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Sammanfattning 
Familjecentralen består av mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst och har 

som uppdrag att arbeta hälsofrämjande, stödjande och tidigt förebyggande. Syftet med studien har 

varit att undersöka hur förebyggande arbete kan vara utformat på familjecentraler. De 

frågeställningar som studien utgått från är: På vilket sätt kan de undersökta familjecentralerna verka 

förebyggande? Kan nätverksskapande vara en del av familjecentralernas förebyggande verksamhet 

och hur sker det i så fall? Hur ser samarbetet ut mellan de olika professionerna i det förebyggande 

arbetet? För att uppnå syftet har gruppintervjuer genomförts med tre familjecentraler. Resultatet 

visar att det förebyggande arbetet på de tre familjecentralerna bedrivs främst på universell, men 

även på selektiv och indikerad nivå. Familjecentralen kan till viss del vara nätverksskapande, 

genom den samhörighet och gemenskap den öppna verksamheten som mötesplats kan bidra till. 

Samarbetet består främst av koordination där personalen hänvisar besökarna mellan varandra. Det 

finns på familjecentralen både främjande och hämmande faktorer för samarbetet. 

 

Nyckelord: familjecentral, förebyggande arbete, prevention, nätverksskapande, samarbete 
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Abstract 
Family centres consists of maternal health, child health, open pre-school and socialservices and it´s 

mission is to work with health promotion, support and early prevention. The study has aimed to 

examine how prevention can be formed in family centers. The study har been based on the 

following questions: How can the family centre be preventative? Can network-enhancing be a part 

of the preventative work at the family centre and if so, how? How is the cooperation formed 

between professionals in the preventative work? To answer up to the purpose of the study, group 

interviews were conducted with three family centres. The results show that the preventive work of 

the three family centers are mainly conducted on a universal, but also on a selective and indicated 

level. The family centre can in part be a network-enhancing place, through the sense of affinity 

achieved by the open pre-school. The cooperation between professionals consists mainly of 

coordination, where the staff refer visitors between each other. There are both promoting and 

repressing factors for the cooperation. 
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Inledning  

 

Socialt arbete kan bedrivas på individ-, grupp- och strukturell nivå och kan bestå av behandlande 

eller förebyggande insatser. Det får anses allmänt känt att förebyggande arbete är det bästa 

angreppssättet mot fysiska och psykosociala problem, ur såväl ekonomisk som human synpunkt. 

Enligt Bing (2003) handlar det till och med om att investera i barns hälsa, då det förebyggande 

arbetets effekt kanske inte går att mäta direkt men är lönsamt i längden. Portalparagrafen i 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) föreskriver att socialtjänsten ska arbeta främjande för bland annat 

social trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och att barnets bästa ska beaktas vilket kan göras genom 

olika typer av insatser. När det handlar om barns hälsa så kan man tydligt se föräldrarnas inverkan 

då den första tiden i livet är viktig för barn och deras hälsa starkt påverkas av deras uppväxtvillkor 

där faktorer såsom familjens sociala position och resurser spelar en stor roll (Socialstyrelsen, 2009; 

Ringbäck Weitoft, Hjern, Haglund & Rosén, 2003; Bing, 2003). Att samhället ska främja goda 

uppväxtvillkor blir därför centralt i det förebyggande arbetet.  

Hur detta arbete ska se ut och vilka det ska riktas mot är en svårare fråga. Många gånger används 

en högriskstrategi, där tanken kan vara att tidigt uppmärksamma barn i riskzonen, för att de ska få 

större möjligheter till en god utveckling (Socialstyrelsen & IMS, 2008). Detta kan vara 

problematiskt, då det är svårt att förutse hur människor utvecklas och vilka problem de kan tänkas 

få (Bing, 2003). Att enbart rikta skyddande insatser mot en liten grupp som anses vara i riskzonen 

gör att de andra blir utan detta skydd och kanske därför i slutändan är de som drabbas. 

Riskbegreppet i sig är också problematiskt, då något som kan förefalla vara en risk för en individ 

inte är det för en annan. Ett annat sätt att rikta det förebyggande arbetet är att alla i befolkningen ska 

få ta del av skyddet. Det gäller då att den skyddande insatsen finns där alla kan ta del av den, vilket 

i barnens fall kan handla om exempelvis barnhälsovården eller förskolan (Bing, 2003). Genom 

dessa instanser når man då fram till alla barn och kan därigenom förebygga och främja 

förutsättningarna för hela populationen och samtidigt finns det en möjlighet att tidigt upptäcka 

behov som kan finnas hos individen. 

En viktig skyddande och hälsofrämjande faktor är det sociala stöd individen upplever sig ha 

(Bing, 2003). När det handlar om barn innefattar detta såväl deras egna sociala stöd som 

föräldrarnas, både eftersom de delar vissa relationer men också på grund av stödets inverkan på 

föräldrarnas hälsa vilket i sin tur påverkar barnet. Stödet kan vara av emotionellt eller mer praktiskt 

slag, kan komma från olika håll och är alla en del av individens nätverk (Forsberg & Wallmark, 

2002). Det sociala nätverket kan påverka individens hälsa positivt och kan även fungera som en 

skyddsfaktor. Nätverksarbete sker ofta på individnivå, genom att kartlägga och sammanföra viktiga 

personer i individens nätverk. Dock är det gynnsamt att yrkesverksamma även utanför det 

traditionella nätverksarbetet har ett nätverksperspektiv i möte med olika individer då ett stärkt 

nätverk kan utgöra ett effektivt och långvarigt skydd (Bergström, 2000). I ett förebyggande arbete 

känns detta särskilt viktigt med det är dock oklart på vilket sätt detta perspektiv används. 

Såväl landstinget som kommunens socialtjänst och förskola har i uppdrag att främja barnens 

förutsättningar för goda levnadsvillkor och förebygga en ogynnsam utveckling. Ett sätt för 

samhället att på frivillig väg stötta barnfamiljer är genom familjecentraler. Där bedrivs ett 

förebyggande och hälsofrämjande arbete utifrån socialtjänst, mödrahälsovård, barnhälsovård och 

förskoleverksamhet. Föreningen för familjecentralers främjande (2012) lyfter fram att samarbetet 

mellan dessa olika yrkeskategorier gör det lättare att uppmärksamma och tillfredsställa de behov 

som kan finnas hos vanliga familjer, vilket gör samarbetet till en del av det förebyggande och 

hälsofrämjande arbetet. Även Socialdepartementet (2009) lyfter fram samverkan som en 

förutsättning för ett förebyggande arbete, vilket gör det nödvändigt att undersöka hur samarbetet ser 

ut inom verksamhet som familjecentralen. Över 99 % av alla blivande eller nyblivna föräldrar samt 

föräldrar med förskolebarn utnyttjar mödra- och barnhälsovården, trots att det är helt frivilligt. 

Genom detta finns även potential för familjecentralernas övriga delar att nå ut till stora delar av 
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populationen och gör det till en möjlig skyddande verksamhet. Denna möjlighet gör det intressant 

att studera hur det förebyggande arbetet är utformat i denna verksamhet. 

 

Bakgrund 
Wikander Berg (2006) beskriver familjecentralen som en verksamhet där familjer i ett 

bostadsområde kan mötas. Verksamheten styrs av både landsting och kommun i och med att mödra- 

och barnhälsovården arbetar i samarbete med öppna förskolan och socialtjänsten. Försök till 

samarbete mellan Barnavårdcentralen och socialtjänsten har enligt Wikander Berg (2006) 

förekommit sedan 1980-talet genom Göteborgsmodellen. Göteborgsmodellen förespråkade att 

socialtjänsten skulle finnas tillgänglig inom mödra- och barnhälsovården samt inom öppna 

förskolan. År 1993 startade den första familjecentralen i Solna. År 2000 startade en förening för 

familjecentraler där de fyra grundvalarna mödra- och barnhälsovården, socialtjänsten och öppna 

förskolan redan var givna samverkanspartners och preventionstanken var i fokus (Wikander Berg, 

2006). Tanken med familjecentraler är att samlokaliseringen av mödrahälsovården tillsammans med 

öppna förskolan och socialtjänsten ska göra att man på ett lättare sätt ska kunna nå människor från 

olika socioekonomiska grupper (Socialstyrelsen & IMS, 2008).  

För att kunna kallas för familjecentral så ska representanter finnas från mödrahälsovård 

barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot förebyggande arbete: 

 

 Mödrahälsovården träffar föräldrarna när de väntar barn och erbjuds där hälsoövervakning och 

förberedelse inför föräldraskapet. På familjecentralen representeras mödrahälsovården oftast av 

en barnmorska. 

 Barnhälsovården (BVC) träffar föräldrarna direkt efter att de fått barn. Fram tills barnet börjar 

skolan sker sedan regelbundna besök på BVC för hälsoövervakning och rådgivning. På 

familjecentralen representeras barnhälsovården av en barnsjuksköterska eller distriktssköterska. 

 Öppna förskolan besöker föräldrar och barn tillsammans. I lokalerna finns möjlighet till lek för 

små och större barn. Det är gratis och helt frivilligt att besöka verksamheten. På familjecentralen 

representeras öppna förskolan av förskollärare och ibland socialarbetare. 

 Socialtjänsten finns representerad för att bedriva förebyggande och hälsofrämjande arbete. Stöd 

kan ges genom information gällande sociala frågor eller stöd till individer och grupper. 

Socialrådgivningen kan ibland ha sin separata verksamhet samlokaliserad med de övriga eller så 

kan socialsekreteraren finnas med som en representant i den öppna förskolan (Föreningen för 

familjecentralers främjande, 2012). 

 

Socialstyrelsen och IMS (2008) delar in familjecentraler i två olika kategorier; 

Serviceinriktade familjecentraler och särskilt riktade familjecentraler. Serviceinriktade 

familjecentraler innefattar förebyggande och öppna insatser för familjer. Den särskilt riktade 

familjecentralen riktar sig istället mot en specifik målgrupp som anses behöva extra stöd. Enligt 

Socialstyrelsen och IMS (2008) kan familjecentraler inneha ett barnperspektiv eller ett 

familjeperspektiv. Vid barnperspektivet utgår verksamheten från barnets bästa vid de insatser som 

ges, i enlighet med bestämmelser i Barnkonventionen (Regeringskansliet UD info, 2006). 

Familjecentraler med ett familjeperspektiv ser enligt Socialstyrelsen och IMS (2008) istället till 

familjens behov som helhet.  

Behov och önskemål från besökarna gör att verksamheternas utformning kan se olika ut men 

målen med verksamheten ska vara: att finnas tillgänglig som nära mötesplats, att stärka det sociala 

nätverket runt barn och föräldrar, att skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga, att 

erbjuda lättillgängligt stöd, att vara ett kunskaps- och informationscentrum samt att utveckla god 

service (Föreningen för familjecentralers främjande, 2012). Familjecentralernas uppdrag är att 

arbeta hälsofrämjande, stödjande och tidigt förebyggande. Fokus i denna studie är familjecentraler 

som ska ha en generell inriktning som vänder sig till barnfamiljer.  
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Syfte  

Studiens syfte är att undersöka hur det förebyggande arbetet kan vara utformat på familjecentraler.  

 

Frågeställningar 

 På vilket sätt kan de undersökta familjecentralerna verka förebyggande?  

 Kan nätverksskapande vara en del av familjecentralernas förebyggande verksamhet och hur 

sker det i så fall? 

 Hur ser samarbetet ut mellan de olika professionerna i det förebyggande arbetet? 

 

Familjecentralen i forskning och utvärderingar 
 
I Nationella handlingsplanen för den sociala barn- och ungdomsvården (Socialdepartementet, 2005) 

framkommer att ett av målen för att kunna svara på barnets behov är tidiga och förebyggande 

insatser. Det framkommer att ett förebyggande arbete och samarbete mellan olika verksamheter 

leder till allt färre och effektivare insatser. En förutsättning för ett tidigt och förebyggande arbete är 

enligt Socialdepartementet (2005) samverkan. Det krävs skilda kompetenser för att få en samlad 

bedömning om barnets behov. Familjecentralen är ett exempel på en sådan verksamhet där skilda 

kompetenser samordnas. Statens Folkhälsoinstitut (Gärdsmo Pettersson & Zeima, 2000) beskriver 

familjecentralen som en plats för barnfamiljer i det lokala samhället där verksamhetens utformning 

beror på de behov som finns. Familjecentralen består av mödra- och barnhälsovården, förskolan och 

individ- och familjeomsorgen, där samarbete sker mellan dessa yrkeskategorier för att barnet och 

föräldrarna ska erbjudas bästa möjliga stöd. Målet med familjecentralens verksamhet är att utifrån 

en helhetssyn; fungera som mötesplats, utöka familjens sociala nätverk, erbjuda lättillgängligt stöd 

och service, ge kunskap och information och att i arbetet få barn och föräldrar delaktiga, för att 

främja barnets och föräldrarnas hälsa (Gärdsmo Pettersson & Zaima, 2000).  

 

Nationell forskning om familjecentraler 

Wikander Berg (2006) ger en sammanfattande bild av bland annat familjecentralernas möjligheter 

och begränsningar, utifrån utvärderingar som gjorts. Hon ser prevention som en åtgärd med syftet 

att främja hälsa genom att förebygga att problem uppstår eller upprätthålls. Wikander Berg (2006) 

analyserar vidare begreppen prevention och samverkan utifrån de skilda yrkeskategoriernas tankar 

om vad ett hälsofrämjande och förebyggande arbete innebär. Mödravårdscentralen är enligt 

Wikander Berg (2006) insatta i vikten av en bra relation mellan förälder och barn, för att förebygga 

problem senare i livet. Detta är också något de bär med sig och uppmärksammar i sitt arbete. De är 

uppmärksamma på tecken på depression hos modern samt uppmärksammar anknytningsmönster 

mellan barnet och dess mamma och kan på så vis se om hjälp och stöd behövs av någon av de andra 

yrkeskategorierna som innefattas i familjecentralens verksamhet. Det kan exempelvis vara kuratorn 

som kan hjälpa modern att hantera en depression eller förskoleläraren som kan hjälpa föräldern i 

samspelet med barnet. Wikander Berg (2006) skriver vidare att det genom socialtjänstens 

involvering kan vara lättare att se till hela familjens situation och därmed förebygga problem. Detta 

är ett exempel på hur olika kompetenser inom de yrkeskategorierna kan föras samman. Tanken med 

modellen för samverkan är enligt Wikander Berg (2006) att det ska ge en ökad kompetens och 

effektivitet där professionerna kan lära och ta hjälp av varandra. 

Bak och Gunnarsson (2000) utvärderar familjecentraler som bedriver sin verksamhet i ett 

mångkulturellt område samt ger en sammanfattande bild av familjecentralerna i Sverige. 

Familjecentralens målgrupp är enligt Bak och Gunnarsson (2000) föräldrar som är gravida eller har 

små barn. Många familjecentraler betonar även att verksamheten gäller alla föräldrar utan särskild 

inriktning på specifika problemområden. Det finns dock de familjecentraler som specifikt riktar sig 

mot särskilt behövande.  Målet med verksamheten är att fungera som mötesplats och genom 

samverkan kunna erbjuda en mer effektiv hjälp. Bak och Gunnarsson (2000) beskriver samverkan, 
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helhetssyn och prevention som centrala begrepp vid arbetet på familjecentraler. Tanken med 

familjecentralen är enligt dem att genom samarbete utöka de resurser som finns och få en 

helhetssyn på familjens situation för att tillgodose de behov som finns innan problem uppstår. 

Utvärderingen visar på att familjecentralen har ett mångkulturellt besöksantal i ett mångkulturellt 

område (Bak & Gunnarsson, 2000). Behov som familjecentralen tycks uppfylla speglas av de olika 

liv och erfarenheter besökarna har. På barnmorskemottagningen sker oftast den första kontakten 

genom att ge stöd under förlossningen, här presenteras även familjecentralens övriga verksamhet 

varför barnmorskemottagningen kan ses som ett första kliv in till familjecentralen (Bak & 

Gunnarsson, 2000). Barnavårdscentralen i sin tur ger föräldrar med utländsk bakgrund en trygg 

punkt i det främmande där de genom samtal om barnen kan uttrycka oro och känna gemenskap. 

Den öppna verksamheten fungerar enligt Bak och Gunnarsson (2000) som en mötesplats där 

föräldrar som är föräldralediga eller inte har några nära släktingar eller vänner får en chans att 

bygga upp nätverk och undvika att bli isolerade. Brister i samverkan i familjecentralen beror enligt 

Bak och Gunnarsson (2000) på bland annat faktorer som hur målsättningen ska uppnås, tidsbrist, 

hög arbetsbelastning och brist på gemensam utbildning. Faktorer som gemensam utgångspunkt, 

närhet, tro på samverkan, gemensamt förhållningssätt är faktorer som främjar samarbetet på 

familjecentralen.  

Hwang och Wickberg (2001) skriver i en rapport, på uppdrag av Statens folkhälsoinstitut, om 

vikten av att ha fokus på hela familjen för att förebygga ohälsa hos barn. De menar att fokus bör 

ligga på barnets beteende och utveckling, föräldraskapet och parrelationer då dessa tre hänger 

samman. Vidare bör fokus enligt Hwang och Wickberg (2001) ligga på de sammanlagda risk- och 

skyddsfaktorer som föreligger hos barnet själv och i dennes miljö. För att få en helhetssyn på 

familjens situation, och därmed de risk- och skyddsfaktorer som föreligger, bör kompetenser och 

kunskapsområden samordnas angående spädbarnsfamiljer. Hwang och Wickberg (2001) beskriver 

familjecentralen som en verksamhet där mödra- och barnhälsovården, öppna förskolan och 

socialtjänsten genom samverkan arbetar med små barn och småbarnsfamiljer i ett förebyggande 

syfte. Mödra- och barnavårdscentralen har enligt Hwang och Wickberg (2001) fördelen av att nå ut 

till alla föräldrar och kan erbjuda föräldrarna individuellt samtalsstöd eller stöd i grupp. Den öppna 

förskolan ger familjen möjlighet att umgås med andra barn och föräldrar och föräldrarna kan få stöd 

i föräldrarollen av andra föräldrar. De förebyggande insatserna kan enligt Hwang och Wickberg 

(2001) vara utformade för att gälla alla eller vara specifikt riktade mot grupper som ligger i 

riskzonen för psykisk ohälsa. För att verksamheten ska kunna förebygga psykisk ohälsa genom att 

rikta insatser mot dem som ligger i riskzonen krävs kunskap och erfarenhet om vilka risker som 

föreligger (Hwang & Wickberg, 2001).  

Abrahamsson och Bing (2011a) menar att familjecentraler kan verka som en tidigt förebyggande 

verksamhet mot den ökade psykosociala ohälsan som finns i Sverige idag. Detta genom att ha 

primärvård samlokaliserad med social och pedagogisk kompetens i kommunal regi, vilket ger en 

möjlighet att nå alla nya föräldrar. Det förebyggande arbetet sker inte bara generellt utan ger också 

en möjlighet att nå de mer behövande vilket ökar chanserna att jämna ut de hälsoskillnader som 

finns mellan olika grupper. Artikeln utgår från den utvärdering som gjorts av familjecentraler i 

Västra Götaland som bland annat undersökt representativitet bland besökarna och anledningar till 

deras besök. Författarna lyfter fram det starka samband som påvisats mellan barns hälsa och 

föräldrarnas levnadsvillkor och menar därför att en ökad känsla av tillit och gemenskap hos 

föräldrarna kan verka hälsofrämjande för barnen. Författarna lyfter fram social utsatthet, 

diskriminering och ekonomisk svaghet som orsaker till ohälsa och att de mest utsatta är 

utlandsfödda och ensamstående föräldrar. Barns ohälsa påverkas av föräldrarnas omsorgsförmåga, 

som i sin tur är förknippad med sociala och ekonomiska påfrestningar. Resultaten av utvärderingen 

visade att besökarna, utifrån socioekonomisk status, ansågs representativa för upptagningsområdet. 

Anledningen till besöken var barnens och föräldrarnas umgänge med andra, vilket framförallt 

framhölls av invandrare i förorter. Dessa besökare menade även att kontakten med svenskar och 
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utvecklande av svenska språket ökade genom besöken på familjecentralens öppna förskola. 

Författarna menar att representativiteten av besökarna medför en möjlighet att se familjecentraler 

som bidragande till ökad jämlikhet i hälsa. De menar även att invandrare verkar vara mycket 

benägna att besöka öppna förskolan och ser en potential för verksamheten att vara en viktig del i 

integrationen. För besökare med stora socioekonomiska besvär och som är i stort behov av stöd har 

dock inte familjecentralerna tillräckliga resurser att tillgodose behoven i större utsträckning än man 

gör för andra besökare.  

Abrahamsson och Bing (2011b) avsåg i en annan studie att undersöka hur besökare och personal 

uppfattar verksamheten på familjecentralen och om det stämmer överens med det syfte som 

verksamheten har. Resultatet visade att familjecentralens öppna förskola ger föräldrar möjlighet att 

lära sig om barns utveckling, hälsa och sociala förmåner genom andra föräldrar och även genom 

personalens kunskaper. Personalen har möjlighet att hjälpa till att stärka anknytningsband och stärka 

samspelet mellan föräldrar och barn. Personalen agerar som modeller vilket ger föräldrarna 

kunskaper utan att känna sig anklagade. Föräldrarna får även stöd i hur de ska hantera olika 

situationer gällande barnet och känner att de kan slappna av då personal finns till hands när det 

behövs. Den tillitsfulla stämning som genomsyrar verksamheten ger ett öppet klimat där känsliga 

frågor kan lyftas upp. Utlandsfödda föräldrar upplever att umgänget och aktiviteterna på 

familjecentralen stärker deras språkutveckling. Föräldrar som i andra situationer i samhället kan 

känna sig utanför får en gemenskap på familjecentralen och blir stärkta i sitt föräldraskap. 

Gemenskapen leder även till att föräldrarna får ett utökat nätverk även utanför verksamheten, vilket 

underlättar särskilt för ensamstående men som även underlättar integration. Utifrån besökarnas och 

personalens utsagor kan man se att den faktiska verksamheten väl speglar den intention som finns. 

Hjortsjö (2005) beskriver i sin avhandling om familjecentraler att det förebyggande arbetet på 

familjecentralen kan ske på olika nivåer; universellt, selektivt och indikerat. Arbetet på 

familjecentralen anses vara förebyggande då det tidigt bidrar med insatser, till ett flertal och till 

enskilda. Det universellt förebyggande arbetet bedrivs enligt Hjortsjö (2005) genom den öppna 

förskolan. Detta genom att personalen skapar möjligheter för att positivt föräldraskap ska kunna 

utvecklas, genom olika aktiviteter och genom att ge information. Den öppna verksamheten anses 

även kunna ge besökarna en möjlighet att utveckla sitt sociala nätverk, både till andra föräldrar och 

olika professioner. Att ha representanter från socialtjänsten på plats anses vara universellt 

förebyggande genom att de finns tillgängliga om behov skulle uppstå. Det kan enligt Hjortsjö 

(2005) även vara ett universellt förebyggande arbete om personalen uppmärksammar behov som 

föranleder att särskilda grupper startas. Selektivt förebyggande arbete inom familjecentralen 

beskrivs av Hjortsjö (2005) som det arbete som bedrivs för att förbättra utsatta familjers situation 

och då ett problem redan uppstått. Det selektiva arbetet innefattar även närvaron av de olika 

yrkeskategorierna, då individen hänvisas till och uppmuntras till att söka hjälp hos de olika 

professionerna. Det indikerade förebyggande arbetet föreligger främst hos socialtjänstens 

representant enligt Hjortsjö (2005). Det handlar då ofta om fall då problemet blivit större, 

exempelvis om det förekommer våld i miljön kring barnet. Syftet är då att förhindra att situationen 

blir värre eller att se till att situationen blir bättre. Hjortsjö (2005) beskriver att personalens 

uppfattning av ohälsa innefattar båda fysisk och psykisk ohälsa och att förhindra att föräldern eller 

barnet far illa anses vara syftet med det förebyggande arbetet. Detta anser personalen att 

familjecentralen kan bidra med genom att de tillämpar ett pedagogiskt förhållningssätt och genom 

den öppna förskolan där relationer och nätverk kan öka tryggheten kring barnet och därmed 

förebygga senare problem. Genom verksamhetens utformning kan komplicerade problem fångas 

upp tidigt och den generella verksamheten tycks även vara till för att fånga upp det specifika. Detta 

kan vara i form av att uppmärksamma barn i risk att fara illa, och personalen menar att 

kombinationen av generellt och specifikt är en förutsättning för arbetet. Den närhet som finns 

genom den samlokaliserade verksamheten upplevs som positiv i form av att de olika 

yrkesgrupperna får en insyn i varandras arbete och en bättre relation till besökarna. Till följd av 
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detta uppnås även tillit till att kollegorna gör sitt jobb på ett bra sätt och en känsla av samhörighet. 

Hjortsjö (2000) påpekar att personalen på den studerade familjecentralen även är knutna till sina 

ursprungliga huvudmän och att deras tillhörighet dit innebär att de till stor del fortfarande arbetar 

med samma frågor och inte kan frångå dessa arbetsuppgifter. Hon upplever det som att samarbetet 

på familjecentralen stärker de olika professionernas skillnader och att det blir viktigt för de olika 

yrkesgrupperna att visa att de arbetar med olika saker. De olika professionerna har även olika 

perspektiv utifrån yrkeskategori och inte alltid en samsyn i vilket stöd som kan vara aktuellt och hur 

de då ska gå tillväga, vilket framhålls som problematiskt och kanske även konfliktskapande.  

 

Internationell forskning om familjecentralsliknande verksamheter 

Armstrong och Hill (2001) lyfter utifrån tidigare forskning fram vikten av preventiva tjänster för 

små barn och deras familjer. Family centers i England som kan jämföras med svenska 

familjecentralen beskrivs som en av dessa förebyggande insatser och har som fokus att inrikta sig 

mot hela familjen. Dock menar Armstrong och Hill (2001) att verksamheten missar att nå ut till 

männen då gruppaktiviteter och individuella aktiviteter oftast gäller för mödrar. Family centers kan 

ha som mål att nå alla familjer och barn i lokalsamhället eller specifikt rikta sig mot barn som 

riskerar en ogynnsam utveckling. Family centers är ofta belägna i utsatta områden och inriktar sig 

mot dem som anses ligga i riskzonen för att utveckla ohälsa. Armstrong och Hill (2001) skriver 

vidare att verksamheten oftast bedrivs av professionella men att även lokalinvånarna ofta inkluderas 

i arbetet. Armstrong och Hill (2001) menar att forskning visar på att Family centers är uppskattat av 

de invånare som besöker dem frivilligt, de som inte är särskilt riktade mot någon specifik målgrupp 

som blivit hänvisade dit. Family centers som riktar sig mot specifika målgrupper som hänvisats till 

Family centret ansågs dock som stigmatiserande av de besökande. Forskningen har istället visat att 

Family centers som är öppna för alla även lyckas fånga upp missgynnade familjer då detta inte 

innebar en stigmatisering för dem. Family centers kan enligt Armstrong och Hill (2001) utöka 

föräldrarnas, och då främst mödrarnas, nätverk och därmed minska risken för isolering. En studie 

visade vidare att de mödrar som fått ett större nätverk bättra kunde ta hand om sitt barn och fick 

bättre självförtroende (Armstrong & Hill, 2001). Då verksamheten oftast inte når ut till män finns 

däremot knappt nå forskning över vilket inflytande verksamheten har på fäder. Family centers ger 

barnen möjlighet att interagera med andra och få leka med andra barn i en trygg miljö. Det som i en 

studie framkom var det viktigaste för att ha en inverkan på familjen var bland annat att rikta 

verksamheten mot hela familjen och därmed båda föräldrarna och barnet. Vidare ska kontakten vara 

i minst två år och fokus ska ligga på att information och lärande samt att stödja föräldrarna.  

Pithouse och Holland (1999a) har undersökt vilka som besöker Family centers, varför och till 

vilken nytta, genom att genomföra kvalitativa strukturerade intervjuer av besökare och icke-

besökare på två allmänna Family centers i södra Wales. Pithouse och Holland (1999a) beskriver 

family centren som en verksamhet där familjer erbjuds aktiviteter, rådgivning och social 

gemenskap. De båda Family centren som undersöks har personal bestående av en projektledare, två 

barn och familjebehandlare, en lekledare, en deltidsadministratör, sessionsarbetare där alla utom 

administratören har utbildning inom socialt arbete och pedagogik, varav de flesta är kvinnor. 

Centren består även av frivilliga arbetare från lokalsamhället. Målen för verksamheterna är enligt 

Pithouse och Holland (1999a) ökad välfärd för barn och familjer med låg socioekonomisk status 

genom integration. I undersökningen visade det sig att majoriteten av besökarna var kvinnor i 

åldern 21-30 år (Pithouse & Holland, 1999a). Nästan hälften av de kvinnliga besökarna var gifta. 

De hade alla barn och hälften av dem besökte verksamheten utan barnen, de där barnens ålder 

översteg 11 år. Anledningar till att besöka Family centret var främst av sociala skäl. Den andra 

vanligaste orsaken var enligt Pithouse och Holland (1999a) att delta i gruppverksamhet för att 

diskutera och få råd om barnets hälsa och föräldraskapet. Att de små barnen skulle få leka var den 

tredje vanligaste orsaken till att besöka verksamheten. Studien visade även att de som inte besökte 

Family centret ansåg att verksamheten var för ensamstående föräldrar som har problem (Pithouse & 
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Holland, 1999a). Detta ansågs dock inte vara en anledning till att de inte besökte verksamheten utan 

det var snarare för att de inte ansåg sig ha behov av den.  

Pithouse och Holland (1999b) har även i en fallstudie, genomförd i två faser, undersökt vikten av 

tidig prevention för barn som är i särskilt behov av stöd. Detta utifrån föräldrarnas erfarenheter och 

uppfattningar om The early years centre (E.Y.C.) i sydöstra England som är en verksamhet anknuten 

till förskolan som är särskilt utformad för att genom samarbete med föräldrarna kunna erbjuda 

tjänster till dem och deras barn, åstadkomma tidiga och preventiva insatser utifrån de behov som 

finns i lokalsamhället där verksamheten är belägen. Det är en frivillig verksamhet men för vissa 

familjer är kurser som erbjuds en del av en insats från socialtjänsten. De tjänster som innefattas i 

E.Y.C. är enligt Pithouse och Holland (1999b) vård av barn, hälsorådgivning, utbildning, terapi, 

lekaktiviteter och att se om särskilda behov föreligger och ge stöd till familjerna. Syftet är att 

genom samarbete mellan olika professioner kunna erbjuda sina tjänster till alla familjer, utan att 

särskilja de som anses ha ett specifikt behov, för att öka föräldrars självförtroende och öka deras 

kunskaper och på så sätt främja barnets utveckling. I studien framkommer enligt Pithouse och 

Holland (1999b) att föräldrarna själva, vid första undersökningstillfället hade olika tankar om vilka 

de trodde var målen med E.Y.C. några såg det som en förberedelse inför skolstarten medan andra 

såg det som en plats där föräldrar kunde byta erfarenheter och kunskaper. Det flesta ansåg att 

verksamheten var barnorienterad med fokus på vilka aktiviteter barnet var i behov av. Föräldrarna 

såg det vidare som viktigt att anteckningar inte fördes kring barnen eller dem själva då detta hade 

avskräckt dem från att besöka verksamheten. Vid andra undersökningstillfället, två år senare, hade 

föräldrarna uppfattningen att målen med verksamheten var att erbjuda en plats för socialisering där 

barnen fick leka med andra barn och föräldrarna fick lära sig av varandra och stötta varandra 

(Pithouse & Holland, 1999b). E.Y.C. ansågs även ge föräldrarna självförtroende och minska risken 

för isolering. Föräldrarna såg det som positivt att verksamheten var lättillgänglig, många ansåg dock 

att detta kunde förbättras när det gällde tillgängligheten för män. Angående de olika professionernas 

roller i verksamheten ansåg föräldrarna att hälsorådgivare och socialarbetare inte borde delta i 

verksamheten, då dessa ansågs ha en avskräckande funktion (Pithouse & Holland, 1999b). De 

professionellas roll ansågs bestå i att vara vänliga och hjälpsamma och organisera verksamheten. 

Enligt Pithouse och Holland (1999b) ansåg de flesta föräldrar att deras roll i E.Y.C. vara att vara 

med i aktiviteter med sitt barn med inte i utformningen av aktiviteterna. De var inte medvetna om 

att verksamheten hade som avsikt att arbetet skulle bedrivas i samarbete med föräldrarna och ansåg 

heller inte att det borde vara fallet. Alla föräldrar ansåg att E.Y.C. var bättre än att få hjälp med 

barnet i hemmet eller vara hemma själv med barnet. Enligt Pithouse och Holland (1999b) ansåg 25 

av 26 föräldrar att E.Y.C. hade haft en positiv inverkan avseende sociala kontakter, barnets 

utveckling och föräldraskapet. Det hade även gett ökat självförtroende och minskat konflikter i 

hemmet.  

 

Begrepp och teoretiska utgångspunkter 
 

Hälsofrämjande och förebyggande arbete 
Det finns olika definitioner kring vad begreppet hälsa innebär. Världshälsoorganisationens (WHO:s) 

definition av begreppet hälsa är ”…a state of complete physical, mental and social well-being and 

not merely the absence of disease or infirmity” (WHO, 2005). Detta betyder att hälsa inte enbart 

innebär att inte vara sjuk eller handikappad utan att hälsa även ska präglas av ett fullständigt 

välbefinnande på ett såväl fysiskt, mentalt som på ett socialt plan. Nationella folkhälsokommittén 

(2000) menar att hälsa är subjektivt och därmed svårt för någon annan att definiera. Kommittén 

beskriver olika bestämningsfaktorer, vilka är egenskaper hos individen eller i miljön, som ökar eller 

minskar risken för sjukdom eller ohälsa. Dessa olika faktorer samverkar och samspelet mellan 

individens individuella förutsättningar och dennes sociala position bestämmer individens 

hälsotillstånd. Nationella folkhälsokommittén (2000) menar att ett samhälle som präglas av goda 
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sociala relationer, delaktighet och nätverk har stort potential för att främja hälsa och därmed 

förebygga ohälsa. De menar även att en trygg miljö, med särskild betoning på trygg anknytning till 

föräldrarna, är avgörande för individens framtida hälsa och sårbarhet. Goda uppväxtvillkor anses 

där med viktigt då hälsan grundläggs under barndomen. Kommittén skriver även att ett av målen 

som innefattas inom folkhälsan är ett samordnat folkhälsoarbete. Genom att flera olika aktörer med 

sina skilda kompetenser samverkar kan en samlad strategi skapas som ger goda förutsättningar för 

att uppnå folkhälsa. Huruvida individen kan uppnå hälsa är därför beroende av de förutsättningar 

som finns i samhället. 

Socialdepartementet (1997) skriver i ett delbetänkande att folkhälsoarbete bedrivs dels genom 

hälsofrämjande arbete och dels genom förebyggande arbete. Hälsofrämjande arbete innebär enligt 

Socialdepartementet (1997) att hälsa främjas genom att skapa förutsättningar för att kunna leva ett 

bra liv. Pellmer och Wramner (2007) beskriver det hälsofrämjande arbetet som en process som ger 

människan möjlighet att kontrollera och förbättra sin hälsa. Hälsan ses vidare som en resurs som 

individen måste sträva efter och inte som ett mål. Det hälsofrämjande arbetet handlar om att skapa 

stödjande miljöer som gör det möjligt för individer eller grupper att få kontroll över och kunna 

förbättra sin hälsa. Detta kan göras genom att sprida kunskaper och informera individer, grupper 

eller befolkningen om hälsoaspekter. Socialdepartementet (1997) skriver vidare att ett förebyggande 

arbete istället innebär att i arbetet utgå ifrån orsakerna till sjukdom och ohälsa. Förebyggande arbete 

kan även beskrivas som en åtgärd för att förhindra det skadliga, exempelvis sjukdom eller sociala 

problem (Pellmer & Wramner, 2007; Bing, 1997). Killén (2009) skriver om förebyggande arbete 

med utsatta familjer och menar att detta innefattar att se till att barn får en möjlighet att utvecklas på 

bästa sätt utifrån sina förutsättningar, förebygga att föräldrar brister i sin omsorgsförmåga och 

förebygga problem senare i livet eller i nästa generation. 

Det förebyggande arbetet kan bedrivas på olika nivåer som klassificerats utifrån olika system. 

Bing (1997) skriver att det finns det tre nivåer av förebyggande arbete. Dessa preventionsnivåer är 

primär, sekundär och tertiär prevention. Med primär prevention menas att åtgärder sätts in för att 

förhindra att sjukdomar eller sociala problem uppstår. Dessa åtgärder är generella vilket innebär att 

insatserna gäller alla. Sekundär prevention innebär att det anses föreligga en ökad risk för att hälso- 

eller sociala problem ska uppstå. Det kan exempelvis handla om särskilda risker som anses vara 

förknippade med prematurbarn eller hos nyblivna mödrar som är deprimerade. Insatserna handlar 

då om att tidigt uppmärksamma dessa risker för att förhindra att tillstånd förvärras och orsakar 

sjukdom eller sociala problem. Bing (1997) menar vidare att tertiär prevention innebär att sätta in 

insatser för att förhindra ytterligare ohälsa då sjukdom och sociala problem redan uppstått. Killén 

(2009) klassificerar istället det förebyggande arbetet efter universellt, selektivt och indikerat 

förebyggande arbete. Detta är ett nytt klassificeringssystem för att beskriva prevention som är 

särskilt utformad för förebyggande arbete med mental hälsa, tillskillnad från klassifikationssystemet 

ovan som främst utformats mot en medicinsk inriktning (IOF ref. av Ferrer-Wreder, Stattin, Cass 

Lorente, Tubman & Adamson, 2005).  

Universell prevention innefattar enligt Ferrer-Wreder m.fl. (2005) insatser som är tänkta att 

främja alla individer, oberoende av vilka risker som föreligger. Den skiljer sig från begreppet 

promotion då dess syfte är att minska riskfaktorer och öka skyddsfaktorer tillskillnad från 

promotion som har som syfte att öka friskfaktorer. Exempel på universellt förebyggande arbete kan 

enligt Killén (2009) vara föräldragrupper eller temakvällar om föräldraskapet. De professionellas 

förhållningssätt, gruppstöd och nätverk är enligt Killén (2009) av stor vikt vid ett universellt 

förebyggande arbete. Det universellt förebyggande arbetet ger även en möjlighet att uppmärksamma 

särskilda behov vilket det selektivt förebyggande arbetet handlar om. Selektiv prevention beskrivs 

vidare av Ferrer- Wreder m.fl. (2005) som insatser som riktas mot grupper där en eller flera 

riskfaktorer föreligger. Målet är att förhindra en negativ anpassning hos de individer som ingår i 

gruppen. Ett exempel Killén (2009) ger på selektivt förebyggande arbete är då den professionella 

uppmärksammar och ger föräldern eller barnet en möjlighet att uttrycka ett behov, för att därifrån 
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kunna ge stöd eller hjälp. Indikerad prevention innefattar enligt Ferrer-Wreder m.fl. (2005) insatser 

som riktar sig mot individer där risker föreligger, för att förhindra sociala problem eller psykisk 

ohälsa. Killén (2009) menar att det indikerade förebyggande arbetet har som mål att minska de 

negativa effekterna av ett aktualiserat problem. Killén (2009) menar vidare att det indikerade 

förebyggande arbetet behövs då de universellt och selektivt preventiva insatserna misslyckats och 

kräver då insatser i form av behandling och intervention. Ferrer-Wreder m.fl. (2005) skiljer dock 

indikerad prevention från behandling då de menar att preventionens syfte är att styra bort från 

livsvägar som kan orsaka ohälsa. Socialdepartementet (1997) skriver att folkhälsoarbetet bör 

bedrivas på alla nivåer och att en samverkan krävs för att uppnå resultat. Bing (1997) menar att de 

insatser som sätts in innan problem uppstått och är generella kan hjälpa många med små medel, 

medan insatser som riktar sig mot den enskilde då problem uppstått ofta kräver specialiserade 

tjänster och stora resurser för att hjälpa en liten skara. 

Enligt Killén (2009) kan familjecentralen verka både universellt och selektivt förebyggande 

genom att ha fokus på både föräldrar, barn och samspelet dem emellan samt genom att kunna 

tillfredställa olika behov genom olika kompetensområden. Killén (2009) skriver att det 

förebyggande arbetet från början främst hade föräldrarna i fokus. Föräldragrupper startades i 

samarbete med barnavårdcentraler, daghem och förskolor i slutet av 50-talet början av 60- talet och 

utformades för att ge information och stöd till föräldrar, vilket enligt Killén (2009) är det universellt 

förebyggande arbete som haft störst inverkan på mödrar. Samspelet och anknytningen mellan 

föräldrar och barn har dock hamnat i alltstörre fokus och barn som är i riskzonen har 

uppmärksammats alltmer. Familjecentralen ger enligt Killén (2009) i och med den öppna förskolan 

en bra möjlighet till att arbeta med både föräldrarna, samspelet mellan föräldrar och barn och med 

barnet. Killén (2005) nämner olika faktorer som är viktiga både inom universellt och selektivt 

förebyggande arbete, för att stärka föräldrarnas resurser och föräldra- och barnrelationen samt för 

att minska riskfaktorer. Dessa faktorer är: 

 Att minska och avdramatisera tabun för att kunna uppmärksamma och behandla viktiga 

teman.  

 Att öka föräldrars förståelse för vikten av barns emotionella och kognitiva utveckling samt 

anknytningsbehovet. 

 Att den professionelles förhållningssätt präglas av empati och möjliggör utvecklandet av 

goda relationer till föräldrarna. 

 Att ge föräldrarna stöd. 

 Att stärka det sociala nätverket vilket kan ske genom gruppverksamheter. 

 Att minska föräldrars stress genom att träna på problemlösning. 

 Att stärka föräldern i föräldrarollen, genom att bekräfta föräldern och låta fokus vara på 

barnet, för att främja ett bra samspel. 

 Att arbeta med förälderns inre arbetsmodeller för att föräldern ska bli medveten om och 

kunna kontrollera dessa. 

 Att genom grupper förbereda föräldrarna för kommande utmaningar genom att ge en 

realistisk bild av vad som komma skall samt att ge dem en möjlighet att bearbeta oro. 

 Att föräldern får hjälp med att sätta gränser, vilket de kan lära sig genom att studera andra 

föräldrar. 

 Att ge föräldern möjlighet att hantera trauman i samband med barnets födelse varav 

föräldragrupper anses vara lämpliga i detta avseende. 

 

Nätverksteori 
Inom nätverksteorin finns en grundsyn att människan drivs av en social instinkt som skapar en vilja 

att bilda och bibehålla relationer som en överlevnadsstrategi (Forsberg & Wallmark, 2002). En 

individs sociala nätverk skapas genom detta och utgörs av relationer som påverkar och påverkas av 

denne i ett socialt sammanhang. Alla personer som är en del av individens sociala sammanhang är 
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också en del av dennes nätverk och det kan finnas andra stödjande relationer inom nätverket än bara 

klientens familj. Bergström (2000) förklarar att ett fungerande nätverk innebär en social tillhörighet 

för individen och består även av social kontroll då vissa beteende förväntas och andra förkastas. 

Nätverket påverkar individens val och individen påverkar samtidigt de som ingår i nätverket. Det 

fungerande nätverket kompletterar individen och denne behöver därför inte vara helt självständig 

och oberoende. 

För att bedöma hur ett nätverk fungerar så har inte bara antalet relationer i nätverket betydelse, 

utan även kvaliteten på relationerna (Forsberg & Wallmark, 2002). Ett formellt nätverk består av 

människor i exempelvis yrkeslivet medan ett informellt består av anhöriga och vänner. Detta kan ha 

betydelse för hur stort, och vilken typ av, skydd de utgör. När man pratar om ett nätverk så handlar 

det om relationer kring en specifik individ och personerna som ingår i dennes nätverk har olika grad 

av relation till varandra (Bergström, 2000). Detta beskrivs som nätverkets täthet, där en hög täthet 

kan vara ett skydd, men kan även försvåra förändring (Forsberg & Wallmark, 2002). Det kan även 

finnas variationer i intensitet i relationerna, det vill säga de känslor som finns, samt 

kontaktfrekvens, hur ofta individen träffar vissa personer. För att en relation ska vara hållbar så 

krävs en viss grad av ömsesidighet, ett givande och tagande av tjänster eller stöd (Klefbeck & 

Ogden, 2003). En relation där den ene tar för sig på den andres bekostnad håller sällan länge då den 

inte gynnar båda parter. Dock behöver ömsesidigheten inte vara direkt, utan kan även utgöras av en 

uppskjuten ömsesidighet där det finns en förväntan att stöd från den andra parten finns i ett senare 

skede när det behövs. Svedhem (1985) menar att det ideala nätverket består av omkring 25 

personer, som består av en blandning av mer eller mindre formella och informella relationer, av 

olika täthetsgrad. Nätverket ska även utgöras av positiva och pålitliga relationer med en 

kontaktfrekvens på en gång i veckan gärna.  

Familjen utgör i många fall en av de viktigaste delarna i individens nätverk och forskning har 

kunnat visa att ett äktenskap eller samboförhållande är betydande för individens psykiska hälsa 

(Klefbeck & Ogden, 2003). Detta har dock kommit att ifrågasättas då äktenskap och familj idag inte 

fyller samma funktion som förr, och självvalda relationer i form av vänskap kan spela en större roll. 

Kanske kan ändå de känslomässiga banden som finns inom familjen fortfarande ha samma 

betydelse som förr, även fast kärnfamiljen som ideal tunnas ut. Relationer till släkten har störst 

betydelse för föräldrar med småbarn och ökar under denna period i livet generellt, men för 

ensamstående, arbetslösa mammor tycks nätverket istället minska under denna period (Hammer 

m.fl. ref. av Klefbeck & Ogden, 2003). Arbetsplatsen för vuxna eller skolan för barn utgör en viktig 

del av individens nätverk då det är en kontaktskapande miljö (Klefbeck & Ogden, 2003). Dock 

utgör dessa relationer inte alltid den vänskapskretsen som individen umgås med på fritiden, utan 

kanske bara finns på just arbetsplatsen. Dessa relationer kan dock vara nog så viktiga ändå. 

Klefbeck och Ogden (2003) menar att det forskats väldigt lite på vännernas betydelse i nätverket 

och tänker att det kan bero på att vänner inte i sig kan utgöra en specifik och avgränsad grupp, 

såsom familj och arbetskamrater kan göra. De tänker dock att vänskapsrelationer kan kräva mer 

ansträngning än andra då de inte upprätthålls lika enkelt som de som dagligen träffas på 

arbetsplatsen eller som alltid finns där i form av släktskap. Relationer till grannar är olika viktig i 

olika sammanhang och för olika individer. Närmiljön tycks vara särskilt viktig för resurssvaga 

personer, men att bo i ett resurssvagt område kan göra att möjligheterna att skapa relationer till sina 

grannar är dålig. De som dock lyckas skapa relationer till sina grannar, på grund av att de är i 

liknande situation som exempelvis hemmavarande småbarnsföräldrar, håller grannarna som en 

viktig del av sitt nätverk (Kugelberg, ref. av Klefbeck & Ogden, 2003). Bing (2003) menar att dessa 

olika typer av relationer, som har olika utformning och djup, alla fyller en skyddande funktion för 

individen och att ett nätverk helst ska vara varierande. De starka band av allians som finns inom 

familjen och det utbyte av tjänster som sker mellan grannar är väldigt skilda typer av relationer och 

dessa olika funktioner i nätverket används i olika situationer beroende på hur behoven ser ut.   

Forsberg och Wallmark (2002) menar att ett tillräckligt socialt nätverk kan påverka en människas 
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hälsa positivt. Det fungerar som en skyddsfaktor och kan stärka individens förmåga att klara av 

olika stressorer. Även Svedhem (1985) poängterar sambandet mellan individens sociala nätverk och 

dennes hälsa. Klefbeck och Ogden (2003) menar att nätverkets uppdrag att tillgodose behoven av 

trygghet, kärlek, bekräftelse och identitet men även stöd, information och praktisk hjälp gör det 

troligt att detta ska ha en klar påverkan på individens hälsa och möjlighet att klara av olika 

situationer bättre. De menar även att nätverket har en stor påverkan när det gäller individens val av 

livsstil, vilket ger effekt på många olika aspekter. Bing (2003) tar upp att socialt stöd är den 

viktigaste tillgången i en individs nätverk och definierar detta begrepp som tillfredsställelse av de 

basala behoven, kärlek, acceptans, värdesättning, tillhörighet, identitet och trygghet. Denna 

tillfredsställelse kan tillgodoses genom exempelvis förståelse eller tillgång till praktisk hjälp.  

Bergström (2000) menar att det är gynnsamt att den professionelle har ett nätverksperspektiv i 

mötet med individen, då människorna omkring denne kan utgöra ett mer effektivt och långvarigt 

stöd än vad en eventuell insats på individnivå kan göra. Han menar att livet består av så många 

olika tillstånd och faktorer där en insats från professionellt håll är svår att lyckas med om inte 

hänsyn tas till alla dessa aspekter. Han menar därför att insatser av mer hållbart slag istället kan 

bestå av att arbeta med grupper där individen ingår eller att involvera ideella organisationer i någon 

del av dennes liv. Den professionelles roll i ett arbete med nätverksperspektiv blir inte egentligen 

central utan handlar om att klargöra hur nätverket ser ut, vara kontaktskapande och sammanförande. 

Den professionelle ska egentligen inte utgöra en viktig del av individens liv utan istället arbeta för 

att individens nätverk ska vara fungerande. Hultkrantz-Jeppson och Svedhem (1985) tar upp 

klientgruppen ensamstående mödrar som på grund av exempelvis nyinflyttning eller skilsmässa inte 

har ett tillräckligt nätverk nära och som genom den ensamma mödraskapet kanske också har ett 

extra stort behov av ett fungerande nätverk. De menar att vanliga terapier med dessa klienter inte är 

hjälpsamma, då deras behov ligger i att just utöka sitt nätverk för att få praktisk hjälp eller bärande 

vänskapsrelationer. Istället för att riskera att själv bli en för stor del i individens nätverk förespråkar 

de gruppverksamhet, med syfte att individerna i gruppen ska få möjlighet att skapa relationer till 

varandra istället. Genom dessa regelbundet återkommande möten skapas förutsättningar för 

individerna att våga närma sig varandra och genom erfarenheter har Hultkrantz-Jeppson och 

Svedhem (1985) kunnat se att dessa mödrar senare börjat utbyta tjänster och delta i gemensamma 

aktiviteter. 

 

Samarbete  
Danermark och Kullberg (1999) beskriver hur en god samverkan kan hämmas genom olika faktorer, 

exempelvis om verksamhetens mål är otydligt formulerade eller om de som försöker samverka har 

skilda professionella mål eller kunskapstraditioner. Om de organisatoriska strukturerna skiljer sig, 

personalomsättningen är hög eller arbetsbelastningen är för stor kan även de vara faktorer som 

försvårar en samverkan. För att främja en god samverkan lyfts det istället fram som viktigt bland 

annat att de verksamheter som är inblandade också har ett gemensamt hus där de kan vara 

samlokaliserade och att all personal i verksamheterna får möjlighet att delta i gemensam 

fortbildning (Bohman & Westlund, ref. av Danermark & Kullberg, 1999).  

Det finns flera olika sätt att klassificera grader av samarbete, där Claes-Göran Westrins (1986) 

presenterar ett. Såväl Hjortsjö (2005) som Danermark och Kullberg (1999) redogör för Westrins 

(1986) artikel som presenterar en modell för att definiera olika typer av samarbetsformer som går 

under följande begrepp: 

 

 Separation, där inget samarbete förekommer 

 Koordination eller samordning, där olika verksamheters insatser läggs till varandra genom 

exempelvis remittering eller vidarekoppling. 

 Kollaboration eller samverkan, där samarbetet sker genom ett gemensamt arbete gällande 

särskilda klienter eller frågor som diskuteras. De skilda kompetenserna har fortfarande sin 
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huvudsakliga arbetsuppgift inom den egna verksamheten men kan genom att ibland 

sammanföra de skilda yrkesspecifika kompetenserna uppnås ett bättre resultat. 

 Konsultation, där en yrkesgrupp tillfälligt går in i en annan verksamhet för att göra insatser. 

 Integration eller sammansmältning, där flera verksamheter går ihop för att bilda en i hög 

grad gemensam sådan, och där det yrkesspecifika arbetet endast utgör en liten del.  

 

Hjortsjö (2005) beskriver även vidare hur hon i sin studie uppmärksammat att familjecentralen 

arbetar utifrån dessa samarbetsformer och att koordination och konsultation verkar vara de vanligast 

förekommande. Dock påpekar hon att gränserna för de olika samarbetsformerna är svårdragna och 

växlar snabbt i denna typ av verksamhet. Koordination förekommer genom att de olika 

professionerna hänvisar, tipsar eller skickar vidare besökarna mellan varandra. Det kan även vara att 

besökare hos någon organisation introduceras till den öppna förskolan eller att en profession söker 

upp en annan för att utförligare kunna svara på besökares frågor. Hjortsjö (2005) anser att det inte 

riktigt är som ett skriftligt remitteringsförfarande, utan snarare ett muntligt, där olika typer av 

information och erbjudanden om stöd läggs till varandra. Hon anser även att olika typer av möten 

kan ses som koordination, där olika professioner möts för att prata om vissa frågor där hon tänker 

att deras information läggs till varandra. Genom mötena kan personalen, om de deltar eller är 

frånvarande, visa om de är tillgängliga för övriga vid behov. Att introducera en annan organisation 

för en familj ses också som koordination, varför gemensamma hembesök tas upp som en 

koordinationsform. Där deltar både BVC-sköterska och barnmorska och deras olika kompetenser 

skapar en bredare bedömning av familjen. 

Som kollaboration tar Hjortsjö (2005) upp kollaborativa möten och teamkonferenser som sker 

gällande vissa ärenden. Vidare kan även olika gruppverksamheter vara kollaboration, där flera olika 

professioner finns med för att komplettera varandra. På den familjecentral som undersökts 

förekommer även myndighetsutövning och svåra familjeärenden. Kollaboration förekommer då 

genom att socialsekreteraren samarbetar med exempelvis en barnmorska för familjens bästa. 

Gemensamma hembesök anses även kunna vara kollaboration, där de professionella håller fast vid 

sina egna arbetsuppgifter men arbetar gemensamt kring en specifik fråga. 

Konsultation kan, enligt Hjortsjö (2005), förekomma genom att andra professioner än 

förskollärarna tillfälligt finns med i den öppna förskolans verksamhet. Handledning från en yttre 

part eller att rådfråga varandra över professions- gränserna tolkas även det som konsultation. Att 

kunna få vägledning i en fråga som ligger utanför den enskilde personalens eget kunskapsområde 

tycks kunna ske snabbt och enkelt genom den samlokaliserade form som familjecentralen bedrivs i 

(Hjortsjö, 2005). 

 

Metod 
 

Metodval 

Valet mellan kvalitativ- eller kvantitativ forskningsmetod beror på vilken forskningsfråga som ställs 

(Kvale, 1997). Genom kvalitativ metod kan studien bland annat att få fram en djupare mening av de 

erfarenheter som inhämtats och en mer djupgående kunskap genereras än de mätbara data som 

kvantitativa undersökningar syftar till. Då studiens syfte är att undersöka ett förebyggande arbetes 

utformning på familjecentraler ansågs detta bäst kunna besvaras utifrån en kvalitativ metod, som 

enligt Thyer (2010) kan ge en mer detaljerad beskrivning inom ämnet som undersöks. Intervjuer 

valdes då det är en kvalitativ undersökningsmetod som syftar till att fånga djupare beskrivningar 

och erfarenheter från studiens deltagare (Kvale, 1997). I och med detta var metoden passande då 

studien söker utgå från personalens beskrivning av det förebyggande arbetet. Då det fanns 

tveksamheter inför vad de ursprungliga frågeställningarna skulle generera så ansågs det vara en 

fördel att den kvalitativa metoden tillåter en öppenhet och flexibilitet för vad som uppkommer 

(Kvale, 1997).  
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Tillvägagångssätt 
Urval 

Då syftet för föreliggande studie är att ta reda på hur det förebyggande arbetet på familjecentraler 

kan vara utformat ansågs personal som arbetar på familjecentraler mest lämpliga att intervjua. Detta 

då studiens urval bör göras utifrån de som kan bidra med relevant information för att besvara 

studiens syfte och frågeställningar (Thyer, 2010). Personalen ansågs vara de som besitter kunskap 

och erfarenhet av hur arbetet bedrivs, vad familjecentralen har att erbjuda samt vad detta kan 

innebära för individen. Urvalsmetoden kan därför benämnas som ett strategiskt urval då vi valde en 

homogen grupp med kännedom om det ämne som skulle diskuteras (Billinger, 2005). Intervjuer 

genomfördes med personal från tre olika familjecentraler för att perspektivet skulle bli något 

bredare än om endast en familjecentral hade utsetts. De tre familjecentralerna valdes utifrån en 

tanke att de kunde ha skilda perspektiv samt skillnader i besökare. En familjecentral var belägen i 

en mellanstor stad i ett område med låg socioekonomisk status, en annan var belägen i en 

mellanstor stad i ett område med hög socioekonomisk status och en tredje var belägen i en landsort. 

Även detta val gjordes utifrån en tanke att ge ett bredare perspektiv än om de hade varit lokaliserade 

i en mer likartad miljö. Intervjuerna genomfördes i form av gruppintervjuer, en på vardera 

familjecentral. Gruppstorleken varierade mellan fyra till sex personer där intervjupersonerna 

representerades av minst en representant vardera från mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänst.  

 

Datainsamlingsmetod 

En kvalitativ metod genom intervjuer valdes, då det är lämpligt för att nå djupare skildringar av 

människors upplevelser (Kvale, 1997). Då föreliggande studie syftar till att uppnå en beskrivande 

kunskap och inte en mätbar ansågs detta passande. Vid intervjutillfällena kunde även enklare 

observationer utföras då intervjuerna hölls i de olika familjecentralernas lokaler. På grund av ett 

intresse av de kunskaper, åsikter och erfarenheter personalgrupperna har som helhet gjordes valet 

att använda gruppintervjuer som datainsamlingsmetod då de diskussioner som förs i en grupp kan 

ge en kollektiv bild av ett ämne (Billinger, 2005). Gruppintervjuer är liknande 

fokusgruppsintervjuer i sin art då forskaren även vid fokusgruppsintervjuer använder 

gruppdiskussioner som en metod för datainsamling (Billinger, 2005). Det finns dock skillnader 

mellan gruppintervjuer och fokusgruppsintervjuer som gjort att anvisningar för 

fokusgruppsintervjuer endast använts som inspirationskälla i användandet av gruppintervjuer och 

inte något som följts fullt ut. En sådan skillnad ör att fokusgruppsintervjuer lägger vikt vid 

interaktionen mellan gruppdeltagarna till skillnad från i gruppintervjuer (Ivanhoff & Hultberg, 

2006). En annan skillnad är att intervjuaren vid fokusgruppsintervjuer intar en mer passiv roll 

(Billinger, 2005). Interaktionerna har inte varit i fokus vid föreliggande studie då personalens 

interaktionsmönster inte anses relevant att studera för att kunna besvara studiens syfte. Intervjuarens 

roll i intervjun har även utökats för att få en mer strukturerad diskussion där förutbestämda teman 

diskuterades utifrån en intervjuguide (se bilaga 1). Att utöka intervjuarens roll kan dock öka dennes 

inflytande i diskussionerna och därmed resultatet (Ivanhoff & Hultberg, 2006). För att minska detta 

inflytande har öppna frågor använts, vilket givit mer utrymme för tolkning och diskussion. 

Intervjupersonerna valdes utifrån att de ansågs besitta kunskap om familjecentralens verksamhet, 

vilket överensstämmer med urvalet vid fokusgruppsintervjuer där deltagarna väljs på grund av deras 

specifika kunskapsområde inom ämnet (Ivanhoff och Hultberg, 2006). 

Resultatet av gruppintervjuer blir mer givande om gruppen är homogen, där deltagarnas 

erfarenheter kan vara av intresse för de andra i gruppen (Merton, Fiske och Kendall, 1990). Vid 

intervjutillfällena för föreliggande studie upplevdes att detta även gav ett mervärde vid själva 

intervjutillfällena och deltagarna upplevdes vara mycket intresserade av vad de andra hade att säga. 

När respondenter intervjuas i grupp bör storleken på gruppen inte vara större än att alla i gruppen 
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får möjlighet att delta i de diskussioner som förs, samtidigt som den inte får vara så liten att den inte 

ger mer information än vad en enskild intervju hade gett (Merton, Fiske och Kendall, 1990). I 

föreliggande studie bestod grupperna av fyra till sex personer, vilket upplevdes som tillräckligt stort 

för att ge mer än enskilda intervjuer men inte för stort för att alla deltagare skulle få sin röst hörd. 

Även placeringen av intervjugruppen är av betydelse där det anses mest givande att sitta i en cirkel 

där intervjuaren är placerad som en i gruppen (Merton, Fiske och Kendall, 1990). Detta var något 

som följdes då de intervjuer som genomfördes skedde i en cirkelliknande form, runt ett bord eller 

dylikt. 

  

Litteratursökning 

Litteratur, vetenskapliga artiklar och forskningsrapporter söktes i Örebro Universitets 

bibliotekskatalog, databaserna Summon@örebro och Social Services Abstract för att vägleda inom 

ämnet samt användas för att analysera och jämföra med insamlad data. För att artiklarna skulle 

anses vara vetenskapligt godtagbara söktes de som var peer-reviewed och de sökord som användes 

var bland annat: familjecentral, family center, social service, förebyggande, promotion, prevention, 

nätverk, nätverksteori, network, samarbete och samverkan. Genom snöbollsmetoden, utifrån 

källhänvisningar i litteratur och forskning, framkom artiklar och studier som ansågs användbara vid 

föreliggande studie då de behandlade liknande ämnen. Information som vad nödvändig för att 

presentera eller jämföra med studiens resultat inhämtades genom publikationer från bland annat 

Socialstyrelsen och Socialdepartementets hemsidor. Den litteratur, de artiklar och rapporter som 

använts i föreliggande studie har kritiskt granskats genom att gå igenom tillvägagångssätt, ta hänsyn 

till utgivningsår samt genom att främst använda primärkällor. De som sedan använts har varit de 

som ansetts ha källor med hög trovärdighet och som har behandlat ämnen som varit närliggande 

forskningsfrågan. De tillvägagångssätt som använts har varit lämpliga för att resultaten inte ska 

anses missvisande. Utgivningsår har haft betydelse vid val av litteratur, vetenskapliga artiklar och 

forskningsrapporter som använts, där de mest aktuella eftersökts. Dock har utgivningsår inte varit 

helt avgörande där ämnet som behandlats varit väldigt passande för föreliggande studie och där de 

fakta som presenterats inte ansetts skilja sig märkvärt från den mer aktuella. I huvudsak har 

primärkällor använts men vid de tillfällen där primärkällan inte varit åtkomlig har sekundärkällor 

accepterats. 

 

Databearbetning och analysmetoder  

Det insamlade materialet har använts genom att det som framkommit i intervjuerna sedan har varit 

underlag för studiens analys (Larsson, 2005). Intervjuerna spelades in, med deltagarnas tillåtelse, 

för att sedan transkriberas. Det utskrivna materialet bearbetades sedan utifrån 

meningskategorisering och meningskoncentrering. Meningskategorisering innebär att 

intervjumaterialet delas in i olika kategorier för att ge en översiktlig bild av materialet och utifrån 

denna kategorisering kan mönster framträda som sedan kan ligga till grund för tolkning (Kvale, 

1997; Larsson, 2005). Kategoriseringen gjordes genom att med tre olika färger markera teman i det 

transkriberade materialet, utifrån frågeställningarna som handlade om det förebyggande arbetes 

utformning, nätverksskapande och samarbetet. Temana delades även upp i underkategorier. Genom 

detta framträdde likheter och skillnader mellan de olika familjecentralerna vilket ledde till att 

mönster växte fram. Det blev även tydligt vilket fokus resultatet skulle få. Meningskategoriseringen 

hjälpte till att skapa en struktur i materialet och gjorde materialet överskådligt.  

Det material som valdes ut sammanställdes till ett resultat genom meningskoncentrering. Genom 

meningskoncentrering sammanfattas en längre text i ett fåtal mer koncisa meningar, där textens 

huvudsakliga betydelse lyfts fram (Kvale, 1997). Långa uttalanden komprimerades och genom detta 

lyftes det centrala i utsagorna fram och låg till grund för resultatavsnittet. Meningskoncentreringen 

gjorde materialet mer lätthanterligt och lättförståeligt. Det var en nödvändighet för att resultatet 

skulle bli läsvänligt och för att kunna lyfta fram det centrala. Intervjuer som genomförts i ett 
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gruppsammanhang har vid analysen sin huvudsakliga fokus på innehållet i diskussionerna och inte 

vad de enskilda individerna säger (Ivanhoff & Hultberg, 2006). Detta togs i beaktande då 

intervjumaterialet bearbetades och då syftet inte var att jämföra de olika professionernas utsagor 

med varandra så presenteras istället utsagorna som de olika familjecentralernas uppfattningar. 

I resultatavsnittet har citat presenterats för att bättre beskriva materialet. Citat används för att ge 

exempel och skapa en mer levande bild av samtalet och att de återges i skriftspråklig form anses 

underlätta för läsaren (Kvale, 1997). Citaten ska vara relevanta för den text som framförs och de ska 

inte vara dominerande eller alltför långa. Att använda citering på detta sätt har bidragit till en mer 

lättläslig och överskådlig text. 

 

Metoddiskussion 
Fördelen med att använda sig av en kvalitativ metod i studien är att få en mer djupgående förståelse 

(Thyer, 2010). Den ger även utrymme för ändringar under forskningsprocessen vilket är en fördel 

om nya frågor blir aktuella. Resultatet av kvalitativa studier har dock låg generaliserbarhet 

(Bryman, 2011). Då föreliggande studie består av information från deltagare på tre olika 

familjecentraler och då det även jämförts med tidigare forskning på liknande verksamheter så kan 

resultatet tänkas vara trovärdigt men kan ändå inte antas gälla för personal på andra 

familjecentraler. En kvantitativ metod hade kunnat övervägas för ett mer allmängiltigt resultat. 

Detta ansågs dock alltför omfattande för att vara genomförbart under den aktuella tidsramen och 

hade heller inte resulterat i ett lika djupgående resultat. 

Överväganden har även gjorts angående datainsamlingsmetoden, huruvida enskilda intervjuer 

med personalen vore att föredra. Användandet av gruppintervjuer som datainsamlingsmetod valdes 

dock då detta är tidsbesparande och ger möjligheten att hämta in information från gruppen som 

helhet. Merton m.fl. (1990) beskriver för- och nackdelar med gruppintervjuer. Fördelar är att 

gruppintervjun kan ha en social effekt där deltagarna delar med sig av erfarenheter de annars känt 

sig hämmade att berätta om, genom att någon mindre hämmad först berättar om sina erfarenheter. 

Gruppintervjun ger även en större variation av definitioner av det undersökta objektet, där en 

frågeställning kan besvaras på flera olika sätt av deltagarna. I gruppintervjun kan deltagarna även 

genom att höra de andras utsagor komma på fler detaljer i sina egna som de annars hade glömt bort 

att tala om. Vid intervjutillfällena för föreliggande studie uppmärksammades hur deltagarnas 

utsagor kunde skapa diskussioner och få andra deltagare att komma på egna spår. Nackdelar som 

Merton m.fl. (1990) anser förekommer vid användandet av gruppintervjuer är att det kan vara svårt 

att hålla fokus på undersökningsfrågan då deltagarna kan leda in på andra ämnen. Det är då viktigt 

att intervjuaren leder tillbaka intervjun i rätt spår. Under ett flertal tillfällen vid intervjutillfällena 

var det tvunget att leda tillbaka deltagarna till ämnet då diskussionerna lätt kunde sväva ut. 

Användandet av öppna frågor och öppenheten för de ämnen som deltagarna lade tyngd på ledde till 

att fokus för intervjuerna förflyttades. Under databearbetningens gång söktes i huvudsak efter teman 

som motsvarade det ursprungliga syftet men det fanns dock en öppenhet för ytterligare 

infallsvinklar vilket ledde till att frågeställningarna omformulerades i efterhand. 

Ett annat problem som kan förekomma är att vissa av deltagarna kan få en ledarroll där de 

påverkar de andra intervjupersonerna (Merton m.fl. 1990). Detta kan ha att göra med personlighet 

eller hierarki inom gruppen. Gruppintervjun kan även ha en hämmande effekt på deltagarna då det 

kan vara svårt att tala inför de andra deltagarna om vissa åsikter, tankar eller erfarenheter med 

rädsla för att bli förödmjukad. Deltagarna kan även dra sig för att uttrycka åsikter som skiljer sig 

från de övriga i gruppen. Även Ivanoff och Hultberg (2006) tar upp det som ett problem att 

gruppmedlemmarna, om de känner varandra sedan innan, kanske inte vågar dela med sig av vissa 

erfarenheter till de andra gruppdeltagarna. Intervjuaren bör fördela frågorna i gruppen så att alla 

deltagare får sin röst hörd om vissa deltagare tar för stort utrymme eller om vissa deltagare till 

största del sitter tysta (Merton m.fl., 1990). Billinger (2005) hävdar även att det istället kan vara en 

fördel om gruppdeltagarna har en gemensam historia och känner varandra sedan innan. Det är även 
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viktigt att intervjuaren kan låta det vara tyst ibland för att låta deltagarna fundera. Vid 

intervjutillfällena för föreliggande studie upplevdes i huvudsak de positiva aspekterna av att 

deltagarna kände varandra väl. Dock uppfattades tendenser till att vissa deltagare tog större plats 

vilket verkade hämmande för de övriga deltagarna. Försök gjordes då att fördela ordet mellan 

deltagarna för att motverka detta. En annan nackdel med gruppintervjuer som Ivanoff och Hultberg 

(2006) beskriver är att resultatet endast analyseras utifrån den specifika kontext där diskussionen 

förs, för att förstå innebörden av vad som sägs. Den enskilda gruppmedlemmens åsikter blir därför 

inte lika användbara om de redogörs för sig. Då syftet inte varit att undersöka personalens enskilda 

åsikter utan det arbete som de bedriver tillsammans på familjecentralen anses dock inte detta ligga 

till hinder för inhämtandet av data.  

 

Validitet och reliabilitet 
För att stärka den externa reliabiliteten ska studien kunna replikeras, vilket kan vara svårt att uppnå 

inom kvalitativ forskning då det som studeras snabbt kan förändras (Bryman, 2011). 

Familjecentralen som verksamhet kan förändras och personal kan ha olika uppfattningar om saker 

och ting över tid, vilket gör att en annan studie inom samma ämne kan få ett resultat som skiljer sig. 

För att andra ändå ska kunna genomföra en liknande studie har studiens tillvägagångssätt 

presenterats noggrant i metodavsnittet. Den interna validiteten kan stärkas genom att studiens 

slutsater speglar det som studien var tänkt att studera (Bryman, 2011). I föreliggande studie, i sin 

slutgiltiga form kan detta förhållande anses föreligga. Dock hade studien från början ett något 

annorlunda fokus, vilket återspeglas av intervjufrågorna (se Bilaga 1). Genom öppenheten i 

intervjuerna skedde en fokusförflyttning varför frågeställningarna sedan omformulerades. Detta kan 

göra att den interna validiteten sänks något. Efter att frågeställningarna omformulerats har dock en 

tydlig linje hållits och den forskning och de teoretiska utgångspunkter och begrepp som använts i 

studien har varit tydligt kopplade till studiens syfte. 

I kvalitativa studier har begreppen validitet och reliabilitet inte samma innebörd som i 

kvantitativa studier då begreppen i grunden syftar till kvalitén av de mätningar som genomförts i 

studien. (Bryman, 2011). I en kvalitativ studie kan istället begreppen tillförlitlighet och äkthet 

användas för att bedöma studiens kvalité. Studiens tillförlitlighet kan bedömas utifrån kriterierna 

trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och genom dess möjlighet att styrka och konfirmera 

(Bryman, 2011). Vid föreliggande studie har dessa kriterier eftersträvats genom att vid 

intervjutillfällena försäkra att deltagarnas beskrivningar uppfattats på rätt sätt samt genom att i 

metodavsnittet ge en noggrann beskrivning hur vi gått tillväga i studiens alla faser. I kvalitativa 

studier har forskaren en aktiv del i det som undersöks (Thyer, 2010). För att ändå påverka resultatet 

så lite som möjligt har öppna frågor använts och det har även funnits en flexibilitet gällande vad 

som kom att tas upp i intervjuerna.  

Studiens äkthet syftar till huruvida studien ger en rättvis bild av deltagarnas utsagor, ger 

undersökarna en bättre förståelse för den miljö de verkar i och hur de andra deltagarna upplever 

denna miljö, ger deltagarna möjlighet att förändra sin situation och ger dem större möjlighet att 

genomföra förändring (Bryman, 2011). I föreliggande studie har äkthet eftersträvats genom att spela 

in och transkribera intervjuerna och därmed kunna presentera korrekta utsagor från deltagarna. En 

försiktighet har vidhållits gällande att lägga in egna tolkningar av det som framkommit. Vid 

intervjutillfällena var det tydligt att diskussionerna var givande för deltagarna, vilket de även 

framhöll. Studiens syfte är dock inte att uppmuntra studiens deltagare till handling men genom den 

kunskap som studien ger kan vi ändå se att deltagarna kan ha nytta av att ta del av denna studie. 

 

Etiska överväganden 
Kvale (1997) beskriver att informerat samtycke innebär att informera respondenterna om att 

deltagandet är frivilligt samt generell information om studiens syfte och upplägg. För att säkerställa 

att deltagarna i studien skulle vara medvetna om sina rättigheter skickades ett informationsblad ut 
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till deltagarna med information kring studien (se bilaga 2). Det skickades ut veckan innan 

intervjuerna och i det beskrevs syftet med studien och intervjuns utformning. Det innehöll även 

information om frivilligheten till att delta, rätten till att avbryta deltagandet och bad om samtycke 

till att spela in intervjun. Deltagarna erbjöds anonymitet genom att deltagare och familjecentralerna 

skulle avidentifieras. Vidare beskrevs även hur studien skulle presenteras och att de skulle få ta del 

av den färdiga uppsatsen. Genom detta anser vi att de forskningsetiska principerna uppfyllts. 

Användandet av öppna frågor och öppenheten i intervjuerna ledde dock till att fokus för 

intervjuerna förflyttades och avvek från det ursprungliga syftet. Detta ledde till att andra mönster 

växte fram under databearbetningen och frågeställningarna omformulerades. Det som i 

informationsbladet beskrevs som syftet med studien kan därför inte längre anses vara helt korrekt, 

vilket kan anses missledande. Överväganden gjordes gällande huruvida intervjupersonerna kunde 

påverkas negativt av att syftet förändrats men någon negativ påverkan ansågs inte föreligga. Då 

resultatet är baserat på vad intervjupersonerna själva valde att lägga fokus på, kan de ändå till viss 

del anses vara medvetna om fokusförskjutningen.  

Gustafsson, Hermerén och Petterson (2011) förklarar att begreppet sekretess gäller för de uppgifter 

som nämns i offentlighets- och sekretesslagen. Tystnadsplikt gäller för vissa yrkesverksamma, där 

exempelvis verksamma i socialtjänst eller hälso- och sjukvården ingår. Huruvida sekretess eller 

tystnadsplikt brutits av någon av respondenterna i denna studie kan inte säkerställas men 

bedömningen gjordes att den typen av känslig information inte framkommit under studiens gång. 

Inte heller handlingar som kan omfattas av offentlighets- och sekretesslagen har begärts ut. Vidare 

förklarar Gustafsson m.fl. (2011) att anonymisering eller avidentifiering används för att ingen, 

varken obehöriga eller forskaren, ska kunna koppla samman uppgifter med den individ som lämnat 

uppgiften. Detta kan göras genom att koda materialet eller att respondenternas identitet inte 

registreras då uppgifterna insamlas. Med konfidentialitet menas istället att materialet skyddas mot 

obehöriga men att forskaren har möjlighet att koppla samman uppgifter med enskilda respondenter. 

Under studiens gång har resultaten av intervjuerna förvarats på ett tryggt sätt där inga obehöriga har 

tillträde. Inspelningarna från intervjuerna och det transkriberade materialet har förvarats som fil på 

en privat dator för att sedan raderas vi studiens slutförande. En etisk aspekt som det reflekterats 

kring under arbetets gång är deltagarnas anonymitet. Deltagarna var från början tänkta att 

avidentifieras endast genom att inte presentera deras namn i studien. Efter återkoppling från en av 

familjecentralerna tycktes det dock föreligga en oro över att presentationen av familjecentralernas 

belägenhet kunde innebära en identifiering som skulle kunna påverka besökarna. Efter 

överväganden valde vi därför att helt avidentifiera även familjecentralerna. Deltagarnas 

yrkestillhörighet är dock presenterad i studien. För att inte kunna identifiera familjecentralerna 

utifrån detta har dock socialtjänstens representanter, som kan variera i yrkestitel, alla benämnts som 

kuratorer. Forskarna har dock fortfarande möjlighet att härleda uttalanden som presenteras till 

respondenterna då kännedom finns gällande vilka familjecentraler som avses när de benämns 

familjecentral A, B respektive C. 

 

Resultat 
 

Denna studie bygger på gruppintervjuer med personalen på tre olika familjecentraler, en belägen på 

en mindre ort och två belägna i en storstad. Varje familjecentral medverkade vid ett intervjutillfälle 

vardera och gruppens storlek varierade från fyra till sex personer ur personalen. Vid varje 

intervjutillfälle fanns två intervjuare och representanter från de fyra olika professionerna kurator, 

barnmorska, BVC-sköterska och pedagog deltog. Då studien inte avser jämföra de olika 

professionernas utsagor med varandra kommer istället uttalanden presenteras komma från 

respektive familjecentral som fortsättningsvis kommer att benämnas familjecentral A, B respektive 

C. Vid citat kommer dock även professionen presenteras. Vid intervjutillfällena gjordes även 

enklare observationer av de olika familjecentralernas utformning. 
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Förebyggande arbete på familjecentralen 
Generell inriktning 

Samtliga familjecentraler betonar den generella inriktningen som grund för verksamheten och lyfter 

fram vikten av ett tidigt förebyggande och hälsofrämjande arbete riktat till alla småbarnsföräldrar 

inom respektive kommun. Familjecentral A och B betonar att det är barnets behov som ska 

tillgodoses genom verksamheten. De menar att detta sker genom att stärka föräldrarna i 

föräldrarollen och genom att stärka nätverket kring föräldrar och barn.  
 

Ja jag vet inte riktigt vad jag ska tillägga, men jag tänkte på också det här att man lyfter barnets behov, att 

vi gynnar barnen. När föräldrarna får hjälp med sina frågor så gynnar det barnen i sin tur (Barnmorska, 

familjecentral A) 

 

Familjecentralerna riktar sig inte mot riskgrupper utan framför att de finns till för alla familjer. 

Detta då behov anses föreligga hos alla familjer och en inriktning mot specifika riskgrupper skulle 

kunna innebära att andras behov förbises. De menar att föreställningar som finns om specifika 

grupper ofta är missvisande varför en öppenhet är nödvändig i varje möte.  
 

… om man riktar sig bara till en grupp, som är en riskgrupp, då missar man familjer (Kurator, 

familjecentral C). 

 

Nej, men om man tänker att man kan ha en bild av att, den här gruppen tror jag skulle behöva [något], så 

stämmer det nästan aldrig. För det är såhär, att alla har behov fast de ser olika ut (Pedagog, familjecentral 

A). 

 

Verksamheten beskrivs som en service som erbjuds alla föräldrar och att det ska kännas lätt att 

komma dit. Intervjupersonerna tar upp att det är frivilligt att besöka verksamheten och att alla 

aktiviteter är erbjudanden. Detta gör det möjligt för familjerna att välja de aktiviteter och 

gruppverksamheter som passar deras behov och intressen, oavsett om det är att låta barnen få leka 

med andra, att träffa andra föräldrar eller att få professionellt stöd.  
 

Och att det är lite upp till familjerna att välja vad de själva behöver och att vi försöker göra just det här 

att, som jag är tilltalad av själv, att det inte är byråkratiskt utan smidigt, flexibelt, enkelt, som man själv 

skulle uppskatta (Kurator, familjecentral A). 

 

På familjecentral B tycks det även föreligga en rädsla för att verka stigmatiserande och det verkar 

därför väldigt viktigt att framhålla att verksamheten finns för alla. De vill inte framstå som en 

verksamhet som riktar sig mot problemfamiljer, i tron om att besökarna då skulle känna sig mindre 

benägna att komma. En annan anledning till att framhålla vikten av en generell inriktning anses av 

familjecentral C vara att för att undvika att framstå som en behandlande verksamhet. De menar att 

det finns andra i kommunen som ska arbeta med behandling och att det inte ingår i 

familjecentralens uppdrag att arbeta så. 

 
Vi är ju så måna om att, det här att vi, att vi inte framstår som en verksamhet dit man går för att man har 

problem (Kurator, familjecentral B). 

 

Familjecentralernas generella inriktning ses även som en styrka genom att det blir en stor blandning 

av besökare. Detta anses skapa en god gruppdynamik där föräldrar kan fungera som förebilder och 

lära av varandra. En annan del av gruppens styrka som lyfts fram är att föräldrarna delar samma 

problem och därför kan känna igen sig i varandras situationer. De är alla småbarnsföräldrar, med allt 

vad det innebär, och på familjecentralen behöver de inte känna att de är ensamma med sina 

småbarnsproblem. Genom att kunna spegla sig i hur andra föräldrar agerar anses de bli bekräftade i 

att deras eget föräldraskap känns bra. Intervjupersonerna menar att detta bekräftande och stärkande 
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samspel ska leda till att föräldrarna ska kunna ta hand om sitt barn på bästa sätt.  

 
Och stärka dem i föräldrarollen. För det är ju det, de blir styrkta av att gå hit och se att, ja, som jag gör 

känns ju bra, för så gör andra också (Pedagog, familjecentral B). 

 

Sen ser ju vi också att, jag menar, det är ju många föräldrar som har det bra socialt och sådär, ekonomiskt 

men de är också goda förebilder för dem som inte har det lika gott. Så alltså, vi behöver verkligen ha de 

här goda förebilderna för andra föräldrar som inte har det lika enkelt kan man väl säga (Pedagog, 

familjecentral C). 

 

Bemötandet framhålls som mycket viktigt, att det ska kännas välkomnande och råda en god 

stämning på familjecentralerna. Personalens betydelse lyfts fram och centralt är att besökarna ska 

känna sig fria och accepterade. Familjecentral B och C framhåller särskilt att det är viktigt att inte 

döma och rätta föräldrarna. De tar även upp att de använder sig av vägledande samspel som innebär 

att se familjen där den är och lyfta det positiva inom familjen. 
 

Men det är ju hela tiden en grannlaga uppgift för oss att inte komma som några… vad ska man säga... 

någon som mästrar eller som klappar på huvudet och säger att nu gjorde du det här bra, det var väldigt 

duktigt och så, för vi ska inte värdera och inte bedöma föräldrarna som kommer hit, det är ju 

jättejätteviktigt. De ska komma hit och känna sig fria och accepterade och så, och vi är lyhörda för om de 

känner, om de ger uttryck för att de behöver stöd i någon fråga eller hjälp med någonting (Kurator, 

familjecentral B). 

 

Mötesplatsen 

På de tre familjecentralerna beskrivs verksamheten som en mötesplats där föräldrar och barn får 

möjligheten att träffa andra småbarnsfamiljer. Intervjupersonerna berättar att det i 

enkätundersökningar bland besökarna framkommit att detta är den främsta anledningen till att 

besöka familjecentralen. Familjecentral A och B ser även den öppna verksamheten som 

nätverksskapande i och med att föräldrarna får chans att lära känna andra föräldrar och därigenom 

kan utvidga sitt nätverk. De menar att möjligheten som den öppna mötesplatsen ger i att träffa andra 

är en styrka och tar även upp familjecentralens mål som handlar om att stärka det sociala nätverket 

kring barn. 
 

För ett utav målen är att familjecentralen ska främja och underlätta kontakten med andra för att stärka det 

sociala nätverket kring barn (Kurator, familjecentral B). 

 

Familjecentralerna framhåller även andra orsaker till att besöka den öppna verksamheten. 

Familjecentral B menar att vissa föräldrar kommer för att träna inskolning på dagis och att 

utlandsfödda kommer för att träna sig i det svenska språket. Även familjecentral A påpekar att 

verksamheten ger utlandsfödda en möjlighet att på ett avslappnat sätt komma och träna på det 

svenska språket samt för att lära sig rutiner och komma in i samhället. Intervjupersonerna menar 

även att vissa besökare kommer för att ta del av de aktiviteter som erbjuds inom den öppna 

verksamheten. De aktiviteter som är gemensamma för de tre familjecentralerna är fika, sångstund 

och babycafé. Familjecentral A erbjuder även barngymnastik och babymassage. Även familjecentral 

C erbjuder babymassage. Familjecentral B lagar mat tillsammans med besökarna en dag i veckan 

samt går barnvagnspromenader och gör utflykter då vädret tillåter.  

 

Informations- och kunskapscentrum 

Samtliga familjecentraler tar upp sin funktion att vara ett informations- och kunskapscentrum. De 

erbjuder alla föräldrar och blivande föräldrar föräldrautbildning. I dessa ger barnmorskan 

exempelvis information om förlossningen och BVC-sköterskan ger information om den första tiden 

som förälder. Vidare kan kuratorn och pedagogen bidra föräldrarna med kunskaper inom sina 

områden.  Alla tre familjecentralerna bjuder även in verksamheter utifrån för att informera och 
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utbilda föräldrarna inom olika områden som kan vara intressanta för föräldrarna att ta del av. 

Exempel på dem som har bjudits in att informera är en familjerättsjurist, Röda korset, Svenska 

kyrkan och tandvården. Familjecentral C har även anordnat temasamtal där ämnen inom psykisk 

hälsa och föräldraskap diskuterats. Familjecentralerna försöker även nå ut med 

samhällsinformation. Familjecentral C tar upp att det bland annat sker i form av att informera på 

anslagstavla och familjecentral A berättar att de alltid har dagstidningar tillgängliga. På 

familjecentral A framhåller de även att kuratorn hjälper till i kontakter med exempelvis 

försäkringskassan och socialtjänst. Möjligheten att utbilda föräldrarna inom olika områden upplevs 

som stärkande för föräldern. Den öppna verksamheten erbjuder även ett klimat och en möjlighet för 

föräldrarna att ställa stora och små frågor gällande föräldraskapet till andra föräldrar eller till 

personalen från de olika kompetenser som finns närvarande. 
 

Ja, jag tänker på att det är ett informationscentrum och då handlar det ju också om information som, alltså 

frågor man har som förälder, som vilken förälder som helst har. Att istället för att vara ute på nätet och 

leta [...] så kan man gå hit och fråga andra föräldrar eller oss som personal (Pedagog, familjecentral B). 

 

...att det klimatet finns att man kan ställa de här svåra frågorna som man har många gånger när man är 

nybliven förälder (Pedagog, familjecentral C). 

 

Besökarnas behov 

Vikten av att verksamheten ska vara flexibel lyfts upp och att utformningen ska anpassas efter 

besökarnas behov och önskemål. Familjecentralerna ser det som viktigt att vara öppna för 

förändringar och försöker uppmärksamma utvecklingsområden som uppkommer. De ser även över 

potentiella förändringar eller tillägg som bör ske i verksamhetsplanen och menar att det är viktigt att 

våga ändra på saker och ting.  

     Även om samtliga familjecentraler betonar att de inte riktar sig mot särskilda riskgrupper, med 

rädsla att gå miste om behov som finns, så menar de ändå att de är lyhörda för behov som kan 

finnas hos besökarna. Särskilt familjecentral A och C betonar att önskemål från besökarna 

uppmuntras då det är deras behov som ska tillgodoses. På familjecentral C har det utifrån sådana 

önskemål skapats en särskilt tid utsatt för pappor. På familjecentral A har det startats en grupp för 

ensamstående föräldrar och en grupp för föräldrar med för tidigt födda barn. De har även diskuterat 

kring att starta en grupp för pappor men har avstått då de anser att det är bra att mammor och 

pappor träffas tillsammans och att de inte vill exkludera mammorna från tiden i den öppna 

verksamheten. Behoven som funnits hos dessa föräldrar, som kommit med önskemål om 

gruppverksamhet, har varit att träffa andra i en liknande situation och få känna en samhörighet. 

Familjecentral A och C berättar även att de låter sina lokaler finnas tillgängliga för fristående 

grupper som startas av föräldrarna själva utifrån ett visst behov av samhörighet, men där personalen 

inte finns med. Intervjupersonerna förklarar att de olika grupperna kan variera över tid då det är 

olika behov som finns hos besökarna, en grupp kan startas upp och fortgå under en period men 

läggas ned om behovet inte längre finns. 

 
Föräldrarna uppmuntras ju att säga vad de tycker om verksamheten, vad man skulle kunna förändra eller 

förbättra, starta upp eller ja. Så ni är ju aktiva när ni skickar ju ut förfrågningar och att vi uppmuntrar 

önskemål, det är liksom deras verksamhet som vi ska försöka tillgodose så gott som möjligt utifrån 

behoven (Barnmorska, familjecentral A). 

 

På familjecentralerna försöker de uppmärksamma behov som kan föreligga hos besökarna, men där 

kanske inget önskemål uttryckts. Det kan vara att barnmorskorna eller BVC-sköterskorna 

uppmärksammar ett behov hos föräldrar som de har kontakt med, eller att personalen på den öppna 

förskolan uppmärksammar något. Det kan då handla om behov av särskilda grupper eller extra 

behov av stöd från någon av professionerna i form av enskilda samtal med exempelvis kurator eller 

pedagog. Det har exempelvis uppmärksammats att vissa föräldrar tycker att det är jobbigt att vistas i 



21 

den stora gruppen, varför man på familjecentral A funderar på att avsätta tid för verksamhet med 

mindre grupper. 

 
Om jag säger, på BVC så kan det ju vara, det kan ju vara föräldern själv som talar om, eller jag kan se i 

samspelet mellan mamma eller pappa och barn, att det här ser inte bra ut. Eller ja, att det haltar lite så, då 

kan man erbjuda, det finns ju kurator på familjecentralen. Är det bemötande av lite större barn då finns ju 

pedagogerna, så det finns ju olika, sen har vi ju även psykologerna som man kan erbjuda. Så att det finns 

lite olika ingångar. Eller att komma till mig på samtal på BVC går ju också […] En bra möjlighet att se de 

som behöver extra stöd, lättare än att se dem på BVC på ett kort besök (BVC-sköterska, familjecentral C). 

 

Barnmorskorna och BVC-sköterskorna på familjcentral A och B beskriver även hur de kan 

uppmärksamma föräldrar som de tror kan gynnas av att bara komma till den öppna verksamheten 

och försöker då introducera dem mer aktivt. De situationer som nämns är då det föreligger sociala 

problem, om föräldern är ensam och saknar sociala kontakter, inte har några anhöriga i närheten 

eller är nyinflyttad. Även asylsökande och invandrare benämns som några som introduceras mer 

aktivt. Under samtliga omständigheter tycks det vara behovet av att utvidga sitt nätverk som 

föreligger och en pedagog framhåller hur viktigt en persons nätverk är för dennes psykiska och 

fysiska hälsa. Hon menar att möjligheten familjecentralen ger i att få känna delaktighet gör att dessa 

personer mår mycket bättre. 
 

Det är ju de [som är ensamma], som vi kommer hit med, som vi introducerar det för mer aktivt. De som 

är, som beskriver att de är ensamma. Eller att de är, man vet att de har, att de kanske är lite utsatta. De är 

inte bara nyinflyttade de kanske är lite, ja de har inga vänner liksom heller och då kan man hitta lite 

människor i samma situation på ett sådant här ställe, det är egentligen de som man mer aktivt 

[introducerar] (Barnmorska, familjecentral A). 

 

Har man inget socialt nätverk så mår man fysiskt dåligt, man mår psykiskt dåligt och då mår barnen 

dåligt. Så att bara komma ut och träffa andra, känna sig delaktig i någonting gör att man mår bättre på alla 

sätt (Pedagog, familjecentral A). 

 

Som nämnts ovan är dock samtliga familjecentraler tydliga med att deras verksamhet gäller för alla 

och att alla familjer oavsett kön, etnicitet, ålder eller socioekonomisk status är välkomna. Dessutom 

anses blandningen av besökare vara gynnsam för de mer utsatta genom att dessa kan finna 

förebilder i de andra föräldrarna. 

 

Samarbetet vid familjecentralen 
Familjecentralerna framhåller vikten av att kunna erbjuda en nära, enkel och lättillgänglig service 

och just tillgängligheten till en plats där besökarna kan träffa andra familjer, ha nära till råd och stöd 

och få information verkar central. Tillgängligheten beskrivs genom den öppna verksamheten, 

närheten till de fyra kompetenserna och genom att kunna hänvisa besökarna mellan varandra och till 

andra aktörer.  
 

Och att man kan visa för föräldrarna att det är så lättillgängligt stöd och att det finns här. Det uppskattas ju 

otroligt mycket. Att det kommer upp frågor bland föräldrarna gör det ju och att jag kan bara säga att jag 

går och kollar om MVC eller BVC är lediga, och vill du det, ja, då kommer de in, det blir så enkelt 

(Pedagog, familjecentral C). 

 

Samtliga familjecentraler beskriver hur personalen drar nytta av varandras olika kompetenser 

genom att lotsa besökarna rätt och koppla vidare frågor till den profession som besitter den kunskap 

som efterfrågas. Närheten gör det även möjligt att konsultera varandra direkt, vilket gör det enkelt 

för besökarna att få hjälp snabbt och smidigt. Besökarna erbjuds lättillgänglig service från de olika 

yrkeskategorierna genom den närhet som finns genom samlokaliseringen. Genom att samtala med 

varandra och genom närheten till att fråga kan arbetet fördelas efter rätt kompetens mellan de olika 

professionerna.  
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... och vi hänvisar ju också mycket till BVC och MVC om föräldrar ställer frågor till oss som vi inte har 

kompetens att svara på, så det är ju ett samarbete hela tiden oss emellan (Kurator, familjecentral C). 

 

Men framförallt är det ju att man är ett team, och jobbar med barnfamiljerna i området. Och rätt 

profession kan jobba med rätt sak, så barnmorskorna måste inte vara kuratorer... som det var lite förut. 

BVC också, hålla på och jobba med sociala kontakter. Och vi behöver inte låtsas som att vi kan det här 

med graviditet och svara på frågor utan vi bara ringer till er eller går och hämtar er eller så (Pedagog, 

familjecentral A). 

 

Denna närhet, som gör att det är smidigt att hänvisa vidare till eller konsultera varandra, gör att 

personalen inte behöver ansvara för frågor som ligger utanför respektive personals kompetens. 

Detta är något som upplevs som väldigt lättande och besökarna kan därigenom även få bättre svar. 

Det anses av familjecentral A ge besökarna en god service och det upplevs tryggt för personalen att 

veta att man kan lita på den man hänvisar till. De känner ett stort förtroende för varandra genom sitt 

väl uppbyggda samarbete och menar även att närheten till varandra ger en möjlighet att knyta ihop 

familjerna.  

 
Jag tycker nog, det bästa är nog samarbetet, att man liksom är så nära. Även om, som [pedagogen] säger, 

att vi inte sitter precis vägg i vägg med barnmorskorna så är man ju liksom, alltså, emotionellt så vet man 

vart man har varandra och man kan samarbeta med både små och större problem, man kan knyta ihop 

familjerna... (BVC-sköterska, familjecentral A). 

 

Familjecentral B beskriver hur samarbetet ger en helhetssyn av familjerna och att de olika 

kompetenserna på samma plats skapar en bredd. Familjecentral C menar att eftersom hela paletten 

av kompetenser finns på samma ställe så kan små problem hanteras snabbt och smidigt innan de blir 

för stora. 
 

Det växer inte över huvudet på folk på en gång, de problemen, utan man kan lätt ta det rätt så snart så […] 

Man behöver inte boka tid om fjorton dagar och prata om problemet med sitt barn utan här och nu 

(Pedagog, familjecentral C). 

 

Föräldrautbildningarna är något som tas upp av samtliga familjecentraler som en gemensam 

aktivitet och en tydlig del av samarbetet. Föräldrautbildningen ingår i barnmorskornas och BVC-

sköterskornas grundprogram men alla kompetenser finns ändå med genom att professionerna tar 

över efter varandra utifrån kunskapsområde. 

 
Det är ju föräldrautbildningen känner jag, det är ju en röd tråd, då börjar barnmorskorna och så tar vi över 

och sen så knoppar man in alla andra funktioner. Alla är inblandade i föräldrautbildningen, så det är ju en 

stor samarbetsyta, eller vad man ska säga (BVC-sköterska, familjecentral C). 

 

Samtliga familjecentraler beskriver även hur såväl barnmorskorna som BVC-sköterskorna träffar 

alla blivande eller nyblivna föräldrar och därmed kan fungera som en inkörsport till 

familjecentralernas öppna verksamhet. Detta sker dels genom att barnmorskorna och BVC-

sköterskorna hänvisar och lyfter fram den öppna förskolan i mötet med föräldrarna eller genom att 

föräldrautbildningarna förläggs i en lokal i, eller i nära anslutning till, den öppna verksamheten. Att 

föräldrarna blir introducerade på detta sätt och kan lära känna personalen på öppna förskolan gör 

det lättare att komma dit senare. Att den öppna förskolan på ett smidigt sätt kan nå en stor skara 

besökare genom mödra- och barnhälsovården ses som en styrka som möjliggörs genom samarbetet.  
 

Och alla föräldrar som är med på föräldragrupperna, de blir ju automatiskt introducerade här, för de ser 

verksamheten när vi går till grupprummet och ja, de får en bild av vad det handlar om […] …de får ju lite 

grand en glimt av vad det kan vara. Det är ju en väldig fördel. Då har de ansikten de känner igen och så 

[…] Men annars de som, och de som man kanske tänker att de kommer inte dit själva, då tar man med sig 

dem hit upp och bestämmer att vi kanske går upp vid nästa barnmorskebesök (Barnmorska, familjecentral 
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A). 

 

På familjecentral B och C upplevs även BVC-sköterskorna och barnmorskorna kunna ha stor nytta 

av den öppna verksamheten. Den erbjuder en arena för dem att i en avslappnad miljö kunna se 

samspelet mellan barnet och dess föräldrar, vilket ger dem en bättre helhetsbild än vad ett kort möte 

på exempelvis BVC hade gett. Det underlättar även för dem i kontaktskapandet och gör att de 

lättare kan uppmärksamma eventuella behov. 

 
Vi får ju mycket lättare kontakt med föräldrarna och våran relation med föräldrarna blir mycket bättre av 

att vara här, vi fikar ihop och vi är tillsammans... Så det där är ju en fördel (BVC-sköterska, familjecentral 

B). 
 

En ytterligare vinst med samarbetet som tas upp av barnmorskorna på både familjecentral B och C 

är att den öppna verksamheten skapar en god miljö för att i grupp ta upp frågor som skapar bra 

diskussioner. Detta är något som sker spontant och frivilligt men verksamhetens utformning gör det 

lätt att fånga upp dessa tillfällen och göra dem till något pedagogiskt och givande. 

 

Svårigheter i samarbetet 

En svårighet med samarbetet som tas upp av familjecentral A och C är att arbeta under olika 

huvudmän, att de kommunanställda och de landstingsanställda har olika styrning och att 

organisationen därför blir knölig. En välfungerande samlokalisering tycks förenkla detta, men 

verkar ibland vara svår att utforma. På familjecentral A, där barnmorskor och BVC-sköterskor inte 

är lokaliserade lika nära den öppna verksamheten som på de andra intervjuade familjecentralerna 

presenteras en del kritik mot hur svårt det verkar vara för kommun och landsting att komma 

överens. Dock menar de att de ändå har en samlokalisering och att den är en viktig del för att det 

tänkta samarbetet ska fungera. Familjecentral B tar inte upp frågan som ett problem, vilket kan bero 

på att det är den familjecentral där BVC-sköterskornas och barnmorskornas kontor är belägna i 

samma lokal som den öppna verksamheten. 
 

Vi kommer från så olika jordmån om man säger så, från så olika verksamheter. Och det är klart att det tar 

ju tid att samarbeta ihop sig (Barnmorska, familjecentral C). 

 

Sekretessen ser olika ut för landsting och kommun vilket både familjecentral A och B lyfter fram. 

Familjecentral A tycks uppleva det som lite krångligt, men ser ändå att det går att möjliggöra genom 

att fråga föräldrarna om de får samarbeta med någon. Familjecentral B tar upp samarbetet mellan 

kommun och landsting som mycket positivt och att samarbetet gjort det lättare att få kontakt med 

varandra. De menar att sekretessen är enkelt att komma förbi då det bara är att fråga föräldrarna om 

samtycke. 

     Alla familjecentraler upplever det som problematiskt att BVC-sköterskorna och barnmorskorna 

jobbar med dubbla uppdrag, att de förutom familjecentralens gemensamma verksamhetsplan även 

har sin separata plan som gäller deras huvudsakliga arbete på mottagningarna. Det finns en önskan 

om att få mer tid för att befinna sig inom den öppna verksamheten, men då de har inbokade möten 

med patienter och ibland även måste ta hand om akuta frågor så är det svårt att möjliggöra. Det blir 

även tydligt att det största önskemålet från besökarna är att BVC-sköterskorna skulle finnas med 

mer inom den öppna verksamheten. 

 
Så är det ju, det kan ju vara ett bekymmer ibland, alltså att vi faktiskt inte hinner med, om vi, vi har ju 

liksom en akut sida, får folk barn så ska vi åka hem dit och göra hembesök och då faller ju det andra så att 

säga (Barnmorska, familjecentral C). 
 

Strategier för att möjliggöra samarbetet 

Familjecentral A och C berättar att de träffas från de olika professionerna på ett möte en gång i 



24 

veckan. Där diskuteras samarbetet och relationerna stärks genom dessa regelbundna träffar. 

Familjecentral C försöker även, genom att exempelvis avsätta speciella tider, möjliggöra för 

landstingsrepresentanterna att finnas med mer i den öppna verksamheten. 
 

Och vi har ju gjort så också att vi har haft lite avsatta tider för barnmorskorna att gå in då och finnas där, 

jag tycker om att sjunga så jag brukar vara med på sångstunden (Barnmorska, familjecentral C). 

 

Familjecentral A beskriver hur de har pratat igenom sina värderingar och att de inte upplever det 

som ett problem utan snarare som en styrka att professionerna från landsting och kommun kan ha 

lite olika tyngdpunkt på olika saker. De berättar att de gemensamt formulerat en värdegrund som 

betonar ett barnperspektiv och alla människors lika värde, vilket utgör en bas som det aldrig uppstår 

konflikter kring. De menar även att målen för verksamheten är tydliga, vilket gör samarbetet 

enklare då de har något att förhålla sig till. Familjecentral B berättar att de håller på att arbeta fram 

ett gemensamt förhållningssätt som de ska ha en utvecklingsdag kring. Detta förhållningssätt 

kommer att utgöra en grund för arbetet och genom samsynen hoppas de kunna stärka samarbetet 

ytterligare. 
 

Man kan ju ha lite tyngdpunkt på olika saker men, men det vi har pratat om är väl mera den här synen, 

hur man, att barnets perspektiv är det viktigaste och mer såna... [...] Vi har ju en gemensam värdegrund, 

som vi har pratat om, och formulerat tillsammans (Barnmorska, familjecentral A). 

 

Och våra mål är ju egentligen jättetydliga och det är ju det som blir bra på nåt sätt. Man kan liksom 

förhålla sig till nåt (Pedagog, familjecentral A). 

 

Familjecentral A tar upp att utbildningar stärkt det gemensamma uppdraget och att det är en 

bidragande orsak till det goda samarbete som finns idag. Att familjecentral C fortfarande är ganska 

nystartad kan vara en anledning till att det är de som pratar mycket om att de har jobbat en del med 

teambuilding. De berättar även att de deltagit i gemensamma utbildningar som har varit 

sammansvetsande då alla fått samma information och att bra diskussioner uppkommer kring dessa. 

Gemensamma utbildningar är därför något som de planerar att fortsätta med framöver, då det 

upplevs som viktigt för samarbetet. Familjecentral A och C tar båda upp att ett välutvecklat 

samarbete tar tid att uppnå och då de två familjecentralerna har arbetat ihop olika länge så kan detta 

ge en förklaring till hur de beskrivit sitt samarbete. 

 
Vi har gjort lite egna utbildningar och pratat om våra värderingar och vad vi vill, vad vi tycker är viktigt 

och det har ju gjort att vi liksom stärkts i det här gemensamma uppdraget som har varit mot familjerna 

(Barnmorska, familjecentral A). 

 

Analys 
 

Förebyggande arbete på familjecentralen 
Generellt förebyggande arbete 

Samtliga familjecentraler i vår studie har som syfte att verka hälsofrämjande och tidigt 

förebyggande. Ett hälsofrämjande arbete innebär att ge människan förutsättningar för att kunna 

kontrollera och förbättra sin hälsa medan ett förebyggande arbete innebär att förhindra att ohälsa 

uppstår (Pellmer & Wramner, 2007, Socialdepartementet, 1997). Tanken med familjecentralernas 

verksamhet är enligt personalen i vår studie, att stärka föräldrarna och förbättra deras 

förutsättningar, för att de på bästa sätt ska kunna ta hand om sina barn. Abrahamsson och Bing 

(2011a) lyfter fram att barns hälsa påverkas av föräldrarnas levnadsvillkor och omsorgsförmåga 

samt att en ökad känsla av tillit och gemenskap hos föräldrarna kan verka hälsofrämjande för 

barnen. Även Hwang och Wickberg (2001) skriver i sin rapport om hur föräldrarna påverkar barn 

och att en helhetssyn på familjen ger en förutsättning för att kunna förebygga ohälsa hos barn. 
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Genom sambandet mellan föräldrarnas och barnens mående kan därför föräldrastärkandet och den 

gemenskap som kan uppstå på familjecentralen verka hälsofrämjande och förebyggande för barnen. 

      Bemötandet och stämningen på familjecentralerna i vår studie framhålls av personalen som 

mycket viktigt och ska präglas av en välkomnande och god stämning. Det anses även viktigt att 

besökarna ska känna sig fria och accepterade. En viktig komponent i förebyggande arbete är att 

förhållningssättet präglas av empati för att goda relationer till föräldrarna ska kunna utvecklas 

(Killén, 2005). Att inte döma och rätta föräldrarna framhålls av två av de undersökta 

familjecentralerna i vår studie, varför de istället arbetar med att lyfta det positiva inom familjen. 

Abrahamsson och Bing (2011b) beskriver hur personalen kan agera modeller för att förmedla sina 

kunskaper till föräldrarna utan att de ska känna sig anklagade. Den tillitsfulla stämning som 

genomsyrar verksamheten ger ett öppet klimat där känsliga frågor kan lyftas upp, vilket även 

påtalas av familjecentralerna i vår studie. Bemötandet och klimatet kan därför ses som viktiga 

komponenter i det förebyggande arbete som bedrivs på familjecentralerna. 

Många familjecentraler betonar, enligt Bak och Gunnarsson (2000), att verksamheten gäller alla 

föräldrar utan särskild inriktning på specifika problemområden. Även de undersökta 

familjecentralerna i vår studie säger sig ha en generell inriktning, där de riktar sig till alla familjer, 

utan att vända sig till riskgrupper, vilket stämmer överens med hur ett universellt förebyggande 

arbete bedrivs. Ferrer-Wreder m.fl. (2005) beskriver universell prevention som insatser tänkta att 

främja alla individer, oberoende av vilka risker som föreligger. Bing (1997) menar att de insatser 

som sätts in innan problem uppstått och är generella kan hjälpa många med små medel, medan 

insatser som riktar sig mot den enskilde då problem uppstått ofta kräver specialiserade tjänster och 

stora resurser för att hjälpa en liten skara. Anledningen till att familjecentralerna i vår studie inte vill 

rikta sig mot särskilda riskgrupper är att behov anses föreligga hos alla familjer och en inriktning 

mot specifika riskgrupper skulle kunna innebära att andra behov förbises. Detta resonemang stödjer 

Bing (2003) som menar att det kan vara problematiskt att rikta sig mot särskilda riskgrupper då 

utveckling och behov är svåra att förutse. De som blir utan detta skydd kanske i slutändan är de som 

drabbas och genom generella insatser finns istället förutsättningar för att nå hela populationen. En 

av familjecentralerna i vår studie förklarar även att de skulle bli tvungna att vara en behandlande 

verksamhet om de bara skulle rikta sig mot de behövande. Abrahamsson och Bing (2011a) menar 

även att det kan saknas resurser till att tillgodose behoven hos alla de som har stort behov av stöd 

och hjälp. Detta påtalar även personalen på de undersökta verksamheterna i vår studie, de menar 

även att det ligger utanför deras uppdrag att vara behandlande. Den generella inriktningen kan anses 

gynnsam då den ger en möjlighet att uppmärksamma de som har behov, utan allt för stora medel. 

Det kan därför ses som ett kostnadseffektivt sätt minska ohälsa.  

Familjecentralerna i vår studie beskrivs av personalen som en service som ska vara välkomnande 

och erbjudas alla föräldrar, det ska kännas lätt att komma dit. Personalen tar upp att det är frivilligt 

att besöka verksamheten och att alla aktiviteter är erbjudanden. På en av familjecentralerna tycks 

det föreligga en rädsla för att verka stigmatiserande. De vill inte framstå som en verksamhet som 

riktar sig mot problemfamiljer för att besökarna då skulle känna sig mindre benägna att komma. 

Forskning visar att det finns belägg för denna oro då särskilt riktade verksamheter kan upplevas 

stigmatiserande av besökarna medan en öppen, frivillig verksamhet istället har lyckats fånga upp 

även de mer missgynnade familjerna (Armstrong & Hill, 2001). Detta tyder på att riktade 

verksamheter kan gå miste om viktiga målgrupper varför en generellt inriktad verksamhet kan vara 

lämpligare i detta avseende. Familjecentralens generella inriktning ses, av personalen i vår studie, 

även som en styrka genom att det blir en stor blandning av besökare där föräldrarna kan fungera 

som förebilder, bekräfta och lära av varandra. Även forskning har visat att föräldrar kan få stöd, 

kunskap och bli stärkta av andra föräldrar i den öppna verksamheten (Hwang & Wibeck, 2001; 

Wikander, 2006; Abrahamsson & Bing, 2011b). Killén (2003) lyfter dock fram att det kan vara 

problematiskt med gruppverksamheter då jämförelser med andra föräldrar kan leda till dåligt 

självförtroende och därmed till en motvilja till att komma. Detta talar för att det kan finnas såväl 
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fördelar som nackdelar med gruppverksamheten på familjecentralen och de jämförelser som kan 

genereras. Under intervjuerna lyftes dock bara de positiva aspekterna fram och det kan vara 

problematiskt om personalen inte reflekterar över detta då det kan få konsekvenser för besökarna.  

Personalen på Familjecentralerna i vår studie ser aktiviteterna och umgänget i den öppna 

verksamheten som ett tillfälle för utlandsfödda föräldrar att få träna språket och få en möjlighet att 

komma in i det svenska samhället. Framförallt invandrare i förorten är mycket benägna att besöka 

öppna förskolan och att det är umgänget med andra föräldrar som visat sig vara den främsta 

anledningen till att besöka familjecentralen (Abrahamsson & Bing, 2011b). Språkkunskaperna 

anses utvecklas genom umgänget med de svenska föräldrarna. I och med detta har familjecentralen 

potential till att bidra till en ökad jämlikhet i hälsa och vara en viktig del i integrationen. Detta kan 

ses som en del av det förebyggande arbetet då det kan förhindra att utanförskap uppstår eller 

vidhålls. 

Samtliga familjecentraler i vår studie tar upp sin funktion att vara ett informations- och 

kunskapscentrum. Även forskning visar att den öppna verksamheten ger föräldrar möjlighet att lära 

sig om barns utveckling, hälsa och sociala förmåner (Abrahamsson & Bing, 2011b). Denna 

informations- och kunskapsspridning kan beskrivas som ett hälsofrämjande arbete, då ökade 

kunskaper kan ge förutsättningar för människor att förbättra sitt välbefinnande (Hjortsjö, 2005; 

Pellmer & Wramner, 2007). Killén (2009) Det kan även ses som ett universellt förebyggande arbete 

då ökade kunskaper hos föräldrarna kan stärka föräldra- och barnrelationen. Därigenom kan senare 

problem förhindras. En del av det förebyggande arbetet på familjecentralerna kan därför bestå i 

möjligheten att utbilda föräldrarna inom olika områden som kan vara stärkande för föräldern.  

 

Att uppmärksamma särskilda behov 

Genom generella insatser är lättare att uppmärksamma specifika behov (Bing, 2003; Hjortsjös, 

2005). Förebyggande arbete kan även bedrivas på selektiv nivå där den professionella 

uppmärksammar och ger föräldern eller barnet en möjlighet att uttrycka ett behov, för att därifrån 

kunna ge stöd eller hjälp (Killén, 2009). Även om samtliga familjecentraler i vår studie betonar att 

de inte riktar sig till särskilda riskgrupper så framkommer ändå att de är lyhörda för behov och 

uppmuntrar önskemål som kan finnas hos besökarna vilket kan tolkas som att de även arbetar 

selektivt förebyggande. Önskemål hos besökarna har föranlett gruppverksamheter utifrån ett behov 

av samhörighet som exempelvis en grupp för föräldrar med för tidigt födda barn. En sådan grupp 

kan enligt Killén (2003) ge föräldern möjlighet att hantera det trauma som det kan innebära att få ett 

barn som föds för tidigt. En annan aspekt av det selektivt förebyggande arbetet som kan urskiljas är 

att personalen på familjecentralerna i vår studie även uppmärksammar behov utan att önskemål 

uttryckts. Barnmorskorna och BVC-sköterskorna berättar att de utifrån sin roll har möjlighet att 

uppmärksamma de familjer de tror skulle gynnas särskilt av familjecentralens öppna verksamhet. 

De som särskilt uppmärksammas är de som upplevs ensamma och i behov av att träffa andra och de 

introduceras då mer aktivt. Det tycks föreligga ett samspel mellan det universella och selektiva 

förebyggande arbetet där den generella utformningen ger möjlighet att fånga upp de specifika behov 

som finns.  

Mödravårdcentralen och barnavårdcentralen genom sin kontakt med föräldrarna och barnet har 

en särskild möjlighet att uppmärksamma risker och på så vis kunna se om stöd eller hjälp behövs 

från de andra yrkeskategorierna (Wikander Berg, 2006). Detta kan då föranleda stöd från 

exempelvis kurator, i form av samtal, eller stöd från pedagogen i form av hjälp med samspelet. 

Personalen i vår studie kan hos vissa besökare uppmärksamma ett särskilt behov av stöd från någon 

av professionerna, som exempelvis samtal med kurator eller pedagog. Detta kan liknas vid ett 

indikerat förebyggande arbete som enligt Ferrer-Wreder m.fl. (2005) innebär att rikta insatser mot 

enskilda individer där risker föreligger, för att förhindra sociala problem eller psykisk ohälsa. Det 

kan ha som mål att minska de negativa effekterna av ett aktualiserat problem (Killén, 2009). 

Särskilt stöd från någon enskild profession skulle kunna anses vara behandling, något som 
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personalen är tydlig med att poängtera att de inte ska arbeta med. Ferrer-Wreder m.fl. (2005) skiljer 

indikerad prevention från behandling då de menar att preventionens syfte är att styra bort från 

livsvägar som kan orsaka ohälsa. Huruvida det enskilda stödet är behandlande eller förebyggande i 

sin utformning är dock svårt att definiera utan närmare granskning. Sammanfattningsvis kan 

ovanstående resonemang visa att det förebyggande arbetet på familjecentralerna i vår studie bedrivs 

på såväl, universell, selektiv som indikerad nivå.  

 

Familjecentralen som nätverksskapande  

 
Ett av målen med familjecentralens verksamhet är att vara nätverksskapande (Gärdsmo Petterson & 

Zeima, 2000). Familjecentralen beskrivs, av personalen i vår studie, som en mötesplats där föräldrar 

och barn får en möjlighet att träffa andra föräldrar och barn, vilket anses vara den främsta 

anledningen till att komma till den öppna verksamheten. Även forskning har det visat sig att främsta 

anledningen till att besöka en familjecentralsliknande verksamhet är av sociala skäl (Pithouse & 

Holland, 1999a). Utifrån ett nätverksteoretiskt synsätt kan detta förklaras genom att människan 

drivs av en social instinkt som skapar en vilja att bilda och bibehålla relationer som en 

överlevnadsstrategi (Forsberg & Wallmark, 2003). Familjecentralen har genom besökarnas 

önskemål att träffa andra därmed potential att vara en arena för relationsskapande. 

Bergström (2000) menar att det är gynnsamt att den professionelle har ett nätverksperspektiv i 

mötet med individen, då människorna omkring denne kan utgöra ett mer effektivt och långvarigt 

stöd än vad en eventuell insats på individnivå kan göra. Den professionelles roll i ett arbete med 

nätverksperspektiv handlar om att klargöra hur nätverket ser ut, vara kontaktskapande och 

sammanförande. Vissa föräldrar uppmärksammas av barnmorskorna och BVC-sköterskorna på 

familjecentralerna i vår studie utifrån att de anses ha ett särskilt behov av den öppna verksamheten. 

De föräldrar som de nämner att de introducerar mer aktivt är exempelvis de som har sociala 

problem, är ensamma och saknar sociala kontakter, inte har några anhöriga i närheten eller är 

nyinflyttade. Även asylsökande och utlandsfödda nämns. Under samtliga omständigheter tycks det 

vara behovet av att utvidga sitt nätverk som föreligger och personalen kan därför anses ha ett 

nätverksperspektiv.  

Familjecentralsliknande verksamheter har visat sig kunna ha en positiv inverkan på föräldrarnas 

nätverk och därmed minska risken för isolering (Armstrong & Hill, 2001; Bak & Gunnarsson, 

2000; Pithouse & Holland, 1999b). Den öppna verksamhetens utgör en mötesplats som kan fungera 

nätverksskapande för föräldrar som är föräldralediga eller inte har några nära släktingar eller vänner 

(Bak & Gunnarsson, 2000). I vår studie framkommer utifrån personalen uppfattning att 

familjecentralens öppna verksamhet ger besökarna en möjlighet att umgås med andra familjer i 

liknande situation, vilket kan underlätta nätverksskapande (Kugelberg, ref. av Klefbeck & Ogden, 

2003). Även föräldrar som i andra situationer i samhället kan känna sig utanför ges på 

familjecentralen en möjlighet till att känna en gemenskap (Abrahamsson & Bing, 2011a). 

Mötesplatsen kan därför anses vara en viktig utgångspunkt för att familjecentralen ska kunna vara 

en arena för nätverksskapande. Nätverksskapandet skulle kunna vara en del av det förebyggande 

arbetet på familjecentralen genom att ett utvidgat nätverk kan förhindra isolering. De relationer som 

byggs upp kan även leda till att föräldrarna får ett utökat nätverk utanför verksamheten 

(Abrahamsson & Bing, 2011a; Killén, 2003). Huruvida detta sker på de undersöka 

familjecentralerna i vår studie framgår dock inte.  

 I ett nätverk påverkar och påverkas individer av varandra bland annat utifrån den sociala 

kontroll som finns (Bergström, 2000; Forsberg & Wallmark, 2002). Personalen på 

familjecentralerna i vår studie kan se hur besökarna påverkar varandra genom att agera förebilder 

och genom ett ömsesidigt lärande vilket stärker dem i föräldraskapet. Föräldrarna kan bli stärkta 

och bekräftade genom att se att andra föräldrar agerar på samma sätt i föräldraskapet, vilket kan 

liknas vid den sociala kontrollen. Genom denna påverkan finns en möjlighet att besökarna influerar 
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varandra positivt vilket kan förebygga senare problem.  

Även de gruppverksamheter som på familjecentralerna i vår studie skapats utifrån önskemål och 

behov av samhörighet kan stärka besökarnas nätverk. Gruppverksamheter är en viktig del i att 

bygga och stärka sociala nätverk, där sociala likheter och gemensamma behov är faktorer som kan 

stärka gruppen, trots sociala skillnader (Killén, 2003). Hultkrantz-Jeppson och Svedhem (1985) 

förespråkar gruppverksamhet med syfte att individerna i gruppen ska få möjlighet att skapa 

relationer till varandra. De menar att regelbundet återkommande möten skapar förutsättningar för 

individerna att våga närma sig varandra, vilket kan leda till att de senare börjar utbyta tjänster och 

delta i gemensamma aktiviteter. Gruppverksamheterna på familjecentralerna i vår studie kan 

därmed ses som nätverksskapande i och med att de sker regelbundet och att de föranletts av 

gemensamma behov. 

Personalen i vår studie menar att stämningen och bemötandet på familjecentralen är viktig och 

ska präglas av ett bekräftande och accepterande förhållningssätt. De finns som ett stöd för 

besökarna och försöker lyfta det positiva istället för att vara tillrättavisande. Att vara kunskaps- och 

informationsförmedlande samt erbjuda praktisk hjälp tillhör också familjecentralens uppgifter. 

Genom detta kan vi se att familjecentralens verksamhet och personal har möjlighet att tillgodose ett 

flertal av de behov som ett socialt nätverk, enligt Klefbeck och Ogden (2003), har i uppdrag att 

tillgodose, vilka är trygghet, kärlek, bekräftelse och identitet men även stöd, information och 

praktisk hjälp. Om nätverket kan tillgodose dessa behov så anses det vara positivt för individens 

hälsa. Även Bing (2003) tar upp de basala behoven, kärlek, acceptans, värdesättning, tillhörighet, 

identitet och trygghet. Hon menar att socialt stöd är den viktigaste tillgången i en persons nätverk 

och att det uppnås genom att tillfredställa dessa behov. Förståelse eller tillgång till praktisk hjälp är 

exempel på hur dessa behov kan tillfredställas. Genom personalens arbete på familjecentralerna i 

vår studie och deras förhållningssätt skulle de därför kunna ses som en del av besökarnas sociala 

nätverk. Bergström (2000) är dock av den åsikten att den professionelle inte ska utgöra en viktig del 

av individens liv utan istället arbeta för att individens nätverk ska vara fungerande. 

Det framgår inte av resultatet vilken utformning eller djup de relationer som skapas på 

familjecentralen får. Vissa relationer i individens nätverk kan vara betydelsefulla, men är 

begränsade till den kontext de skapats i (Klefbeck & Ogden, 2003). Detta skulle kunna 

överensstämma med hur relationerna ser ut på familjecentralerna i vår studie, att den 

kontaktskapande miljön bidrar till en viss typ av relation mellan besökarna men att de ändå inte 

träffas på fritiden. Dessa relationer kan dock vara nog så viktiga (Klefbeck & Ogden, 2003). 

Relationer kan ha olika utformning och djup men fyller alla en skyddande funktion för individen 

och ett nätverk ska helst vara varierande (Bing, 2003). Olika typer av relationer kan fylla olika 

funktioner i nätverket och används i olika situationer beroende på hur behoven ser ut.   

 Nätverket fyller en viktig funktion för individens hälsa. På en av familjecentralerna i vår studie 

framhålls vikten av en persons nätverk för såväl den psykiska som fysiska hälsan. Litteraturen 

styrker att det finns ett samband mellan individens sociala nätverk och hälsa, där ett tillräckligt 

socialt nätverk påverkar hälsan positivt (Svedhem, 1985; Forsberg & Wallmark, 2002). Nätverket 

fungerar, enligt Forsberg och Wallmark (2003), som en skyddsfaktor och kan stärka individens 

förmåga att klara av olika stressorer. Ett ökat nätverk hos mödrar har även visat sig ge en bättre 

förmåga att ta hand om sitt barn och ge ett bättre självförtroende (Armstrong & Hill, 2001). Att 

stärka besökarnas nätverk får därför ses som en viktig del i det förebyggande arbetet på 

familjecentralerna då det har en stark inverkan på besökarnas mående.  

 

Samarbetet vid familjecentralen 
Vid familjecentralerna i vår studie samarbetar olika professioner med varandra, vilket är en 

förutsättning för att kunna bedriva ett förebyggande arbete (Socialdepartementet, 2005). Samarbetet 

ger även goda förutsättningar för att uppnå folkhälsa (Nationella folkhälsokommittén, 2000). De 

skilda kompetenserna kan ge en samlad bedömning av barnets behov (Socialdepartementet, 2005; 
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Hwang & Wickberg, 2001). De tre familjecentralerna i vår studie upplever stora vinster med 

samarbetet då det skapar en bredd genom de olika kompetenserna och ger en möjlighet att knyta 

ihop familjerna. Genom närheten till de andra professionerna kan även behov tillgodoses av rätt 

kompetens och problem behöver inte växa sig stora. Samarbetet kan ge en ökad kompetens och 

effektivitet då professionerna kan lära och ta hjälp av varandra (Wikander, 2006). Familjecentralen 

som verksamhet har därmed stora förutsättningar att genom sina samlade kompetenser verka 

förebyggande. 

Hjortsjö (2005) konstaterar i sin avhandling att verksamhetens utformning med två huvudmän 

kan påverka personalens yrkesutövning. Samlokaliseringen med andra aktörer kan få dem att värna 

särskilt om de ansvarsområden som ligger inom detta uppdrag för att visa på att de gör skilda saker. 

Familjecentralerna i vår studie beskriver däremot närheten till de olika kompetenserna som en 

fördel genom att det ger en möjlighet att dra nytta av varandras kompetenser. De slipper då hantera 

frågor som ligger utanför professionens yrkeskunskaper och det upplevs tryggt att kunna hänvisa till 

en person som besitter rätt kunskaper i frågan. Hjortsjö (2005) påvisar även att de olika 

yrkesgruppernas synsätt på hjälpbehov kan leda till konflikter. En familjecentral i vår studie tar 

dock upp de olika professionernas infallsvinklar som en fördel och säger att det aldrig uppstår 

konflikter då de har en gemensam grundsyn. Organisationens utformning gör det möjligt för de 

olika professionerna att hålla fokus på sitt eget område, vilket framhålls som positivt för såväl 

personal som besökare. Att personal med rätt utbildning för respektive ansvarsområde torde vara det 

mest effektiva och ge besökarna den bästa möjliga hjälpen.  

Samtliga familjecentraler i vår studie beskriver hur såväl barnmorskorna som BVC-sköterskorna 

träffar alla blivande eller nyblivna föräldrar och därmed kan fungera som en inkörsport till 

familjecentralernas öppna verksamhet. Den öppna förskolan kan på ett smidigt sätt nå en stor skara 

besökare genom mödra- och barnhälsovården vilket ses som en styrka som möjliggörs genom 

samarbetet. Det generellt förebyggande arbetet som bedrivs på familjecentralerna syftar till att nå 

många besökare vilket kan anses genomförbart genom detta samarbete. Hjortsjö (2005) beskriver 

även i sin avhandling hur en samlokalisering gör det lättare för de professionella att tidigt 

uppmärksamma problem. Även familjecentralerna i vår studie beskriver detta som en fördel och 

menar att BVC och MVC genom den öppna verksamheten lättare kan se samspelet mellan föräldrar 

och barn och därigenom uppmärksamma behov. Samarbetet ger därmed en möjlighet att tidigt 

uppmärksamma behov vilket gör att personalen kan gå in med stöd som en del i det förebyggande 

arbetet. 

 
Samarbetsformer 

Det finns olika samarbetsformer där koordination är ett utav dem (Hjortsjö, 2005; Danermark & 

Kullberg, 1999). Denna samarbetsform används på familjecentralerna i vår studie genom att de 

kopplar vidare och lotsar besökarna mellan varandra för rätt kompetens till rätt sak. Detta gör att 

besökarna kan erbjudas en lättillgänglig, snabb och smidig service. Att arbeta på detta sätt upplevs 

av personalen som lättande då de inte behöver gå utanför sina egna kunskapsområden. De använder 

sig även av denna samarbetsform då barnmorskorna och BVC-sköterskorna fungerar som en 

inkörsport till den öppna verksamheten. Att de olika professionerna träffas på sina veckovisa möten, 

där samarbetet diskuteras, kan tolkas som koordination då frågor bollas mellan deltagarna och de 

olika kompetenserna läggs till varandra. Även Hjortsjö (2005) uppmärksammar att personalen på 

familjecentralen ofta hänvisar besökare mellan varandra och att någon introducerar besökarna på 

den öppna förskolan, vilket hon tolkar som koordination. Koordination som samarbetsform tycks 

möjliggöra en effektiv och smidig service som gynnar besökarna.  

De föräldrautbildningar som genomförs på familjecentralerna i vår studie kan ses som ett 

koordinationsorienterat samarbete då professionerna tar över efter varandra under utbildningens 

gång, utefter sina kompetensområden. Det kan dock även uppfattas som samarbetsformen 

kollaboration, som innebär ett gemensamt arbete gällande särskilda klienter där de yrkesspecifika 
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kompetenserna sammanförs för att uppnå ett bättre resultat (Hjortsjö, 2005; Danermark & Kullberg, 

1999). Detta då det är en aktivitet som alla professionerna är delaktiga i. Alternativt skulle det 

kunna vara konsultation, vilket är en samarbetsform där en yrkesgrupp tillfälligt går in med insatser 

i en annan (Hjortsjö, 2005; Danermark & Kullberg, 1999). Detta genom att föräldrautbildningarna 

ligger under barnmorskornas och BVC-sköterskornas grundprogram men kuratorn och pedagogen 

går ändå in och håller i den del av utbildningen som ligger inom deras kompetensområden. Hjortsjö 

(2005) påpekar att gränserna mellan de olika samarbetsformerna är svåra att dra, vilket detta kan 

vara exempel på. De olika samarbetsformerna tycks överlappa varandra i verksamheten vilket gör 

att det inte är lätt att ange en specifik form på vissa delar av samarbetet.  

Det framkommer att personalen på familjecentralerna i vår studie, förutom att hänvisa besökarna 

vidare till rätt profession, även konsulterar varandra för att kunna svara på besökarnas frågor. När 

exempelvis en förskollärare på familjecentralen frågar en BVC-sköterska om något som ligger 

utanför förskollärarens eget kunskapsområde kan man då tänka sig att BVC-sköterskan som svarar 

gör en tillfällig insats i förskollärarens verksamhet och förfarandet kan därför tolkas som 

samarbetsformen konsultation. Även Hjortsjö (2005) har i sin studie uppmärksammat att 

konsultation kan ske på detta sätt, och tycks göra samma tolkning av samarbetsformen. 

Konsultationen kan antas ge de olika professionerna en möjlighet att lära av och hjälpa varandra 

vilket gör det till en betydelsefull del av samarbetet. 

Hjortsjös (2005) studie visar att koordination och konsultation är de vanligast förekommande 

samarbetsformerna på en familjecentral. Även vår studie kommer fram till ett liknande resultat. 

Kollaboration verkar vara sällsynt, kanske för att de familjecentraler som deltog inte arbetar med 

ärenden eller för att tjänsternas utformning inte möjliggör denna typ av samarbete.  

 

Hämmande och främjande faktorer för samverkan 

På familjecentralerna i vår studie tar de upp att de kommunanställda och de landstingsanställda har 

olika styrning och att organisationen därför blir knölig. Skilda organisatoriska strukturer är en faktor 

som lyfts fram som hämmande för samverkan även av Danermark och Kullberg (1999). Att 

verksamheten består av två huvudmän upplevs i vår studie som problematiskt då BVC-sköterskorna 

och barnmorskorna jobbar med dubbla uppdrag, att de förutom familjecentralens gemensamma 

verksamhetsplan även har sin separata plan som gäller deras huvudsakliga arbete på 

mottagningarna. Det finns en önskan hos dem om att få mer tid för att befinna sig inom den öppna 

verksamheten, men då de har inbokade möten med patienter och ibland även måste ta hand om 

akuta frågor så är det svårt att möjliggöra. Tidbrist och hög arbetsbelastning är faktorer som tas upp 

av Bak och Gunnarsson (2000) hämmande för samverkan. Danermark och Kullberg (1999) tar även 

de upp att hög arbetsbelastning kan leda till brister i samverkan. På en av familjecentralerna i vår 

studie uttrycker de ändå att de försöker avsätta tid för att landstingsrepresentanterna ska kunna 

finnas med mer i den öppna verksamheten. De skilda organisatoriska strukturerna kan utifrån 

ovanstående anses vara hämmande för samarbetet i och med det dubbla uppdraget och den tidsbrist 

det orsakar. Att personalen försöker arbeta för en förbättring får anses som positivt men får anses 

vara svårt att genomföra då de fortfarande är styrda av sina uppdrag. 

En annan anledning till att det kan upplevas som krångligt att arbete under olika huvudmän är att 

sekretessen ser olika ut för landsting och kommun. En av familjecentralerna i vår studie upplever 

dock inte detta som ett problem utan upplever istället att arbetet på familjecentralen har förenklat 

samarbetet mellan landsting och kommun. Samlokaliseringen tas upp som mycket positiv då den 

gör detta samarbete möjligt och bidrar även till en närhet och förbättrad kontakt mellan de olika 

professionerna vilket underlättar tillgängligheten för besökarna. Även tidigare forskning visar på att 

den närhet som samlokaliseringen ger har visat sig vara betydelsefull för en god samverkan (Bak & 

Gunnarsson, 2000; Bohman & Westlund ref. av Danermark & Kullberg, 1999). Personalen i vår 

studie känner sig trygga i att hänvisa besökarna till en person de har förtroende för vilket möjliggörs 

genom närheten. Detta har även visats i tidigare forskning (Hjortsjö, 2005). Samlokaliseringen 



31 

tycks vara en viktig komponent för att samarbetet på familjecentralen ska fungera genom att 

personalen lär känna varandra. 

Genom veckovisa möten försöker personalen på familjecentralerna i vår studie träffas för att 

prata ihop sig om samarbetet, vilket upplevs stärkande för relationerna. På en av familjecentralerna 

tar de upp att de formulerat en gemensam värdegrund och en annan av familjecentralerna är i skede 

att utveckla ett gemensamt förhållningssätt gentemot besökarna. Att ha en gemensam utgångspunkt 

och ett gemensamt förhållningssätt är faktorer som är viktiga för en väl fungerande samverkan (Bak 

& Gunnarsson, 2000). Oenighet om eller vagt formulerade mål inom verksamheten kan verka 

hämmande för samverkan (Bak & Gunnarsson, 2000; Danermark & Kullberg, 1999). En av 

familjecentralerna i vår studie tar upp att deras mål är väldigt tydliga, vilket upplevs förenkla 

samarbetet då det ger något att förhålla sig till, vilket kan ses som en styrka i deras samarbete. 

Enligt Wikander (2006) formuleras familjecentralens mål gemensamt av personalen och cheferna 

och hon betonar att det är av stor vikt att detta sker i samverkan, med en gemensam plan för hur 

målen ska uppnås. Gemensam fortbildning till personalen kan även de vara en bidragande faktor till 

att stärka samverkan (Bohman & Westlund, ref. av Danemark och Kullberg, 1999; Bak & 

Gunnarsson, 2000). Familjecentralerna i vår studie tar upp att just gemensamma utbildningar är 

stärkande för samarbetet bland annat för att de får ta del av samma information vilket ger givande 

diskussioner. Ett gemensamt synsätt verkar utgöra grunden för ett gott samarbete. Trots de olika 

professionernas något skilda uppdrag så har de genom familjecentralen ett samlat mål att verka 

förebyggande vilket torde ge en gemensam utgångspunkt. 

 

Slutdiskussion 

 
Studiens syfte har varit att undersöka hur det förebyggande arbetet kan vara utformat på 

familjecentralen. Det förebyggande arbetet har visat sig kunna bedrivas på universell, selektiv och 

till viss del indikerad nivå. Genom en generell inriktning anses behov kunna uppmärksammas på ett 

bättre sätt genom att fånga upp alla. Familjecentralen kan även till viss del ses som en 

nätverksskapande arena. Studien har dock inte kunnat visa vilken typ av relationer som skapas. 

Vidare framkommer i studien att samarbetet till största del är koordinationsorienterat då 

professionernas samarbete främst präglas av att de hänvisar till varandra och lotsar besökarna 

mellan de olika professionerna. Studien visar även att det i verksamheten finns såväl hämmande 

som främjande faktorer för samarbetet.  

Det slår oss efter att studien har genomförts att litet av det vi undersökt och skrivit om på ett 

direkt plan handlar om barn. Detta kan tänkas underligt då familjcentralen ändå är tänkt att vara 

utformat för barnets bästa. Det framkommer dock att personalen på familjecentralerna tänker att 

barnens situation blir bättre om föräldrarna stärks i föräldrarollen och mår bra. Hwang och 

Wickberg (2001) skriver i en rapport, om vikten av att ha fokus på hela familjen för att förebygga 

ohälsa hos barn. De menar att fokus bör ligga på barnets beteende och utveckling, föräldraskapet 

och parrelationer då dessa tre hänger samman. Vår uppfattning är att personalen ser till barnen och 

deras behov men de ser det som föräldrarnas uppgift att ta hand om barnen. Det är därför där fokus 

måste ligga, på att stödja föräldrarna till att på bästa sätt kunna ta hand om sina barn.  

Familjecentralerna upplever blandningen av besökare som positivt då föräldrarna anses stärka 

varandra och finna förebilder i varandra. En av familjecentralerna tar även upp det som en fördel att 

det skulle vara övervägande ”goda” familjer då dessa kan agera förebilder för dem som inte har det 

lika bra. Även forskning har visat att föräldrar i den öppna verksamheten kan få stöd, kunskap och 

bli stärkta av andra föräldrar (Hwang & Wibeck, 2001; Wikander Berg, 2006; Abrahamsson & 

Bing, 2011b). Enligt Killén (2003) kan dock jämförelser med andra föräldrar innebära att vissa 

föräldrar kan känna att de inte duger och kanske därför avstår från att besöka verksamheten. Om 

verksamheten präglas av de ”goda” familjerna kan de familjer som känner att de inte når upp till 

idealet som råder på familjecentralen avskräckas. Detta kan då detta innebära att familjecentralen 
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missar att nå ut till den målgrupp som kanske är i störst behov av verksamheten. Vi förstår hur 

familjecentralerna resonerar kring att föräldrarna ska lära av varandra och att detta ger enkel, billig 

och frivillig form av föräldrastöd. Dock verkar de inte ha tänkt på vilka nackdelar det kan innebära 

och vi ställer oss därför frågande till hur denna aspekt påverkar vilka som besöker verksamheten. 

Det är en risk som förmodligen inte går att komma ifrån i denna typ av verksamhet men som 

personalen bör vara medveten om för att kunna uppmärksamma och motverka. 

Personalen på de familjecentraler vi undersökt anser att familjecentralen har en stor blandning av 

besökare. De riktar sig generellt för att nå ut till alla men då det är frivilligt så är det upp till varje 

familj att välja om de vill komma men de har egentligen ingen större vetskap om vilka det 

egentligen är som kommer. Armstrong och Hill (2001) beskriver hur man genom specifikt riktade 

insatser kan missa besökare genom att det blir stigmatiserande. De menar istället att en generellt 

riktad verksamhet kan lyckas fånga upp de med särskilt behov just genom att detta inte innebär en 

stigmatisering. Det kan därför vara så att familjecentralernas tankesätt gör att de missgynnade 

familjerna blir mer benägna att komma. Vi funderar dock på om det finns familjer som kan vara 

svåra att fånga upp genom en frivillig verksamhet. Vi tänker exempelvis på deprimerade föräldrar 

som har svårt att motivera sig att lämna hemmet, föräldrar som på andra sätt är isolerade genom 

språksvårigheter, föräldrar med rörelsehinder eller föräldrar som av andra orsaker har svårt att 

lämna hemmet. Pithouse och Holland (1999b) framhåller även i sin studie att socialarbetaren kan ha 

en avskräckande funktion på föräldrar, vilket gör att vissa föräldrar kan vara svåra att fånga upp i en 

verksamhet där socialtjänsten finns med som en representant. Vi undrar om familjecentralen 

uppfyller sitt mål av att vara en förebyggande verksamhet då de kan missa de mest behövande. Ett 

förslag till vidare forskning är därför att undersöka vilka som egentligen besöker familjecentralens 

verksamhet och om de finns de som särskilt gynnas av verksamheten.  

Ett av familjecentralens mål är att vara nätverksstärkande och det framkommer i denna studie att 

verksamheten kan bidra till att skapa olika relationer. Forsberg och Wallmark (2002) och Bergström 

(2000) beskriver att det finns olika typer av relationer beroende på exempelvis kontaktfrekvens och 

intensitet. Klefbeck och Ogden (2003) tar upp att exempelvis arbetsplatsen kan utgöra en viktig del 

av individens nätverk då det är en kontaktskapande miljö men att dessa relationer inte alltid utgör 

den vänskapskretsen som individen umgås med på fritiden utan kanske bara finns på just 

arbetsplatsen. Utifrån detta kan vi tänka oss att det skulle kunna vara likadant på familjecentralen, 

att relationerna inte består utanför familjecentralens verksamhet. Det skulle dock även kunna vara 

så att bestående vänskapsrelationer skapas. Bing (2003) skriver att relationer kan ha olika 

utformning och djup men att alla fyller en funktion. Vi ställer oss dock frågande vilken typ av 

nätverksstärkande och nätverksskapande familjecentralen bidrar med, varför detta är ett förslag till 

vidare forskning.  

Det framkommer i studien att den främsta typen av samarbetsform som förekommer på 

familjecentralen är koordination genom att koppla vidare frågor mellan professionerna. Det tycks 

inte föreligga ett sådant samarbete där professionerna verkligen arbetar tillsammans utan istället 

präglas samarbetet av att de arbetar i nära anslutning till varandra. Det framkommer att det finns 

stora vinster med det samarbete som bedrivs, genom att på olika sätt kunna ta del av varandras 

kunskaper. Personalen tar själva upp att det uppkommit förslag och önskemål från besökarna om att 

BVC -sköterskor och barnmorskor skulle finnas mer på plats i den öppna verksamheten, detta tycks 

även vara något som personalen själv har en önskan om. Vi kan därför se att verksamheten skulle 

gynnas av en ytterligare fördjupning av samarbetet, där landstingets representanter får större 

möjlighet att finnas med i den öppna verksamheten. Problemet tycks ligga i att uppdragets 

utformning inte ger dem utrymme att hinna med mycket mer än de ordinarie arbetsuppgifterna.  
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Slutsatser 

 
 Det förebyggande arbetet på de undersökta familjecentralerna bedrivs på universell, selektiv 

och indikerad nivå. Betoning ligger på det generella för genom att uppmärksamma alla, 

kunna uppmärksamma behov. Besökarna anses kunna stärka varandra i föräldraskapet, dock 

tycks inte personalen reflektera över nackdelarna med gruppverksamhet.  

 Familjecentralen kan till viss del vara nätverksskapande, genom den samhörighet och 

gemenskap den öppna verksamheten som mötesplats kan bidra till. Dock finns oklarheter i 

vilken typ av relationer som skapas och vad de har för betydelse i besökarnas nätverk. 

 Samarbetet mellan de olika professionerna består främst av koordination där personalen 

hänvisar besökarna mellan varandra eller arbetar i nära anslutning till varandra. Det finns på 

familjecentralen både främjande och hämmande faktorer för samarbetet, det mest 

hämmande tycks vara att landstingsrepresentanterna inte har tillräckligt utrymme i sina 

uppdrag att finnas med mer i den öppna verksamheten. 
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(Bilaga 1) 

Intervjuguide 

 

Medvetna om syftet om studien och klara med vilka etiska regler vi följer? 

 

Respondenterna  

 Namn, utbildning/profession, arbetsuppgifter 

 

Kan ni beskriva verksamhetens syfte och målen med verksamheten? 

 Skiljer det sig målen mellan professionerna? 

 Nya verksamheter varje år? Vad tas med i beaktande vid utformningen av planen? 

 Vilka vänder sig verksamheten till?  

 Prioriteras särskilda grupper eller familjekonstellationer?  

 Om så är fallet vad är syftet med denna prioritering? 

 

Anser personalen att det finns grupper som speciellt gynnas av eller är i särskilt behov av 

verksamheten? 

 På vilket sätt gynnas/ har de ett särskilt behov av verksamheten? 

 Lyckas personalen nå de som de tror speciellt gynnas av eller är i särskilt behov av 

verksamheten? 

 På vilket sätt försöker personalen nå dem? 

 

Vilka besöker familjecentralen? Specifika grupper?  

 Vilka familjer vänder sig till verksamheten? 

 Vilka aktiviteter erbjuds barn/föräldrar/familjen?  

 

Hur har verksamheten förändrats över tid? 

 När startades verksamheten? 

 Hur har verksamheten utvecklats gällande besöksfrekvens och aktiviteter? 

 Vid en tillbakablick har det skett några specifika förändringar? 

 

Hur ser ni på samverkan? 

 Vad innebär samverkan mellan de olika professionerna? 

 Varför samverkan mellan professionerna? 

 Hur möjliggörs samverkan mellan professionerna? 

 

Avslutningsvis 

 Återkoppling av det som sagts, något ytterligare de vill ta upp? 

 

 



 

 

(Bilaga 2) 

 

Information omkring deltagande i studien 
 

Syftet med studien är att undersöka vilken erfarenhet och uppfattning ni i personalen har om vilka 

som besöker familjecentralen samt om det finns de som särskilt gynnas eller har särskilt behov av 

familjecentralens verksamhet. Vi kommer därför att ställa frågor rörande verksamhetens 

utformning, mål och besökare samt om ni anser att det finns familjer som är särskilt viktiga att nå ut 

till. Intervjun kommer att genomföras med er i personalen som grupp. Tiden för intervjun kommer 

att uppgå till 30 minuter. Vi kommer båda att närvara vid intervjutillfället, där en av oss kommer att 

leda intervjun medan den andra antecknar. Om ni samtycker spelar vi även in intervjun för att 

lättare kunna hantera materialet. 

 

Vi kommer att följa de forskningsetiska principerna inom human- och samhällsvetenskap, ert 

deltagande är därmed frivilligt och kan när som helst avbrytas. Vidare kommer vi utifrån 

konfidentialitetskravet inte att använda era namn i studien. Anonymitet kan dock inte garanteras då 

familjecentralens placering och era yrkestillhörigheter kommer att redovisas i resultatet. 

 

Studien genomförs som del av socionomutbildningen vid Örebro universitet i form av en C-uppsats. 

Den kommer att presenteras på ett seminarium samt publiceras genom databasen DIVA. Vi kommer 

att skicka den färdigställda studien till er.   

 

   

  

 

För ytterligare information kontakta: 

Kristin Risberg, 070-490 26 73, krillan_r@hotmail.com 

Therese Winqvist, 070-442 59 11, therese.winqvist@hotmail.com 

Handledare 

Pia Aronsson, 019-303112, pia.aronsson@oru.se 
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