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Sammanfattning 
 

Studien syftar till att få fördjupad förståelse om kuratorers arbete med att stärka 

föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist, detta genom att beskriva och analysera deras 

arbete på familjecentraler med hänsyn tagen till faktorer som underlättar respektive försvårar 

detta arbete. Stöd i föräldraskapet är en skyddsfaktor som har inverkan på barns livsvillkor och 

huruvida de riskerar att utsättas för omsorgsbrist. Kuratorer verksamma på familjecentraler 

erbjuder samma stöd till alla föräldrar som besöker familjecentralen. Stödet kan bestå av 

enskilda samtal, föräldragrupper, rådgivning med mera. För insamling av empiri har sex 

kuratorer verksamma på fem olika familjecentraler intervjuats. Materialet har analyserats med 

hjälp av de teoretiska begreppen: empowerment – resurser för egenmakt, samverkan – 

integrationsbegreppet och handlingsutrymme. Resultatet visar att familjecentralen som frivillig 

verksamhet både underlättar och försvårar kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för 

att motverka omsorgsbrist. Föräldrar som besöker familjecentralen är ofta motiverade att 

samtala om sitt föräldraskap men det höga besöksantalet kan medföra svårigheter för kuratorn 

att få kontakt och skapa relationer med alla besökande föräldrar. Det framkommer att 

integration och samverkan med olika aktörer är en del av kuratorns dagliga arbete och att 

kuratorn dagligen samverkar både inom och mellan olika familjecentraler samt med externa 

aktörer i närsamhället.  

 

Nyckelord: familjecentral, kurator, empowerment, samverkan, handlingsutrymme, 

föräldraförmåga, omsorgsbrist  
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Abstract 

 
The purpose of this study is to understand the counselor´s work at family centers to strengthen 

parental skills to prevent maltreatment and neglect, this by describing and analyzing their work 

at family centers, taking in to account factors that facilitate or impair this work. Support in 

parenthood is one protection factor that affect children's living conditions and whether they are 

at risk of maltreatment and neglect. Counselors working at family centers offer the same support 

to all parents visiting the family center. The support can consist of individual support meetings, 

parent groups, counseling and more. To collect new information in this area six counselors 

working at five different family centers has been interviewed. The material has been analyzed 

using the theoretical concepts empowerment, resources for empowerment, cooperation and the 

concept of integration. The result indicates that parents visiting the family center often are 

motivated to talk about their parenting, but the high number of visitors can cause difficulties 

for the counselor to get in touch and establish relationships with all visiting parents. It appears 

that cooperation and integration with different actors are part of daily work of the counselor. 

 

Key words: family center, counselor, empowerment, integration, parental skills, 

childmaltreatment and neglect 
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Inledning 
I den samhällsekonomiska debatten under 2000-talet har förebyggande arbete uppmärksammats 

alltmer då utanförskap och psykisk ohälsa medför ökade kostnader inom många 

samhällssektorer (Bing & Abrahamsson, 2011). Förebyggande socialt arbete har långsiktiga 

konsekvenser då fokus bland annat är inriktat på att reducera risker för att det inte ska uppstå 

eventuella framtida problem. Kortsiktigt ekonomiskt tänkande riskerar medföra att 

förebyggande insatser i samhället inte prioriteras vilket kan leda till långsiktiga konsekvenser, 

som till exempel ökad psykisk ohälsa. För att förebyggande insatser ska fungera optimalt krävs 

hållbara strukturer där arbetet riktas brett för att nå så många människor i samhället som möjligt. 

Professionella som arbetar med socialt förebyggande arbete ses av Akademikerförbundet SSR 

som experter på att se till helheten och att se människan i sitt sociala sammanhang. Studier visar 

att socialt förebyggande arbete kan ses som en skyddsfaktor då professionella erbjuder socialt 

stöd och arbetar främjande för goda relationer mellan föräldrar och barn (Akademikerförbundet 

SSR, 2011). Stödinsatser riktade mot barnfamiljer relateras till insatser som är till skydd för 

barnens hälsa och välbefinnande (Lindskov, 2009). Enligt socialstyrelsen (2011) bedöms var 

tionde barn i Sverige vara i riskzon för att utsättas för omsorgsbrist på grund av föräldrarnas 

bristande föräldraförmåga. Stöd och hjälp i föräldraskapet kan medföra ökade möjligheter för 

barnen att få goda livsvillkor och ej utsättas för omsorgsbrist. År 2009 presenterade regeringen 

en Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd – en vinst för alla. Syftet med strategin var 

att utveckla föräldrastödet i form av ett frivilligt förebyggande stöd som erbjuds universellt till 

alla föräldrar. Ett universellt förebyggande stöd innebär att samtliga föräldrar i samhället 

erbjuds samma stöd och hjälp. Målet med strategin är att barns hälsa och utveckling ska främjas 

genom att föräldrar och barn bygger goda relationer till varandra samt att maximera barns skydd 

mot psykisk ohälsa och sociala problem genom att minska riskfaktorer i föräldraskapet 

(Regeringskansliet, 2013).  

 

Familjecentralers huvudsyfte är att arbeta förebyggande, samarbeta och samverka mellan 

yrkesgrupper. Familjecentralernas förebyggande arbete är framförallt till för barns skydd samt 

för att minska användningen av samhällets resurser till exempelvis omhändertagande av barn 

på grund av omsorgsbrist (Hjortsjö, 2005). Enligt en rapport av socialstyrelsen (2008) har 

nyttan av förebyggande arbete på familjecentraler ifrågasatts, vilket också reser frågan om barn- 

och folkhälsoarbetet med att förebygga risker hos alla samhällsgrupper står i motsättning till 

socialtjänstens uppdrag att vara till för specifikt utsatta riskgrupper. Familjecentraler är en 

mötesplats för alla familjer i samhället, detta oavsett om de anses behöva psykosocialt stöd eller 

ej. En grundtanke är att om förebyggande arbete på familjecentraler sker tidigt reduceras eller 

motverkas eventuell framtida problematik (Bing & Abrahamsson, 2011). För det sociala 

arbetets praktik är det relevant att studera kuratorns förebyggande arbete på familjecentraler då 

familjecentraler är en del av socialtjänsten som vidare kan ses som tillhörande kärnan inom 

socialt arbete i Sverige. Familjecentraler är en av socialnämndens öppna verksamheter där 

bland annat yrkesgrupper inom socialt arbete såsom kuratorer är verksamma för att tillsammans 

med andra yrkesgrupper på bästa sätt arbeta förebyggande med besökande familjer. 

Omsorgsbrist är ett socialt problem som var tionde barn i Sverige riskeras att utsättas för. Det 

finns ett flertal tillvägagångssätt att motverka omsorgsbrist varav kuratorns sociala arbete på 

familjecentraler med att stärka föräldraförmågor är ett av dem.  

 

Syfte 

Studien syftar till att få fördjupad förståelse om kuratorers arbete med att stärka 

föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist, detta genom att beskriva och analysera deras 

arbete på familjecentraler med hänsyn tagen till faktorer som underlättar respektive försvårar 

detta arbete.  
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Frågeställningar 

• Hur arbetar kuratorn med att stärka föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist? 

• Vilka faktorer underlättar kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att 

motverka omsorgsbrist? 

• Vilka faktorer försvårar kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att 

motverka omsorgsbrist? 

 

Bakgrund 
Nedan beskrivs centrala begrepp som används i studien såsom omsorgsbrist och 

föräldraförmåga. Därefter beskrivs verksamheten familjecentral. 

 

Omsorgsbrist  

Omsorgsbrist är ett resultat av föräldrars bristande omsorgsförmåga. Omsorgsbrist är ett 

komplext begrepp som kan definieras enligt följande: ”Med bristande omsorg avses att föräldrar 

eller de som har omsorgen om barnet tillfogar det fysisk eller psykisk skada eller försummar 

det så allvarligt att barnets fysiska och/eller psykiska hälsa är i fara” (Killén, 1999, s. 33). 

Omsorgsbrist går att se som ett paraplybegrepp innefattande fyra underkategorier: fysiska 

övergrepp, vanvård, psykiska övergrepp respektive sexuella övergrepp. Kategorierna går in i 

varandra då en kategori ibland för med sig en annan, exempelvis har barn som utsätts för fysiska 

övergrepp oftast redan utsatts för psykiska övergrepp (a.a.). I denna studie kommer begreppet 

omsorgsbrist användas utan indelning i underkategorier. Valet att använda det övergripande 

begreppet omsorgsbrist genomgående grundas i att underkategorierna går in i varandra vilket 

medför svårigheter att veta när en kategori går över i en annan.  

 

Föräldraförmåga  

Föräldrars förmåga att tillgodose sitt barns grundläggande behov hör samman med deras 

föräldraförmåga. En nära och förtroendefull relation mellan föräldrar och barn ses som en av 

flera skyddsfaktorer som minskar risken för framtida problemutveckling (Regeringskansliet, 

2013). Föräldraförmågor försvagas eller förstärks ständigt i relation till yttre sociala och inre 

psykiska förhållanden hos föräldrarna. Positiva förändringar av föräldraförmågor ger barnet 

möjlighet till bättre omsorg och trygghet då föräldraförmågan stärks (Killén, 1999). I denna 

studie kommer begreppet föräldraförmåga främst användas till att beskriva hur kuratorer 

praktiskt arbetar med att stärka föräldraförmågan hos besökande föräldrar på familjecentraler.  

 

Familjecentral 

En familjecentral är en verksamhet som arbetar med tidigt förebyggande arbete riktat mot 

barnfamiljer. Verksamheten bedrivs av personal tillhörande socialtjänst, mödrahälsovård, 

barnhälsovård och öppen förskola. Familjecentraler har två huvudmän: kommun och region. 

Pedagogerna samt kuratorerna har kommunen som huvudman. Barnmorskorna har regionen 

som huvudman (Gärdsmo Pettersson & Zeime, 2000; Bak & Gunnarsson, 2000). Föreningen 

För Familjecentralers Främjande (FFFF) har utarbetat sex övergripande nationella mål som 

familjecentralerna ska sträva efter: 

 
- finnas tillgänglig som nära mötesplats 

- stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar 

- skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga 

- erbjuda lättillgängligt stöd 

- vara ett kunskaps- och informationscentrum 

- utveckla en god service (www.familjecentraler.nu) 
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Kravet för att verksamheten ska få kalla sig familjecentral är att det finns fyra basverksamheter 

som arbetar efter ovanstående sex övergripande mål, samt att basverksamheterna är 

samlokaliserade. Samlokaliserade innebär att samtliga basverksamheter utgår från 

familjecentralens lokal. Familjecentralsliknande verksamheter är verksamheter där tre av 

basverksamheterna är samlokaliserade, den fjärde basverksamheten är placerad i en annan lokal 

(Socialstyrelsen, 2008). Följande studie utgår från både familjecentraler och 

familjecentralsliknande verksamheter.  

 

Tidigare forskning 
Nedan ges en beskrivning av nationell och internationell forskning gällande förebyggande 

insatser för att motverka omsorgsbrist. Vidare beskrivs tidigare forskning kring 

föräldraförmåga och hur professionella inom socialt arbete arbetar med att stärka 

föräldraförmågor för att motverka uppkomst av omsorgsbrist. Därefter beskrivs tidigare 

forskning gällande samverkan mellan olika yrkesgrupper verksamma inom familjecentraler. 

Slutligen beskrivs forskning gällande socialarbetares handlingsutrymme. 

 

Förebyggande insatser för att motverka omsorgsbrist 

Forskning visar att det finns ett flertal insatser som syftar till att förebygga omsorgsbrist. Endast 

ett fåtal av insatserna har blivit utvärderade, vilket dock har visat sig vara svårt att dra slutsatser 

om (Klevens & Whitaker, 2007; Jones Harden, Buhler & Jimenez Parra, 2016; Lundström 

Mattsson, 2009). Ett vetenskapligt argument för att kunna rekommendera en insats är att det 

måste påvisas någon form av effekt från insatsen ifråga. När det gäller förebyggande insatser 

går det sällan att påvisa några effekter. Konsekvenser av förebyggande insatser som riktas mot 

familjer där det finns risk att omsorgsbrist kan uppstå är svåra att förutse då flera sociala och 

kontextuella faktorer har betydelse för hur väl insatsen fungerar (Lundström Mattsson, 2009). 

Studier visar även att det är svårt att förutse effekterna av insatser riktade mot de barn som mest 

behöver stöd då det finns svårigheter att förutsäga vilka barn som kommer få framtida problem 

(Abrahamsson & Bing, 2011).  

 

Professionella som arbetar med barn har till uppgift att uppmärksamma barn i behov av stöd. 

Genom att uppmärksamma riskfaktorer på ett tidigt stadium (för exempel se nedan) kan hela 

familjens eventuella behov av psykosocialt stöd identifieras varefter ett förebyggande arbete 

mot att omsorgsbrist ska uppstå kan inledas (Dubowitz, Kim, Black, Weisbart, Semiatin & 

Magder, 2011). Forskning har påvisat ett antal faktorer där barn riskerar att utsättas för 

omsorgsbrist. Flera studier visar att fattigdom, unga föräldrar, acceptans gällande våld i 

barnuppfostran, ensamstående föräldrar och bristande socialt nätverk utgör riskfaktorer för 

bristande omsorg hos föräldrar (Dubowitz et al., 2011; Jones Harden et al., 2016; Klevens & 

Whitaker, 2007). Riskfaktorer går att identifiera på fyra olika nivåer som interagerar med 

varandra: individnivå, familjenivå, närsamhälle och övergripande samhällsnivå. På varje nivå 

finns även insatser som syftar till att motverka omsorgsbrist. Insatserna kan användas separat 

men överlappar ofta varandra då omsorgsbrist är ett komplext begrepp. Sverige är ett exempel 

där insatser mot omsorgsbrist via lagar på övergripande samhällsnivå har reglerat beteenden på 

individnivå. Sverige var första land i världen att år 1979 införa förbud mot kroppslig 

bestraffning mot barn. På familjenivå finns insatser såsom föräldrastöd i form av exempelvis 

utbildningar till blivande föräldrar. Från närsamhällets samt övergripande samhällsnivå erbjuds 

förebyggande insatser som ska vara tillgängliga för alla (Klevens & Whitaker, 2007). 

 

Universella insatser innebär att samma stöd riktas till alla individer, det är alltså ingen specifik 

grupp som insatserna riktas mot (Regeringskansliet, 2013). Familjecentraler är exempel på en 

universell insats som riktar sig till alla barnfamiljer i samhället. Basarab Horwath (2013) menar 
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att universella insatser inte är tillräckligt för att nå föräldrar som riskerar att utsätta sina barn 

för omsorgsbrist. Enligt nämnda forskare besöker inte socialt utsatta familjer familjecentraler 

då föräldrarna känner sig utpekade och stigmatiserade på grund av exempelvis deras låga ålder 

eller svaga socioekonomiska status. Ett annat skäl till att socialt utsatta familjer inte besöker 

familjecentraler är att de insatser som där erbjuds kräver ett frivilligt engagemang och därmed 

en tro på sig själv, vilket föräldrar i socialt utsatta familjer ofta saknar. Basarab Horwath (2013) 

menar vidare att de universella förebyggande insatserna måste kompletteras med riktade 

insatser för att nå samtliga familjer i samhället. Abrahamssons och Bings (2011) studie syftar 

till att undersöka i vilken mån familjecentralers besökare är representativa för befolkningen i 

upptagningsområdet samt vilka anledningar föräldrar har till att besöka familjecentralen. 

Resultatet visar att familjecentraler når både socioekonomiskt starka familjer och 

socioekonomiskt svaga familjer. Jämförelser mellan befolkningsdata i upptagningsområdena 

och föräldrarnas bakgrundsdata visar att familjecentralen når en representativ del av 

befolkningen. Studien visar att familjecentraler har en potential ”att genom sitt hälsofrämjande 

och förebyggande arbete bidra till att utjämna hälsoklyftor bland barnfamiljer” (Abrahamsson 

& Bing, 2011, s. 107). Resultatet visar även att föräldrar främst besöker familjecentraler för att 

träffa andra familjer samt för att få råd och stöd i sin föräldraroll av professionella 

(Abrahamsson & Bing, 2011). 

 

Stärka föräldraförmågor genom att finna resurser 

Burke, Chandy, Dannerbeck och Wilson Watt (1998) har skapat en modell över hur föräldrars 

föräldraförmåga har betydelse för om barnen riskerar att utsättas för omsorgsbrist i form av 

försummelse. Studien visar tre kluster av faktorer i föräldrars kontext som påverkar förmågan 

att skapa och bibehålla en trygg miljö för sina barn. Det första (1) klustret innefattar 

grundläggande föräldraförmåga att ta hand om ett barn, exempelvis att möta barns behov utifrån 

deras utvecklingsnivå. Det andra (2) klustret innefattar hur föräldrar hanterar sina egna resurser. 

För att kunna ta hand om sina barn på bästa sätt bör föräldrar ha kunskap om och kunna använda 

sig av sina ekonomiska-, materiella- och socioemotionella resurser. Kunskap om sina 

ekonomiska resurser kan exempelvis vara kunskap om hur deras inkomst varje månad ser ut. 

Kunskap om materiella resurser kan exempelvis vara vilka kläder föräldrar väljer att klä sina 

barn med beroende på årstid. Kunskap om socioemotionella resurser kan exempelvis vara 

kunskap och medvetenhet om hur deras känslor kan påverka deras barn. Det tredje (3) klustret 

innefattar socialt stöd i form av andra föräldrar och familjer. Att ha relationer med andra 

föräldrar kräver sociala färdigheter. För att bibehålla och skapa positiva sociala relationer med 

andra föräldrar krävs förmåga till kommunikation mellan vuxen - vuxen. Ovanstående tre 

kluster av faktorer bör ses i relation till varandra då de påverkar varandra. För att uppnå en 

fullgod föräldraförmåga måste föräldrar behärska samtliga tre kluster samt kombinera dem för 

att på bästa sätt tillgodose sina barns behov. I fall där föräldrar brister i sin föräldraförmåga är 

det av vikt att föräldrarna får professionell hjälp för att hindra att eventuell omsorgsbrist uppstår 

(Burke, Chandy, Dannerbeck & Wilson Watt, 1998). 

 

Professionella som arbetar med att stärka föräldraförmågor har en komplex yrkesroll då deras 

arbete främst riktas mot att stärka föräldrarna samtidigt som de ska vara uppmärksamma för 

eventuella risker för barnet i familjen (Fernandez, 2004). Tidigare studier visar att föräldrars 

levnadsvillkor och psykiska hälsa påverkar barnens mående (Abrahamsson & Bing, 2011; 

Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2015). Det finns ett flertal faktorer som 

påverkar föräldrars mående och indirekt barnen. Studier visar att föräldrar som upplever stress, 

oro över sin ekonomi eller har svårt att kombinera arbetet med fritiden även har svårt att se de 

positiva sidorna i sin föräldraroll (Vuorenmaa et al., 2015). Att arbeta med empowerment för 

att stärka föräldrar är ett vanligt förekommande arbetssätt inom folkhälsoarbetet. Hur arbetet 
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utformas ser olika ut beroende på välfärdssystem och tillgång till servicestrukturer. Enligt ovan 

nämnda forskare ligger dock alltid fokus på att finna klientens resurser och hjälpa hen att 

använda sig av dem på bästa sätt. Forskning visar att alla människor och familjer har styrkor 

och förmågor. I professionellt arbete med att stärka föräldraförmågor krävs att professionella 

arbetar med att stärka föräldrars befintliga styrkor och förmågor snarare än att fokusera på 

svagheter. I arbetet med att stärka föräldrars föräldraförmåga är det av vikt att den 

professionelle är lyhörd inför föräldrarnas åsikter, känslor, beteenden och önskemål, detta för 

att deras styrkor och förmågor ska stärkas och tydliggöras på bästa sätt (Dunst, Trivette & 

LaPointe, 1994). Att arbeta resursorienterat innebär att professionella tillsammans med klienten 

utforskar klientens positiva sidor, deras egna resurser och möjligheter för att kunna påverka sitt 

eget liv. Fokus läggs på lösningar, hur man kan leva med ett problem i framtiden som kanske 

inte går att lösa, på goda erfarenheter med mera (Røkenes & Hanssen, 2007). 

 

Flera studier påvisar vikten av att professionella och föräldrar arbetar i partnerskap för att 

tillsammans stärka föräldern i sin föräldraroll. Att arbeta med att stärka föräldraförmågor ställer 

vissa krav på de professionella. För att föräldrar ska våga öppna sig och bli motiverade till att 

samtala om sina styrkor och svagheter krävs en allians mellan professionell och förälder. En 

fungerande allians ökar möjligheterna för föräldern att förändras i positiv riktning. Den 

professionelle bör inte se sig själv som expert då det är föräldern själv som är expert över sina 

egna styrkor och resurser (Dunst, Trivette & LaPointe, 1994; Røkenes & Hanssen, 2007; 

Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2015). Att betrakta personer som 

experter över sina egna liv skapar förutsättningar för ett självbestämmande liv. Det är klientens 

självbestämmande som ska vara i fokus under mobiliseringsarbetet med att finna klientens 

resurser. Klienten ska inte enbart arbeta tillsammans med den professionelle utan ska även själv 

göra egna aktiva val för att påverka sin livssituation (Røkenes & Hanssen, 2007).  

 

Tidigare forskning visar att det finns ett fåtal studier som fokuserar på hur professionella inom 

barnhälsovården och den tidiga barnavården arbetar med att stärka föräldraförmågor, detta trots 

att det är inom barnhälsovården och den tidiga barnavården som förutsättningarna för att uppnå 

goda effekter för barn är mer gynnsamma än inom andra verksamheter (Vuorenmaa, Perälä, 

Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2015). I resursorienterat arbete med att stärka klienter krävs 

att professionella är tydliga mot klienten med vad deras yrkesroll innefattar. Professionella ska 

endast arbeta mobiliserande för att hjälpa klienten att finna sina egna resurser. Om 

professionella överstiger sin kompetens och hjälper klienten mer än vad som behövs, riskerar 

klienter att passiviseras eller få falska förhoppningar då den professionelle kanske inte ger rätt 

stöd till klienten (Røkenes & Hanssen, 2007). Kuratorer på familjecentraler arbetar specifikt 

mot föräldrar för att stärka deras egna resurser. Familjecentraler är en verksamhet där samtliga 

professionella har till uppgift att arbeta med familjer för att tidigt upptäcka eventuella behov av 

stöd och förebygga framtida problem (Bak & Gunnarsson, 2000). Studier visar att 

familjecentralers universella insatser och personalresurser är otillräckliga för att bistå socialt 

utsatta familjer där allvarliga problem redan har uppstått. I händelse av att sådana familjer 

uppsöker en familjecentral kan personalen endast hänvisa dem vidare till andra instanser, som 

exempelvis till polisen eller psykiatrin (Abrahamsson & Bing, 2011).  

 

Samverkan och handlingsutrymme       

En förutsättning för en fungerande familjecentral är samverkan mellan olika yrkesgrupper. 

Familjecentralens yrkesgrupper organiseras genom två olika huvudmän. Samtliga yrkesgrupper 

arbetar för att möta behoven de ser hos besökande familjer. Genom samverkan mellan olika 

yrkesgrupper underlättas arbetet med att få en helhetssyn på de besökande familjerna. 

Samverkan ger möjligheter att tidigt upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer. Genom 
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att tillsammans arbeta för att komma in tidigt innan eventuella problem har uppstått samt genom 

att samordna insatser möjliggörs socialt förebyggande arbete på familjecentraler (Hjortsjö, 

2005; Lundström Mattsson, 2009). Studier visar att samverkan mellan yrkesgrupper inom 

familjecentraler främst sker genom ytliga samarbetsformer såsom koordination av resurser och 

konsultation. De ytliga samarbetsformerna är tidssparande för de besökande familjerna då de 

exempelvis får snabb hjälp med var de ska vända sig i olika ärenden (Hjortsjö, 2005).  

 

Tidigare forskning visar att professionella inom hälsofrämjande arbete ser samverkan som 

något positivt då samverkan möjliggör en ökad helhetssyn på klienterna. Genom att på 

familjecentraler integrera olika yrkesgruppers kunskaper skapas större kompetens än vad 

mödra-, barnhälsovården, förskolan respektive socialtjänsten enskilt kan åstadkomma. Genom 

att se hela familjens situation blir det lättare att lösa problem innan de eskalerar (Berg Wikander, 

2006). Utvärderingar visar att samverkan både skapar förutsättningar och hinder. Samverkan 

skapar förutsättningar i form av tilltro, ger bra resultat och vidgar kontaktnät hos professionella. 

Samverkan skapar hinder i form av att arbetet blir mer tidskrävande vilket kan bli en källa till 

konflikter (Hjortsjö, 2005). Studier visar att samverkan tydliggör den egna yrkesrollen då 

familjecentralens olika yrkesgrupper kompletterar varandra i arbetet. Den egna yrkesrollen ses 

som mer tydlig när man arbetar nära andra yrkesgrupper. Ett exempel på hur yrkesrollen 

tydliggörs inom familjecentraler är när barnavårdscentralens sköterskor hänvisar föräldrar 

vidare till kuratorn då de önskar ha stödsamtal. Enligt sköterskornas yrkesbeskrivning ska de 

inte ha stödjande samtal med föräldrar utan istället hänvisa föräldrarna vidare till kuratorn (Berg 

Wikander, 2006). En tydlig yrkesroll medför att de professionella har förståelse för att deras 

handlingsutrymme kan se olika ut beroende på situation, tidigare erfarenheter, klienternas 

behov och organisationens uppdrag (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Studier visar att 

familjecentralens mål är relativt tydligt formulerat: att arbeta tillsammans för att förebygga 

problem. Hur målen skall uppfyllas är däremot inte tydligt formulerat varför ett stort ansvar 

läggs på yrkesgrupperna att tillsammans förverkliga målen i praktiken (Bak & Gunnarsson, 

2000). Handlingsutrymmet skapar valmöjligheter för professionella att utforma sitt arbete. 

Antalet möjliga handlingar är inte statiskt utan kan förändras, öka eller minska. Att använda sig 

av handlingsutrymmet är ett professionellt ansvar som inte enbart avgörs utifrån 

organisationens ramar, den professionelle har också ett eget ansvar att göra bedömningar och 

agera utifrån sina professionella kunskaper och värderingar (Svensson et al., 2008).  

 

Tolkningsram 
Studiens resultat analyseras utifrån lagtexter, Akademikerförbundet SSR:s policy för socialt 

förebyggande arbete samt teoretiska begrepp såsom empowerment, samverkan och olika 

integrationsformer respektive handlingsutrymme.  

 

Socialtjänstlag (2001:453) 

Familjecentralen är en verksamhet inom socialtjänstens förebyggande enhet. Socialtjänsten 

regleras enligt ramlagen Socialtjänstlag (2001:453), SoL. I portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL 

föreskrivs lagens grundpelare: demokrati, jämlikhet, solidaritet och trygghet. Inom ramlagen 

har respektive kommun möjlighet att anpassa insatser efter behov vilket ökar möjligheten för 

socialtjänsten att tillsammans med klienten hitta lämpliga insatser (Lundgren, Sunesson & 

Thunved, 2018). Familjecentralen är en frivillig verksamhet som föräldrar besöker tillsammans 

med sina barn på eget initiativ. Detta ligger i linje med första strecksatsen 3 kap. 6a § SoL som 

anger att socialnämnden har ansvar för att det finns öppna insatser som kan möta barn, unga 

och föräldrars olika behov. Lundgren, Sunesson och Thunved (2018, s. 22) beskriver mer 

precist vad socialtjänstens verksamheter syftar till, nämligen till ”att öka den enskildes 

möjligheter att ta del i samhällets gemenskap och förebygga uppkomsten av sociala svårigheter 
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och begränsa eller avhjälpa enskildas och gruppers behov av stöd och hjälp.” Vidare föreskrivs 

i portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL att socialtjänstens verksamheter ska bygga på respekt för 

människors självbestämmanderätt och integritet. Familjecentralens öppna verksamhet erbjuder 

människor att själv välja mellan ett flertal frivilliga stödinsatser i samverkan och samarbete 

mellan verksamhetens olika yrkesgrupper. Socialnämnden har enligt lag ett ansvar att initiera 

samarbete med andra aktörer i ärenden som innefattar barn och omsorgsbrist hos föräldrar 

(Akademikerförbundet SSR, 2011), något som personal på familjecentraler kan aktualisera om 

de misstänker att barn far illa. 3 kap. 5 § SoL föreskriver att ”Socialnämndens insatser för den 

enskilde ska utformas och genomföras tillsammans med honom eller henne och vid behov i 

samverkan med andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar” 

(Akademikerförbundet SSR, 2011, s. 6). Kuratorer på familjecentralen samverkar inom 

verksamheten men även utåt i samhället för att på bästa sätt nå barnfamiljer, exempelvis sker 

samverkan med kyrkor, skolor och förskolor. 

 

Kuratorer på familjecentralen har barnfamiljer som målgrupp. All verksamhet som berör barn 

ska se till barnets bästa enligt 1 kap. 2 § SoL. Lundgren, Sunesson och Thunved (2018) skriver 

att begreppet ”barnets bästa” ej är definierat i lag utan avgörs utifrån en bedömning från fall till 

fall, vilket medför ett stort ansvar för kuratorer på familjecentraler. Ett urval av övriga 

paragrafer som är relevanta i föreliggande studie (som föreskriver socialnämndens ansvar för 

barn och unga) är till att börja med första strecksatsen i 3 kap. 3a § SoL jml ”Socialnämnden 

ska se till att det finns rutiner för att förebygga, upptäcka och åtgärda risker och 

missförhållanden inom socialtjänstens verksamhet rörande barn och unga”. I avsaknad av 

sådana rutiner försvåras kuratorns yrkesroll på familjecentraler. Socialtjänstlagens femte 

kapitel berör särskilda bestämmelser för olika grupper. 5 kap. 1 § SoL föreskriver 

socialtjänstens bestämmelser för barn och unga. Av första strecksatsen följer att 

”Socialnämnden ska verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda 

förhållanden”, vilket kan relateras till kuratorns tidigt förebyggande arbete med besökande 

föräldrar och barn på familjecentraler. Samtliga yrkesgrupper verksamma inom 

familjecentralen har skyldighet att enligt 14 kap. 1 § SoL anmäla till socialnämnden om de 

misstänker att ett barn far illa.  

 

Föräldrabalk (1949:381) 

En av kuratorns arbetsuppgifter på familjecentraler är att stärka föräldraförmågan hos 

besökande föräldrar. 6 kap. 1 § Föräldrabalk (1949:381), FB, föreskriver att ”Barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran”. Enligt kommentarer till paragrafen innebär rätt till 

omvårdnad att barnets materiella samt psykiska behov ska tillfredsställas, vilket kuratorns 

arbete med att stärka föräldraförmågan kan bidra till. Vidare föreskriver 6 kap. 1 § FB att ”Barn 

skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling”. Enligt kommentarer till 6 kap. 1 § FB 

definieras ”kroppslig bestraffning” som ett brott om motsvarande handling mot någon annan 

skulle betraktas som misshandel. ”Kränkande behandling” är beteenden som vägs mot barnets 

ålder och mognadsgrad. Kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor kan medföra minskad 

risk för omsorgsbrist i form av exempelvis kroppslig bestraffning, då föräldrar erbjuds generellt 

stöd i att se sitt barns grundläggande behov.  

 

Policy för socialt förebyggande arbete 

I Akademikerförbundet SSR:s (2011) policy för socialt förebyggande arbete har förebyggande 

arbete delats in i tre nivåer: universell, selektiv respektive indikerad nivå. På universell nivå 

syftar hälsofrämjande arbete till att stärka människor till att göra bra val samt förhindra att 

problem uppstår. Universellt förebyggande arbete innebär bland annat att professionella 
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vägleder föräldrar i föräldraskapet samt förmedlar information om var man kan vända sig i 

samhället om problem uppstår. Denna nivå syftar till att skapa förutsättningar för egenmakt 

genom att informera människor om samhällets resurser och om deras rättigheter i samhället 

(Akademikerförbundet SSR, 2011). Förebyggande arbete på selektiv nivå fokuserar på 

människor i riskzon. Det selektiva arbetet sker oftast inom institutioner som arbetar med 

universellt förebyggande arbete. Det kan exempelvis handla om enskilda kuratorssamtal med 

unga föräldrar med sociala problem exempelvis avsaknad av ett socialt kontaktnät (a.a.). På 

indikerad nivå arbetar man med problem som redan uppstått där det finns behov av behandling 

eller kliniska insatser i form av exempelvis familjeterapi. Personer kan själv söka stöd och hjälp 

eller så uppmärksammar professionella hjälpbehovet (a.a.). 

 

Empowerment 

Empowerment syftar till att hjälpa personer få makt över beslut och handlingsutrymme i sina 

liv genom användning av egenmakt och mobilisering. Personerna får stöd i att stärka sitt 

självförtroende och förbättra sin förmåga gällande att använda sin egenmakt och sina 

tillgängliga resurser. Empowerment gör att socialarbetare kan utforma hjälp och skapa allianser 

med klienter. Alliansen kan medföra att klienter får det stöd och den hjälp som behövs för att 

nå större förståelse för sitt liv och mobiliserar resurser för att förändra sina livsvillkor. Genom 

att personer förbättrar eller utvecklar sina resurser, exempelvis förmågan att ta egna beslut, 

medför det ökade möjligheter till egenmakt (Payne, 2015).  

 

Resurser för att nå egenmakt 

Teater (2010) beskriver ett teoretiskt ramverk skapat av Lee (1996) som innefattar ett antal 

resurser som klienter och professionella bör sträva efter att utveckla hos klienten för att denne 

ska kunna förbättra sina livsvillkor. Ramverket innehåller följande resurser: motivation, 

förmåga till problemlösning, bevarande av psykologiskt välbefinnande (maintenance of 

psychological comfort) samt självinsikt.  

 

Motivation 

Klientens motivation till att vilja förbättra sina livsvillkor förbättras och upprätthålls genom det 

stödjande förhållningssättet från den professionelle. Professionella arbetar med att främja 

klientens motivation genom att arbeta tillsammans med klienten för att övervinna identifierade 

problem, samt för att få tillgång till och utveckla klientens styrkor och resurser. Genom att 

klienten identifierar sina styrkor respektive problem motiveras denne till att skapa sig en 

framtida målbild (Teater, 2010). 

 

Förmåga till problemlösning 

När klienten har identifierat sina styrkor respektive problem arbetar hen vidare tillsammans 

med den professionelle för att finna lösningar på problemen samt för att identifiera förmågor 

som kan användas om framtida problem uppstår (Teater, 2010). 

 

Bevarande av psykologiskt välbefinnande  

Den professionelle och klienten arbetar tillsammans för att bättre förstå hur de identifierade 

problemen har påverkat klienten och dennes omgivning. Fokus läggs vid klientens känslor och 

tankar om sig själv. De negativa känslorna och tankarna utvärderas för att sedan kunna läggas 

åt sidan när klienten kommit till insikt om sina styrkor och förmågor (Teater, 2010). 

 

Självinsikt 

Klienten har utvecklat sin självinsikt då hen har mer kontroll över händelser i sitt liv samt har 

vetskap om hur hen reagerar på vissa händelser och skeenden. Med ökad självinsikt har klienten 
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även funnit de resurser och förmågor som hen behöver för att utvecklas ytterligare och för att 

nå sina framtida mål (Teater, 2010). 

 

Samverkan och olika former av integration 

Samverkan handlar bland annat om att göra något tillsammans med andra. All samverkan 

handlar om ett objekt, exempelvis samverkan om människor. Samverkan mellan professionella 

yrkesgrupper kretsar kring ett gemensamt objekt, exempelvis klienter i behov av olika typer av 

stöd och hjälp. Att samverka i detta avseende innebär mer precist: ” (…) medvetna målinriktade 

handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp avseende ett definierat 

problem och syfte” (Danermark, 2000, s. 15).  

 

Integrationsbegreppet 

För att förstå olika former av samverkan kan begreppet integration användas. Axelsson och 

Bihari Axelsson (2013) använder integrationsbegreppet för att förklara olika former av 

samverkan, detta genom att dela upp samverkan i olika integrationsformer innefattande hur 

ledningen i olika grad styr personalen i en organisation. Ovan nämnda författare har utformat 

en figur där vertikal och horisontell integration kan kombineras på olika sätt och därigenom 

bilda grund för fyra integrationsformer: konkurrens, samordning, samarbete respektive 

samverkan.  

 

 

 - + 

+ 2. Samordning 4. Samverkan 

- (1. Konkurrens) 3. Samarbete 
 

Figur 1. Integrationsformer med olika grader av vertikal och horisontell integration (Axelsson & Bihari Axelsson, 

2013). 

 

 

Raderna i figuren beskriver graden av vertikal integration. Vertikal integration innebär att 

ledningen styr vad de anställda i verksamheten ska göra, det sker således en hierarkisk 

integrering av aktörer genom organisationens struktur. Kolumnerna i figuren beskriver graden 

av horisontell integration. Horisontell integration innebär att integrering av aktörer sker genom 

nätverk med frivilliga och motiverade aktörer. Figur 1 beskriver således integration av 

hierarkisk ledning och nätverk med olika frivilliga aktörer. Plus- och minustecknen i figur 1 

beskriver graden av integration, det vill säga plus står för hög grad av vertikal och horisontell 

integration och minus står för låg grad av vertikal och horisontell integration. Genom att 

kombinera och föra samman olika grader av integration kan man i figur 1 få fram fyra renodlade 

integrationsformer vilka särskiljs genom graden av horisontell och vertikal integration 

(Axelsson & Bihari Axelsson, 2013). I föreliggande studie används tre integrationsformer i 

resultat och analys: samordning, samarbete respektive samverkan. Konkurrens, det vill säga låg 

grad av vertikal och horisontell integration, har utelämnats eftersom det finns svårigheter att 

applicera den integrationsformen på familjecentraler. Familjecentralerna i föreliggande studie 

är offentliga och frivilliga verksamheter som inte försöker vinna marknadsfördelar mot några 

konkurrenter, vilket är huvudsyftet inom integrationsformen konkurrens (jfr Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013). Det finns därmed svårigheter att analysera kuratorns arbete med att stärka 

föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist med hjälp av integrationsformen konkurrens 

varvid konkurrens vidare utelämnats i föreliggande studies resultat och analys.   
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Samordning 

Hög grad av vertikal integrering och låg grad av horisontell integrering resulterar i integration 

genom samordning. Denna integrationsform finns i en hierarkisk organisation. Låg grad av 

horisontell integrering innebär att personalen förväntas följa organisationens ramar. Vid hög 

grad av vertikal integrering fattas beslut högre upp i hierarkin av exempelvis chefer, och 

personalen förväntas följa besluten. Den vertikala styrningen sker genom byråkrati (Axelsson 

& Bihari Axelsson, 2013; Grape, 2015). 

 

Samarbete 

Hög grad av horisontell integrering och låg grad av vertikal integrering innebär integration 

genom samarbete. Integreringen grundas i en vilja att arbeta tillsammans i grupp. I denna 

integrationsform kännetecknas den horisontella integrationen av samarbete i form av 

kommunikation mellan olika motiverade aktörer. Samarbetet kan ske exempelvis i 

arbetsgrupper/team eller inom frivilliga nätverk. En låg grad av vertikal integrering 

kännetecknas av låg grad av styrning och kontroll (Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Grape, 

2015). 

 

Samverkan 

Samverkan består av en hög grad av integration på både horisontell och vertikal nivå. 

Integration på horisontell nivå innefattar frivillig integration genom kommunikation mellan 

olika aktörer inom en verksamhet eller mellan aktörer i olika verksamheter. Integration på 

vertikal nivå innefattar samordning av relationer och ledarskapet inom hierarkin chef – 

personal. Utmärkande för denna integrationsform är att samtliga integrationsformer används då 

samverkan sker genom hierarkisk ledning, teamarbete samt genom samordning och styrning av 

verksamheten (Grape, 2015).  

 

Handlingsutrymme 

Att arbeta som kurator på en familjecentral innebär att man är en del av en verksamhet och en 

organisation. Kuratorn har en roll och ett uppdrag som formellt regleras utifrån organisationens 

verksamhetsplan. Svensson, Johnsson och Laanements (2008) menar att den yrkesutövandes 

handlingsutrymme formas i samspel mellan organisationens uppdrag och den enskildes 

kompetens och professionella förhållningssätt. Författarna definierar handlingsutrymme som:  

 
(…) en möjlighet att välja hur man ska agera utifrån det utrymme organisationens 

uppdrag sätter. Men det innebär också att ha en professionell kunskap och 

hållning som inverkar på vilka handlingar som är rimliga och meningsfulla. Att 

ha ett handlingsutrymme innebär alltså inte bara att ha möjligheten att välja, utan 

också kompetensen att bedöma rimlighet i valen. I den kompetensen ligger 

möjligheten att påverka organisationens givna utrymme (Svensson, Johnsson & 

Laanements, 2008, s. 24). 

 

Handlingsutrymmet kan se olika ut i olika sammanhang då det formas i samspel mellan 

organisation och profession. Personens egna beteenden, värderingar och intressen påverkar hur 

handlingsutrymmet används samtidigt som organisationens ramar sätter vissa gränser 

(Svensson, Johnsson & Laanements, 2008). Sammanfattningsvis kan man säga att kuratorer 

verksamma på familjecentraler i sin yrkesutövning utgår från organisatoriska ramar som dels 

är satta från nationellt övergripande mål för familjecentraler, dels från socialtjänstlagen samt 

utifrån kommuners respektive regioners riktlinjer och policydokument. Organisationens ramar 

i kombination med kuratorns egna intressen möjliggör handlingsutrymmet för kuratorer på 

familjecentraler.  
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Metod  
Nedan sker en redogörelse över Val av metod, Informationssökning, Urval, Datainsamling, 

Databearbetning och analysmetod, Tillförlitlighet och äkthet samt Etiska överväganden. 

 

Val av metod 

För att besvara studiens syfte har en kvalitativ ansats med semistrukturerade intervjuer valts 

som datainsamlingsmetod. En kvalitativ ansats möjliggör för forskaren att få smalare men 

djupare kunskap om ett specifikt fenomen (Hjerm, Lindgren & Nilsson, 2014). Studien syftar 

till att få fördjupad förståelse för kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att 

motverka omsorgsbrist. Studien utgår från kuratorers arbete på familjecentraler. Bryman (2011) 

menar att kvalitativ forskning möjliggör för forskaren att komma nära intervjuobjektet för att 

därigenom få större förståelse för det studerade fenomenet. Kvalitativa undersökningar 

innefattar ofta detaljerade beskrivningar. Detaljerna är viktiga för att forskaren ska få djupare 

kunskap om hur intervjuobjekten upplever det studerade fenomenet samt för att kunna beskriva 

kontexten där människor agerar (Bryman, 2011). Valet att använda semistrukturerade intervjuer 

som datainsamlingsmetod motiveras med grund i att jag önskade få en förståelse för hur 

kuratorer arbetar. Då arbetssätten varierar mellan respektive kurator krävdes möjlighet till 

flexibilitet under intervjuerna, detta för att allas arbetssätt skulle fångas på bästa sätt. Kvalitativa 

intervjuer innefattar ibland en flexibilitet där intervjupersonens intresse styr intervjun i högre 

grad än forskarens intresse (Kvale & Brinkmann, 2014), det vill säga att forskaren låter 

intervjupersonen styra intervjun. Jag valde att låta intervjupersonerna styra intervjun till viss 

del då det under intervjuerna uppkom andra samtalsämnen än det som var i fokus just då men 

som ändå var relevanta för studien. Jag var mån om att hålla mig till intervjuguiden för att 

samtliga intervjupersoner skulle få samma frågor och för att studiens syfte skulle vara i fokus 

under intervjuerna. Studien utgår från en abduktiv ansats då det under forskningsprocessen skett 

en växelverkan mellan empiri och teoretiska idéer (jfr Fejes & Thornberg, 2015). Exempelvis 

framstod integrationsbegreppet under forskningsprocessen som ett relevant begrepp att använda 

sig av då samverkan genomgående i nästan all tidigare forskning om familjecentraler beskrivs 

som ett centralt begrepp, och under intervjuerna framkom det att samtliga kuratorer dagligen 

samverkar med olika aktörer på skilda sätt i sitt arbete. Med hjälp av integrationsbegreppet 

kunde jag få djupare förståelse för hur kuratorers samverkan praktiskt fungerar på 

familjecentraler. 

 

Informationssökning 

Litteratursökning har inledningsvis skett genom Örebro universitets sökmotor Primo för att få 

en översiktlig bild av den befintliga kunskapen inom området. Vidare har vetenskapliga artiklar 

sökts i olika databaser som Social Services Abstracts och CINAHL Plus with Full Text. 

Litteratursökningen har skett med hjälp av sökorden: familjecentral, förebyggande socialt 

arbete familjecentral, samverkan, handlingsutrymme, family centre, maltreatment, parental 

skills, insufficient parenting, empowerment. Som inklusionskriterie valdes vetenskapligt 

granskade artiklar (peer-review eller expertgranskat) samt artiklar som fanns i fulltext. Texter 

som handlade om särskilt riktade familjecentraler exkluderades då studiens fokus låg på hur 

kuratorer arbetar generellt med alla besökande föräldrar och inte enbart med socialt utsatta 

familjer. Sökmotorn Google har använts vid informationssökning om exempelvis regeringens 

”Nationella strategi för ett utvecklat föräldrastöd” samt vid sökning av socialstyrelsens olika 

rapporter. Vid sökningar på material från dessa källor har jag valt hemsidor med regeringen 

respektive socialstyrelsen som upphovsmän då deras webbadresser kan anses vara pålitliga (jfr 

Bryman, 2011, som betonar vikten av att kritiskt granska informationskällor från Internet då 

det annars finns risk för att man kommer över vilseledande och felaktigt material). Utöver detta 
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har forskning från avhandlingars referenslistor använts, då sådana artiklar liksom avhandlingar 

är studier med höga kvalitetskrav. 

 

Urval 

Vid val av respondenter till studien gjordes ett målinriktat urval. Bryman (2011) beskriver 

målinriktat urval som en vanlig urvalsteknik vid kvalitativa intervjuer. Ett målinriktat urval 

syftar till att välja ut intervjupersoner på ett strategiskt sätt där de valda personerna är relevanta 

för studiens syfte och forskningsfrågor. Studien syftar till att få förståelse för hur kuratorer 

verksamma på familjecentraler arbetar med att stärka föräldraförmågor för att motverka 

omsorgsbrist. Urvalet till föreliggande studie kan därmed sägas inbegripa två nivåer: dels val 

av familjecentraler, del val av kuratorer. Ett informationsbrev (se Bilaga 1) med förfrågan om 

deltagande till studien mailades till elva kuratorer verksamma på sju olika familjecentraler. I 

informationsbrevet framgick att vid familjecentraler där två kuratorer var verksamma önskades 

medverkan från den kurator som arbetat längst på familjecentralen. Vid en familjecentral 

önskade kuratorerna att få deltaga i en gruppintervju istället för i enskilda intervjuer. Av totalt 

elva kuratorer blev det ett bortfall på fem stycken som valde att avstå från deltagande. Två 

kuratorer angav tidsbrist som skäl för att avstå. En kurator valde att avstå på grund av att hen 

var ny på arbetsplatsen. Två kuratorer avstod då deras kollega istället valde att medverka. Totalt 

intervjuades sex kuratorer fördelade på fem olika familjecentraler.  

 

Datainsamling 

Inför utformningen av intervjuguiden operationaliserades abstrakta begrepp som exempelvis 

omsorgsbrist till något mer konkret som var till hjälp vid formulerandet av intervjufrågor. 

Intervjufrågorna gällande omsorgsbrist utformades genom att dela begreppet i konkreta 

delfrågor där Killéns (1999) definition av omsorgsbrist utgjorde grunden. Ett exempel på 

intervjufråga som användes är: Hur får du fram information som indikerar/ej indikerar att 

föräldrar utsätter sitt barn för försummelse? Med konkreta intervjufrågor ökade möjligheterna 

för att intervjupersonerna skulle uppfatta frågorna på samma sätt. Enligt Bryman (2011) ger 

semistrukturerade intervjuer intervjupersonen stora möjligheter att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Forskaren utgår från en intervjuguide med färdiga teman och ett antal färdigformulerade 

frågor. Utöver frågorna i intervjuguiden har forskaren möjlighet att ställa följdfrågor och andra 

frågor som knyter an till det intervjupersonen berättar (Bryman, 2011). Även i denna studie 

gavs intervjupersonerna stora möjligheter att påverka vad de ville berätta i intervjun. Med hjälp 

av intervjuguiden kunde jag stämma av att intervjun berörde teman som var relevanta för 

studiens syfte samt att kuratorerna inte avvek alltför mycket från ämnet. Att använda en 

intervjuguide med operationaliserade begrepp medförde även att samma frågor ställdes till 

samtliga kuratorer. Dock går det ej att helt säkerställa att samtliga intervjupersoner uppfattade 

frågorna på samma sätt eller blev påverkad av eventuell intervjuareffekt. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att en god intervjuare har ämneskunskaper, kan samtala, har språkkänsla samt är 

lyhörd för intervjupersonerna. Om forskaren använder sig av dessa förmågor minskar risken för 

att intervjupersonerna ska bli påverkade av forskaren i form av en så kallad intervjuareffekt. 

Under intervjuerna var jag medveten om hur jag som intervjuare kunde uppfattas av 

intervjupersonerna. Jag hade läst på om familjecentraler innan för att ha grundkunskaper kring 

ämnet och försökte vara lyhörd inför intervjupersonerna. 

 

En vecka innan intervjuerna mailades intervjuguiden till intervjupersonerna. Några av 

intervjupersonerna hade önskat få intervjufrågorna i förväg för att de skulle kunna förbereda 

sig innan intervjutillfället. För att samtliga intervjupersoner skulle ha möjlighet att förbereda 

sig på samma sätt gjordes valet att maila intervjuguiden till samtliga i förväg oavsett om de 

önskat få den i förväg eller ej. Samtliga intervjuer utom en genomfördes på den familjecentral 
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som kuratorerna arbetar på. En av intervjuerna gjordes i ett grupprum på Örebro 

universitetsbibliotek. Trost (2005) menar att vid val av intervjuplats ska intervjuaren ha i åtanke 

huruvida intervjun kan ske ostört samt att intervjupersonen känner sig trygg i miljön. Samtliga 

intervjuer skedde i ett enskilt rum där inga övriga personer vistades. Valet att bli intervjuad på 

familjecentralerna gjordes av kuratorerna själva, då de möjligtvis kände sig mest trygga där 

samt att det var mest lättillgängligt för dem. Valet att ha en intervju på Örebro universitet 

gjordes gemensamt med intervjuare och intervjuperson.  

 

Intervjuerna genomfördes dels med enskilda individer, dels parvis med två intervjupersoner. 

Då intervjuerna skedde på två olika sätt behövde jag vara medveten om vilka eventuella följder 

det kunde ha på intervjupersonernas svar. Fyra av intervjuerna gjordes enskilt. Vid enskilda 

intervjuer är det möjligtvis mindre risk att intervjupersonerna känner sig pressade att svara på 

ett visst sätt på grund av att någon annan än forskaren lyssnar. Vid enskilda intervjuer är det 

enbart en persons uppfattning om något som framförs, vilket blev tydligt då kuratorerna vid ett 

flertal tillfällen sa ”min syn på saken är”, ”men det är enbart min uppfattning, hur andra ser på 

det kan jag inte svara på”. Vid en av intervjuerna deltog två kuratorer verksamma på samma 

familjecentral. Trost (2005) skriver att gruppintervjuer kan bli komplicerade om tystlåtna 

personer inte kommer till tals på grund av att de språksamma tar över samtalet. Under intervjun 

var jag medveten om detta och lät båda personerna få talutrymme. Det var mitt ansvar som 

intervjuare att strukturera intervjun så att båda intervjupersonerna fick möjlighet att komma till 

tals under intervjun. Trost (2005) menar även att vid gruppintervjuer kan intervjupersonerna bli 

påverkade av varandras svar när de själva ska svara på en fråga. Vid intervjun fanns detta i 

åtanke men även reflektionen att då intervjupersonerna hörde vad ”den andre” sa fick de tillgång 

till ett annat perspektiv än sitt eget, vilket kunde skapa nya infallsvinklar hos dem båda jämfört 

med om de intervjuats enskilt var och en. Kvale och Brinkmann (2014) menar att intervjuaren 

under intervjun måste vara uppmärksam på vilka frågor som hen ska ställa, hur frågorna ska 

ställas, eventuella följdfrågor samt vilka svar som ska tolkas eller inte tolkas. Genomgående 

var jag medveten om att ställa öppna frågor, följdfrågor samt att vara uppmärksam på att låta 

intervjupersonerna få tala till punkt. Samtliga intervjuer spelades in för att kunna transkriberas 

senare. Intervjuerna spelades in för att minska risken att glömma bort viktig information, få 

med exakta formuleringar samt för att jag skulle kunna ha fullt fokus på intervjupersonerna och 

intervjusituationen istället för att koncentrera mig på att anteckna (jfr Kvale & Brinkmann, 

2014). 

 

Databearbetning och analysmetod 

Samtliga inspelade intervjuer transkriberades direkt efter intervjuerna. I utskrifterna har det 

inledande samtalet om studiens syfte och information om de etiska kraven uteslutits. Utöver 

bekräftande yttranden från min sida såsom ”mmm” och ”ja…” har intervjuerna skrivits ut i sin 

helhet för att på bästa sätt kunna ge en rättvis bild av intervjupersonernas utsagor. I enlighet 

med vad Kvale och Brinkmann (2014) rekommenderar har samtliga intervjuer skrivits ut på 

samma sätt för att underlätta att göra språkliga jämförelser mellan intervjuerna, exempelvis vid 

jämförelse av hur kuratorerna definierade olika begrepp. Totalt genomfördes fem intervjuer a´ 

en timme. Intervjuerna resulterade i 53 transkriberade textsidor. Det transkriberade materialet 

användes som grund i det fortsatta analysarbetet.  

 

I det fortsatta analysarbetet genomfördes inledningsvis meningskodning. Också här har jag tagit 

fasta på Kvale och Brinkmann (2014), enligt vilka meningskodning innebär att söka nyckelord 

till ett textsegment för att upptäcka mönster och se likheter och skillnader i uttalanden. Exempel 

på nyckelord som användes är: samverkan, resurser och handlingsutrymme. Nyckelorden utgår 

från tolkningsramens huvudrubriker. Respektive intervjusvar placerades inledningsvis in under 



 

14 

 

passande nyckelordsrubrik för att få en överskådlig bild av materialet. För att få fram meningen 

i det insamlade materialet genomfördes därefter meningskoncentrering av det transkriberade 

materialet, vilket här inneburit att jag fört samman intervjupersonens svar till kortare 

formuleringar – med andra ord har huvudinnehållet omformulerats till ett kortare svar (jfr Kvale 

& Brinkmann, 2014). Med tillämpningen av meningskoncentrering kunde jag i det fortsatta 

analysarbetet använda mig av kortare formuleringar av intervjupersonernas svar för att 

exempelvis tydliggöra kuratorers möjligheter och svårigheter med att arbeta för att motverka 

omsorgsbrist. Längre formuleringar användes vid citat då exakta formuleringar av 

intervjupersonens svar användes. Genom att dela in intervjumaterialet i nyckelord och koder 

samt tillämpa meningskoncentrering, genomfördes analysen i flera steg där den röda tråden var 

tolkningsramens huvudrubriker som tydliggör studiens huvudfokus.  

 

Tillförlitlighet och äkthet 

Då studien grundas i en kvalitativ ansats kan det finnas flera möjliga beskrivningar och 

tolkningar av kuratorers arbete på familjecentraler, vilket kan tänkas påverka studiens resultat. 

Nedan diskuteras hur jag förhållit mig till detta med utgångspunkt i två kriterier som används 

för att bedöma kvaliteten i kvalitativa studier: tillförlitlighet och äkthet.   

 

Tillförlitlighet innefattar trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och möjlighet att styrka och 

konfirmera. Resultatets trovärdighet har stärkts av att jag utgått från en abduktiv ansats, som i 

föreliggande studie innefattar att det finns överenstämmelse mellan min empiri och mina 

teoretiska idéer. För att kunna formulera ett trovärdigt resultat har jag genomgående under 

intervjuerna ställt följdfrågor samt efterfrågat förtydliganden vid osäkerhet kring vad 

intervjupersonerna har menat med sina påståenden, detta för att säkerställa att 

intervjupersonerna uppfattats på rätt sätt.  En av intervjupersonerna önskade få läsa igenom den 

utskrivna intervjun för att försäkra sig om att dennes svar hade uppfattats på rätt sätt, vilket jag 

tillgodosåg genom att maila utskriften till hen. Först efter att intervjupersonen godkänt 

utskriften användes intervjusvaren i den fortsatta forskningsprocessen. Denna typ av 

respondentvalidering kan användas då forskaren vill försäkra sig om att det ska finnas en god 

överensstämmelse mellan resultatet och intervjupersonernas påståenden (Bryman, 2011). Då 

studiens resultat inte går att statistiskt säkerställa på grund av målstyrt urval har jag istället 

försökt att på ett detaljerat sätt beskriva kuratorernas arbetssätt med att stärka föräldraförmåga 

för att motverka omsorgsbrist. Genom att använda mig av en intervjuguide med 

färdigformulerade frågor och även följdfrågor har jag på bästa sätt försökt få detaljrika 

beskrivningar av kuratorernas arbete. Bryman (2011) skriver att täta och fylliga beskrivningar 

kan vara till hjälp för att bedöma om resultatet är överförbart till andra miljöer. Resultatets 

överförbarhet påverkades av urvalet så till vida att det skedde ett icke-sannolikhetsurval varför 

resultatet inte går att generalisera till samtliga kuratorer verksamma på familjecentraler. 

Resultat från kvalitativa studier går i regel inte att statistiskt säkerställa för en hel population på 

grund av att sannolikhetsurval sällan används som urvalsmetod. Resultat från kvalitativa studier 

går däremot att använda vid analytisk generalisering. Analytisk generalisering innebär en 

bedömning gällande om en studies resultat kan ge vägledning om vad som sker i en annan och 

liknande situation (Kvale & Brinkmann, 2014). Med hjälp av detaljrika beskrivningar av 

resultatet kan resultatet eventuellt överföras till andra situationer. Det är möjligt att studiens 

resultat kan användas för att förstå andra verksamheter som arbetar med att stärka 

föräldraförmåga för att motverka omsorgsbrist. Genomgående i studien och främst under 

metodavsnittet har jag redogjort för forskningsprocessens olika faser för att stärka studiens 

pålitlighet. Som forskare har jag handlat i god tro så till vida att jag inte har försökt påverka 

deltagarna eller låtit egna värderingar styra studiens resultat. I föreliggande studie har jag som 

forskare både intervjuat samt transkriberat det inspelade materialet vilket kan vara en fördel vid 
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tolkningen av utskrifterna då tolkningen endast utförs av en person. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att utskriften av en intervju i sig själv blir en tolkning då det är svårt att exakt 

återge pauser, när en mening slutar, tystnad med mera. Under transkriberingen har jag varit 

medveten om detta samt efter bästa förmåga försökt fånga deltagarnas medverkan utan att låta 

exempelvis pauser påverka det utskrivna materialet.  

 

Studiens äkthet tillvaratogs då intervjupersonernas åsikter spelades in och kunde citeras 

ordagrant, då kunde i möjligaste mån en rättvis bild av intervjupersonerna ges. Kvale och 

Brinkmann (2014) menar att det inte finns något objektivt sätt att omvandla information från 

muntlig till skriftlig form. Det är istället av vikt att forskaren reflekterar över hur den 

transkribering som bäst lämpar sig för studiens syfte ser ut. Mot bakgrund av föreliggande 

studies syfte gjorde jag vid transkriberingen valet att skriva ut deltagarnas fullständiga 

formuleringar för att behålla och därmed tydliggöra kuratorernas egnas beskrivningar av sitt 

arbete.  Bedömningskriteriet äkthet innefattar även reflektion kring huruvida studien bidragit 

till att intervjupersonerna: fått en bättre förståelse av miljön de befinner sig i, fått insikt i hur 

andra personer i miljön ser på det studerade fenomenet, kan förändra sin situation och om 

intervjupersonerna fått bättre möjligheter att vidta åtgärder som behövs (Bryman, 2011). 

Föregående äkthetskriterier kan enbart kuratorerna själva svara på då det är deras tolkning av 

att vara deltagare i studien som är i fokus för dessa kriterier.  

 

Etiska överväganden 

I Vetenskapsrådets (2002) forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning föreskrivs fyra huvudkrav för forskning: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Nedan följer en redogörelse för hur jag i denna 

studie förhållit mig till de etiska kraven: 

 

Informationskravet innefattar att forskaren ska informera deltagarna om den aktuella 

forskningsuppgiftens syfte. Deltagarna ska även informeras om att deltagandet är frivilligt 

(Vetenskapsrådet, 2002). Samtliga deltagare fick via mail ett informationsbrev (se Bilaga 1). 

Informationsbrevet innehöll en förfrågan om deltagande till studien samt information om 

studiens syfte. I mailet framgick även att deltagandet är frivilligt samt att deltagarna får avbryta 

sin medverkan när de vill. Vidare framgick att intervjuerna kommer att spelas in samt att 

deltagarnas svar kommer behandlas konfidentiellt. I samband med intervjutillfället tillfrågades 

deltagarna ytterligare en gång om de var medvetna om studiens syfte samt om de ansåg att de 

hade fått tillräcklig information om de fyra etiska forskningskraven.  

 

Samtyckeskravet innefattar att forskaren ska inhämta samtycke från deltagarna. Deltagarna har 

rätt att själva bestämma över sin medverkan i en undersökning samt har rätt att avbryta sin 

medverkan utan att bli utsatt för påtryckningar (Vetenskapsrådet, 2002). I informationsbrevet 

tillfrågades deltagarna om de ville deltaga i studien. Deltagarna fick, inom en tidsram på två 

veckor, själva välja tid och plats för intervjutillfället. En deltagare önskade få betänketid innan 

hen gav eventuellt samtycke för intervju. Senare via mail tackade hen nej till medverkan, inga 

ytterligare påtryckningar skedde från min sida. Samtliga deltagare utom en valde att genomföra 

intervjun på familjecentralen de arbetar på. En deltagare valde i samråd med mig att göra 

intervjun i ett grupprum på Örebro universitetsbibliotek.  

 

Konfidentialitetskravet innefattar att uppgifter om deltagarna ska ges största möjliga 

konfidentialitet. Deltagarnas personuppgifter ska förvaras på ett sätt som säkerställer att 

obehöriga inte kan ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). I föreliggande studie har deltagarna 

förblivit anonyma under hela forskningsprocessen. Deltagarnas namn och familjecentralernas 
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namn synliggörs ej i studien. Varje deltagare har fingerade namn i form av Kurator 1, Kurator 

2 och så vidare. Intervjuerna presenteras i form av sammanfattningar respektive citat för att 

exemplifiera deltagarnas svar. Det inspelade materialet och de transkriberade utskrifterna 

förvarades på ett ställe som säkerställde att endast jag hade tillgång till dem. När studien är 

avrapporterad raderas allt inspelat och transkriberat material. 

 

Nyttjandekravet innefattar att uppgifter om enskilda personer endast får användas i 

forskningssyfte. Nyttjandekravet innefattar även rekommendationen att deltagarna bör 

tillfrågas om de är intresserade av att ta del av det slutgiltiga forskningsresultatet 

(Vetenskapsrådet, 2002). I samband med inhämtandet av samtycke från deltagarna 

tillförsäkrades deltagarna att deras intervjusvar enbart kommer användas för denna specifika 

studies syfte. I samband med intervjuerna har samtliga deltagare bett att få läsa den slutgiltiga 

studien, vilket jag ska tillgodose.  

 

Resultat och analys 
Nedan redovisas studiens resultat som vidare analyseras utifrån den tidigare beskrivna 

tolkningsramen. Sammanlagt intervjuades sex kuratorer fördelade på två 

familjecentralsliknande verksamheter och tre familjecentraler. Genomgående i resultat och 

analys används begreppet ”familjecentral” då det är det ord som kuratorerna själva väljer att 

använda. Kuratorerna har arbetat olika länge på familjecentralen, från ett halvår till cirka tio år. 

Samtliga kuratorer har gått utbildningar eller fått fortbildning inom ämnet föräldraförmåga 

och/eller omsorgsbrist. Exempel på utbildningar och fortbildning är: Vägledande samspel 

(ICDP), Barnens behov i centrum (BBIC) och Motiverande intervjuer (MI). Samtliga kuratorer 

har arbetat inom annan social verksamhet innan de började arbeta på familjecentralen, 

exempelvis som skolkurator, fältassistent eller socialsekreterare på socialkontoret. 

 

Socialtjänstlagen och Föräldrabalken 

Resultatet visar att kuratorerna främst arbetar enligt socialtjänstlagen och föräldrabalken samt 

att lagrummen genomsyrar kuratorernas arbetssätt dagligen utan att kuratorerna konkret nämner 

några specifika lagrum de arbetar enligt. Samtliga kuratorer uppger att de arbetar efter 

familjecentralernas nationella mål som beskrivits tidigare under huvudrubriken Bakgrund. 

Kuratorerna ser familjecentralens mål som levande och synliga i det dagliga arbetet med att 

stärka föräldraförmågor.  

 
Målet och syftet med familjecentralen är att vara en öppen och nära mötesplats i 

ett område framförallt där man bor fast man vänder sig till hela staden. Det är ett 

ställe där barn och föräldrar ska komma och umgås och träffa andra föräldrar och 

också få ett stöd om man vill men allt sker utan krav (Kurator 1). 

 

Att familjecentralen beskrivs som en verksamhet som finns nära men utan krav på delaktighet 

överensstämmer med 3 kap. 6a § SoL, som föreskriver socialnämndens ansvar för att det finns 

öppna insatser som kan möta barn, unga och föräldrars behov. Att ha tillgång till en 

familjecentral öppnar möjligheterna för samtliga personer inom en familj att få deras respektive 

behov uppmärksammade. Föräldrar kan exempelvis få stöd av kuratorn, spädbarnens behov 

uppmärksammas av barnavårdscentralssköterskorna och förskolebarnens behov 

uppmärksammas av pedagogerna inom den öppna verksamheten.  

 

Föräldrar med barn i åldern 0 – 6 år väljer själva om de vill besöka familjecentralen och på detta 

sätt få tillgång till verksamhetens fyra olika yrkesgrupper i form av kurator, pedagog, 

barnavårdscentralssköterska och barnmorska. Samtliga kuratorer beskriver att de har ett stort 

antal besökande föräldrar och barn till familjecentralens öppna verksamhet.  
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Det är ganska många, vissa dagar är det 80 – 90 besökare, i alla fall när vi har 

öppet både för- och eftermiddag (Kurator 5).  

 

Resultatet tyder på att familjecentralen är en verksamhet inom socialtjänsten som många 

familjer frivilligt besöker, vilket ligger i linje med portalparagrafen 1 kap. 1 § SoL som 

föreskriver att socialtjänstens verksamheter ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. Familjecentralens inriktning att förebyggande arbete ska 

ske öppet, frivilligt och tillsammans med föräldrar utan några krav på besökarna - kan 

möjligtvis tolkas som en bidragande orsak till det höga besöksantalet på familjecentralerna. 

 

Barnets bästa 

Att arbeta på en familjecentral innebär daglig kontakt med många barnfamiljer vilket ställer 

krav på kuratorn att se till varje individs specifika behov. Resultatet visar att det sker en viss 

uppdelning gällande vilken profession som uppmärksammar vilka behov.  

 
Kuratorerna ska ha vuxenperspektivet – föräldraperspektivet. Pedagogerna ska 

stå för den öppna verksamheten. Den pedagogiska verksamheten ska ha 

barnperspektiv och också vara en liten överlämnare till oss när man ser att här är 

det lite föräldraförmåga som behöver stöttas upp eller så (Kurator 2).  

 

Då det sker en uppdelning mellan yrkesgrupperna gällande vem som fokuserar på vad är det 

möjligt att både barn och föräldrars behov uppmärksammas efter bästa sätt. Det finns flera 

yrkesgrupper som samverkar för att se hela familjens behov, vilket möjliggör en helhetssyn på 

familjen. Samtliga yrkesgrupper inom familjecentralen arbetar efter barnets bästa jml. 1 kap. 2 

§ SoL. Då kuratorn främst har fokus på förälderns behov är det rimligt att anta att när förälderns 

behov tillgodoses så tillgodoses även barnets behov till viss del, detta antagande baseras på 

tidigare forskning som visar att föräldrars mående även påverkar barnens hälsa (Abrahamsson 

& Bing, 2011; Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2015). Det höga 

besöksantalet gör att samtliga yrkesgrupper når ett stort antal besökande familjer varför flera 

enskilda individers behov kan uppmärksammas. När flera personers behov uppmärksammas 

kan detta tolkas som att det sker ett indirekt förebyggande arbete. Genom att kuratorer 

uppmärksammar föräldrars mående förebyggs indirekt barnens mående vilket kan leda till att 

samspelet mellan föräldrar och barn stärks. Ett tryggt samspel mellan förälder och barn kan ses 

som en skyddsfaktor mot omsorgsbrist.  

 

Anmälan  

Samtliga kuratorer uppger att när de misstänker eller känner stark oro för omsorgsbrist inom en 

familj sker anmälan till socialkontoret jml 14 kap.1 § SoL. Kuratorerna uppger att de i första 

hand arbetar tillsammans med föräldrarna även när det handlar om anmälningar till 

socialkontoret.   

 
Vi måste prata med föräldrarna i första hand. Vi måste göra dem medvetna och 

bolla med dem. Vi måste förmedla vad vi ser. Vi uppmanar att göra en ansökan 

till socialtjänsten och att vi kan stärka upp med en anmälan. Om föräldrarna inte 

är med på det måste vi ändå ta vårat ansvar och göra en anmälan ändå. Men alltid 

prata med föräldrarna först. ”Det är så här vi måste göra, det är vår skyldighet”. 

Vi gör aldrig något bakom ryggen på någon om det inte gäller våld eller sexuellt 

utnyttjande (Kurator 2).  
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Genom att anmäla till socialkontoret vid oro om att barn far illa förebygger kuratorn bland annat 

det som föreskrivs i 6 kap. 1 § FB gällande barns rätt till trygghet och att barn inte får utsättas 

för kroppslig bestraffning. I samband med att föräldrar och kurator arbetar tillsammans för 

barnets bästa ökar möjligheterna för kuratorn att arbeta med att stärka föräldraförmågor för att 

motverka omsorgsbrist då arbetet sker frivilligt och tillsammans med föräldrarna.   

 

Tre nivåer av förebyggande arbete 

Kuratorerna beskriver sitt arbete på familjecentralen som ett generellt arbete som vänder sig till 

alla barnfamiljer i samhället. De vänder sig dock främst till föräldrar med barn i förskoleåldern 

0 – 6 år. Samtliga kuratorer har olika föräldragrupper. Föräldragrupperna har olika inriktningar, 

exempelvis Vägledande samspel eller babymassage. Kuratorerna är även med i 

barnavårdscentralens förberedande föräldragrupper då de informerar om sin funktion på 

familjecentralen. Föräldragrupperna vänder sig till samtliga besökande föräldrar. Föräldrarna 

får själva anmäla sitt intresse till att delta i en föräldragrupp.  

 
Vi arbetar med de som kommer hit, så det är väldigt generellt. Det är en del av 

jobbet, att det är så olika, det är inte bara som när man jobbar på 

myndighetskontoret då är det oftast de som har stora bekymmer man träffar. Här 

är det både och – allt från stort till smått (Kurator 2).  

 

Kuratorerna arbetar generellt med alla besökande familjer på universell nivå (jfr 

Akademikerförbundet SSR, 2011). Kuratorerna har föräldragrupper men de erbjuder dem till 

samtliga besökare varför samtliga besökare erbjuds samma insats. Kuratorernas 

föräldragrupper innefattar främst olika former av vägledning inom föräldraskapet för att skapa 

trygghet inom familjen. Kuratorernas delaktighet i barnavårdscentralens förberedande 

föräldragrupper går att ses som en hjälp till föräldrar för att veta var de kan vända sig om de 

behöver stöd och hjälp inom föräldraskapet. Detta kan ses som uttryck för vad 

Akademikerförbundet SSR (2011) skriver att på universell nivå vägleder professionella 

föräldrar i föräldraskapet och förmedlar information om var föräldrar kan vända sig i samhället.  

 

Samtliga kuratorer poängterar att deras arbete inte består av behandlande karaktär. Kuratorns 

arbete är enbart av stödjande och förebyggande karaktär som riktas generellt till alla som 

besöker familjecentralen. En av kuratorns förebyggande och stödjande arbetsuppgifter är att 

hjälpa föräldrar vidare till andra instanser i samhället då familjecentralens yrkesgrupper inte är 

tillräckliga för att tillgodose specifika behov hos familjens.  

 
Då kan man hjälpa till, ibland är det alltid bra att vi kan ringa nu för att det blir 

gjort och sen finns föräldrarna med i rummet och har man tur får de komma dit 

ganska snart. Vi håller inte på med behandling på familjecentralen. Allt ska inte 

stanna på familjecentralen (Kurator 3). 

 

Kuratorns arbetsuppgifter på familjecentralen innefattar inte behandling. Deras arbete sker 

därmed inte på indikerad nivå (jfr Akademikerförbundet SSR, 2011). Att arbeta stödjande och 

förebyggande med besökande familjer men att samtidigt hjälpa till genom att hänvisa till andra 

instanser i samhället går att se som att kuratorns arbete både sker på universell samt på selektiv 

nivå. Akademikerförbundet SSR (2011) skriver att på selektiv nivå ligger fokus på människor 

i riskzon där grundtanken är att om människor får hjälp i tid så behöver problemen inte växa 

sig stora.  
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Empowerment – Resurser för att nå egenmakt 

I studien framkommer att samtliga kuratorer arbetar tillsammans med föräldrarna för att stärka 

deras föräldraförmåga. Kuratorerna använder sig av lösningsfokuserat arbetssätt, spegling samt 

att med hjälp av empowerment få föräldrarna att själva bli medvetna om sina egna resurser.  

 

Motivation 

För att få föräldrar motiverade till att samtala om sina styrkor och svagheter i sitt föräldraskap 

krävs en fungerande relation mellan kuratorn och föräldern. Samtliga kuratorer menar att deras 

relation till föräldrarna främst grundläggs när de är verksamma inom den pedagogiska öppna 

verksamheten. Som en del av kuratorns arbetsuppgifter ingår att vara delaktig inom den öppna 

verksamheten en viss tid varje vecka. Kuratorerna menar att detta är en viktig del av deras arbete 

då de på den öppna verksamheten på ett lättillgängligt sätt kan öppna upp samtal och skapa 

relationer med besökande föräldrar.  

 
För att kunna prata om det behövs en relation – det är en del i det. Sen kan man 

lyfta saker generellt, man kan ta exempel om saker som står i en tidning. Eller 

prata om hur det var när du var liten ”vad gjorde du och dina föräldrar när du var 

liten?”. Men även där lyfta det som var gott och fungerande, då brukar det oftast 

vara lättare att komma in på det som är lite kämpigt (Kurator 4).  

 
Man glider runt, professionellt mingel kan man kalla det. Man skannar av lite för 

efter ett tag lär man känna folk. Man kan se på någon att de är jättetrötta idag eller 

man kanske vet att något är jättejobbigt hemma, då lägger man extra krut och 

uppmärksamhet på den föräldern (Kurator 3).  
 

Genom att vara synliga på den öppna verksamheten möjliggörs att kurator och föräldrar kan 

knyta kontakter för att i ett nästa steg få en fungerande relation till varandra. En fungerande 

relation kan jämföras med det som tidigare forskning kallar allians (Dunst, Trivette & LaPointe, 

1994; Røkenes & Hanssen, 2007; Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 

2015). Det är tänkbart att en god allians mellan kurator och förälder medför att föräldern vågar 

öppna sig inför kuratorn och berätta om vad som känns svårt inom föräldraskapet liksom om 

de positiva sidorna av föräldraskapet. Genom att prata om sitt eget föräldraskap är det möjligt 

att föräldrar blir medvetna om sina styrkor och resurser då de bekräftas av kuratorn. Genom att 

kuratorn och föräldern tillsammans identifierar förälderns styrkor och resurser kan det bli lättare 

för föräldern att skapa sig en framtida målbild av hur de vill att deras föräldraskap ska se ut. Att 

identifiera resurser och på den vägen motivera klienten att skapa sig en framtida målbild är 

enligt Teater (2010) en av fyra resurser för att nå egenmakt.  

 

Förmåga till problemlösning 

I studien framkommer att observation är en teknik som dagligen används när kuratorerna 

arbetar på den öppna verksamheten. Samtliga kurator poängterar att det är i den öppna 

verksamheten som de har störst möjlighet att observera samspelet mellan föräldrar och barn. 

Det är genom observationer som kuratorerna i stunden och rent konkret kan stötta föräldern vid 

svåra situationer som uppkommer tillsammans med deras barn. Kuratorerna arbetar med 

spegling för att få föräldrarna medvetna om sitt agerande och medvetandegöra hur föräldrar kan 

ändra sitt beteende i problematiska situationer till något positivt.   

 
När jag ser en situation som kan bli svår för en förälder så går jag ofta fram och 

diskuterar ”Är det här något som brukar vara svårt för dig? Är det här något som 

du vill ha hjälp med”. Utifrån det går vi vidare, ”Skulle du vilja prata om det här? 

Skulle du vilja ha hjälp i situationen?” (Kurator 5).  
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Det kan vara barn som får ett utbrott när de ska gå hem och föräldern kanske beter 

sig på ett mindre bra sätt. Man kanske inte kan ställa frågan i stunden om det är 

många andra föräldrar där just då men man kan ställa frågan senare. ”Jag såg att 

det blev lite tokigt när ni skulle gå hem, jag såg att du blev lite arg”, då kanske de 

säger ”Ja, så här brukar det vara när det händer nya saker”. Då kan man prata om 

vad man kan göra om det, det är mycket att ställa frågor. Det som är jättesvårt är 

att det är en öppen verksamhet, att det är frivilligt. När det här händer kanske det 

inte är läge att prata om det för det är mycket folk runt omkring. Då tänker man 

”Det här ska jag prata om nästa gång vi ses” men så dröjer det sex veckor innan 

de kommer. Det är det som är lite bekymmersamt (Kurator 3).  

 

Genom observationer och att aktivt uppmärksamma situationer som föräldrar och barn hamnar 

i har kuratorn möjlighet att tillsammans med föräldern arbeta med att stärka föräldraförmågan. 

Teater (2010) menar att när klient och professionell har utforskat klientens resurser så kan de 

tillsammans fortsätta att finna förmågor som kan användas vid framtida problemlösning. När 

kuratorn aktivt speglar föräldern i konkreta situationer som uppstår är det möjligt att föräldern 

blir medveten om sitt eget agerande då agerandet tydligt bekräftas av någon annan. Det är 

möjligt att föräldern då blir motiverad till att finna andra sätt att lösa situationen på. Kurator 3 

uppger svårigheten med att agera direkt och aktivt i situationer när flera besökare är på plats 

tillsammans. En bidragande orsak till detta, att kuratorer har svårigheter med att bistå föräldrar 

som förefaller behöva hjälp för att de ”beter sig på ett mindre bra sätt” gentemot sina barn, tycks 

ha att göra med att familjecentralens uppbyggnad i form av en frivillig verksamhet som erbjuder 

universella insatser. Familjecentralens uppdrag och öppna verksamhet verkar i sig kunna utgöra 

ett hinder i kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist hos 

föräldrar som skulle behöva hjälp, i synnerhet då det inte finns någon garanti för att dessa 

föräldrar återkommer till verksamheten. Däremot finns alltid möjligheten att göra en 

orosanmälan till socialtjänsten vid misstanke om omsorgsbrist.  

 

Bevarande av psykologiskt välbefinnande 

Kuratorerna beskriver att deras arbete med att stärka föräldraförmågor även sker när de har 

enskilda samtal med föräldern. De enskilda samtalen kan ske spontant i den öppna 

verksamheten eller via samtal i ett samtalsrum. Huruvida kuratorerna har enskilda samtal direkt 

i den öppna verksamheten eller i ett samtalsrum ser olika ut mellan olika familjecentraler. 

Kuratorerna nämner antalet besökare (svårigheter att tala enskilt i stora grupper), en bra relation 

till föräldern och samtalsämnet som faktorer till var kuratorerna väljer att ha det enskilda 

samtalet. På samtliga familjecentraler kan föräldern välja att boka regelbundna samtalsserier 

med kuratorn för att få stöd och hjälp i sitt föräldraskap. Samtalsserierna ska vara kopplade till 

föräldrarollen eller parrelationen.  

 
Det kan vara föräldrar som har… men säg att man fått ett barn och har svårt 

med… det är tufft med omställningen att bli förälder, vad det påverkar i 

parrelationen och att man träffas för den typen av samtal. Sen är inte tanken att vi 

ska ha några långa behandlande samtal utan det är en kortare samtalsserie det 

handlar om (Kurator 4).  

 

Samtalen kan ibland leda till att föräldrar förändrar sitt sätt att tänka på ett för dem själva 

tillfredsställande sätt, vilket följande citat från en kurator antyder: 
 

Framförallt blir det tydligt när föräldrar kan uttrycka det ”Jag kommer ihåg första 

gången jag träffade dig, jag kommer ihåg hur jag kände då och så är det inte nu 

även om det här är kvar” (Kurator 5). 
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Att ha enskilda samtal med föräldrar är en del av kuratorernas arbetssätt med att stärka 

föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist. Då samtalen sker genom frivilligt deltagande 

från föräldrarnas sida finns möjlighet att de tillsammans med kuratorn på djupet kan utforska 

förälderns syn på sitt föräldraskap och agerande i vissa situationer. Teater (2010) skriver att när 

klienten fått förståelse för hur identifierade problem har påverkat hen och dennes omgivning 

kan de läggas åt sidan till förmån för klientens identifierade styrkor och förmågor. Genom att 

föräldern i samtal med kuratorn får hjälp med att se sitt agerande utifrån och får ord på hur hens 

agerande kan påverka sina barn, är det möjligt att föräldern upplever större välbefinnande och 

självinsikt i vilka fortsatta val de ska göra i sitt föräldraskap och på det sättet blir stärkta i sin 

föräldraförmåga.  

 

Självinsikt 

När kuratorn har haft regelbunden kontakt med föräldrar som är i behov av extra stöd i sin 

föräldraförmåga, till exempel genom enskilda samtalsserier eller i föräldragrupp, uppger 

samtliga kuratorer att de tydligt ser när föräldern har blivit stärkt och utvecklat självinsikt kring 

sin föräldraförmåga. Samtliga kuratorer berättar att de i samband med observationer inom den 

öppna verksamheten ser att samspelet mellan specifika föräldrar och barn förändras till det 

positiva. Flera kuratorer uppger att det främst syns i form av att föräldrarna är mer närvarande 

i sin kontakt med barnen. Föräldrarna leker till exempel tillsammans med barnen istället för att 

sitta och fika med andra föräldrar en lång stund.  

 
Jag tycker också att man kan se när de fått kontakt – när man ser leenden och ser 

att det ger något tillbaka. När man också ser att barn som förut kunde gå till vem 

som helst nu väljer tryggheten hos sin förälder. Då tänker jag ”Wow, här är vi på 

gång” (Kurator 1). 
 

En annan indikation på ökad självinsikt uttrycks genom vad föräldrar förmedlar till kuratorerna.  

 
En del föräldrar uttrycker det själva ”Ja men så har jag inte tänkt förut”. De kan 

komma och berätta att de testat. Att man har ett samtal och de kommer fram till 

att nästa gång ska jag göra så här istället. Nästa gång följer man upp och då har 

de provat det och kan se att det blev en förändring. Många kommer så ofta till oss 

att man ser att de mår bättre, blir gladare (Kurator 4).  

 

Att ha utvecklat förmåga till självinsikt kan ske på flera sätt. Resultatet visar att kuratorerna 

främst märker detta genom observation av föräldrar och barns samspel med varandra samt när 

föräldrar själva kan sätta ord på att det skett en positiv förändring i deras sätt att hantera konkreta 

situationer. I likhet med vad Teater (2010) säger tycks ökad självinsikt sammanhänga med ökad 

självkontroll. När föräldrar själva uttrycker hur de aktivt har förändrat sitt agerande i en viss 

situation tyder det på att de är medvetna om vilka resurser de har samt hur de ska kunna använda 

sina resurser för att ha möjlighet att påverka sina och sina barns livsvillkor. Resultatet visar att 

föräldrar kan nå egenmakt genom att tillsammans med familjecentralens kurator arbeta för att 

identifiera styrkor och resurser i sin föräldraförmåga. Genom lösningsfokuserat arbetssätt, 

spegling och empowerment kan kurator och förälder tillsammans sträva efter att nå de resurser 

som Teater (2010) förespråkar i form av motivation, förmåga till problemlösning, bevarande av 

psykologiskt välbefinnande (maintenance of psychological comfort) och självinsikt, detta för 

att stärka föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist.  
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Samverkan  

I samband med intervjuerna ombads kuratorerna att definiera begreppet samverkan utifrån hur 

de själva ser på begreppet. Kuratorerna uppgav gemensamt mål, gemensamt problem samt 

samsyn kring en fråga som viktiga delar inom begreppet samverkan.  

 
Samverkan är när det sker ett utbyte i konkret arbete och en samsyn på den frågan 

man samverkan kring. Att man har en gemensam utgångspunkt och utifrån olika 

kompetenser och olika kunskaper man har så har man tillsammans ett ömsesidigt 

utbyte (Kurator 5).  

 

Vidare uppgav samtliga kuratorer att familjecentralernas nationella mål formulerade av FFFF 

(Föreningen För Familjecentralers Främjande) är ett tydligt exempel på hur man samverkar 

inom familjecentraler. Kuratorerna säger att samtliga yrkesgrupper inom familjecentralen 

arbetar efter de nationella målen. Det som skiljer yrkesgrupperna åt är främst deras arbetssätt 

för att nå målen.  

 
Om vi tänker samma syfte så är det att stärka föräldrar och familjen men vi har 

olika ingångsvinklar skulle jag säga. Men målet och syftet är detsamma nämligen 

att jobba med empowerment och att föräldrarna ska klara sig själva på olika sätt 

(Kurator 6). 

 

Resultatet visar att kuratorerna är medvetna om begreppet samverkan och dess innebörd. De 

definierar begreppet på liknande sätt utan inverkan av varandra. Samtliga kuratorer uppger 

familjecentralernas nationella mål som ett tydligt exempel på hur samverkan ska ske inom 

familjecentraler. En rimlig tolkning är, att då kuratorn tillsammans med övriga yrkesgrupper 

vet vilka övergripande mål som de ska arbeta efter så underlättas samverkan mellan de olika 

yrkesgrupperna då de har ett tydligt mål att sträva mot. Detta ligger i linje med Danermarks 

(2000) definition av begreppet samverkan. Familjecentralernas övergripande mål är tydligt 

beskrivna av FFFF och det framkommer att samtliga kuratorer är medvetna om dem. Målen 

omfattar samtliga yrkesgrupper på familjecentralen men skillnaden ligger i hur yrkesgrupperna 

väljer att förverkliga målen. Då kuratorn ska arbeta med fokus på de besökande föräldrarna och 

till exempel pedagogerna med fokus på barnen är det inte förvånande att deras arbetssätt skiljer 

sig åt. Det är också genom personalens olika fokus som yrkesgrupperna kan komplettera 

varandra och samverkan kring den specifika familjen kan bli möjlig. En tolkning av resultatet i 

detta avseende är att samverkan möjliggör att en helhetssyn på den specifika familjen kan 

komma till stånd och därmed kan omsorgsbrist lättare förebyggas om fler yrkesgrupper har sett 

indikationer på riskfaktorer i familjen.  

 

Integrationsbegreppet 

I studien framkommer att samverkan sker på olika sätt och i olika former. Samverkan sker 

mellan yrkesgrupperna på familjecentralen, mellan kuratorer på olika familjecentraler och med 

externa aktörer i närsamhället.  

 

Samordning 

Kuratorerna beskriver att samtliga familjecentraler går under två huvudmän: kommun 

respektive region. Det framkommer att kuratorerna och pedagogerna har olika chefer men båda 

arbetar under kommunen som huvudman. Barn- och mödravårdscentralens personal har en 

tredje chef som arbetar under regionen. Kuratorerna beskriver både möjligheter och svårigheter 

med att tillhöra två huvudmän och ha olika chefer.  
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Möjligheter är att det finns en grund för samarbete mellan flera kompetenser och 

ibland kan det ge större möjligheter att få resurser. Men det är inte alltid så enkelt 

heller. Vi som arbetar på familjecentralen ser vad som kan behövas, vilka frågor 

vi skulle vilja lyfta och satsa extra på men det är inte alltid så att organisationen 

och verksamhetsansvariga är lika insatta i det eller ja…man har olika 

utgångspunkt. Sen är det hur man uppfattar sitt uppdrag, på vilken nivå, vad det 

innebär konkret. Jag tror att det är viktigt att ha ambitionen att försöka jobba 

tillsammans men det krävs en tydlighet med tydliga avtal, tydliga direktiv i vem 

som bär ansvar i olika frågor och vad samarbetet ska gå ut på – på vilken nivå. 

Det finns både svårigheter och möjligheter i det (Kurator 5).  

 

Att arbeta under två huvudmän medför olika krav och direktiv på kuratorn. En del av kuratorns 

uppdrag är att tillgodose dessa krav och direktiv som ställs från de olika huvudmännen då de 

förväntas följa organisationens ramar som beslutats högre upp i hierarkin Samordning på låg 

grad av horisontell integrering och hög grad av vertikal integrering sker då huvudmännen 

förväntar sig att kuratorerna ska följa organisationens ramar och direkt (jfr Axelsson & Bihari 

Axelsson, 2013; Grape, 2015). En möjlig tolkning är att huvudmännens direktiv inte alltid 

stämmer överens med kuratorns uppfattning av vad som behövs för verksamheten rent 

praktiskt. Den hierarkiska organisationen och huvudmännens direktiv kan påverka kuratorns 

handlingsutrymme på så sätt att kuratorns arbete rent praktiskt kan försvåras då olika saker 

prioriteras.   

 

Samarbete 

Att arbeta på en familjecentral innebär samarbete mellan olika yrkesgrupper såsom kurator, 

pedagog, barnmorska och barnavårdscentralssköterska. Samtliga kuratorer beskriver 

samarbetet mellan de fyra yrkesgrupperna som en förutsättning för att familjecentralen ska 

fungera som verksamhet. Kuratorns samarbete sker även i form av regelbundna möten med 

andra kuratorer på övriga familjecentraler i området. På mötena sker utbyte av erfarenheter, 

information samt praktiska göromål som utformande av gemensamma scheman inför 

sommaren. Samarbetet sker inte bara inom yrkesgrupperna och mellan familjecentraler utan 

även med externa aktörer. Kuratorerna beskriver att de bland annat arbetar tillsammans med 

ideella organisationer, skolor och kyrkor för att uppmärksamma behov samt för att bygga ett 

nätverk kring besökande familjer.  

 
Jag tror att samarbete de allra flesta gånger ger bättre effekt. Jag tänker att 

samarbetar man så blir 1 + 1 = 3. Det blir effekter som utifrån olika kompetenser, 

olika sätt att se på saker kan hjälpa föräldrar på sätt så att det blir mer tydligt och 

ingående. Ge varandra kunskap och utveckla mer kunskap. Att man kompletterar 

varann och att det inte blir så att vissa frågor gör alla lite i och vissa frågor gör 

ingen något i utan man har vetskap om varandras uppdrag, mål och syfte. 

Samarbete är viktigt och bra men det är inte alltid enkelt. Dels tar det ofta mer tid 

– det kräver logistik. Det kräver lyhördhet och en förmåga att kunna mötas och 

på ett tydligt sätt kunna tydliggöra frågorna och vem som bär ansvar – är det mitt 

eller ditt bord, tar du den här frågan eller inte (Kurator 5). 

 

Samarbete mellan yrkesgrupperna öppnar upp för möjligheterna att tillvarata på varandras 

kompetenser. Samarbetet upplevs även som svårt då det kräver mycket tid och logistik för att 

praktiska saker ska fungera i verkligheten. Det går se att samarbetet främst sker i tre olika 

konstellationer: inom familjecentralen, mellan familjecentraler samt med externa aktörer i 

närsamhället. Familjecentralens olika yrkesgrupper och samverkanspartners arbetar med 

vetskap om varandras uppdrag, mål och syfte för att tillsammans på bästa sätt komplettera 



 

24 

 

varandra och vara ett stöd för barnfamiljer. Samarbetet sker således i form av kommunikation 

mellan olika motiverade aktörer som vill arbeta tillsammans. Samarbetet sker i huvudsak 

mellan familjecentralens personal och övriga samarbetspartners utan vidare styrning av chefer, 

det sker således en låg grad av vertikal integrering och hög grad av horisontell integrering (jfr 

Axelsson & Bihari Axelsson, 2013; Grape, 2015). 

 

Samverkan 

Kuratorerna arbetar dagligen tillsammans med familjecentralens olika yrkesgrupper. I deras 

arbete ingår även arbete tillsammans med andra familjecentraler och med externa aktörer i 

samhället. Kuratorerna uppger att deras arbete i grunden styrs av huvudmännen och cheferna 

men det är de själva som måste ta kontakt med andra yrkesgrupper inom familjecentralen och 

övriga aktörer för att utforma det konkreta arbetet med att samverka kring frågor som berör de 

besökande barnfamiljerna. 

 
Vi har ett gemensamt mål som vi arbetar för mellan olika kompetenser eller 

verksamheter. I vårat fall kommun, region och de olika cheferna men vi 

samverkar även med andra aktörer i samhället för att nå vissa saker (Kurator 4).  

 

Enligt Grape (2015) sker integrationsformen samverkan genom hierarkisk ledning, teamarbete 

samt genom samordning och styrning av verksamheten. Familjecentraler är en verksamhet med 

en tydlig hierarki i form av två huvudmän som leder fyra olika yrkesgrupper. Det sker ett tydligt 

teamarbete mellan yrkesgrupperna verksamma på familjecentralen och som alla arbetar efter 

nationellt uppsatta mål. Samordningen och styrningen av familjecentralen sker i samverkan 

med huvudmännen, yrkesgrupperna men även i samverkan med externa aktörer. Samverkan 

sker således både på en hög grad av vertikal och horisontell nivå (jfr Grape, 2015). Samverkan 

på vertikal nivå sker när kuratorn samverkar med huvudmän och chefer. Samverkan på 

horisontell nivå sker när kuratorn samverkar med familjecentralens övriga yrkesgrupper eller 

med externa aktörer i närsamhället. Enligt kuratorernas beskrivningar av sitt arbete på 

familjecentraler går se att kuratorn dagligen använder sig av integrationsformen samverkan i 

sitt arbete med att stärka föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist. Samverkan möjliggör 

för kuratorn att utifrån högre styrning av chefer och ledning, tillsammans med andra 

yrkesgrupper och externa aktörer bygga nätverk och finna resurser hos besökande föräldrar, 

som kan bidra till att stärka föräldraförmågan och på så sätt förebygga att omsorgsbrist uppstår. 

 

Handlingsutrymme 

Det framkommer att kuratorerna har något olika syn på sitt handlingsutrymme. Vissa anser att 

de har relativt stort och fritt handlingsutrymme. Att de själva kan utforma sin dag och sina 

arbetsuppgifter inom organisationens ramar. Kuratorerna beskriver att de kan välja när de vill 

boka in enskilda samtal, ha föräldragrupper, kontakta samverkanspartners med mera. 

Kuratorerna är ålagda inom sitt uppdrag att arbeta tio till tjugo timmar per vecka på den öppna 

verksamheten tillsammans med pedagogerna. Det framkommer att kuratorerna upplever sitt 

handlingsutrymme till viss del begränsat då deras kurativa uppgifter i viss mån kommer i 

skymundan för deras arbete inom den öppna verksamheten.  
 

Vi har ganska fritt, sen har vi att en av oss kuratorer ska vara i den öppna 

verksamheten hela tiden och det gör att vi har tid som jag kan styra över hur jag 

vill lägga upp det. Sen när vi har hembesök med bvc ska det passa med dem, 

familjen vi ska till. Jag tycker ändå att vi har ett ganska gott handlingsutrymme 

(Kurator 4). 
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Jag tycker att vara med i den öppna verksamheten är jättebra för man skapar 

kontakt och ser barn och föräldrar ihop. Om man sen ska prata om att ”Kalle äter 

inte”, då har man sett det och kan utgå från det. Jag tycker det är jättevärdefullt 

men jag skulle önska lite mer kurativa uppgifter, hembesök och så (Kurator 3).  
 

Svensson, Johnsson och Laanements (2008) skriver att handlingsutrymme formas i samspel 

mellan organisation och professionell. Det är i detta fall tydligt att organisationens utformande 

av en verksamhet i form av öppen förskola med öppettider en stor del av dagen påverkar 

kuratorns handlingsutrymme på familjecentralen. Det är organisationen i form av huvudmännen 

och cheferna som bestämt den öppna verksamhetens öppettider samt ålagt kuratorn att delta i 

den öppna verksamheten. På detta sätt går att se att kuratorns handlingsutrymme vidgas då hen 

får ökade möjligheter att bygga relationer med föräldrar vilket kan leda till kurativt arbete med 

att förebygga omsorgsbrist. Det går även att se hur kuratorns handlingsutrymme minskar när 

hen enligt organisationens ramar måste delta i den öppna verksamheten ett visst antal timmar 

per vecka och möjligheterna till andra kurativa arbetsuppgifter minskar.  

 

Kuratorerna som arbetar i par har valt att dela upp sin tid på den öppna verksamheten så att den 

kurator som för tillfället inte arbetar på den öppna verksamheten utför andra kurativa 

arbetsuppgifter på familjecentralen. Kuratorerna berättar att valet att dela upp arbetsuppgifterna 

medför att de får svårt praktiskt och tidsmässigt att kunna arbeta tillsammans med besökande 

familjer och övriga kollegor.  

 
Vi har kuratorsträffar några gånger per termin. Då har vi svårt att gå båda 

kuratorerna härifrån eftersom vi ska ha så mycket som möjligt öppet på den öppna 

verksamheten, då finns det inte så mycket annan tid över. Antingen är det 

planeringstid eller så är det möten med andra. Det kan bli svårt att göra saker 

tillsammans med den andra kuratorn (Kurator 4).  

 

Handlingsutrymme innefattar bland annat en möjlighet att välja hur man ska agera utifrån 

organisationens uppdrag (jfr Svensson, Johnsson & Laanements, 2008). Det är möjligt att 

organisationens direktiv gällande kuratorns delaktighet i den öppna verksamheten påverkar 

kuratorns handlingsutrymme och medför svårigheter för kuratorerna att få tid till gemensam 

reflektionstid tillsammans med andra kuratorer. Svensson, Johnsson och Laanements (2008) 

menar dock att handlingsutrymme även innefattar kompetensen att bedöma rimlighet i valen 

samt möjligheten att påverka organisationens givna utrymmen. Detta går att ses i jämförelse 

med på vilket sätt kuratorn väljer att utföra sitt arbete på familjecentralen. Kuratorerna som 

arbetar i par har valt att dela upp sitt arbete i den öppna verksamheten. Det går att tolkas som 

att kuratorerna därigenom gjort ett medvetet val för att på bästa sätt kunna utföra uppdraget som 

organisationen satt. Samtliga kuratorer uppger att den öppna verksamheten öppnar upp för dem 

att skapa relationer till föräldrar samt möjliggör att de kan observera föräldrar och barn i 

samspel. Detta kan ses som att kuratorerna använder sin kompetens för att på bästa sätt arbeta 

med att stärka föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist även när de upplever sig ha 

mindre handlingsutrymme.  

 

Sammanfattande slutsatser 
Resultatet visar att kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att motverka 

omsorgsbrist sker i form av tidigt förebyggande och stödjande insatser som riktas till alla 

besökande föräldrar på universell nivå. Selektiva insatser i form av hänvisning till andra 

instanser är även en del av kuratorns arbete. Kuratorns arbete utgår främst från socialtjänstlagen 

och föräldrabalken. Det förebyggande arbetet sker på olika sätt. Arbetet med att stärka 

föräldraförmågor sker framförallt via föräldragrupper, enskilda samtal med besökande 
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föräldrar, observationer i den öppna verksamheten samt genom ett aktivt positivt 

uppmärksammande och relationsbyggande till varje förälder som frivilligt besöker 

familjecentralen. Genomgående ligger fokus på det friska och positiva för att eventuellt 

upptäcka riskfaktorer som kan påverka de besökande föräldrarnas föräldraförmåga samt för att 

finna resurser som kan stärka föräldern i sitt föräldraskap. Kuratorns arbete på familjecentralen 

sker i olika integrationsformer för samverkan. Samverkan sker mellan familjecentralens 

yrkesgrupper, chefer och huvudmän, med andra familjecentraler och med externa aktörer.   

 

Diskussion 

Resultatet visar att familjecentralen är en frivillig och öppen verksamhet som ett högt antal 

föräldrar med barn besöker på eget initiativ. Ett besök på familjecentralen medför inga krav på 

de besökande föräldrarna. Kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att motverka 

omsorgsbrist sker därmed frivilligt och tillsammans med föräldrarna. Kuratorns arbete med 

föräldrar underlättas av att föräldrarna frivilligt besöker familjecentralen och att de är 

motiverade och villiga att samtala om sitt föräldraskap med kuratorn. Föräldrarnas motivation 

medför möjligheter för kuratorn att knyta kontakter med föräldrarna och skapa fungerande 

allianser. Tidigare forskning påvisar vikten av att professionella och föräldrar arbetar 

tillsammans för att stärka föräldern i sin föräldraroll. Det krävs en allians mellan professionella 

och föräldrar för att föräldrar ska våga och vilja samtala om sina styrkor och svagheter i 

föräldraskapet (Dunst, Trivette & LaPointe, 1994; Røkenes & Hanssen, 2007; Vuorenmaa, 

Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2015). Familjecentralens öppna verksamhet medför 

möjligheter för kuratorn att uppmärksamma och skapa kontakt med flertalet besökande 

föräldrar. Det höga besöksantalet medför dock ett hinder för kuratorn att tidsmässigt och rent 

praktiskt hinna knyta kontakter med samtliga besökande föräldrar. Att skapa allianser kräver 

tid och möjlighet att träffas regelbundet vilket ses som en svårighet för kuratorerna att hinna 

med. Det är möjligt att på grund av det höga besöksantalet så hinner inte kuratorn med att skapa 

allianser med alla besökande föräldrar varvid de kanske missar föräldrar som är i behov av 

psykosocialt stöd. Omsorgsbrist är något som kan ske tillfälligt men även permanent. I fall då 

omsorgsbristen är permanent och föräldern inte regelbundet besöker familjecentralen kan det 

vara svårt för kuratorn att upptäcka det. I fall när omsorgsbristen är tillfällig och föräldern 

regelbundet besöker familjecentralen finns det däremot möjlighet för kuratorn att upptäcka 

dessa brister och vara del i att hjälpa föräldern att finna resurser för att stärka deras 

föräldraförmåga. Kuratorns arbete sker på universell nivå och erbjuder samma stöd till alla 

besökande föräldrar. Enligt Basarab Horwath (2013) måste familjecentralens universella 

förebyggande insatser kompletteras med riktade insatser för att nå alla familjer i samhället. 

Kuratorer verksamma på familjecentraler når inte alla besökande föräldrar och kan därmed inte 

arbeta stärkande med föräldraförmågor och motverka omsorgsbrist med samtliga besökare. En 

del av deras arbete är kanske därmed att acceptera att de endast kan nå de föräldrar som frivilligt 

besöker dem och arbeta på bästa sätt med dem för att stärka deras föräldraförmåga och på detta 

sätt förebygga att omsorgsbrist uppstår.  

 

Kuratorns arbete med föräldrar sker tillsammans med familjecentralens övriga yrkesgrupper 

som alla arbetar efter barnets bästa och uppmärksammar samtliga besökares behov (jfr Bak & 

Gunnarsson, 2000). Då ett gemensamt arbete med besökarna sker underlättas kuratorns arbete 

med att finna föräldrar som är i behov av stöd då kuratorn får en helhetsbild på den aktuella 

föräldern. Om kuratorn exempelvis får indikationer från en kollega tillhörande 

barnavårdscentralen att en viss förälder har behov av stöd från denne kan kuratorn 

uppmärksamma föräldern i den öppna verksamheten och på det sättet påbörja kurativt arbete 

med att stärka föräldraförmågan. Dubowitz, Kim, Black, Weisbart, Semiatin och Magder 

(2011) menar att genom att uppmärksamma riskfaktorer tidigt kan hela familjens behov av 
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psykosocialt stöd identifieras och då sker förebyggande arbete mot omsorgsbrist. Genom att 

kuratorn arbetar tillsammans med andra yrkesgrupper kan riskfaktorer hos fler antal familjer 

upptäckas vilket underlättar kuratorns arbete med att motverka omsorgsbrist då kuratorn vet 

vilka föräldrar hen ska uppmärksamma lite extra på den öppna verksamheten. I den öppna 

verksamheten har kuratorn möjligheter att observera föräldrar, spegla och aktivt 

uppmärksamma situationer som sker i stunden. Kuratorn arbetar resursorienterat och med hjälp 

av empowerment där hen uppmärksammar det positiva hos föräldern. Røkenes och Hanssen 

(2007) menar att resursorienterat arbete kännetecknas av utforskande av klientens positiva 

sidor, egna resurser och möjligheter för att påverka sitt liv. Genom att kuratorn i den öppna 

verksamheten direkt uppmärksammar det goda och fungerande i föräldraskapet kan föräldrar 

bli stärkta i sin föräldraförmåga. Att bli stärkt i sin föräldraförmåga kan vidare leda till att 

omsorgsbrist inte uppstår. Kuratorn arbetar inte med det direkta syftet att enbart arbeta 

förebyggande mot omsorgsbrist. Kuratorn arbetar istället med att uppmärksamma samtliga 

föräldrars behov för att föräldrar ska bli medvetna om vad föräldraskapet innebär och på detta 

sätt sker ett förebyggande arbete mot omsorgsbrist. Kuratorns arbete med att stärka 

föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist underlättas av möjligheten att ha enskilda 

samtal eller samtalsserier med föräldrar då samtliga föräldrar kanske inte vill samtala öppet om 

sitt föräldraskap när andra besökare hör dem.  

 

I resultatet framkommer att kuratorerna upplever sitt handlingsutrymme på olika sätt. De 

kuratorer som uppfattar sig ha ett stort handlingsutrymme anses sig ha stor möjlighet att själva 

utforma sin arbetsdag. Att ha möjligheten att utforma sin arbetsdag själv går att ses som 

underlättande för kuratorerna då de själva kan bestämma när de ska boka samtal, göra 

administrativt arbete med mera. I studien framkommer att några kuratorer arbetar i par med en 

annan kurator och några är ensamma inom sin yrkesgrupp på familjecentralen. Svensson, 

Johnsson och Laanements (2008) skriver att handlingsutrymmet skapar valmöjligheter för 

professionella att utforma sitt arbete. Att ha en kollega att reflektera och dela arbetsuppgifter 

med kan underlätta kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att motverka 

omsorgsbrist. Då omsorgsbrist är ett komplext begrepp som kan vara svårt att upptäcka kan det 

vara till fördel att ha en kollega inom samma yrkesgrupp att reflektera med. När kuratorer har 

möjlighet att tillsammans få reflektera över föräldrar och problemsituationer kan nya 

infallsvinklar uppstå varvid fler behov kan upptäckas. Kuratorerna uppger dock att deras 

gemensamma reflektionstid är svår att praktiskt få till i verksamheten på grund av 

organisationens ramar och direktiv från chefer att de ska arbeta på den öppna verksamheten ett 

visst antal timmar per vecka.  Det finns en risk att värdefull kollegialt arbete och reflektionstid 

går till spillo då kuratorns handlingsutrymme i vissa fall är alltför begränsat av organisationens 

ramar. Det är av vikt att poängtera att det kurativa arbetet med att stärka föräldraförmågor för 

att motverka omsorgsbrist inte enbart innefattar att bygga relationer med föräldrar på den öppna 

verksamheten utan även genom andra kurativa arbetsuppgifter som riskeras att bli åsidosatta då 

tillräckligt med tid inte finns.  

 

Kuratorns arbete på familjecentralen innefattar dagligen samordning, samarbete och samverkan 

med huvudmän, chefer, kollegor och övriga aktörer. I analysen framkom att integration i form 

av samordning kan försvåra kuratorns arbete med att stärka föräldraförmågor för att motverka 

omsorgsbrist då den hierarkiska organisationen och huvudmännens direktiv styr kuratorns 

handlingsutrymme. Det är av vikt att chefer och personal på familjecentralen är överens om 

familjecentralens mål och huvudsyfte för att gemensamt på bästa sätt finna fungerande 

arbetssätt. Om det finns en gemensam förståelse för familjecentralen som organisation, kan 

samordning underlätta kuratorns arbete med att motverka omsorgsbrist då chefens direktiv sker 

i överenstämmelse med kuratorns syn på det konkreta arbetet med att stärka föräldraförmågor.  
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Integration i form av samarbete mellan yrkesgrupper öppnar upp för möjligheterna att ta tillvara 

på varandras kompetenser. Tidigare forskning visar att en förutsättning för en fungerande 

familjecentral är arbete mellan olika yrkesgrupper (Hjortsjö, 2005; Lundström Mattsson, 2009). 

Att samarbeta mellan olika yrkesgrupper går att se som positivt då alla är motiverade till att 

arbeta tillsammans varvid arbetet sker smidigare än om det var ett påtvingat arbete mellan olika 

aktörer. Kuratorerna beskriver samarbete som något positivt men att det även medför 

svårigheter då det framförallt tar längre tid att konkret genomföra arbetsuppgifter (jfr Hjortsjö, 

2005). I kuratorns arbete med att motverka omsorgsbrist kan det uppstå akuta situationer när 

kuratorn upptäcker att ett barn blir utsatt för omsorgsbrist. Då krävs det att samarbetet sker på 

ett smidigt och tidseffektivt sätt där samtliga yrkesgruppers kompetenser och bedömningar kan 

vara till hjälp för att ge en samlad helhetsbild av den aktuella familjen vid en eventuell anmälan 

till socialtjänsten. I studien framkommer att integration i form av samverkan möjliggör för 

kuratorn att utifrån styrning från chef och ledning och tillsammans med andra yrkesgrupper och 

externa aktörer kan kuratorn bygga nätverk och finna resurser hos besökande föräldrar. 

Samverkan är i allra högsta grad en del av kuratorns arbete på familjecentraler med att stärka 

föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist vilket även tidigare forskning visar (jfr 

Hjortsjö, 2005; Lundström Mattsson, 2009; Berg Wikander, 2006). Då samverkan sker på olika 

nivåer och mellan olika aktörer är det av vikt att kuratorn är medveten om sin yrkesroll för att 

veta när någon annan yrkesgrupp eller aktör utanför familjecentralen ska ta över arbetet med 

att stärka föräldraförmågan för att motverka omsorgsbrist. Berg Wikander (2006) skriver att 

samverkan medför att den egna yrkesrollen blir mer tydlig när olika yrkesgrupper arbetar 

tillsammans och kompletterar varandra. Kuratorns arbete med att specifikt rikta sig mot de 

besökande föräldrarna på familjecentralen går att ses som en av flera viktiga delar i 

familjecentralens tidigt förebyggande arbete med alla besökande barnfamiljer.  

 
Studiens begränsningar  

Vid val av metod gjordes valet att använda kvalitativa intervjuer med målinriktat urval. Urvalet 

gjordes på två nivåer i form av val av familjecentraler respektive kuratorer. Vid val av 

familjecentraler utgick jag från information från familjecentralens hemsida för att 

familjecentraler som är samlokaliserade skulle väljas ut. Jag hade i åtanke att göra en studie 

som baserades enbart på empiri från kuratorer verksamma på familjecentraler och inte på 

familjecentralsliknande verksamheter. Under intervjuerna framkom att enbart tre av 

familjecentralerna var rena familjecentraler. Två av familjecentralerna var 

familjecentralsliknande verksamheter där barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen 

inte var samlokaliserade med kuratorn och pedagogen, samverkan mellan dem skedde dock. 

Jag borde därmed ha undersökt närmare hur familjecentralerna var organiserade innan val av 

familjecentraler gjordes. Datainsamlingens tillförlitlighet kan ha påverkats då jag inte gjorde 

någon skillnad i sammanställningen av intervjusvaren i form av uppdelning av svar från 

kuratorer verksamma på familjecentraler kontra familjecentralsliknande verksamheter. 

Bedömning gjordes av mig att det centrala för studiens syfte var kuratorernas beskrivning av 

sitt arbete med att stärka föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist, inte vilka likheter 

eller skillnader kuratorerna hade i arbetet på familjecentraler eller familjecentralsliknande 

verksamheter.  

 

I analysen finns begränsningar då vissa teoretiska begrepp innebar svårigheter att direkt 

överföra till kuratorns arbete på familjecentraler med att stärka föräldraförmågor för att 

motverka omsorgsbrist. Axelsson och Bihari Axelssons (2013) integrationsbegrepp innefattar 

integrationsformen konkurrens vilket inte vidare har analyserats då det inte var applicerbart på 

kuratorns arbete på familjecentraler. Konkurrens är dock en av fyra integrationsformer som 

ingår i integrationsbegreppet (jfr Axelsson och Bihari Axelsson, 2013) vilket gjorde att jag inte 
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ville utesluta begreppet helt då det fanns risk att integrationsbegreppet inte skulle förstås fullt 

ut av läsaren. En annan av studiens begränsningar är analysdelen gällande handlingsutrymme. 

Det förekom ingen tidigare forskning som direkt nämnde kuratorer verksamma på 

familjecentralers handlingsutrymme varvid analysen baseras på forskning som beskriver 

socialarbetares generella handlingsutrymme. Detta kan ha påverkat analysen så till vida att en 

helt rättvis bild av kuratorns arbete på familjecentraler inte har analyserats och diskuterats i 

relation till tidigare forskning med fokus på fenomenet familjecentral.  

 

Tidigare forskning visar att det finns vissa begränsningar inom studiens forskningsområde. Det 

finns ett flertal insatser som syftar till att förebygga omsorgsbrist men endast ett fåtal har blivit 

utvärderade (Klevens & Whitaker, 2007; Jones Harden, Buhler & Jimenez Parra, 2016; 

Lundström Mattsson, 2009). Tidigare forskning visar svårigheter att förutse hur förebyggande 

insatser kommer fungera i framtiden för en specifik familj då flera sociala och kontextuella 

faktorer har betydelse för hur väl insatsen fungerar (Lundström Mattsson, 2009). Denna studie 

har fokuserat på kuratorns arbete på en familjecentral med att motverka omsorgsbrist. Studien 

medför inga bevis på att kuratorns förebyggande arbete har effekt på någon specifik familj. Det 

som går att utläsa är kuratorns konkreta arbete inom en verksamhet som riktar sig mot att tidigt 

förebygga eventuella problem hos barnfamiljer. Tidigare forskning visar en begränsning av 

studier gällande hur professionella inom barnhälsovården och den tidiga barnavården arbetar 

med att stärka föräldraförmågor, trots att det är där förutsättningarna för att uppnå goda effekter 

är gynnsamma (Vuorenmaa, Perälä, Halme, Kaunonen & Åstedt-Kurki, 2015). För det sociala 

arbetets praktik är det möjligt att denna studie har medfört ytterligare forskning gällande 

kuratorers arbete med att stärka föräldraförmågor inom den tidiga barnavården då 

familjecentraler främst riktar sig mot föräldrar med barn i åldern 0 – 6 år. För framtida forskning 

kan det förslagsvis vara intressant att genomföra studier som fokuserar på hur besökande 

föräldrar till familjecentraler upplever att de fått stöd i sitt föräldraskap. Det skulle vara 

intressant att göra en jämförelse gällande om föräldrarna upplever stödet olika beroende från 

vilken av familjecentralens yrkesgrupp de vänder sig till. Detta i åtanke då familjecentralens 

samtliga yrkesgrupper ska erbjuda ett universellt stöd som riktas till alla besökande familjer.
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Bilaga 1. Informationsbrev 
 

Hej! 

 

Jag heter Maria Mörk och studerar på socionomprogrammet på Örebro universitet. Denna 

termin skriver jag C-uppsats inom socialt arbete. Min uppsats kommer handla om hur kuratorer 

arbetar med att stärka föräldraförmågor för att motverka omsorgsbrist. Studien utgår från 

kuratorers beskrivningar av sitt arbete på familjecentralen och det är därför jag vänder mig till 

dig.  

 

Jag undrar om du är intresserad av att deltaga som respondent i studien? Jag skulle vilja samtala 

med kuratorer verksamma på familjecentraler om hur de upplever och beskriver sitt arbete. Jag 

kommer att genomföra enskilda intervjuer under vecka 14 och 15. I de fall det arbetar två 

kuratorer på familjecentralen önskar jag om möjligt att få intervjua den som arbetat längst på 

arbetsplatsen. 

 

Intervjuerna som beräknas ta cirka 50 minuter kommer spelas in för att sedan transkriberas.  

Inspelningarna kommer att raderas efter att uppsatsen är klar. Dina svar kommer behandlas 

konfidentiellt, det vill säga att intervjumaterialet kommer avidentifieras och förvaras på ett sätt 

så att ingen utomstående har tillgång till det. Ditt deltagande är frivilligt och du får avbryta när 

du vill.  

 

Inom någon vecka kommer jag höra av mig till dig för att höra om du kan tänka dig att ställa 

upp i undersökningen och om så är fallet bokar vi en tid för intervju. 

 

Vänligen 

 

Maria Mörk 

Kontaktuppgifter: X 

 

Handledare: Erik Flygare 

Kontaktuppgifter: X 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Bilaga 2. Intervjuguide 

 

 Är du medveten om studiens syfte? 

 Har du fått tillräcklig information om de etiska forskningskraven? 

 

Bakgrundsfrågor 

 Hur länge har du arbetat på familjecentralen? 

 Vad har du arbetat med innan du började på familjecentralen?  

 Fanns det något särskilt skäl till att du valt att arbeta på en familjecentral? 

 Har du gått någon särskild kurs eller fått fortbildning inom omsorgsbrist eller att stärka 

föräldraförmågor? 

 Vilka yrkesgrupper arbetar på familjecentralen? 

 

Verksamheten 

 Hur skulle du beskriva familjecentralens mål och syfte? 

 Anser du att samtliga yrkesgrupper jobbar efter samma mål och syfte?  

 Ser du några möjligheter respektive svårigheter att samarbeta med andra yrkesgrupper?  

 Hur är det att arbeta med två huvudmän: kommun och region?  

 Vilka besöker familjecentralen? 

 

Kuratorn 

 Hur skulle du beskriva din funktion i verksamheten i förhållande till dina kollegor? 

 Berätta om en typiskt vanlig dag på jobbet 

 Hur ser du på ditt handlingsutrymme i relation till dina arbetsuppgifter? 

 Får du hjälp och stöd från andra vid behov?  

 

Föräldraförmåga och omsorgsbrist 

 Hur får du fram information som indikerar/ej indikerar att föräldrar utsätter sitt barn för 

fysisk skada? 

 Hur får du fram information som indikerar/ej indikerar att föräldrar utsätter sitt barn för 

psykisk skada? 

 Hur får du fram information som indikerar/ej indikerar att föräldrar utsätter sitt barn för 

försummelse?  

 Vad gör du i ärenden där du misstänker omsorgsbrist? 

 Arbetar du med några särskilda resurser hos föräldrarna för att stärka deras 

föräldraförmåga? 

 Hur arbetar du för att få föräldrar motiverade till att samtala om sitt föräldraskap och 

föräldraförmågor? 

 Hur arbetar du för att identifiera förmågor/resurser som föräldrarna själva kan använda 

om de får framtida problem? 

 Hur skulle du beskriva att det märks när föräldrar har självinsikt om sin 

föräldraförmåga? 

 

 

 



 

 

Definitioner 

 Kan du definiera begreppet omsorgsbrist? 

 Kan du definiera begreppet föräldraförmåga? 

 Kan du definiera begreppet föräldrastöd? 

 Kan du definiera begreppet samverkan? 

 

Övrigt 

 Har du frågor eller något övrigt att tillägga? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


