor 

farhåga./…/”
34

 

I februari 2006 skickar kommunen ett påskrivet samverkansavtal för familjecentralen i 

Huskvarna till landstinget som inte skriver under det för ens i september samma år. 

(Sn/2006:250) 

Den 15 maj 2006 gör barnhälsovårdens utvecklingsenhet på landstinget ett utspel i P4 

Jönköping. Med hänvisning till en utredning från Statens folkhälsoinstitut, vars slutsatser är 

att enbart en fjärdedel av de familjer som skulle behöva hjälp nås av socialtjänsten, så lyfts 

familjecentraler fram som en lösning. I inslaget intervjuas även en person från Socialstyrelsen 

som säger att man på nationell nivå anser att familjecentraler är ett koncept som fungerar. 

(Sveriges Radio P4 Jönköping, 2006) Personen från Socialstyrelsen som intervjuas har 

tidigare haft en ledande position inom Jönköpings kommuns socialförvaltning.
35

  

I augusti 2006 skrivs ett samverkansavtal enligt mallen på för familjecentralen på Råslätt, 

benämnt som familjecentralsliknande verksamhet inledningsvis i avtalet. (Sn/2006:272) 

Som läsaren har kunnat se ovan så sker det under de här åren en otroligt snabb 

utveckling. Familjecentralen som policyidé tar sin tydliga plats i samhället och tycks över tid i 

stort sett inte behöva argumenteras för. I politiken råder en hög konsensus. 

” /…/Jag har upplevt att det där har funnits en bred samstämmighet både politiskt och 

bland tjänstemän. Så jag har inte upplevt att det varit några diskussioner alls 

egentligen, det är mer resursfrågan som har styrt takten i utvecklingen./…/”
36

 

En tjänsteman resonerar så här kring den höga konsensus som råder under den här 

tidsperioden: 
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”Nej, jag tror faktiskt inte att jag träffade på några som sa blankt nej. Det hade nog 

vart dels för inopportunt och dels tror jag inte att man hade några såna starka nej emot 

utan samverkan har nog för samtliga partier varit ett honnörsord och något som man 

ska försöka åstadkomma./…/”
37

 

Vidare beskrivs det hur man aktiv undviker att hamna i förhandlingssituationer rörande 

familjecentraler utan man försöker lämna ifrån sig förslag som redan har nått hög konsensus i 

tjänstemannaled. 

”/…/Det är då jag menar igen att det behövs många dialoger. Om det direkt blir en 

förhandlingsfråga, om dina resurser och mina resurser, då är det väldigt lätt att det går 

i baklås./…/”
38

 

Likaså upplever man från tjänstemannahåll att politikerna inte kräver några större 

utläggningar om familjecentralernas varande. 

”De har nöjt sig med de luddiga svaren att vi har en chans att komma in tidigare och 

träffa familjerna. De har nöjt sig med det. Fast vi inte kan visa siffror på det.”
39

 

Hösten 2006 genomförs återigen allmänna val. I Jönköpings kommun bildar de borgerliga 

partierna allians tillsammans med Miljöpartiet. Socialdemokraterna får kliva åt sidan. 

(Valmyndigheten, 2006) 

Sammanfattningsvis, hur kan vi då förstå vad som händer under den här tidsperioden? I och 

med Dalvik så har policyfönstret för familjecentralspolicyn öppnats. Genom en hög 

konsensus i det politiska flödet så upprätthålls kopplingen mellan det politiska flödet och 

problemflödet. Nya problem behöver inte tillskrivas familjecentralspolicyn att lösa i den grad. 

Tiden präglas av en översättningsprocess där familjecentralspolicyn kommer att nå en hög 

grad av institutionalisering. Översättningen förblir svårförpackad och når en mångfald av 

inkarnationer. Familjecentralerna kan således etableras i hög takt, genom att 

familjecentralerna ses som förgivettagna. Policyentreprenörerna blir aktivare i det politiska 

flödet såväl på lokal nivå, där jag visat på ett litet axplock av utspel, samt på nationell nivå där 

företrädare för starka myndigheter lyfter fram förebyggande arbete och tidiga insatser som 

vägen att gå. Under tiden finns det inget etablerat motstånd som kan belägga sina åsikter på 

ett sätt som vinner stöd. Perioden präglas av samförstånd till den grad att en granskning av 

etableringsprocessen ses som otrolig, vilket dokumentering av avstamp från praxis och 

regelverk indikerar.  
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Koloss på lerfötter 2007-2008 

I oktober 2007 publicerar Luppen kunskapscentrum en kunskapsöversikt rörande 

familjecentraler. Initiativ till rapporten har tagits från landstingets 

barnhälsovårdsutvecklingsenhet. Slutsatsen är att det finns bristande kunskaper om vad 

familjecentraler är och vad dess effekter är. Därmed manar rapporten till en viss försiktighet 

rörande etableringen av familjecentraler och uppmärksammar behovet av att kritiskt granska 

och utvärdera verksamheterna. (Enell, 2007, s. 3) 

Reaktionerna låter inte vänta på sig. Både från familjecentralens förespråkare och från dess 

kritiker blir det här en stöttesten. 

” /…/det var inte nådigt för henne. När hon skulle presentera det resultatet bland de 

som verkligen brann för detta och trodde på detta, därför att där var det ju som så att 

det fanns inga utvärderingar som kunde peka på att det fanns ett resultat och egentligen 

är det ju inte så konstigt för det hade ju inte hållt på så länge./…/”
40

 

”/…/Däremot kan jag tycka att, det som skedde när den här kunskapsöversikten las 

fram, så tycker jag att man överreagerade från de som också brann så oerhört för den 

här idén och trodde att den skulle lösa allt här och nu. Det är ju också en överreaktion, 

för allting tar ju tid./…/”
41

 

Särskilt inom vissa delar av landstinget ger kunskapsöversikten kraft till ett motstånd som 

funnits tidigare men som inte varit etablerat i den grad att de kunnat belägga sin kritik. 

”Det hakade landstinget upp sig på jättemycket ett tag. Särskilt utav chefer, men 

politikerna har ju ändå varit positiva i landstinget också till familjecentraler./…/”
42

 

I november 2007 skickas samverkansavtalet för familjecentralen i Norrahammar till 

kommunen för underskrift. Det returneras underskrivet först i slutet av januari 2008. 

(Sn/2007:263) Samma månad, i november 2007, öppnas familjecentralen på Väster. 

(Sjukvårdsadministrationen, Jönköpings sjukvårdsområde, 2007) Officiell invigning sker i 

januari 2008. (Sjukvårdsadministrationen, Jönköpings sjukvårdsområde, 2008) 

Vid samma tid, i januari 2008, görs en ansökan från Jönköpings sjukvårdsområde till 

planeringsdelegationen inom landstinget om att få starta en familjecentral i Tenhult. Inget 

beslut fattas i frågan. (LJ/LK08-0059) 

Socialstyrelsen släpper i april 2008 sin nationella kunskapsöversikt över familjecentralerna, 

där de anser att det behövs forskas ytterligare kring familjecentralerna och att detta bör ske 

inom den akademiska världen. (Socialstyrelsen, 2008, ss. 2, 73) 
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I Jönköpings kommun blir det stopp för familjecentralsetableringarna. Den dåvarande 

sjukvårdschefen för Jönköpings sjukvårdsområde sätter ner foten. 

”/…/Men just då när det kom att vi inte når de här familjerna som vi egentligen inte 

ville nå vet jag ju att Emil Svensson
43

 tyckte att vi kan inte fortsätta bygga ut här om vi 

inte vet att det ger de effekterna som vi vill, ger något mervärde. Då får vi stanna.”
44

 

Han lyfter vidare kravet på att verksamheten ska vara evidensbaserad. 

”Det tror jag berodde på den chefen som var då inom landstinget, Emil Svensson
45

. Att 

det var han som mer ställde det kravet att det mer skulle vara evidensbaserad 

verksamhet. Han visade ett tydligt ointresse för familjecentraler kan jag tycka./.../”
46

 

Hur kan vi då förstå vad som händer i det här skedet? Genom att det i två kunskapsöversikter 

finns antydningar till att det finns bristande kunskaper om familjecentralernas effekt kommer 

problemet rörande kostnadseffektivitet som tidigare har använts för att legitimera 

familjecentralerna att vändas till att diskreditera familjecentralerna. Policyfönstret stängs 

således av ett annat problem än det som öppnade fönstret från första början. Att tillskriva en 

enskild person inom landstinget detta skulle vara att helt avvika från tidigare teoretiska 

kunskaper och framförallt att höja enskilda individers handlingar till en nivå som det inte 

finns någon rimlighet i. Här i bör man snarare återvända till den förvaltningspolitiska trend 

som jag redogjorde för i inledningen av denna uppsats. Sverige präglas under den här tiden av 

NPM, överallt i den offentliga sektorn har kvalitet, mätbarhet och kontroll blivit ledande ord. 

(Erlingsdóttir, 1999, ss. 199-206) Tidigt ut i den här processen var framförallt hälso- och 

sjukvården vilket inte gör det orimligt att anta att kritik av den här arten kan ges större 

politiskt spelrum hos landstinget.  

Socialtjänst utan egen agenda 

En familjecentral är inte enbart socialtjänsten. En slutsats av min studie är att socialtjänstens 

snarare är väldigt lite av en familjecentral. Familjecentralspolicyn har kommit att definieras 

av framförallt landstingets verksamheter som kommer från ett skilt men ändå snarlikt 

organisatoriskt fält. BVC och MVC har således genom inträdet i familjecentralerna kommit 

att delvis separera sig från ett medicinskt orienterat fält till att bilda ett folkhälsofält. Som 

tidigare belagt är BVC-sköterskorna en stark profession med en stor legitimitet. I 

utvecklingen av familjecentralerna och familjecentralspolicyn har dessa getts stort utrymme. 
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Det är inte för ens 2005 som vi kan finna begrepp i samverkansavtalen som är bekanta med 

rådande trender inom socialt arbete, så som anknytningsteori. (Sn/2005:82) 

Genomgående i min empiri så är socionomens roll på familjecentralen svagt definierad och 

när den är definierad så definieras den av de andra professionerna. 

”Jag tror att det resonemanget som fanns, att socialtjänsten skulle vara närvarande, 

för förskollärarna har ju också en hygglig blick för saker och ting, att man då enkelt 

skulle kunna kontakta socialsekreteraren och att föräldrar själva skulle kunna kontakta 

socialsekreteraren och diskutera. Det fanns det ju någon slags idé om. Likadant 

barnmorskorna och dem - att de skulle kunna samråda med socialsekreteraren. Man 

såg socialsekreteraren väldigt mycket som en samrådspartner/…/”
47

 

”Man stöttar BVC: s funktion. Så ser vi det väldigt mycket./…/”
48

 

Definitionen är till den grad att det ibland upplevs som ett avsteg från socialtjänsten egentliga 

uppdrag. 

”/…/vi gör ju det lite olika mycket men i alla fall socionomen är med och gör en del av 

föräldrautbildningarna till exempel, att det inte alltid måste vara BVC-sköterskan som 

håller i alla delarna eller MVC-sköterskan, gör att du får chans att prata om ditt 

område och kanske ge föräldrarna mer, men då blir det ju generellt till alla föräldrar 

och det tror jag också är ett värde i det även om det egentligen är att slänga pärlor för 

svin, de behöver det inte för de klarar sig utan det, men då höjer det kanske lite värdet i 

deras föräldraskap och det blir lite bättre för deras barn även om det hade varit fullt 

tillräckligt om de inte fått det./…/”
49

 

”Risken är ju det att vi höjer ambitionen men att vi lägger våra resurser på fel 

personer, fel familjer, det går till familjer som inte egentligen ska ha våra resurser. Det 

är väl den risken vi tar med detta, men där vi istället har sagt att även om vi utvidgar 

vårat område och träffar fler familjer än vi borde göra eller har behov av att göra 

egentligen så höjer vi värdet för de familjerna tror vi.”
50

 

Samtidigt finns det en rädsla för att definiera socionomens plats och profession på 

familjecentralen. 

”För att det finns det här motståndet till socialtjänsten och samtidigt att man nog inte 

vill släppa in socialtjänsten i sina arbetsuppgifter, men det är bra om de är där när vi 
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behöver dem. Då tänker jag att då ligger socionomerna lite lågt för att de är glada att 

de överhuvudtaget får vara med där, börjar de ställa krav så blir de utputtade.”
51

 

Vad som händer här kan förstås som isomorfism. Genom en mimetisk isomorfism så formar 

sig den osäkra organisationen, i det här fallet socialtjänsten, på ett imiterande vis efter en 

organisation som de uppfattar som mer legitim, BVC. (Blom, 2006, ss. 181-182) Således tar 

sig socialtjänsten en roll som en organisation för alla, istället för den traditionella 

socialtjänstens roll som en organisation utifrån behov. Hur utvecklad isomorfismen är i den 

praktiska vardagen lämnar jag obesvarat då det inte faller inom min studies ramar, men 

profileringen på policynivå talar sitt tydliga språk. Avslutningsvis vill jag lyfta in följande 

svar på frågan om man upplevde att landstinget sköt över ansvar till kommunen. 

”Vet inte det, har aldrig hört det faktiskt i från vårat håll, att man kände den rädslan 

eller tyckte inte det var rätt premisser. Vi ville väl så gärna med där så vi brydde oss 

inte om det.”
52

 

Samlokaliseringsfrågan 

En viktig del i familjecentralerna som lyfts fram i diskussionen är den om samlokaliseringen. 

”En familjecentral, de ska jobba förebyggande och sen att man ska samverka. Det är ju 

ändå det som är vitsen med en familjecentral, och att man ska ligga ihop. Jag kallar 

inte det familjecentral när man inte är samlokaliserade, när det ska vara både från 

landstinget och från kommunen. Då är det ju mycket lättare att samverka/…/”
53

 

Genomgående lyfter samtliga intervjuade fram värdet av att sitta under samma tak. Samtidigt 

konstateras det i policydokumentet från 2005 att en verksamhet kan betecknas som en 

familjecentral, även om inte samtliga berörda verksamheter till fullo är inrymda i en 

gemensam lokal. I dokumentet lyfter man också fram att det i samband med ny- eller 

ombyggnad av respektive verksamhetslokaler övervägas att samlokalisera de involverade 

verksamheterna. (Sn/2005:82) 

Dock har exempelvis Knuten i Norrahammar bytt lokaler utan att för den delen 

samlokaliseras. Landstinget beskrivs här som byggherren i frågan, lokalfrågan är upp till 

landstinget, till skillnad från lydelsen i policydokumentet. 

”Hittills har det gjort det, helt klart, det har blivit familjecentraler där de har byggt.”
54
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”/…/det är dem som har drivit det. Visst är det så. Vi får inte med oss landstingsfolket 

ut om vi skulle bygga lokaler. Det tror jag inte, det har vi inte ens prövat. Vi har liksom 

köpt att det är de villkoren.”
55

 

Genom formuleringarna i policydokumentet finns det dock en upplevelse av att 

samlokaliseringen är ett mål som inte enbart är prat utan även handling. 

”Det är inget som vi har diskuterat alls egentligen. Utgångspunkten har väl varit att det 

ska vara på samma ställe, sen om det inte blivit så det är nog inget politiker har 

diskuterat direkt.”
56

 

Detta kan beskrivas som organiserat hyckleri, en inkonsistens inom organisationen. Genom 

att hänvisa till ett beslut om en önskan, som inte är förknippat med faktiskt handlande så kan 

man tysta kritik, skapa en högre tillfredställelse och hantera motstridiga krav. (Brunsson, 

2007, ss. 111-133) Det hela kan illustreras med följande citat: 

”/…/Det är klart att har man ett tydligare mål på det planet då måste man ju skaka 

fram också lokalfrågorna. Men alltså jag tycker att det är önskvärt att det ska vara 

samlokaliserat.”
57

 

Epilog 

Vindar vänder och tider förändras. Det skulle vara oriktigt att lämna mitt resultat utan att säga 

något om vad som hände efter 2008. Etableringsprocessen må ha stannat av i Jönköpings 

kommun men i övriga länet fortsatte etableringarna. Kristdemokraterna hade starkt ökat sitt 

inflytande i landstinget i och med valet 2006 och de agerade policyentreprenörer i frågan med 

ett av sina dåvarande landstingsråd i spetsen.  

I oktober 2009 publicerar Folkhälsokommittén i Västra Götalandsregionen en utvärdering av 

familjecentralerna i Västra Götaland, skriven av Agneta Abrahamsson, Vibeke Bing och 

Mikael Löfström. I studien vänder de sig negativa till trenden av att göra randomiserade 

kontrollerade studier, som de väljer att kalla för golden standard, och menar att deras studie 

har genomförts för att förebygga förminskat tänkande och falska förhoppningar om 

dramatiska förändringar som de menar på används för att öka användandet av så kallade 

golden standard-utvärderingar. (Abrahamsson, Bing, & Löfström, 2009, ss. 1-3, 50)  

Studien kommer att användas som ett slagträ i debatten kring familjecentralerna och har 

omnämnts i de intervjuer som jag genomfört. 
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I februari 2011 beslutar landstinget om att etablera en familjecentral i Tenhult som beräknas 

öppna i september 2011, tre och ett halvt år efter den första ansökan. (LJ/LK11-0048)  

I skrivande stund pågår arbetet för fullt ute i Tenhult med att anpassa lokalerna för 

familjecentralen. 

6. Diskussion 

I ovanstående resultat har jag redogjort för hur införandet av familjecentralerna i Jönköpings 

kommun kan förstås. Jag har med stöd i agendasettingteori och nyinstitutionell 

organisationsteori analyserat mitt material och sökt efter förklaringsmodeller. Det är tydligt 

att familjecentralerna har vuxit fram i en tid av febrilt sökande efter samverkansformer och 

efter mer kostnadseffektiva insatser. Familjecentralerna kom att vinna sin spridning som 

resultat av den kritik som fanns mot och från barnhälsovården. Å ena sidan anmälde inte 

BVC-sköterskorna sin oro för familjer och barn i den utsträckning som de borde göra, å andra 

sidan lyftes socialtjänsten som en skrämmande organisation med brister i sin relation till andra 

professioner. Socialtjänsten kom således att få bära skulden för det problem som kom att 

definieras. Från socialtjänstens sida såg man familjecentraler som ett tillfälle att kunna åtgärda 

de här problemen. Det fanns en stark koppling mellan problemflödet och det politiska flödet 

där det rådde hög konsensus kring problemdefinitionerna som resulterade i att ett 

policyfönster öppnades.  

En del av attraktionskraften till familjecentralspolicyn kan förstås med den tradition av 

samarbeten som fanns i kommunen sedan tidigare. En annan del av attraktionskraften kan 

förstås i en tid av ökad oro för föräldraskapet. 

När familjecentralspolicyn färdades till Jönköpings kommun gjorde den det i form av en 

omtolkningsbar idé med en svag förpackning. Policyn präglades av institutionella begrepp 

och det blev upp till den lokala kontexten att översätta den. Översättningen kom dock att 

fortsatt präglas av institutionella begrepp varvid de således har blivit upp till varje 

familjecentral att definiera vad de faktiskt är, vill göra och strävar efter. Denna process har 

präglats av en mimetisk isomorfism där socialtjänsten har kommit att imitera barnhälsovården 

för att på så vis legitimera sig i familjecentralerna och i samhället. Socialtjänstens roll i 

familjecentralerna har således blivit försvinnande liten och kommit att definieras av andra 

professioner än socionomerna själva.  
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Tydliga policyentreprenörer i processen har varit barnhälsovårdens utvecklingsenhet och 

Vibeke Bing med inledningsvis Folkhälsoinstitutet i ryggen. På den parlamentariska arenan 

har Kristdemokraterna kommit att bära familjecentralspolicyn som sin pet solution.  

Från att ha varit en långsam och strukturerad process inledningsvis kom processen att präglas 

av samförstånd under flertalet år, där formella krav och praxis, vetenskaplig grund och 

kvalitetskontroll fick kliva åt sidan för etableringarna. Familjecentralspolicyn som idé kom att 

nå en hög grad av institutionalisering. Policyfönstret kom dock att stänga abrupt i samband 

med publicerandet av en kunskapsöversikt som gav vatten på kvarnen för familjecentralernas 

skeptiker.  

I viss mån har det funnits ett organiserat hyckleri, en inkonsistens mellan prat och handling, i 

översättningen av familjecentralspolicyn. Genom att fatta ett beslut om att, vid ombyggnation 

eller nybyggnation av lokaler från en av parterna i familjecentralen så ska samlokalisering 

övervägas, så har man kunnat ducka frågan om att faktiskt samlokalisera familjecentralerna. 

På så vis har man kunnat skapa en högre tillfredställelse inom organisationen, en tro på att 

samlokalisering är möjligt och eftersträvansvärt, trots att empirin visar att det är avsevärt mer 

komplext än så. Jag upplever således att jag har besvarat mina inledande frågeställningar. 

Jag finner det lämpligt att uttrycka beundran för de policyentreprenörer som har 

arbetat med familjecentralspolicyn. Det är för mig imponerande att man i en tid av förändring 

håller fast vid en stark tro på en policy. 

En fråga som väcks av studien är varför familjecentralerna inte läggs ner som en konsekvens 

av att deras policyfönster stängs. En förklaring kan vara den att kritiken som stängde 

policyfönstret kom främst från landstinget. I landstingets värld så var aldrig familjecentralerna 

någon större kostnad, de hade sina vårdcentraler och de hade ett intresse att bygga till och om 

dessa under en period. Deras personal var i behov av lokaler och barnhälsovården och 

mödrahälsovården hade redan en legitimerad existens. Således var det aldrig aktuellt att 

stänga BVC eller MVC, ej heller att flytta för att på något vis markera sitt avståndstagande, 

vilket i mina öron låter som en kostsam process. Från kommunens sida ville man ha 

familjecentralerna så för deras del fanns det inget intresse av att lägga ner verksamheten 

heller. Samtidigt har min studie visat att familjecentralerna, ju längre översättningsprocessen 

går, kommer att legitimeras av annat än de problem de avser att adressera. 

Familjecentralspolicyn når en hög grad av institutionalisering. Värdet i familjecentralerna 

grundar sig inte i de resultat de uppnår utan i vilken tro tjänstemän och politiker har på 

familjecentralspolicyn, hur familjecentralerna lever upp till de institutionella krav som 
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omgivningen ställer. Socialtjänstens mimetiska isomorfism gentemot barnhälsovården 

genererar högre legitimitet till deras närvaro. 

Detta i sig är inget resultat som kan beskrivas som kontroversiellt inom forskarvärlden. I 

specialisering av biståndshandläggningen som genomförts i flera kommuner fanns ett 

liknande sätt att legitimera sin verksamhet genom att orientera sig mot mer legitima 

marknadsideal. (Blomberg, 2004, ss. 94-104) 

Det är inte orimligt att det finns ekonomiska incitament även till familjecentralernas 

bevarande. I resultatet har jag redovisat ett argumentationssätt som innebär att kostnader för 

tidiga insatser och förebyggande insatser ställs i relation till mer omfattande vård. I den 

bemärkelsen är familjecentraler en relativt billig instans. Detta stämmer bra in i det 

resonemang som Ahlgren (2007, ss. 120-122) för om etableringen av öppenvård för barn och 

ungdomar i Jönköpings kommun, där hemmaplanslösningar ställs i relation till kostnaderna 

för institutionsvård och på så vis legitimeras.  

Här i upplever jag att det finns ett tydligt vägskäl. Vill vi låta etableringsprocesser ta den 

vägen som familjecentraler har gjort? I dagens samhälle råder en hög konsensus inom 

politiken kring NPM. Det kan finnas skiljelinjer, självfallet, men att den offentliga sektorn 

möter högre krav på inre kontroll är idag något som inte går att bortse ifrån. Hur mycket man 

än vill säga att familjecentraler enbart är en driftsform så betyder inte det att inte driftsformer 

också kommer möta krav på kontroll, effekt och kvalitet. Genom att inte ta detta i beaktande 

vid etableringen av nya policies så är det lätt att måla in sig i ett hörn. När ett större 

ifrågasättande kommer så har man inga tillräckligt legitima resultat att visa upp. Detta innebär 

ofrånkomligt att värdefulla, säkerligen effektiva verksamheter kommer att få stryka på foten 

för att bevisen för deras värde och deras effekt ligger i omgivningens tro på detta och inte i de 

belägg som krävs. Det går att vara hur kritisk som helst till trenden av evidensbaserat arbete, 

kring den delvis naiva tanken om att samhällsvetenskapliga experiment går att prövas och 

utvärderas på samma vis som naturvetenskapen, men det är ofrånkomligt att dagens 

utveckling kräver att man förhåller sig till detta resonemang. Här utgör kriminalvårdens arbete 

ett gott exempel med deras kontinuerliga utvärdering av behandlingsprogram.  

För att återvända till idéer, eller policies som jag använt mig som begrepp i den här studien, så 

talar man ofta om dess sprängkraft. En slutsats som man kan dra av min studie är att det inte 

är idéer som förändrar världen. Det är problemen och politiken som står för förändringen, 

idéerna är blott kosmetika utan dess bärare. Kingdon är här instämmande och ser att det är 

kopplingen mellan politiken och problemen som öppnar upp för idéerna. (Kingdon, 2011, ss. 
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165-195) Idéerna i sin tur måste aktivt lyftas fram av policyentreprenörer. (Kingdon, 2011, ss. 

116-144) Idéerna må vara förförande precis som Erlingsdóttir (1999, ss. 199-215) lyfter fram, 

men en idé får sitt handlingsutrymme utifrån de problem som den tillskrivs att lösa och utifrån 

den grad av politisk konsensus som råder. Som policyentreprenör kräver detta ett aktivt 

sökande efter problem att säga sig vilja lösa, att följa de politiska strömningarna i samhället 

och ta tillfället i akt när tiden kommer.  

Frågan blir nödvändigtvis då om familjecentralspolicyn inte hade kommit att förverkligas om 

inte problemen kring barnhälsovårdens relation till socialtjänsten hade kommit att definieras. 

På den frågan finns det inga enkla svar, min uppfattning är dock att familjecentralspolicyn 

bärs av starka policyentreprenörer som hade aktivt sökt efter andra problem, andra tillfällen i 

politiken där de hade kunnat realisera sin policy. Vilket handlingsutrymme det hade inneburit 

för policyn och hur själva översättningen hade tagit sig uttryck hade säkert skiljt sig från 

dagens familjecentraler till viss del. Detta bör också vara en lärdom för framtida 

policyentreprenörer. Det gäller att vara taktisk i sitt val av adressering till problem man avser 

sig lösa. Jag kan inte med någon säkerhet säga vilket handlingsutrymme de problem som 

familjecentralerna har adresserats till i sin tur har genererat. Det vi vet av min studie är att 

idén är ytterst omtolkningsbar, vi vet också att socialtjänstens utrymme är decimerat i 

familjecentralerna, inte i form av fysiska personer på plats utan i form av mimetisk 

isomorfism, en osäkerhet i sin egen roll som resulterat i ett imiterande av barnhälsovården. 

Det Erlingsdóttir (1999, ss. 158-171) lyfter fram är att omtolkningsbara idéer ger mer 

handlingsutrymme för översättarna av idén. Det jag anser mig ha observerat i studien är att 

omtolkningsbara idéer, i det här fallet familjecentraler, knyts till en stor mängd problem och 

ofta stora problem i den bemärkelsen att problemen också innehåller en hög grad av 

institutionaliserade sanningar. Jag bedömer att det också påverkar det handlingsutrymme som 

policyn i praktiken får. Huruvida det går att generalisera till andra etableringsprocesser är upp 

till forskningen att undersöka. 

Förslag till vidare forskning 

Jag anser att det är relevant att vidareutveckla forskning om organisationsförändringar. Det är 

i det yttersta ett sätt att synliggöra svagheter och styrkor i processen och att upplysa för att på 

det viset göra det möjligt att förändra. Är vi inte medvetna om hur dessa processer går till 

kommer etableringen av policies att ligga utanför vår handlingsram.  

Rörande familjecentraler bedömer jag att det idag är ytterst svårt att bedriva forskning, 

framförallt inte rörande effekt. Familjecentralerna är präglade av institutionella begrepp som 
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säger förvånansvärt lite om faktiskt utförande eller konkreta mål. Det går säkerligen göra 

specifika studier av specifika familjecentraler, men longitudinella studier skulle begränsas av 

att det inte skulle gå att utröna vad för familjecentral den undersökta personen faktiskt hade 

kontakt med. Således skulle det bli svårt att dra några generella slutsatser av sådana studier. 

En möjlig väg att gå dock är att göra flerfallsstudier och undersöka möjligheten att dra 

aggregerade analytiska slutsatser. 

Dock skulle det vara intressant att göra studier om enskilda fenomen på familjecentralerna för 

att se hur dessa påverkar outputen. Här är det dock viktigt att forskningen tillåts vara med i ett 

planeringsstadium för att kunna mäta förändring.  
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Bilagor 

Bilaga 1 

Förfrågan om forskningsintervju 

 

Hej! 

 

Jag studerar vid socionomprogrammet på Hälsohögskolan i Jönköping. 

Jag hör av mig till dig med anledning av att jag skriver min kandidatuppsats inom ämnet 

socialt arbete. Min studie innebär att jag studerar processen fram till etableringen av 

familjecentralerna i Jönköpings län. Jag tror att du skulle ha mycket att tillföra min studie och 

jag skulle därför vilja träffa dig för en intervju. Intervjun tar ca 1 timme och om du samtycker 

så önskar jag att få banda intervjun för att sedan skriva ut den ordagrant. 

Resultatet av min studie kommer att presenteras i seminarieform samt att den kommer att 

publiceras i lokala och nationella databaser för kandidatuppsatser. 

När jag refererar till vad du delgivit mig via intervjun kommer inga personnamn användas för 

att garantera dig anonymitet. 

 

Jag är tacksam om du kan kontakta mig omgående per e-post eller telefon så vi kan boka en 

tid för intervju. 

 

Vänligen, 

 

Torbjörn Kalin 

E-post: …………………. 

Telefon: ………………….   
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Bilaga 2 

Samtycke 

 

Bakgrund och syfte 

Syftet med denna studie är att belysa och förstå utvecklingen av familjecentraler  

Studien genomförs inom ramen för en kandidatuppsats vid socionomprogrammet, Hälsohögskolan, 

Jönköping.  

Praktiskt genomförande av studien 

Studien består av dels insamling av offentliga allmänna handlingar samt intervjuer. Intervjuerna 

kommer att spelas in i sin helhet och transkriberas. Intervjupersonen kommer att ha rätt att ta del av 

det transkriberade materialet via e-post och kommer därefter att ha en vecka på sig att inkomma med 

förslag på justeringar. Författaren förbehåller sig rätten att avstå från att infoga föreslagna justeringar i 

studien, justeringar kommer i sådana fall att publiceras som en bilaga. Transkribering och analys görs 

av författaren.  

Förfrågan om deltagande 

Intervjupersonen har blivit utvald genom en identifieringsprocess där intervjupersonen har antagits 

besitta intressant och värdefull information. Urvalet grundas på ett sk snöbollsurval där man genom ett 

icke-slumpmässigt urval med hjälp av föregående personkontakter samt genom bearbetning av 

insamlat datamaterial, finner personer som passar ens efterfrågade intervjuprofil.  

Frivillighet 

Intervjupersonen deltar frivilligt i studien och har rätt att avbryta sin medverkan när som helst under 

intervjun.  

Konfidentialitet 

Insamlat material kommer att behandlas konfidentiellt. Materialet kommer att förvaras säkert och 

krypterat. Endast författaren har rätt att ta del av icke-anonymiserat material. Materialet kommer 

endast att användas till ovannämnda studie. Vid redovisning av studien kommer inga personnamn att 

användas för att säkerhetsställa anonymitet i den grad att det inte påverkar studiens kvalitet.  

Samtycke 

Intervjuperson som skriver under detta dokument samtycker till och är väl införstådd i ovanstående 

stycken.  

Underskrift 

 

Namn:  __________________________________  

 

E-post, tel:  ______________________________  

 

Titel:  ___________________________________  

 

Datum:  _________________________________  

 

Kontaktuppgifter: 
 

Hälsohögskolan Student Handledare 

Stiftelsen Högskolan i Jönköping  Torbjörn Kalin Fil. Lic Thorbjörn Ahlgren 

Box 1026  ………………….  …………………. 

551 11 Jönköping Tel: …………………. Tel: …………………. 

Tel: …………………. 
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Bilaga 3 

Intervjuguide 

 

Bakgrund 

Beskriv din yrkesbakgrund och eventuell politikerbakgrund. 

Hur ser du på landstinget/kommunens ansvar för barn, ungdom och familj? 

Hur ser du på familjecentraler? 

- Funktion, dvs. vad ska den göra? 

- Vilken personal/kompetens ska finnas där? 

- Målgrupp 

- Metoder 

 

Beskriv när du första gången kom i kontakt med familjecentraler  

- I vilket sammanhang var det? 

- Beskriv hur du och andra diskuterade? 

 

Jönköping 
Berätta om diskussionen som föranledde planerna på att starta familjecentraler i Jönköpings 

län/ kommun. 

Vem initierade dessa diskussioner? 

Vilka fördelar/nackdelar såg man från landstingets sida? 

Vilka fördelar/nackdelar såg man från kommunens sida? 

Hur förklarar du att familjecentralen blev aktuell i just den här tidsperioden? 

 

Vilket motstånd respektive vilket stöd har familjecentralerna mött i etableringen? 

 

Hur har de utvärderats och vad har resultaten visat? 

 

Vilka utvecklingsbehov tycker du finns på familjecentraler? 

 

Övrigt  

- Är det något du tycker jag har missat att fråga? 

- Vill du tillägga något till det du sagt? 

- Är det någon annan som du anser att jag bör intervjua i frågan? 
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Författarpresentation 

 

Torbjörn Kalin är socionomstudent vid Hälsohögskolan, Högskolan i Jönköping. 

Han kan nås genom följande e-postadress: 

kalin.socialtarbete@gmail.com  

mailto:kalin.socialtarbete@gmail.com

