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ABSTRACT 
 

Family centres are established to serve families with children and the personnel usually 

consists of units of social-workers, preschool staff, paediatric nurses and midwives. The 

purpose of the study was to examine the social-workers preventive work with families at the 

family centre. To fulfil the purpose, a qualitative interview with five social-workers was 

conducted. The theoretical framework referred to attachment and empowerment theory. The 

results of the study showed that the main part of the work consists of giving advice and 

support to parents. The social-workers do also organize different group activities. One 

example of group-work was about teaching parents to interplay with their children. Some 

work is also carried through in a structural level. The target groups are very varying, and 

consist of parents with different income, origin and social networks. Furthermore the study 

showed that the social-workers apprehend that most of their visitors are satisfied with their 

work. The important possibility united with the social work in a family centre is to meet the 

families in the beginning of parenthood, and to offer help early. The difficulties consist 

among other things to collaborate with the paediatric nurses and midwives, and also to claim 

the importance of their work towards employers and politicians. 
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1. INLEDNING 

 
Svenska barn har en relativt god fysisk hälsa. Dessvärre finns det indikationer på att den 

psykiska hälsan inte utvecklas lika gynnsamt som den kroppsliga. Stress, ökade krav och 

svaga sociala nätverk bidrar negativt till denna utveckling. Det finns bra bevis för att man 

genom att utbilda och stötta föräldrar, kan nå omfattande positiva resultat angående barns 

psykiska hälsa. Det är angeläget att stärka föräldrarna i sin föräldraroll och hjälpa dem att 

våga lita på sin egen förmåga (Folkhälsoinstitutet, 2000). Att stärka föräldraskapet är en stor 

del av det socialt förebyggande arbete som bedrivs av socionomer på familjecentralen. Detta 

arbete har alltid barnen i fokus, trots att det nästan uteslutande riktar sig till föräldrarna. 

Utifrån litteratur, praktik och egen erfarenhet har jag förstått att det socialt förebyggande 

arbetet är en viktig del av samhällets stöd till barnfamiljer. Socialt förebyggande arbete är 

dock inte ett entydigt begrepp, utan det pågår en diskussion om vad som ska ingå i detta 

arbete. Innan jag påbörjade denna studie var jag själv inte helt säker på vad socialt 

förebyggande arbete var för något. Är det någonting som endast bedrivs innan problem har 

uppstått, eller kan förebyggande arbete utövas när problem redan har uppstått och behandling 

behövs? För ett och ett halvt år sedan praktiserade jag med barnavårdsutredningar på 

Socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Praktiken innebar att jag fick lära mig att 

ifrågasätta lämpligheten hos vissa föräldrar, och det hände även att barn omhändertogs. Jag 

fann detta arbete mycket intressant, men ställde mig samtidigt frågan varför dessa familjer 

inte fått hjälp tidigare. Hur hade samhället kunnat blunda för de behov som familjen 

uppenbarligen hade haft under en lång tid, och vad hade kunnat göras tidigare för att ett 

omhändertagande inte skulle behövt ske? Jag funderade mycket på vad barnfamiljer 

egentligen är i behov av för stöd och hjälp, och vilka resurser som kommunen ställer till deras 

förfogande.  

 

Det socialt förebyggande arbetet har olika förväntningar på sig. Vissa menar att 

anmälningarna som rör barn bör minska, då arbetet leder till att familjers negativa utveckling 

kan brytas i tid. Andra anser att anmälningarna istället bör öka, då arbetet gör att familjer som 

har behov av hjälp och stöd upptäcks tidigare (Enell, 2007). Men hur ser då kommunens 

socialt förebyggande arbete ser ut i praktiken? Vilka arbetsmetoder ingår i socionomernas 

socialt förebyggande arbete? Detta är några av de frågor som denna studie fokuserar på. 

Frågeställningarna känns intressanta inte minst eftersom det socialt förebyggande arbetet 
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varierar mycket. Inte bara mellan familjecentraler, men också mellan socionomer på en och 

samma familjecentral. Variationerna beror till viss del på att socialtjänstlagen är en 

målsättningsparagraf, och kommunerna därmed själva till stor del kan välja hur mycket och 

på vilket sätt de vill satsa på förebyggande arbete (Lundström Mattsson, 2004). Jag anser att 

det socialt förebyggande arbetet är oerhört viktigt, och att den stora vinsten är en minimering 

av mänskligt lidande. Vi bör dock vara medvetna om att socialt förebyggande arbete inte är 

något som den enskilde medborgaren kan ansöka om. Det är ingen rättighet för den enskilde, 

utan enbart en förpliktelse för kommunen (a.a). Detta faktum gör det ännu mer angeläget att 

belysa det arbete som socionomerna utför. 

 

Tanken med denna studie är att utifrån fem socionomers egna intervjuutsagor skildra hur de 

arbetar socialt förebyggande med barnfamiljer på familjecentralen. Denna studie samt många 

andra, visar hur viktigt det socialt förebyggande arbetet med barnfamiljer som målgrupp är. 

Förhoppningen är att dagens forskning kan visa vägen när det gäller fortsatta eller nya 

satsningar inom detta område.  

 

1.1 Syfte  
Syftet med studien är att undersöka hur socionomer arbetar socialt förebyggande med 

barnfamiljer på familjecentralen. 

 

1.2 Frågeställningar 
Hur arbetar socionomer socialt förebyggande med barnfamiljer på familjecentralen? 

1. Vilka arbetsmetoder ingår i arbetet? 

2. Vilken är målgruppen i området?  

3. Hur beskrivs resultatet av arbetet? 

4. Vilka möjligheter samt svårigheter är förenade med arbetet? 

 

1.3 Disposition  
I studiens inledande kapitel presenteras syftet, frågeställningarna samt studiens avgränsning. I 

bakgrunden beskrivs vad en familjecentral är, dess historia, socialtjänstens del av 

verksamheten samt ett internationellt perspektiv. Därefter redogörs för socialtjänstlagen samt 

barnkonventionen, vilka är aktuella lagrum i sammanhanget. I det andra kapitlet presenteras 

studiens metod, dess tillförlitlighet samt etiska överväganden. I det tredje kapitlet redogörs för 
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den tidigare forskningen vilken innefattar förebyggande arbete i allmänhet, familjecentralens 

målgrupp, socionomers socialt förebyggande arbete på familjecentralen samt utvärderingar av 

familjecentralen. Kapitel fyra presenterar anknytningsteori och empowerment, vilka utgör de 

teoretiska utgångspunkterna. Därefter presenteras i kapitel fem studiens resultat utifrån fyra 

huvudteman. Dessutom ges en jämförelse av resultat med tidigare forskning samt en analys av 

resultat utifrån de teoretiska perspektiven. I det sjätte och sista kapitlet diskuteras studiens 

resultat och besvarandet av frågeställningarna. Kapitlet avslutas med studiens begränsningar, 

metoddiskussion, slutsatser samt förslag till fortsatt forskning. Bilaga 1 utgörs av den 

intervjuguide som användes då intervjuerna genomfördes. Bilaga 2 innehåller ett antal utdrag 

ur socialtjänstlagen samt Barnkonventionen, vilka utgör aktuella lagrum i sammanhanget. 

Utdragen visar hur det svenska samhället ser på socialt förebyggande arbete med barnfamiljer. 

 

1.4 Avgränsning 
Syftet med denna studie är att undersöka hur socionomer arbetar socialt förebyggande med 

barnfamiljer på familjecentralen. Fokus ligger på dem som arbetar inom socialtjänsten, och 

som därmed lyder under socialtjänstlagen. I studien benämns dessa omväxlande för 

socionomer respektive socialtjänst, men samma personer åsyftas. Socialt förebyggande arbete 

definieras här som hälsoförebyggande arbete som riktas mot hela befolkningsgrupper, arbete 

som riktar sig mot familjer med särskilda behov, samt arbete som riktar sig mot familjer där 

problem redan har uppstått, vilket ofta innebär behandling (Killén, 2000). Det bör dock 

poängteras att det inte bara är socionomer som utför socialt förebyggande arbete på 

familjecentralen. Även anställda inom övriga verksamheter utför denna typ av arbete, och 

intentionen är att alla ska samarbeta kring barnfamiljen. På de flesta familjecentraler arbetar 

socionomer enbart med socialt förebyggande arbete, men det finns de som vid sidan av detta 

arbete har myndighetsutövande arbetsuppgifter. Fyra av de fem socionomer som har 

intervjuats i denna studie arbetar dock enbart med socialt förebyggande arbete. Vidare är 

familjecentral inte ett allmänt vedertaget begrepp, utan verksamheten kan kallas för andra 

namn såsom familjecentrum, familjens hus, resurscenter och liknande. Detta trots att 

verksamheten i stort sett har samma mål, syfte och grundläggande organisation. Utformningen 

är ofta en följd av olika lokala omständigheter och prioriteringar (Bing, 2005a). I denna studie 

kallas verksamheten för familjecentral.  
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1.5 Bakgrund 

1.5.1 Detta är en familjecentral 
”En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, generell, tidigt 

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

minst innehålla mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst med 

inriktning mot förebyggande arbete. På en familjecentral arbetar flera olika yrkeskategorier 

tillsammans kring barnfamiljen. Förutom barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och 

socialsekreterare kan det även finnas familjerådgivare, fritidsledare, psykologer och läkare.” 

(Föreningen för familjecentralers främjande). 

 

En familjecentral är en mötesplats för familjer med barn. Öppna förskolan är medelpunkten 

på familjecentralen, och de medicinskt förankrade insatserna mödrahälsovård och 

barnhälsovård kompletteras med social rådgivning som ges av socialtjänsten (Bak & 

Gunnarsson, 2000). Mödrahälsovården riktar sig främst till den gravida kvinnan och 

utvecklingen av det barn hon väntar. Barnhälsovården arbetar med familjer med barn upp till 

sex år. Arbetet består bland annat av kontroll av kognitiv utveckling, läkarundersökningar och 

psykosocialt stöd. Öppna förskolan är till för föräldrar med barn upp till fem år, och kan sägas 

ligga mittemellan socialtjänsten och de landstingsanknutna enheterna. Här träffar personalen 

många familjer, vilket innebär att de kommer i kontakt med olika slags problem: sociala, 

psykiska och fysiska. De flesta familjer som besöker öppna förskolan har dock inga problem, 

utan kommer dit för att umgås och leka tillsammans. Familjecentraler finns över hela Sverige, 

i såväl glesbygd, förorter som tätorter. De verkar dock förekomma oftare i socialt utsatta 

områden. Det är inte möjligt att veta exakt hur många familjecentraler som finns idag, 

eftersom de ofta etableras som projekt (Hjortsjö, 2006). Det finns en ideell förening i Sverige 

som heter ”Föreningen för familjecentralers främjande”. FFFF som föreningen förkortas, 

arbetar bland annat med att samla och sprida kunskap om familjecentraler. Föreningen har en 

hemsida vars syfte är att utgöra en mötesplats för familjecentraler runt om i Sverige. Idag har 

föreningen cirka 172 medlemmar registrerade (Föreningen för familjecentralers främjandes). 

 

Med tiden ändras kraven på föräldrar, och många är utsatta för påfrestningar under åren då 

barnen är små (Folkhälsoinstitutet, 2000). Det är inte alla familjer som bemästrar de faktorer 

som är förknippade med föräldraskap och barnuppfostran (Orrenius, 2005). Barns livsvillkor 

visar upp nya kännetecken som hänger samman med olika förändringar som sker i samhället. 
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Ekonomi, politik, geografisk mobilitet och brott med tidigare traditioner är exempel på sådana 

faktorer som påverkar. Tiden för med sig krav på att finna nya lösningar, och för att nå en 

sådan nyordning har familjecentraler inrättats (Bak & Gunnarsson, 2000). 

 

1.5.1.1 Kunskapsgrund 

Familjecentralen är en del av samhällets stöd till barnfamiljer, en typ av förebyggande stöd 

med samverkan och helhetssyn som centrala begrepp för verksamhetens utformning (Bak & 

Gunnarsson, 2000). Familjecentralen grundar sig på kunskaper från folkhälsovetenskapen, 

och prioriteras ofta i lokala och regionala folkhälsoplaner. Enligt ett folkhälsovetenskapligt 

betraktelsesätt är familjecentralen en hälsofrämjande arena. Många barn är bara ett par dagar 

gamla då de kommer till familjecentralen första gången. Ur folkhälsosynpunkt är det en 

perfekt tidpunkt för förebyggande och hälsofrämjande insatser. En familjecentral tar hjälp av 

olika vetenskaper som pekar ut vilka faktorer som är av betydelse för fysisk och psykisk hälsa 

(Bing, 2005a). Forskning visar att vänner, socialt nätverk och stöd är viktiga faktorer för barns 

hälsa. Allt hänger även ihop med hur familjen i övrigt mår, och då särskilt hur mamman mår. 

På familjecentralen finns ambitionen att hjälpa till med att stärka föräldrarollen genom att ge 

kunskap om vad barn behöver, men också genom att utveckla och stärka familjens sociala 

kompetens samt ta tillvara familjens egna resurser. Familjecentralen är en arena där gammal 

och ny kunskap kan omsättas i praktiken (Folkhälsoinstitutet, 2000). 

 

1.5.1.2 Målsättning 

Målet med familjecentralens verksamhet är att utifrån varje familjs unika livssituation främja 

en god hälsa hos barn och föräldrar genom att: 

- ”finnas tillgänglig som nära mötesplats 

- stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar 

- skapa arbetsformer där föräldrar och barn är delaktiga 

- erbjuda lättillgängligt stöd 

- vara ett kunskaps- och informationscentrum 

- utveckla god service.” 

(Folkhälsoinstitutet, 2000, s. 12). 

 

Även om de flesta familjecentralers målsättning ser ungefär likadan ut, så sker en lokal 

anpassning vilket innebär att verksamheten ändå ser olika ut över landet. Skillnaderna 

förklaras av att familjerna har skiftande behov, men beror även på kommunernas ekonomi, 
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vilja och förmåga att investera i familjecentraler (Bing, 2005b). En familjecentrals 

målsättning bör göras tydlig och alla verksamheter bör vara överens om målbeskrivningen, 

samt se sin roll i att uppfylla den (Wikander Berg, 2006). 

 

1.5.1.3 Två huvudmän 

På en familjecentral är det kommun och landsting som samordnar sina resurser. De anställda 

har därmed olika moderorganisationer, vilka i sin tur har egna mål och ambitioner. 

Huvudmännen verkar dock kring en gemensam verksamhetsidé (Bing, 2005a). 

Familjecentralens verksamhet består av klart åtskilda enheter vilka också har olika regelverk, 

det vill säga Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) och Socialtjänstlagen (SoL). De har dessutom 

olika tankemönster, strukturer och normer för arbetet. Mödravårdcentralen och 

barnavårdcentralen ingår i hälso- och sjukvårdens sfär. Huvudman är landstinget och ett 

hälsoperspektiv karakteriserar arbetet. Socialtjänsten och öppna förskolan ingår i 

socialtjänstens institutionella sfär. Kommunen är huvudman och välbefinnande och social 

anpassning kännetecknar deras arbete. De fyra aktörerna möts i en mellaninstitutionell sfär, 

vilken utgörs av familjecentralen (Hjortsjö, 2006). Två huvudmän kan leda till 

handlingsförlamning då enighet krävs vid beslutsfattande. Två huvudmän gör även 

verksamheten sårbar då de är beroende av varandras ekonomi, delaktighet och engagemang 

(Enell, 2007). 

 

1.5.1.4 Samverkan  

Landsting och kommuner ska samarbeta i frågor som rör barn, enligt direktiv från regeringen, 

och familjecentraler utgör ett exempel på denna samverkan.  Socialtjänsten ska enligt 

socialtjänstlagen samverka med andra instanser. Denna samverkan hänger ihop med att 

samhället gärna ser att myndigheter och organisationer arbetar förebyggande och förmedlar 

tidiga insatser (Myndigheten för skolutveckling). För att en familjecentral ska nå sin 

målsättning är det en förutsättning att samverkan mellan de olika yrkesgrupperna fungerar.  

Den stora vinsten med samverkan mellan yrkeskategorier kring barnfamiljer, är att den ger en 

helhetssyn över barnet. Även förmågan att upptäcka och tillgodose behov bland barnfamiljer 

blir stor (Folkhälsoinstitutet, 2000). Det har dock konstaterats att samverkan på 

familjecentraler ofta befinner sig på nivån koordination och konsultation. Det innebär att 

verksamheterna främst kompletterar varandra genom att till exempel remittera till varandra 

utan att ha någon samverkan kring frågan. Genom konsultation ges tillfälliga insatser mellan 

verksamheter, där professionella ställer sin kunskap till förfogande för varandra (Enell, 2007). 
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1.5.2 Familjecentralens historia 

Redan i direktiven till socialutredningen 1967 fanns förslag på socialcentraler som skulle 

erbjuda alla medborgare samlad service i form av vård, hjälp, råd och upplysning. Dessa 

socialcentraler sågs tillsammans med familjeservicecentraler och vårdcentraler som ett sätt att 

frambringa samordning. Syftet med dessa modeller var att stärka samhällets förebyggande 

arbete. En arbetsgrupp tillsattes, vilken gav förslag på samverkan mellan olika 

primärkommunala och landstingskommunala organ. Socialcentraler och 

familjeservicecentraler började utvecklas. Socialcentraler byggde på tanken att socialvård 

samt hälso- och sjukvård borde samordnas, och via familjeservicecentraler försökte resurser 

belägna inom ett bostadsområde samordnas. Socialvården bytte senare namn till 

socialtjänsten, och fick rådgivning och service som huvuduppgift. Även hälso- och sjukvården 

fick en ny lagstiftning. I början av 1990-talet kom barnen i fokus på ett nytt sätt, i och med att 

Sverige antog FN:s barnkonvention och att en barnombudsman tillsattes. Under 1990-talet 

grundades även Folkhälsoinstitutet, som senare ombildades till Statens folkhälsoinstitut, 

vilket har till huvuduppgift att förebygga ohälsa samt främja god hälsa. 1993 invigdes 

familjecenter Hagalund i Stockholm, med personal från mödra- och barnhälsovård, öppen 

förskola och socialtjänstens individ- och familjeomsorg. Allt fler familjecentraler började 

därefter etableras runt om i Sverige (Hjortsjö, 2006). Framväxten av familjecentraler bör ses 

både i ljuset av välfärdsstatens tillbakagång på 1990-talet och barnfamiljers ändrade villkor, 

vilket gjort nya arbetsformer aktuella (Bak, 2000). 

 

1.5.3 Socialtjänsten på familjecentralen 
De socionomer som arbetar på familjecentralen tillhör socialtjänsten. En av socialtjänstens 

huvudsakliga uppgift vad gäller barn och ungdomar, är att utöva förebyggande arbete. En 

förutsättning för att socialtjänsten ska kunna komma in i bilden tidigt, är att verksamheten 

finns i närmiljön och att den är flexibel och tillgänglig (Bak & Gunnarsson, 2000). 

Socialtjänsten får genom familjecentralen tillgång till en arena för hälsofrämjande och 

förebyggande arbete. Därmed inrättas socialtjänsten i en miljö som kännetecknas av 

småbarnens liv, vilket gör barnperspektivet tydligare. Många kommuner ser enorma fördelar 

med denna nya arena för socialt arbete (Bing, 2005b). 

 

1.5.3.1 Myndighetsutövning eller inte? 

Det råder delade meningar om socionomer ska ta med sig myndighetsutövning till 
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familjecentralen, eller om deras arbete uteslutande ska ha en socialt förebyggande funktion.  

Vanligast är att socionomer enbart arbetar socialt förebyggande, men arbetet kan bedrivas av 

samma socionom som arbetar med myndighetsutövning. Den som arbetar enbart socialt 

förebyggande har andra arbetsuppgifter än den som bedriver socialt arbete av utredande och 

myndighetsutövande karaktär (Lundström Mattsson, 2004). I det socialt förebyggande arbetet 

finns ofta en större möjlighet att vara öppen och tillgänglig för besökarna. Socionomen har 

bland annat mer tid att se de behov som finns, anordna föräldragrupper, samarbeta med de 

andra verksamheterna, samt visa att socialtjänsten inte enbart är en kontrollfunktion (Bak & 

Gunnarsson, 2000). Myndighetsutövning innefattar den del av socialtjänstlagen som enskilda 

berörda personer inte kan påverka. Socialsekreterare har efter delegation från politiker rätt att 

göra myndighetsingripanden mot barn, vilket tillhör socialtjänstens skyldigheter 

(Folkhälsoinstitutet, 2000). Myndighetsutövning kan handla om olika ansökningar, men också 

om anmälningar som exempelvis innefattar oro över att ett barn far illa. Den som bedriver 

myndighetsutövning är skyldig att dokumentera, samt är tvungen att påbörja och avsluta ett 

ärende inom loppet av fyra månader (Bak & Gunnarsson, 2000). Definitionen av en 

familjecentral som ges enligt Föreningen för familjecentralers främjande (se ovan), betonar att 

socialtjänstens utrednings- och behandlingsarbete inte ska ingå i familjecentralens 

verksamhet. Verksamheten bör enligt denna definition ägna sig åt generella förebyggande och 

hälsofrämjande insatser, och därmed inte åt exempelvis utredning, diagnos eller behandling av 

barn (Bing, 2005a). Familjer med trygg socioekonomisk situation ser oftast inte några 

problem med att socialtjänsten finns med myndighetsutövning på familjecentralen. Familjer 

som själva är eller har varit i kontakt med socialtjänsten, upplever det dock ofta som 

problematiskt. Undersökningar vittnar om att myndighetsutövning har en negativ inverkan på 

socialtjänstens möjlighet att arbeta socialt förebyggande (Enell, 2007). 

 

1.5.4 Internationellt perspektiv  
Även utanför Sveriges gränser finns det verksamheter som påminner om den svenska 

familjecentralen. Norge och Finland har till skillnad från Sverige ett nationellt stöd för att 

utveckla dessa verksamhetsformer. I Norge har utvecklingen skett på initiativ från norska 

Hälso- och socialdepartementet. Familjecentralerna i Norge fokuserar framför allt på att 

förbättra stöd och service för människor med psykiska hälsoproblem. I Finland har 

utvecklingen av familjecentraler hög prioritet genom det finska Social- och 

hälsovårdsministeriet. Danmark har inte några familjecentraler. I stället finns verksamheter 
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som ger ett mer riktat stöd till barnfamiljer. I de nordiska länderna är familjecentralernas 

uppbyggnad idag i ett initialskede. Det finns ingen sammanhållen information om 

verksamheternas utformning, innehåll eller resultat. Mer fakta och forskning finns det 

däremot om så kallade family centres eller family service centres, vilka bland annat återfinns i 

Australien, Frankrike, Grekland, Storbritannien och USA (Hjortsjö, 2006). 
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2. METOD 

 

2.1 Min egen förförståelse 
Då det var dags att bestämma uppsatsämne visste jag att jag ville skriva om arbete med barn, 

men inte exakt vad. Att arbeta med barn anser jag nämligen vara utmanande, givande och 

högst intressant, och jag var intresserad av att på ett eller annat sätt fördjupa mig i detta ämne. 

Inte minst väcktes mitt intresse då jag under en termin praktiserade på Socialtjänstens individ- 

och familjeomsorg. Arbetet där bestod av barnavårdsutredningar och innebar därmed 

myndighetsutövning. Att ifrågasätta människors föräldrakompetens, och att i vissa fall 

omhänderta ett barn, anser jag vara väldigt integritetskränkande och är så långt man kan gå i 

sin myndighetsutövning. Jag anser dock att det är bland det viktigaste arbete som finns, 

eftersom barn är beroende av samhällets stöd och skydd. I diskussion med min lärare 

angående mina olika ämnesfunderingar, blev jag informerad om att det finns något som heter 

familjecentral. Jag kände mig högst förvånad över att jag inte hört talas om denna verksamhet 

tidigare, och mitt intresse väcktes genast. Efter att ha resonerat med min handledare, bestämde 

jag mig för att undersöka hur socionomer arbetar socialt förebyggande med barnfamiljer på 

familjecentralen. Valet grundades på en önskan om att få lära mig mer om socialtjänstens 

socialt förebyggande arbete, inte minst eftersom det står i en så stark kontrast till det arbete 

jag kom i kontakt med under min praktik.   

 

2.2 Forskningsdesign 
Syftet med studien är att undersöka hur socionomer arbetar socialt förebyggande med 

barnfamiljer på familjecentralen. Datainsamlingsmetoden utgörs av kvalitativa intervjuer, då 

den förefaller ha bäst förutsättningar för att besvara studiens syfte. En kvalitativ ansats har 

även valts för att få ett inifrånperspektiv. Det innebär en strävan efter att förstå innebörden 

och meningen i hur intervjupersonerna arbetar, samt hur de upplever och skapar mening i sitt 

arbete. Enligt Kvale (1997) är syftet med den kvalitativa forskningen att utifrån den 

intervjuades perspektiv förstå olika ämnen som ingår i hennes livsvärld. Studiens 

datainsamlingsmetod fokuserar därmed på intervjupersonernas egna livs- och 

upplevelsevärldar, och undersökningsmetoden är beskrivande, explorativ. Den stora fördelen 

med kvalitativa intervjuer är att de ger en möjlighet att gå in på djupet av ämnet (a.a). Det är 

ytterligare en anledning till varför den kvalitativa metoden valdes. Under intervjuerna har 
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både väl genomtänka samt uppföljande frågor kunnat ställas, och det har funnits en möjlighet 

att ge passande feed-back. Den kvalitativa intervjusituationen kan dock innehålla svårigheter 

då det gäller att samla in material. Samtidigt som intervjuaren ska försöka vara öppen och 

mottaglig för ny information, ska hon/han vara påläst och ha kunskap om området. Då 

intervjuaren själv utgör ett instrument under intervjusituationen, krävs det både färdighet, 

kunnande och engagemang (a.a). 

 

2.3 Vetenskapsfilosofisk position 
Studien utgår från en fenomenologisk-hermeneutisk ansats. Intervjuerna har genomförts 

utifrån ett fenomenologisk synsätt. Intresset för hur intervjupersonerna själva beskriver och 

upplever sitt socialt förebyggande arbete med barnfamiljer på familjecentralen, var i fokus för 

studien. Fenomenologi som vetenskapsfilosofisk position handlar om att forskaren ska göra 

sig så tillgänglig som möjligt för de upplysningar som intervjupersonen ger. På så sätt 

kommer han/hon in i intervjupersonens subjektiva värld (Ruth, 1991). Intentionen är att få 

reda på hur en enskild person upplever olika fenomen, det vill säga få beskrivningar, finna 

kategorier eller modeller som bäst beskriver intervjupersonens upplevda vardagsvärld (Olsson 

& Sörensen, 2004). Här ska forskaren varken göra egna värderingar, antaganden eller 

tolkningar (Ruth, 1991). Genom det fenomenologiska perspektivet hamnar 

intervjupersonernas exakta upplevelsebeskrivningar i fokus (Kvale, 1997). 

 

Dataanalysen genomförs med hermeneutisk ansats. Texttolkning är hermeneutikens 

utgångspunkt, och utifrån den aktuella förförståelsen har den transkriberade texten tolkats för 

att förstå dess mening. En av de viktigaste grundvalarna inom hermeneutiken är att 

”meningen hos en del kan endast förstås om den sätts i samband med helheten” (Alvesson & 

Sköldberg, 1994, s. 115). Den så kallade hermeneutiska cirkeln påvisar synsättet att delen 

endast kan förstås ur helheten och tvärtom. Hermeneutiken påstår även att det finns många 

sätt att förstå en företeelse på. Den menar att en människa aldrig kan ställa sig utanför sig 

själv när hon studerar en företeelse, utan att hon ser på en företeelse från sin egen aspekt 

(Ödman, 1988). Då en tolkning av en text gjorts undrar man kanske om den motsvarar 

verkligheten, det vill säga om den är sann. Inom hermeneutiken innebär inte sanning att fakta 

och tolkning ska vara lika, utan den föränderliga hermeneutiska situationen är 

utgångspunkten. Det som anses vara sanning inom hermeneutiken är istället avslöjandet av 

viktiga saker som tidigare gömt sig i texten (Alvesson & Sköldberg, 1994). 
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2.4 Datainsamling och urval 
2.4.1 Urval av litteratur 
Litteratursökning skedde via Stockholms universitets bibliotekskatalog. På så sätt har böcker, 

rapporter, avhandlingar och utvärderingar hittats på biblioteket för socialt arbete samt på 

universitetets huvudbibliotek. Vetenskapliga artiklar och rapporter har sökts via skolans 

biblioteksdatabaser, men främst genom Google scholar. Litteratur har även sökts fritt på 

Internet. Där har artiklar, kunskapsöversikter och promemoria hittats, samt fakta om 

Föreningen för familjecentralers främjande, statens folkhälsoinstitut, socialstyrelsen och 

myndigheten för skolutveckling. Vidare har referenslistor i olika böcker och rapporter gett 

tips om litteratur och forskare inom det aktuella området.  

 

De sökord som använts under studiens gång är: familjecentral, socialtjänst, socionom, 

förebyggande arbete, socialt förebyggande arbete, föräldrastöd, barn, anknytning. Dessa 

sökord har prövats i olika kombinationer vilket resulterat i varierande antal träffar.  

 

2.4.2 Urval av intervjupersoner  
Fem socionomer intervjuades, verksamma vid fem olika familjecentraler. Det faktum att 

intervjupersonerna är fem till antalet grundar sig på att studien skulle vara hanterbar, samt 

rimlig att genomföra efter givna förutsättningar. Urvalet av familjecentraler har gjorts med en 

strävan efter att inhämta så spridd kunskap som möjligt, samt få så bred bild som möjligt av 

hur arbetet kan utföras. Ett strategiskt urval har genomförts, det vill säga ett medvetet val har 

gjorts angående vilka som ska ingå i urvalet. Jag kommer själv ursprungligen från Kalmar, 

och i studiens initialskede väcktes en tanke om att intervjua socionomer verksamma både i 

Kalmar och Stockholm. Det ansågs intressant att intervjua personer som arbetar i en stor 

respektive liten stad, och Internet gav information om befintliga familjecentraler i de båda 

städerna. Stockholms stads hemsida gav information om stadens fyra familjecentraler, och 

Kalmar stads hemsida gav information om stadens fyra familjecentraler. Först kontaktades en 

familjecentral i Kalmar. Det visade sig att en och samma socionom var anställd vid två 

familjecentraler, och likadant var fallet med övriga två familjecentraler. Antalet potentiella 

intervjuobjekt i Kalmar reducerades då till två. Då dessa personer ej svarade i telefon, 

skickades ett mail till dem där syftet med studien samt viss praktisk information gavs. En av 

personerna svarade via mail att ett intresse för att bli intervjuad förelåg, och personen bad om 

att bli kontaktad via telefon för att boka en intervjutid. Tid för intervju bokades på detta sätt in 
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tre veckor fram i tiden. Intervjuobjekt nummer två svarade i telefon dagen efter. Även här 

förelåg ett intresse för att bli intervjuad, och tid för intervju bokades in tre veckor fram i tiden. 

Samma dag kontaktades socialtjänsten på Stockholms fyra familjecentraler, vilka här 

benämns som familjecentral 1, 2, 3 och 4. Familjecentral 1 kontaktades först, vilken har fem 

socionomer anställda. Den socionom som svarade i telefon bad att få återkomma dagen efter. 

På grund av tidsbrist fanns inget eget intresse av att bli intervjuad, men personen skulle prata 

med sina kollegor om någon av dem var intresserad. Därefter kontaktades familjecentral 2, 

vilken har två socionomer anställda. Den person som svarade i telefon tackade ja till att bli 

intervjuad, och tid för intervju bokades in en vecka senare. Den socionom som familjecentral 

3 har anställd, svarade inte i telefon denna dag. Tre dagar senare tackade dock denna person 

per telefon ja till en intervju, och tid för intervju bokades in drygt en vecka fram i tiden. Vid 

ungefär samma tidpunkt hörde en socionom från familjecentral 1 av sig, och tid för intervju 

bokades in en vecka senare. Socionomen anställd vid familjecentral 4 gick aldrig att få tag på. 

Det var dock inte avgörande för studien, då antalet inbokade intervjuer redan var fem till 

antalet.  

 

2.5 Intervjubeskrivning 
2.5.1 Intervjuguide  
En intervjuguide ska enligt Kvale (1997) inrymma de ämnen som man vill undersöka, och de 

ska stå i den ordning som de kommer tas upp under intervjun. I denna studie har en 

intervjuguide skapats, se bilaga 1, där frågor har sorterats under följande teman: 

arbetsmetoder, målgrupp, utvärdering samt möjligheter och svårigheter. Dessa teman har valts 

utifrån uppsatsens syfte och frågeställningar. Intervjuguiden har använts vid varje 

intervjutillfälle, men inte följts till punkt och pricka. Intervjuerna har medvetet präglats av en 

öppenhet, för att intervjupersonerna fritt ska kunna berätta om det socialt förebyggande arbete 

som de utför. Intervjuguiden har fungerat som en påminnelse om vad som är önskvärt att 

intervjun ska resultera i, samt som hjälp för att hålla intervjun till ämnet.  

 

2.5.2 Intervjugenomförande 
Varje intervjuperson bör enligt Kvale (1997) få en bakgrund till intervjun genom information 

före och efter intervjun. Innan varje intervju påbörjades informerades samtliga personer om 

syftet med intervjun, hur materialet skulle komma att användas samt att intervjun skulle 

spelas in på band. Redan då intervjuerna bokades på telefon tillfrågades intervjupersonerna 
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om det gick bra att intervjun spelades in på band, vilket envar samtyckte till. Alla intervjuer 

ägde rum på intervjupersonernas egna arbetsrum på respektive familjecentral, efter önskemål 

från samtliga intervjupersoner. Alla intervjuer spelades in på band och tog mellan 50 – 70 

minuter. En intervjuguide fanns med som stöd, se bilaga 1, men stor flexibilitet rådde och 

spontana frågor och svar löpte fritt. Viktigt var att låta respondenterna utveckla sina egna 

berättelser och resonemang under intervjun. Sparsamma anteckningar gjordes, då en strävan 

fanns att vara fullt uppmärksam under intervjun och lägga stor koncentration vid vad som 

sades.  

 

2.5.3 Textbearbetning och dataanalys 
Alla intervjuer spelades in på band. För att få en så korrekt bild som möjligt av 

intervjusituationen, har intervjuerna transkriberats i sin helhet. Analysarbetet av det samlade 

materialet har sedan bestått av att försöka finna mönster och kopplingar, samt finna det som 

både är vanligt och ovanligt förekommande. Genom att arbeta mycket med materialet, var 

förhoppningen att se sådana saker som inte varit synliga från början. För att göra texten 

hanterbar har meningskategorisering använts. Det innebär att intervjuerna har kodats i 

kategorier och på så sätt har materialet delats in på ett kreativt sätt under olika teman. Dessa 

kategorier har följt de teman som intervjuguiden består utav: arbetsmetoder, målgrupp, 

utvärdering samt möjligheter och svårigheter. Genom meningskategorisering blev materialet 

mer lättillgängligt, och en djupare förståelse av material har försökt nås. Samtidigt har ett 

sökande pågått efter passande citat som speglar det som framkommit under intervjuerna. 

Dataanalysen har präglats av en hermeneutisk utgångspunkt för att tolka intervjumaterialet. 

Det innebär att den transkriberade texten har tolkats utifrån förförståelsen för att förstå dess 

mening. För att nå en djupare förståelse av materialet har en växling skett mellan helheten och 

delarna. Det betyder att intervjuerna först har lästs i sin helhet, sedan har fokus lagts på 

särskilda delar, för att därefter återgå till helheten igen och så vidare. På så vis fortskrider den 

hermeneutiska cirkeln (Ödman, 1988). Eftersom förförståelsen var nästintill obefintlig, har 

den troligtvis inte inverkat i analysen och tolkningen intervjumaterialet. Vidare har 

metodtriangulering använts vid analysen av studiens data, det vill säga två teoretiska 

perspektiv har använts. Med hjälp av dessa, som utgörs av anknytningsteori och 

empowerment, har materialet analyserats.  
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2.6 Uppsatsens tillförlitlighet 

2.6.1 Validitet 
Enligt Kvale (1997) är validiteten i undersökningen kopplad till den skicklighet som 

undersökaren besitter. Den är även beroende av forskarens förmåga att kontinuerligt 

kontrollera, ifrågasätta och teoretiskt tolka upptäckterna i arbetet som utförs. Validiteten har 

koppling till hur många informationsrika fallbeskrivningar som ges, samt till undersökarens 

förmåga att analysera sina data. Frågorna bör vara formulerade så att de verkligen ”mäter” det 

som man har för avsikt att ”mäta”. För att studien ska kunna upprepas, ska det ska även så 

tydligt som möjligt beskrivas hur den är utförd (a.a). För att nå en hög validitet har studiens 

syfte och frågeställningar formulerats så tydligt och enkelt som möjligt. För att en röd tråd ska 

löpa genom hela uppsatsen, har arbetet präglats av att hela tiden återkomma till dessa. Vidare 

har frågorna i intervjuguiden formulerats så att de klart syftar till att besvara studiens 

frågeställningar. Under intervjuerna fanns en direktkontakt med intervjupersonerna, vilket 

innebar att en bekräftelse kunde ske på att saker och ting uppfattats korrekt. Detta bidrar till 

att höja validiteten. Det gör även det faktum att metoden och resultaten har ifrågasatts. En hög 

validitet har vidare försökt nås genom att studera socialt förebyggande arbete utifrån flera 

socionomers perspektiv, samt genom att låta hela studien präglas av utförliga beskrivningar av 

det studerade fenomenet. Enligt Kvale (1997) ska gjorda teorival appliceras på den insamlade 

empirin, det vill säga empirin ska styrkas av teorivalen. På så sätt har en strävan funnits efter 

att göra tolkningarna valida.   

 

2.6.2 Reliabilitet  
Reliabilitet handlar om en undersöknings tillförlitlighet (Ruth, 1991). Det är dock relativt 

svårt att tala om reliabilitet inom kvalitativ forskning. Detta eftersom reliabilitet är en form av 

mätinstrument, och inom kvalitativa studier gör man inte någon egentlig mätning. I kvalitativa 

studier handlar istället reliabilitet mer om resultatens konsistens och inre logik (Kvale, 1997). 

För att nå en hög reliabilitet har vissa delar i arbetsutförandet betonats. Först och främst har 

tillvägagångssättet för studiens genomförande skildrats noggrant. På så sätt kan den som läser 

uppsatsen se hur forskningsprocessen fortlöpt, och ges även möjlighet att hålla med eller inte 

kring forskning och resultat (Ruth, 1991). För att nå en hög reliabilitet har alla intervjuer 

spelats in på band, de har transkriberats ordagrant och därefter har de granskats noga. Om en 

undersökning ska ha hög reliabilitet får det inte existera några slumpmässiga fel eller slarv 

under insamlandet eller bearbetningen av materialet (Esaiasson et.al., 2003). En noggrannhet 
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har präglat arbetsutförandet, men då denna studie endast har en författare kan det dock inte 

granskas närmare.  För att öka kvaliteten och trovärdigheten i den kvalitativa analysen kan 

teoritriangulering användas. Det innebär att materialet belyses från olika vinklar (Kvale, 

1997). I analysen av materialet har två olika teoretiska perspektiv använts, för att på så sätt 

höja både validiteten och reliabiliteten.  

 

2.6.3 Generaliserbarhet 
Enligt Kvale (1997) är möjligheten att generalisera resultaten som framkommit inom 

kvalitativ forskning begränsad eller inte möjlig. Materialet bygger på fem intervjuer, och är 

för litet för att några generaliseringar av resultatet ska kunna göras. Dessutom organiserar 

socialtjänsten sitt arbete på olika sätt i olika kommuner, och arbetet kan även skilja sig åt 

mellan olika familjecentraler. Kvale menar dock att det som är avgörande vid kvalitativ 

forskning är kvalitet och inte kvantitet. I denna studie har intervjumaterialet kopplats till 

tidigare forskning och två teoretiska perspektiv. Det kallas för en analytisk generalisering 

enligt Kvale, vilket kan ge en bedömning om vad som kommer att hända i en liknande 

situation. I bedömningen tar man hänsyn till olika likheter och skillnader mellan situationerna. 

I denna studie kan likheter ses mellan intervjupersonernas utsagor, vilket inte är så konstigt 

eftersom de bedriver samma typ av arbete. Enligt Kvale är inte det främsta syftet med 

kvalitativ forskning att nå generaliserbar kunskap, utan att söka fördjupad förståelse för ett 

fenomen.  

 

2.7 Etiska överväganden 
Enligt Kvale (1997) är det viktigt att ha de etiska frågorna i åtanke under 

forskningsprocessens gång. Det finns fyra forskningsetiska grundkrav: 

- Informationskravet: berörda ska av forskaren informeras om syftet med forskningen. 

- Samtyckeskravet: den som medverkar i undersökningen beslutar själv över sitt 

deltagande. 

- Konfidentialitetskravet: finns det data som identifierar undersökningspersonerna 

redovisas dessa inte. 

- Nyttjandekravet: det är endast för forskningsändamål som insamlade uppgifter om 

enskilda personer får användas.   
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Dessa grundkrav har funnits med som en guide under arbetets gång. Informationskravet 

uppfylls genom att det vid tillfället för bokning av varje intervju samtidigt informerades om 

syftet med studien. Intervjupersonerna hade då möjlighet att besluta om de ville bli 

intervjuade eller inte, och därmed uppfylls samtyckeskravet. Allas deltagande har därmed 

varit frivilligt. Samtliga intervjupersoner har även informerats om hur uppgifterna som 

framkom under intervjuerna skulle komma att användas. De upplystes om att de insamlade 

uppgifterna endast var till för att användas i den aktuella studien, samt att ingen annan 

förutom författaren till studien skulle ha tillgång till det inspelade materialet och de utskrivna 

texterna. Därmed uppfylls nyttjandekravet. För att uppfylla konfidentialitetskravet har olika 

åtgärder vidtagits. För att intervjupersonerna inte ska kunna kännas igen, är de först och 

främst anonymiserade i studien. Likaså är den familjecentral som de är verksamma vid. Data 

som kan identifiera intervjupersonerna har vidare valts bort. Det innebär att det inte ges 

upplysningar om vilken socionom som är verksam vid vilken familjecentral eller i vilken stad, 

eftersom de då relativt lätt skulle kunna kännas igen.  
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3. TIDIGARE FORSKNING 

 
3.1 Förebyggande arbete  
Det är viktigt att definiera vad förebyggande arbete är, eftersom det styr socionomernas 

arbetsinriktning. Vanligt är att definiera förebyggande arbete genom att göra en uppdelning 

mellan universellt, selektivt och indikerat förebyggande arbete. Universellt förebyggande 

arbete är den vanligaste formen, och riktar sig genom hälsoförebyggande insatser mot hela 

befolkningsgrupper. Detta arbete sker exempelvis på barnavårdscentraler och öppna förskolor, 

och har som mål att förhindra att problem uppstår. Detta arbete kan till exempel utgöras av en 

sjuksköterska som stöttar och ger råd till en ängslig nybliven mamma (Killén, 2000). Det kan 

även ses som universellt förebyggande arbete att socialarbetare i form av socialsekreterare 

och familjerådgivare finns på plats vissa tider på förskolan. Genom sin närvaro i denna enhet 

bidrar de till att skapa en tillgänglighet för de familjer som har eller som kan tänkas komma 

att få behov av dem. Universellt förebyggande arbete kan det även bli utifrån att personal 

finner ett behov av att jobba med vissa grupper, exempelvis föräldragrupper (Hjortsjö, 2006). 

När man arbetar universellt förebyggande upptäcks ofta föräldrar och barn som är i behov av 

hjälp. Då träder det selektivt förebyggande arbetet in, vilket riktar sig mot familjer som har 

särskilda behov. Detta arbete har som mål att tidigt hitta risker och förhindra att dessa 

förvärras. Det kan till exempel handla om riktade gruppinsatser i förskola och skola. Det kan 

också handla om en BVC-sköterska som upptäcker en depression hos en nybliven mamma, 

och som förmedlar en kontakt till en psykiatrisk klinik. Utmaningen inom detta arbete handlar 

inte bara om att identifiera föräldrarnas och barnens behov, utan att skapa motivation hos dem 

för att samarbeta. Ibland lyckas vare sig universellt eller selektivt förebyggande arbete. I de 

fall situationen hunnit bli mycket allvarlig handlar det om indikerat förebyggande arbete. 

Detta arbete riktar sig mot ett problem som redan har uppstått, och målet är att dämpa eller 

helt stoppa konsekvenserna av problemet, det vill säga behandling av något slag. Arbetet kan 

bestå utav olika hjälpinsatser gentemot både barn och föräldrar, exempelvis kontaktperson 

och kontaktfamilj. Ofta handlar det om hänvisning till socialtjänstens myndighetsutövande 

verksamhet samt barnpsykiatrin (Killén, 2000). 
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3.1.1 Prevention 

Istället för att tala om socialt förebyggande arbete kan man tala om prevention. Enligt 

Lagerberg & Sundelin (2000) betyder prevention åtgärder som inte avser att förhindra 

problem, utan är positivt hälso- och utvecklingsbefrämjande i vid mening. Det finns olika 

grader av prevention, och vanligt är att skilja mellan tre olika nivåer: primär, sekundär och 

tertiär prevention. Primärprevention syftar till att förhindra problem innan de överhuvudtaget 

uppkommit, och arbetet utförs allmänt förebyggande på olika områdesnivåer. Detta för att inte 

behöva försöka definiera vilka individer som är riskbenägna eller inte, vilket många gånger är 

en omöjlig uppgift. Sekundärprevention består av insatser som sätts in vid tidig identifiering 

av problem och riktar sig mot en definierad riskgrupp eller mot individer som håller på att få 

problem. Syftet är att förhindra att dessa leder till en fullt utvecklad störning. 

Tertiärprevention kommer in senare, då problem redan har uppstått. Det förebyggande arbetet 

syftar så till att bota eller undvika att problem förvärras ytterligare, vilket ungefär är 

detsamma som behandling (a.a). 

 

3.2 Familjecentralens målgrupp 
Familjecentralens verksamhet riktar sig till föräldrar och barn. Dess målgrupp är egentligen 

föräldrarna, eftersom det är via föräldrarna som barn utvecklas. Det är föräldrarna som kan 

behöva handledning, råd eller socialt stöd. Det är också föräldrarna som kan vara i behov av 

avlastning, någon att tala med eller plats för barn att leka då det egna hemmet är för litet 

(Wikander Berg, 2006). Det är främst svenskfödda kvinnor som besöker familjecentralen. De 

är oftast sammanboende och har 1-2 barn. Undantag till dessa besökare har de 

familjecentraler som är placerade i invandrartäta områden. Utvärderingar visar att alla 

socioekonomiska grupper besöker familjecentralen, men att familjer från socioekonomiskt 

starka områden dominerar. Det är även i första hand familjer med stora sociala nätverk som 

besöker öppna förskolan. De som inte behärskar det svenska språket kommer till 

familjecentralen mer sällan. Det gör även de föräldrar som anser sig ha stora problem med 

sina barn. Utvärderingar visar att målgruppen pappor saknas på de flesta familjecentraler 

(Enell, 2007). 
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3.3 Socionomers socialt förebyggande arbete på familjecentralen  
3.3.1 Förväntningar 
Det förebyggande arbetet är en uppgift för alla verksamheter inom familjecentralen, inte minst 

för socionomerna bland vilka olika resultat förväntas. Vissa menar att anmälningarna bör 

minska, då arbetet leder till att familjers negativa utveckling kan brytas i tid. Andra anser att 

anmälningarna istället bör öka, då arbetet gör att familjer som har behov av hjälp och stöd 

upptäcks tidigare (Enell, 2007). Genom att komma in tidigt anses det lättare att infria de 

målsättningar som finns, och arbetet förväntas också reducera den stress som socionomerna 

känner emellanåt på grund av arbetsotillfredsställelse. Det finns även en kostnadsaspekt i 

argumentationen för socialt förebyggande arbete. Dyrbara kostnader för exempelvis 

omhändertagande av barn anses kunna minska, liksom mänskligt lidande. Argumentationen är 

att insatser här och nu leder till att senare större kostnader kan undvikas. Ett dilemma är dock 

att framtida resultat av socialt förebyggande arbete inte kan avgöras vid tidpunkten för 

insatsen (Hjortsjö, 2006). Bland socionomernas socialt förebyggande arbetsuppgifter finns en 

spänning mellan att arbeta med enskilda familjer och det mer strukturella arbetet. Det 

strukturella arbetet är viktigt, men det är omöjligt att hinna ägna sig åt det om enskilda 

familjers behov upptar all ens tid (Bak & Gunnarsson, 2000). 

 

3.3.2 Arbetsmetoder  
En socionom kan bedriva olika slags socialt förebyggande arbete på familjecentralen. Det 

handlar dock i grund och botten om att tillhandahålla diverse tjänster som både barn och 

föräldrar kan ha nytta av. Socialt förebyggande arbete med barnfamiljer är annorlunda jämfört 

med socialt arbete som är av utredande och myndighetsutövande karaktär. Det förstnämnda 

kan mer ses som en service till hela familjen, och riktar sig främst till föräldrarna och inte till 

barnen. Det kan handla om samtal om barnuppfostran och om rådgivning av olika slag 

(Lundström Mattsson, 2004). Vissa samtal är spontana, andra planerade, och de kan ske vid 

ett eller flera tillfällen (Andersson m.fl., 2002). Det kan även handla om att organisera diverse 

föräldragrupper och utbildningar (Lundström Mattsson, 2004). Vidare ingår intern samverkan, 

internt uppsökande arbete samt externt samverkansarbete i arbetsuppgifterna (Bak & 

Gunnarsson, 2000). Specifikt för det socialt förebyggande arbetet är relationsarbetet, som 

fokuserar både på relationen mellan föräldrar och barn, samt på relationen mellan föräldrarna. 

Inte helt sällan behöver föräldrar hjälp om de befinner sig mitt i en skilsmässokris. Många är 

också sårbara i sin föräldraroll (Killén, 2000). Relationsproblem mellan föräldrarna innebär 
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ibland bristande omsorg om barn. Det kan i sin tur vara förenat med våld mot främst kvinnor 

och barn (Hjortsjö, 2006). Undersökningar visar att socionomernas arbetsmetoder 

sammantaget är stödjande, flexibla och nätverksskapande. Att skapa och att stärka det sociala 

nätverket runt barnfamiljerna är en av målsättningarna med hela familjecentralens 

verksamhet. Huruvida detta uppfylls eller inte vittnar motstridiga utvärderingsresultat om. 

Vissa utvärderingar pekar på att barnfamiljers sociala nätverk främst har utökats av formella 

kontakter till anställda på familjecentralen. Utvärderingar visar vidare att socionomernas 

teoretiska utgångspunkter är flera. Här kan bland annat anknytningsteori, systemteori, 

lösningsfokuserat arbete samt miljöterapi nämnas (Enell, 2007). 

 

3.3.3 Olika förebyggande element 
Det finns olika element som socionomerna kan använda i sitt socialt förebyggande arbete på 

familjecentralen. Dessa kan användas både individuellt och i grupper samt i varierande 

omfattning. Kvaliteten på det kontaktförhållande till föräldrar och barn som professionella 

etablerar, är den avgörande faktorn. Det viktiga är alltså inte vilken teori man arbetar efter, 

utan vilken sorts kontakt som etableras. Människor är olika och deras behov varierar, och 

därför kommer kontaktförhållandena att variera. Men det handlar främst om att frambringa en 

positiv atmosfär där ett tillmötesgående intresse är framträdande. Både barn och vuxna ska 

känna sig trygga, men man bör inte bli alltför privat. Att ge föräldrar omsorg och stöd utifrån 

deras egna unika behov spelar vidare en central roll i det socialt förebyggande arbetet. Det 

kan innebära att man pratar över en kopp kaffe, erbjuder hjälp eller ger konkret hjälp till dem 

som exempelvis är fysiskt och psykiskt utslitna på grund av sjukdom eller skilsmässa (Killén, 

2000). 

 

Vidare är förstärkning av det sociala nätverket viktigt, eftersom det ger stöd, omsorg och 

avlastning. Genom till exempel föräldragrupper får barnfamiljer nya vänner, vilka kan ge råd, 

hjälp och stöd. I det socialt förebyggande arbetet ingår även att förstärka föräldrafunktionerna 

och stimulera samspelet mellan föräldrar och barn. Det kan ske i olika sammanhang, 

exempelvis i en grupp där föräldrar deltar tillsammans i olika lekar och ger varandra 

kommentarer och reflektioner. Det är viktigt att föräldrarna inte känner sig otillräckliga, så i 

detta arbete ingår även att stärka deras självförtroende. Genom att lära sig förstå barnet bättre, 

leva sig in i barnets upplevelser och överhuvudtaget se det bättre, så överlåts till föräldrarna 

att själva förhålla sig till barnet på ett sätt som överensstämmer med denna nya kunskap. 
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Vidare kan man arbeta med inre arbetsmodeller för att hjälpa föräldrarna att utveckla en 

föräldraroll som står i relation till barnets förutsättningar och behov. Ett sätt är att föräldrarna 

får hjälp att tala om sin egen barndom och sina ”spöken” från det förflutna. Det tycks vara ett 

bra hjälpmedel att få tillgång till sina egna känslor, för att kunna se saker och ting ut barnets 

perspektiv. Det är inte alltid som de inre arbetsmodellerna går att förändra, men föräldrarna 

kan få större kontroll över dem om de får reda på att de finns (Killén, 2000). 

 

3.4 Utvärderingar av familjecentralen 
Trots att familjecentraler idag tycks vara en ganska omfattande verksamhet finns det inte 

någon nationellt samlad kunskap. Det är i huvudsak enskilda familjecentraler som har 

studerats och utvärderats. Det finns heller inte några texter som kritiskt belyser 

familjecentralen och som granskar vilka resultat familjecentralen ger sina besökare (Enell, 

2007). En kunskapsöversikt om familjecentraler har genomförts av Enell (2007) som initierats 

av Barnhälsoavdelningen i Landstinget i Jönköpings län och utförts av Luppen 

kunskapscentrum. Översikten, som innefattar 68 texter, visar att texter om familjecentralen 

domineras av utvärderingar och utbildningstexter som C-uppsatser och liknande. På grund av 

bristfällig nationell forskning om familjecentraler har regeringen gett Socialstyrelsen 

uppdraget att kartlägga vilka familjecentraler som finns i Sverige. En annan del, som ska 

genomföras av IMS (Institutet för utveckling av metoder i socialt arbete), är att sammanställa 

de utvärderingar och rapporter som finns om dessa verksamheter samt undersöka vad det 

finns för internationell forskning på området. Uppdraget ska redovisas till regeringen den 1 

april 2008 (Socialstyrelsen). 

 

Resultatet av de anställdas arbete på familjecentralen har alltså sin utgångspunkt i enskilda 

utvärderingar. Ett tema som återkommer i dessa är förebyggande arbete (Hjortsjö, 2006). I en 

utvärdering gjord av Palm (2005) fastställdes att familjecentralen tidigt fångade upp de barn 

som var i behov av skydd och stöd från socialtjänsten. På så sätt lyckades personalen 

identifiera de utsatta familjerna som behövde hjälp. Enligt en utvärdering gjord av Bak & 

Gunnarsson (2000) var föräldrarna som besökt den aktuella familjecentralen sammantaget 

uttalat positiva till verksamheten: personalen ansågs vara lättillgänglig, som besökare 

bemöttes de med respekt och hela verksamheten uppfattades som bra för barnen. I 

utvärderingen uttalade personalen en oro kring att besökarna kunde uppfatta familjecentralen 

som en negativ effektivisering av samhällets kontroll och insyn i familjen. Denna oro visade 
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sig dock vara obefogad. Ytterligare en utvärdering, genomförd av Enell (2005), redovisar ett 

positivt resultat av de anställdas arbete på familjecentralen. De intervjuade ansåg att 

familjecentralen var ett bra ställe att träffa andra föräldrar på. Någon nämnde även att det var 

positivt för socialtjänsten att tillhöra en familjecentral, eftersom man som besökare då inte 

tänker på att det är ”socialen” som man går till. Flera familjer kan därför tänkas utnyttja deras 

insatser. Resultat från utvärderingar vittnar om att både besökare och personal är mycket 

nöjda med familjecentralens verksamhet i sin helhet (a.a). Besökare uppfattar familjecentraler 

som lättillgängliga och de ger ofta personalen goda omdömen (Enell, 2007). 
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4. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 
Syftet med denna studie är att utifrån socionomers egna beskrivningar öka kunskapen om hur 

de arbetar socialt förebyggande med barnfamiljer på familjecentralen. För att uppnå detta 

syfte, kommer socionomernas beskrivningar att analyseras utifrån anknytningsteori samt ett 

empowermentperspektiv. I detta avsnitt presenteras dessa två perspektiv.  

  

4.1 Anknytningsteori 
Anknytningsteorins upphovsman var den engelska barnpsykiatern och psykoanalytikern John 

Bowlby. Med anknytning menas den viktiga uppgiften att barnet ska knyta an till en eller ett 

par vårdare, oftast de biologiska föräldrarna (Broberg & Almqvist, 2003). 

Anknytningsmönstret bestäms av samspelet mellan barnet och föräldrarna (Bremberg, 2000). 

En förälder som är upptagen av egna svårigheter, har ofta svårt att klara av det samspel som 

spädbarnet kräver för att utveckla en trygg anknytning (Broberg & Almqvist, 2003). Med 

utgångspunkt ur sina erfarenheter av anknytningspersoner, utvecklar barnet inre 

arbetsmodeller av sig själv, sina föräldrar och sitt förhållande till dem. De inre 

arbetsmodellerna kan antingen stärka barnet, eller leda till snedvridna mönster när det gäller 

exempelvis självuppfattning (Killén, 2000). Bowlbys forskarkollega Mary Ainsworth 

identifierade fyra variabler hos mödrar vilka hon betraktade som grunden till trygg 

anknytning: lyhördhet, tillåtelse, samarbete och psykologisk tillgänglighet (Havnesköld & 

Mothander, 2005). Barn som utvecklar en trygg anknytning vet att föräldern alltid är 

lättillgänglig och hjälpsam. Barn med otrygg anknytning är däremot alltid osäkra på 

förälderns tillgänglig och hjälpinsats. För en positiv utveckling behöver barnet ha en nära och 

kärleksfull relation till sina föräldrar där tillfredställelsen och glädjen är ömsesidig (Perris, 

2006). Föräldrar ska fungera som en trygg bas för sitt barn. Om barnet vet att det när som 

helst kan återvända till den trygga basen, vågar det ge sig ut på upptäcktsfärd. Om barnet inte 

upplever en trygg bas kan det lamslås av skräck och antingen klamra sig fast vid föräldrarna 

eller negligera dem helt, då de ändå inte tillgodoser dess behov (Orrenius, 2005). Det som 

allra starkast påverkar hur ett barn mår, är alltså förhållandet mellan barnet och föräldern. Ett 

gott förhållande innebär en relation bestående av förståelse, tillgivenhet, värme och känslighet 

för barnets behov (Lagerberg & Sundelin, 2000). 
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Föräldrabeteendet är delvis förprogrammerat, men vissa detaljer lärs in. En del av beteendet 

lärs in i umgänge med barn, en ännu större del lärs in genom att iaktta andra föräldrars 

beteende. Detta är enligt Bowlby (1994) viktigt att tänka på, då unga föräldrar ska lära sig bli 

”bra” föräldrar. Föräldrarnas förmåga att klara påfrestningar förbättras av informellt stöd från 

andra vuxna, vilket ökar deras chans att utveckla ett bra samspel och därmed anknytning till 

sitt barn (Bremberg, 2000). Forskning visar att ca 40 % av alla föräldrar inte förmår utveckla 

ett lyhört samspel till sitt barn (Kadesjö, 2000). Anknytningen spelar en stor roll för en 

människas utveckling enligt Bowlby (1994). Vanskötsel, separationer och försummelse av det 

lilla barnet kan ge stora konsekvenser i dess fortsatta utveckling. Eftersom 

anknytningsmönster utvecklas under de första 18 månaderna, och mönstret inte från början är 

givet av biologiska förhållanden, erbjuder spädbarnstiden särskilda möjligheter till 

förebyggande arbete (Bremberg, 2000). Anknytning och samspel mellan barn och föräldrar 

bör därför ligga till grund för det förebyggande arbetet (Sundelin, 2000). 

 

4.2 Empowerment  
Empowerment innebär strategier för att stärka makt och inflytande hos tidigare resurssvaga 

individer och grupper. Individuell empowerment avser insatser och stöd som stärker den 

enskilda människan och gör henne redo att påverka, ta kontroll över och styra sitt eget liv. Det 

går ut på att få en ökad självkänsla och tilltro till den egna förmågan, samt att bli sedd och 

uppskattad för den man är eller det man gör (Bak & Gunnarsson, 2000). Empowerment 

handlar därmed om att bekräfta och acceptera individen, för att ge dem egenvärde och 

livskraft (Payne, 2004). Kollektiv empowerment avser en kamp för ökat inflytande för den 

egna gruppen, och en omfördelning av resurser mellan olika grupper i samhället (Bak & 

Gunnarsson, 2000). Det grundläggande målet med empowerment kan sägas vara social 

rättvisa, ökad trygghet för människor och större politisk och social jämlikhet via ömsesidigt 

stöd och kollektivt lärande. Man tillägnar sig helt enkelt en kritisk förmåga att handla 

gentemot omgivningen.  Empowerment-inriktat arbete med barn kan handla om att barnen 

identifierar sig med vuxna som har förmågan att påverka och ta ansvar för sitt liv. Dessa barn 

kommer troligtvis själva att värdera empowerment högt, genom att vara engagerade i olika 

beslut och få uppleva ett slags oberoende i diverse aktiviteter via stöd från andra människor 

(Payne, 2004). 
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Empowerment som filosofi bygger på egenkontroll, personligt ansvar och självförverkligande. 

Fokus ligger på att klienterna ska bli medvetna om sin kompetens och sina starka sidor. 

Anställda inom socialtjänsten ska vara opartiska och trovärdiga när det gäller människors 

behov och önskemål. Klienter förfogar ofta över en makt som de inte är medvetna om eller 

lyckas utnyttja. Genom empowerment kan anställda inom socialtjänsten stötta klienter till att 

identifiera de möjligheter som kan bidra till att tillgodose deras behov. Arbetet syftar till att 

hjälpa klienter att fatta beslut som påverkar deras liv. Empowerment innebär att socionomerna 

”lånar ut” sin makt för att klienterna ska kunna få kontroll över sitt liv i permanent 

bemärkelse, och då krävs det att socionomerna har tillgång till diverse resurser (Payne, 2004). 

Familjecentralen som arena har potential att stärka människors egenmakt. Det kan ske 

individuellt, men också på en gemensam nivå i bostadsområdet (Bak & Gunnarsson, 2000). 

 

4.3 Teoriernas relevans för undersökningen 
Det socialt förebyggande arbete som socionomerna utför på familjecentralen handlar till stor 

del om samspel mellan föräldrar och barn, och kan därmed ses handla om anknytning. 

Exempelvis ges föräldrar hanterbara verktyg för att lära sig samspela med sitt barn bättre, och 

genom att förbättra samspelet kan en trygg anknytning främjas. Anknytningsteori är på så sätt 

lämplig som analysverktyg i denna studie. På familjecentralen uppmuntras föräldrarna vidare 

att plocka fram sina inneboende resurser. Samtal och gruppverksamheter syftar till att stärka 

självförtroendet, bekräfta dem som föräldrar samt ge dem kraft att klara av sin vardag. 

Empowerment kan ses som en metod för att nå dessa mål, och utgör därför ytterligare ett 

lämpligt analysverktyg.   
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

 
5.1 Inledning 
Studiens huvudfrågeställning är: 

Hur arbetar socionomer socialt förebyggande med barnfamiljer på familjecentralen? 

 

Studiens underfrågeställningar är: 

1. Vilka arbetsmetoder ingår i arbetet? 

2. Vilken är målgruppen i området?  

3. Hur beskrivs resultatet av arbetet? 

4. Vilka möjligheter samt svårigheter är förenade med arbetet? 

 

Resultatet presenteras utifrån följande fyra huvudteman: 

Tema 1: Arbetsmetoder 

- Arbete på olika nivåer 

- Tillgänglighet 

- Detta kan förebyggas 

- Stärka föräldraskapet 

- Kontaktförhållande till föräldrarna 

- Socialtjänsten som en del av familjecentralen  

- Myndighetsutövande 

- Teori 

Tema 2: Målgrupp 

- Vanligaste orsakerna till kontakt 

- Så hittar besökarna till familjecentralen 

- Anmälan till socialtjänstens myndighetsutövande del 

Tema 3: Utvärdering 

Tema 4: Möjligheter och svårigheter 

 

5.2 Intervjupersonerna 
Intervjupersonerna utgörs av fyra kvinnor och en man. Samtliga arbetar för socialtjänsten men 

de har olika benämningar på sin yrkesroll: familjerådgivare, föräldrarådgivare, kurator samt 
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två socialsekreterare. Tre av dem arbetar på en familjecentral i Stockholm, två av dem i 

Kalmar. För att intervjupersonerna ska vara anonyma kallas de för A, B, C, D och E. Viss 

fakta har medvetet valts bort för att deras identitet inte ska kunna röjas.  

 

5.3 Tema 1: Arbetsmetoder 
5.3.1 Arbete på olika nivåer 
Socionomerna talar om att socialt förebyggande arbete kan utföras på tre olika nivåer: 

individnivå, gruppnivå samt strukturell nivå.  

 

5.3.1.1 Individnivå 

Råd och stöd är den viktigaste och största funktionen i det socialt förebyggande arbetet. Råd 

och stöd ges främst genom individuella besök, där socionomen träffar antingen en förälder 

eller båda föräldrarna tillsammans. Dessa besök kallas exempelvis för stödkontakt, parsamtal, 

familjesamtal eller familjerådgivning. Besöken sker oftast på familjecentralen, men även i 

familjernas egna hem och kallas då för hembesök. Råd och stöd ges även till stor del via 

telefon. Vanligast är att socionomerna träffar föräldrarna en till tre gånger. Det är sällan som 

de träffar barnen i familjen, utan det är relationen mellan föräldrarna, själva föräldrarollen 

samt föräldrarnas sätt att bete sig i förhållande till sina barn som är i fokus för arbetet. Det är 

ett arbete som ofta är väldigt konkret.  

 
Parterna får chansen att utveckla sina egna behov och önskemål inför varandra här, för att 
relationen ska förbättras. Man tar enskildheter, konkreta exempel i deras vardag som 
irriterar, och dom får då till exempel säga var och en i detalj som de skulle vilja att den andre 
gjorde annorlunda. Så får dom det till hemuppgift till nästa gång. (C) 
 

Två av socionomerna beskriver sig själva som företrädare för hela samhället, och som 

socialtjänstens ansikte utåt. Att ge besökarna ren samhällsinformation, och att hänvisa dem 

vidare till rätt instans, ingår i arbetsuppgifterna. Det handlar dock inte bara om att hänvisa 

vidare till socialtjänstens egen verksamhet. Det kan exempelvis handla om psykiatrin, 

arbetsförmedlingen eller försäkringskassan.  

 

5.3.1.2 Gruppnivå 

Socionomerna är särkilt angelägna om att komma i kontakt med blivande föräldrar eller precis 

nyblivna föräldrar. Därför är det vanligt att de deltar i barnmorskornas verksamhet för dessa 

grupper. Där presenterar de sig och berättar om socialtjänstens uppdrag, med syfte att 
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föräldrarna ska få ett ansikte att känna igen och veta vilka de ska vända sig till vid behov. 

Socionomerna bedriver även själva gruppverksamhet för föräldrar. I så kallade öppna grupper 

träffas man enstaka gånger och talar bland annat om vad som händer när två blir tre, 

konflikter hemma och jämställt föräldraskap. Så kallade Komet-kurser samlar föräldrarna upp 

till elva gånger. Dessa grupper är kbt-inriktade, det vill säga inriktade på kognitiv 

beteendeterapi, vilket innebär ett konkret arbete med strukturerade manualer. Föräldrarna får 

pröva olika verktyg som de kan hantera trots och bråk med, och som sedan kan användas 

hemma för att få en lugnare miljö.  

 

Det är väldigt uppskattade kurser, och då är det ju väldigt fokuserat på bemötandet mellan 
förälder och barn… Och då börjar man med att de här föräldrarna ska vara tillsammans med 
sina barn, ha lekstunder eller samvaro korta stunder, en kvart, bygga upp förtroendekontot 
kallas det för. Sedan börjar man prata kring hur man uppmärksammar det positiva, det är det 
som det går ut på, att man hela tiden uppmärksammar det positiva som barnet gör, inte det 
negativa. Och sedan kommer det en viss gränssättning på slutet. Det här har varit väldigt 
uppskattat. (E) 
 
Dessa verktyg använder flertalet av socionomerna även sig av i enskilda samtal med föräldrar. 

Exempel på annan gruppverksamhet är Marte-Meo, vilket är en metod syftar till bättre 

samspel mellan barn och föräldrar.  

 

5.3.1.3 Strukturell nivå 

Det talas mycket om att det är svårt att förutspå vem det är som kommer att utveckla problem. 

Därför anser socionomerna att det är bra att vända sig till alla barnfamiljer i området, det vill 

säga utföra ett socialt förebyggande arbete på strukturell nivå.  

 

Man vet inte vem som kommer få ett problem. Det trodde vi förut att man liksom kunde peka 
ut de grupper som det var större risk för, men idag är det ju så att det är ju inte så enkelt, 
utan riskfaktorer måste ju också många gånger multipliceras för att det ska bli en risk. Här 
försöker vi vända oss mot alla.  Man vet att det bästa för att förebygga problem, det är att ge 
alla någonting bra generellt. Kommer det alla till dels kommer det även dem till dels som 
behöver det mest. Det finns lika stor chans att man utvecklas och blir fullständigt normal och 
mår jättebra, som det blir tvärtom. Och det gäller ju även hos dem som ser ut att inte ha 
problem. Deras barn kan ju faktiskt få problem, det ska vi inte glömma. (A) 
 

5.3.2 Tillgänglighet  
Att det ska vara lätt att nå socialtjänsten på familjecentralen är alla socionomer överens om. 

Det ska vara lätt att få en samtalstid, men personalen ska även finnas tillgänglig på så sätt att 

man ska kunna ta en kopp kaffe ihop och prata väder.  
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Vi ska vara så tillgängliga som möjligt, och ha så lite väntetider som möjligt. Vi bokar ju 
aldrig upp oss så att vi har de här fulla almanackorna som det ofta är när man jobbar inom 
förvaltningen… Vi är ju mycket på öppna förskolan i tid, bara finns tillgänglig där. Att det 
blir naturligt att vi finns med i verksamheten. Att vi gör en skillnad. För så är det ju oftast 
inte, du träffar ju inte en socialsekreterare ute i samhället om det inte är något som berör dig 
då, något ärende eller så. Det blir ju en skillnad på oss. (B) 
 

Förutom att vara tillgänglig för besökarna, så ingår det i socionomernas arbetsuppgifter att 

vara tillgänglig och konsultativ gentemot övriga yrkesgrupper på familjecentralen.  

 
Vi finns ju ofta på plats på deras handledning, eller lättillgängliga överhuvudtaget, för att 
bolla vissa saker. Och på något sätt blir vi ju en stödfunktion för alla här. De kan lämna 
vidare till oss eller bolla med oss på ett tidigt skede. (B) 
 

5.3.3 Detta kan förebyggas 
En röd tråd genom intervjuerna handlar om att många problem kan förebyggas genom att 

socionomerna finns till hands i ett tidigt skede, innan problemen har växt sig för stora. Det 

handlar ofta om att försöka undvika en skilsmässa, men även om att uppmuntra föräldrar som 

redan är skilda till att samarbeta med varandra.  

 

Vi vet att skilsmässotoppen ligger där någonstans där mellan ett och två år för första barnet, 
då skiljer sig de flesta föräldrar. Det har med hur man delar upp ansvaret hemma, alltså det 
kan faktiskt leda till minskade skilsmässor och chansen att det föds ett andra barn, det här är 
alltså statistiskt belagt på något sätt. Vi försöker få folk att låta papporna ta mer av 
föräldradagarna. Vi försöker prata med morsor kring att deras val att vara hemma och sitta 
och gulla med barnet när det är litet, kleta till det hela så att farsan ibland kommer för långt 
bort, och så skapar man två världar. (D) 
 

Man har ändå möjligheten att komma in tidigt med tanke på att om barnet blir äldre, och att 
problematiken får vara i flera år och då blir svårare att jobba med. Det blir även en 
kostnadsfråga på ett helt annat sätt. Så egentligen kan man nästan se att kommer vi in tidigt i 
ett ärende som kanske tio år senare skulle ha behövt den insatsen och de pengar som då 
behövs, så tjänar vi ju lätt in våra tjänster om man säger så. Så det behövs ju inte mycket, om 
vi upptäcker tidigt... Det kan ju finnas många olika saker inom en och samma familj som tär 
och det blir bara värre och värre. Kommer man då in på ett tidigt skede så finns det ju inte så 
mycket tid som det hinner blir tokigt hemma heller för familjen. Och alltid är det ju så att de 
som kommer hit har ju barn, och det blir ju så att det går ut över barnen. (B) 
 

5.3.4 Stärka föräldraskapet 
Mycket av arbetet handlar om att se vilka inneboende resurser föräldrarna har, och hjälpa dem 

att plocka fram dem. En socionom betonar att mycket av arbetet går ut på att uppmuntra 
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föräldrarna att ta tillvara sin egen kraft och leda dem, istället för att ta över och styra dem. Det 

blir en styrka för föräldrarna att själva kunna klara av olika saker.  

 
Väldigt mycket här handlar ju om föräldraskapet, vi bekräftar ju det… att alla liksom duger. 
Och att ens barn duger, det tror jag är viktigt. Och där spelar ju alla delar i verksamheten en 
väldigt viktig roll. Att få komma till exempel till en öppen förskola och få känna att man är 
delaktig där, och få känna att man trivs och att barnet ser ut att må bra. Det så sådant där 
som är stärkande… Att själv ta kommandot, det är det vi bygger mycket på här. Att man 
själva ska liksom skapa sina nätverk, det är inte vi som är viktiga. Vi finns med som stöd och 
som vägledning, men vi är inte dom som är viktigast. (A) 
 
Det tycker jag att en familjecentral handlar ju väldigt mycket om det, alltså att ge människor 
resurser att klara av sin vardag på något sätt. Och peka på vad de kan göra för att förändra 
sin vardag, det jobbar vi ju mycket med här tycker jag… Vi ger människor kraft och kunskap 
att klara av sin vardag på ett bättre sätt. (E) 
 

5.3.5 Kontaktförhållande till föräldrarna 
Att etablera ett bra förhållande till de föräldrar som socionomerna träffar, anses vara viktigt 

och inte särskilt komplicerat. Att få en bra kontakt hänger ofta ihop med ett väl utfört arbete. 

På familjecentralen väljer föräldrarna frivilligt att etablera en kontakt med socialtjänsten. 

 
Jag tycker inte att det är ett dugg komplicerat, inte alls. Och vissa får man mer kontakt med 
än andra, och jag tycker inte heller att det är någonting som är besvärligt. Och alla behöver 
inte och tar inte kontakt med mig, och vissa gör det mera. Och det är precis så det ser ut… 
men jag tror att min roll blir rätt så avdramatiserad här över huvud taget. Att man vet att här 
finns det en socialsekreterare. Och det är liksom inte så konstigt, precis om det finns en 
barnmorska för dom som är gravida. (A) 
 

5.3.6 Socialtjänsten som en del av familjecentralen 
Alla socionomer tycker det är positivt att de utgör en del av familjecentralen. Många är 

belägna mitt i verksamheten, och har dörren öppen så mycket som möjligt för alla som 

passerar och vill titta in. Även responsen från föräldrarna är positiv, och det upplevs som en 

stor fördel att flera yrkeskategorier är samlade under samma tak. Genom att arbeta 

tillsammans blir dessutom ofta yrkesrollerna väldigt tydliga.  

 
Yrkesrollerna blir mycket, mycket tydliga. Därför att man måste hela tiden formulera sitt 
uppdrag, både för sig själva och för varandra. Så man behöver faktiskt inte göra det man inte 
är bra på, utan det finns ju någon annan som gör det mycket bättre. Man behöver inte på 
barnhälsovården agera socialtjänst, för det finns redan en här. (A) 
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5.3.7 Myndighetsutövande 

En av socionomerna kommer i kontakt med myndighetsutövning på två områden. Dels i form 

av att de hjälper till att skriva juridiskt bindande avtal om vårdnad, boende och umgänge, dels 

att de antecknar när övervakat umgänge sker. Men övriga fyra socionomer har ingen 

myndighetsutövning alls i sina arbetsuppgifter. Då ingen myndighetsutövning utövas sker 

heller ingen dokumentation eller journalföring, vilket anses som positivt. Det ger helt andra 

förutsättningar för att vara ett stöd och få ta del av förtroenden och svårigheter. Många 

besökare vill komma anonymt, eftersom de inte vill vara ett ärende på socialtjänsten. 

 
Fler än man tror uppskattar att inte vara registrerade. När vi säger att det finns ingen 
journal, vi fattar inga beslut, då förstås så tycker dom att det är bra alltså. Många av våra 
invandrare särskilt, har en uppfattning om att man försvinner in i den där datorn och sedan 
finns man i alla register. Det tror jag de har förstått att det gör man inte här och det 
uppskattar dom. (E) 
 

5.3.8 Teori 
Socionomerna använder sig av olika teorier i sitt arbete. De flesta väljer teori efter vad 

situationen kräver, och kallar sig därmed för eklektiker. Två socionomer anser att det 

lösningsfokuserade arbetssättet är väldigt användbart. Vissa tar stöd i diverse 

internutbildningar, andra har basutbildning i Kbt.  

 
Man använder sig av lite allt möjligt, därför det är också så att de vi möter är inte samma, 
när man inte jobbar med riktad kanske behandling för något speciellt heller. Vi möter ju 
väldigt många olika typer av frågeställningar, både från enskilda men också från andra 
professionella. Då tror jag inte det går att jobba utifrån någon väldigt tydlig metod. (A) 
 

5.4 Tema 2: Målgrupp 
Alla familjecentraler riktar sig till familjer med barn upp till tolv år, men majoriteten av 

socionomerna träffar föräldrar med barn i förskoleåldrarna. Många av dem har dock svårt att 

definiera vilken som är deras målgrupp i området. 

 

Sedan är det ju långt ifrån alla som har någon form av problem. Men det är heller inte 
ovanligt och man vet aldrig inte riktigt vem, så det hör ju heller inte till vissa samhällsklasser 
eller att det styrs av ekonomi eller så. Så att vi jobbar ju ändå med väldigt varierande familjer 
och personer på så sätt. (B) 
 

Majoriteten av familjecentralerna är geografiskt lokaliserade i inkomstsvaga och invandrartäta 

områden, och några av dem gränsar till medelklasskommuner. Målgruppen är därmed väldigt 
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skiftande och består av både inkomstsvaga och inkomststarka grupper, med både svensk och 

utländsk härkomst.  

 

Det är tanken att vi inte bara ska ses som någon slags bara service åt villabefolkningen. Men 
det är klart att det är folk som har det knepigt där också, men vi bör ändå ha en tyngdpunkt 
tycker vi på dem som bor i X. Folk som bor i X har rent svinaktiga förhållanden. Ibland bor 
man inneboende hos kompisars kompisar och så vidare, man är ihopträngda fem sex personer 
i samma rum, alltså det blir påfrestningar. Så det är ju en stor grupp. (D) 
 

De enskilda besökarna är oftast mödrar, som inte helt sällan redan har en kontakt med 

familjecentralen. Barnen är oftast inte med under besöken, förutom de riktigt små barnen som 

följer med då mamma eller pappa är föräldraledig.  

 

5.4.1 Vanligaste orsakerna till kontakt 
Majoriteten har problem i parrelationen. Hela livssituationen förändras mycket när man får 

barn, inte minst relationen mellan de vuxna, och det är inte ovanligt att en eventuell separation 

diskuteras. Barnen påverkas i hög grad av dessa problem.   

 
Jag har ju barnen i fokus hela tiden, jag menar ju att om föräldrar har problem av vilket slag 
det än må vara, så påverkas ju stämningen i en familj, och barnen ytterst. Det är ju ett 
förebyggande föräldrastöd som just familjecentralens verksamhet syftar till, och att vi har den 
effekten också… för barnen kommer nästan alltid in i samtalet också, hur de påverkas av de 
problem som föräldrarna kommer för. (C) 
 

Många har även problem i föräldrarollen och behöver någon form av stöd. Vissa påstår att de 

är dåliga föräldrar, andra vet inte vad de ska göra eftersom deras barn skriker hela nätterna. 

En del av dessa föräldrar behöver praktiskt stöd. 

 

Det kan vara allt ifrån att barnmorskorna upptäcker att någon som snart ska föda och är tung 
och trött och eländig, eller som just har fött sitt andra barn som skriker och påkallar 
uppmärksamhet. Hon får aldrig sova, mannen jobbar 18 timmar om dygnet, alltså det kan 
räcka med att man går hem då kanske en gång i veckan under ett par månader. (D) 
 

Andra orsaker till kontakt är exempelvis bostadsproblem, nedstämdhet, våldsproblematik, 

dålig ekonomi och utbrändhet. En del föräldrar känner oro för barnens beteende och 

utveckling, andra har familjerättsliga problem. Dessa är de vanligaste orsakerna till kontakt, 

men givetvis förekommer andra också.  
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5.4.2 Så hittar besökarna till familjecentralen 
Socionomerna behöver ”marknadsföra sig” för att folk ska känna till dem som resurs på 

familjecentralen. Förutom att delta i barnmorskornas föräldragrupper samt själva organisera 

gruppverksamheter, berättar de för olika myndigheter och instanser som möter barnfamiljer 

att de finns. Barnpsykiatrin, förskolor, övriga socialtjänsten samt stadsdelsförvaltningen är 

några av dem som tipsar och hänvisar vidare till socialtjänsten på familjecentralen. De flesta 

socionomer har tryckt upp foldrar, genom vilka de sprider budskapet om sin verksamhet.  

Dessutom hänvisar övriga instanser på familjecentralen till sina kolleger på socialtjänsten. 

 
Vi har ju våra samarbetspartners här, barnmorskemottagningen och barnavårdscentralen, 
och de rekryterar mycket, tipsar om oss och kommer ibland in med föräldrar och så där 
också. Barnmorskorna är dom som rekryterade mest till oss, men därefter kommer 
socialtjänsten. Dels från ekonomi, men också från barngruppen och från ungdomsgruppen 
där man tipsar om oss. (E) 
 

5.4.3 Anmälan till socialtjänstens myndighetsutövande del 
I snitt sker det 3-4 gånger per år att anställda på varje familjecentral gör en anmälan till 

socialtjänstens myndighetsutövande del på grund av oro kring ett barn. Oron gäller då 

problem som kräver insatser och behandling som inte socionomerna själva kan ge. Oftast är 

det barnhälsovården som anmäler, eftersom de har en tidig kontakt med det lilla barnet. 

Socionomerna är alltid behjälpliga och stöttar vederbörande som gör en anmälan, och 

möjligheten finns att bolla ett ärende med dem utan att nämna namn. De tar dock aldrig över 

en anmälan, utan var och en står för sin anmälan.  

 

Ofta handlar anmälningarna om våld… Men även om man gör en anmälan så löses inte de 
här problemen ofta, utan det är en lång process. Och sen om man har lämnat mannen så kan 
man också behöva stöd i sin föräldraroll. Och det har vi jobbat mycket med här i stadsdelen. 
Att vara en misshandlad kvinna, det begränsar ofta ens föräldraroll också, därför att man får 
lägga så mycket kraft på det. Och man har också fått en sämre plats i familjen därför att 
barnen har sett att mamma grejar inte det här, och sedan när man blir ensam med barnen så 
kan det vara tufft. (E) 
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5.5 Tema 3: Utvärdering  
Alla vittnar om att det är svårt att utvärdera en verksamhet som bedriver socialt förebyggande 

arbete.  

 
Det är alltid jättesvårt att prata om resultat och förebyggande arbete överhuvudtaget… Att 
bli en mer kompetent förälder eller må bra i sitt föräldraskap, hur mäter man det? Det är ju 
inte helt enkelt.  
 

Då arbetet består av korta kontakter har man oftast inte prydliga avslut där man utvärderar vad 

man har gjort tillsammans eller hur det blev, som någon av socionomerna uttryckte sig. Och 

även om det bestäms ett uppföljningsmöte så dyker inte alltid föräldern upp. Kometkurserna 

är den del av verksamheten som är någorlunda möjlig att utvärdera. 

 

Våra kometkurser har man studerat mycket och tittat på, och de har goda resultat. Rent 
praktiskt så har barnen blivit lugnare, om man tittar på olika variabler och så där. Men det 
handlar också om att föräldrarna blir mer positiva till sin hemsituation, alltså de hittar sätt 
till att det blir mysigare hemma. (E) 
 

Socionomerna tror att i stort sett alla föräldrar är nöjda med deras arbete. Oftast för att de 

flesta föräldrar talar om det för dem. På ett par familjecentraler har mindre enkäter 

genomförts. Det anses vara ett bra sätt att ta del av besökarnas åsikter, samt låta dem vara 

delaktiga i verksamheten. Vissa familjecentraler har förslagslådor uppsatta, där besökarna 

anonymt kan lämna förslag på små lappar.  

 
Det är ju viktigt att ta in vad besökarna tycker, och det är ju viktigt för oss att se vilka 
förändringar eller vilka möjligheter det finns. (B) 
 

Efter avslutad föräldrautbildning eller enskilda samtal, brukar föräldrarna tillfrågas vad de 

tyckte. 

 
Låt oss säga att du är min besökare så att säga och sen har vi suttit och pratat en stund och 
så, ofta frågar ju jag: har vi pratat om det du ville prata om här, känns det som om vi har 
berört de viktiga grejerna? Har vi missat någonting? Sedan är folk artiga naturligtvis om de 
känner att de ska prestera… men ofta blir det nog så att jag har en känsla av: är vi rätt? Och 
det kommer av hur länge man har jobbat och så. Men jag har ju det verktyget att fråga folk… 
Målsättningen för socialarbetare om man ska skoja om det är att inte ställa till det värre än 
vad det var före, det lyckas vi med hundraprocentigt nästan i alla fall. (skratt) (D) 
 
Socionomerna är själva uttalat positiva till det arbete som de bedriver.   
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5. 6 Tema 4: Möjligheter och svårigheter 
5.6.1 Möjligheter 
Socionomerna på familjecentralen kommer i kontakt med barnfamiljer på ett annat sätt, än 

vad de som arbetar på socialförvaltningen gör. På familjecentralen har de större möjlighet att 

se familjernas hela livssituation, vilket skapar nya arbetsformer.  

 

Man får en rätt så stor kunskap kring generella grupper. Hur lever barnfamiljer idag, vad är 
det för villkor man lever under? Alltså det blir väldigt tydligt när man möter många 
barnfamiljer, och man möter också mycket av den så att säga samlade kompetens som finns 
runt barnfamiljer. Så det är väldigt stora möjligheter tycker jag, också att fundera kring vad 
är det som är ett bekymmer idag, vad ska vi möta upp med?(A) 
 

En möjlighet är att nå föräldrar med invandrarbakgrund och hjälpa dem genom att exempelvis 

informera hur en skilsmässa i Sverige går till. En socionom säger att hon inte vet vart dessa 

föräldrar annars skulle vända sig med sina funderingar, om inte familjecentralen fanns. 

Dessutom har alla råd att träffa socialtjänsten, eftersom det är en kostnadsfri tjänst. Att 

samverka med de andra verksamheterna på familjecentralen ses också som en stor möjlighet.  

 
Jag sitter mitt i en verksamhet där jag kan gå med en ensam mamma in till öppna förskolan 
och där står två jättetrevliga förskollärare.  Och när jag kommer så inser de direkt att ”men 
hej, vad kul, vill du ha en kopp kaffe?”. Alltså, jag finns i en verksamhet på något sätt där jag 
kan länka över till någonting, det känns jätteroligt. (E) 
 

Flera menar att den stora möjligheten ligger i att snabbt kunna erbjuda alla familjer hjälp, 

genom att boka ett besök eller göra hembesök. En fördel som är förenad med detta, är att man 

ofta kommer in i det tidiga föräldraskapet. Vidare berättar en socionom att hon i sitt arbete har 

möjlighet att förverkliga egna idéer.  

 

Jag har ju en stor frihet att komma med andra idéer också, om hur jag kan jobba med 
föräldrar. Och snart så tänker jag lansera en pappa-prat-grupp för föräldralediga pappor 
som går i öppna förskolan. Det ska jag göra, det ska bli spännande… Det är så mycket som 
bara riktar sig mot mammor och fokus på mammors problem. (C) 
 

5.6.2 Svårigheter 
Några påtalar att det ibland är svårt för hälso- och sjukvårdens mödravårdcentral och 

barnavårdcentral, att smälta ihop naturligt med socialtjänsten och den öppna förskolan som 

ingår i socialtjänstens institutionella sfär. Samverkan mellan dessa måste hela tiden påtalas.  
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Det är ju fyra kulturer som arbetar ihop. Vi kommer från helt olika arbetsuppgifter, vi har 
helt olika chefer och de bitarna. Man ständigt måste påtala det här med samverkan, det är 
något man aldrig blir färdig med. Det måste ständigt och jämn påpekas och hållas vi liv, så 
att man inte försjunker i sin egen profession. Dels har vi våra arbetsuppgifter, men vi ska 
också samverka. Det är ju det som är tanken, det är ju därför vi sitter tillsammans, annars 
kunde vi ju lika väl sitta på fyra ställen. (B) 
 

En svårighet för socionomerna är också att hävda sig själva och det arbete de bedriver 

gentemot chefer och politiker.  

 
Svårigheterna när man jobbar förebyggande, är så att säga att hävda sig själv, att det är 
viktigt att man finns. Speciellt i tider när det är åtstramningar, då är det jätteviktigt. Alltså 
min lösning, för mig har det varit att samla så mycket kunskap så jag känner mig rätt så säker 
på vad det är som är bra med det vi gör. Vad det är som är bra med ett allmänt generellt 
förebyggande hälsoarbete för barnfamiljer till exempel. (A) 
 

En annan svårighet är att få tiden att räckta till. En önskan som nämns är att få mer tid till att 

arbeta strukturellt, exempelvis genom att delta i föräldramöten samt rekrytera folk till 

gruppverksamheterna. Särskilt vill man försöka rekrytera föräldrar med utländsk bakgrund, 

eftersom de inte lika ofta som svenska föräldrar deltar i gruppverksamheter.  

 

5.7 Sammanfattning av resultat  
Det är främst föräldrarna och inte barnen som socionomerna träffar i sitt arbete. Det anses 

vara viktigt men inte särskilt svårt att etablera ett bra kontaktförhållande till dessa. Genom 

enskilda samtal ges råd och stöd, och i gruppverksamheter lär sig föräldrar bland annat att 

hantera bråk och trots. Mycket av socionomernas arbete handlar om att hjälpa föräldrar att 

plocka fram sina inneboende resurser. Eftersom det är nästintill omöjligt att förutspå vem som 

kommer att få problem i framtiden, arbetar socionomerna även strukturellt genom att vända 

sig till alla barnfamiljer i området. Det anses som positivt, både av besökare och anställda, att 

socialtjänsten är en del av familjecentralen. Socionomerna arbetar mycket med 

lättillgänglighet och att finnas till hands i ett tidigt skede, både gentemot besökare och övriga 

anställda. Majoriteten av socionomerna har ingen myndighetsutövning i sina arbetsuppgifter. 

De arbetar heller inte efter en given teori. Målgruppen för arbetet i området är väldigt 

varierande, och består av både inkomstsvaga och inkomststarka grupper, med svensk och 

utländsk härkomst. De vanligaste orsakerna till kontakt är problem i parrelationen samt 

problem i föräldrarollen. Andra orsaker är barnets beteende, våldsproblematik, nedstämdhet 

och dålig ekonomi. Olika myndigheter och instanser som möter barnfamiljer i samhället, 
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hänvisar till socialtjänsten på familjecentralen. Det gör även övriga verksamheter på 

familjecentralen. Den stora möjligheten med arbetet anser socionomerna ligga i att kunna 

komma in tidigt i familjernas liv samt att snabbt kunna erbjuda hjälp. På så sätt kan många 

problem förebyggas innan de växt sig för stora. Möjligheter ligger även i samverkan med 

barnhälsovården och mödrahälsovården, men här finns även svårigheter då professionerna 

tillhör olika institutionella sfärer. Det är problematiskt att utvärdera en verksamhet som 

bedriver socialt förebyggande arbete, men socionomerna tror att de flesta föräldrar är nöjda 

med det arbete som de utför.  

 

5.8 Jämförelse av resultat med tidigare forskning 
Socionomerna bedriver både universellt, selektivt och indikerat socialt förebyggande arbete, 

vilket även kan kallas primär, sekundär och tertiär prevention. Det universellt förebyggande 

arbetet består av att de riktar sig mot alla barnfamiljer i området. De presenterar sig på 

barnmorskornas föräldragrupper, berättar om sin verksamhet för olika myndigheter och 

organisationer som möter barnfamiljer och som sedan hänvisar till dem, samt sprider 

information om sin verksamhet genom upptryckta foldrar. Det universellt förebyggande 

arbetet består vidare av att organisera föräldragrupper, ge stöd och råd till föräldrar, samt att 

som Hjortsjö (2006) skriver ibland finnas på plats på förskolan. Det selektivt förebyggande 

arbetet riktar sig mot barnfamiljer som har särskilda behov (Killén, 2000). I socionomernas 

arbete handlar det även här om att organisera föräldragrupper med viss inriktning, samt att 

förmedla en kontakt till den instans där vederbörande kan få adekvat hjälp. Det indikerade 

förebyggande arbetet handlar som Killén (2000) skriver oftast om hänvisning till 

socialtjänstens myndighetsutövande verksamhet. Det finns en kostnadsaspekt i 

argumentationen för förebyggande arbete, vilken innefattar att insatser här och nu leder till att 

senare större kostnader kan undvikas (Hjortsjö, 2006). En av socionomerna påpekar just detta, 

att om de kommer in i ett ärende tidigt behövs inte samma summa pengar som ärendet 

troligtvis skulle kräva tio år senare. En svårighet för några av socionomerna är att få tiden att 

räckta till. En önskan som nämns är att få mer tid till att delta i föräldramöten. Precis som Bak 

& Gunnarsson (2000) skriver är det strukturella arbetet är viktigt, men omöjligt att hinna med 

om enskilda familjers behov upptar all ens tid.  

 

Specifikt för det socialt förebyggande arbetet är relationsarbetet, som fokuserar både på 

relationen mellan föräldrar och barn, samt på relationen mellan föräldrarna (Killén, 2000). 
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Vanligaste orsakerna till att socionomerna kontaktas är just problem i parrelationen samt 

problem i föräldrarollen. Att etablera ett bra förhållande till de föräldrar som socionomerna 

träffar, anses vara viktigt men inte särskilt svårt. Enligt Killén (2000) är kvaliteten på 

kontaktförhållandet till de föräldrar och barn som professionella etablerar, den avgörande 

faktorn. Som en av socionomerna uttryckte det behöver vissa föräldrar inte kontakt och tar 

därför inte kontakt. Andra gör det i större utsträckning. Killén menar att människor är olika 

och deras behov varierar, och därför kommer kontaktförhållandena att variera. Det viktiga är 

inte vilken teori man arbetar efter, utan vilken sorts kontakt som etableras. Undersökningar 

visar att de teoretiska utgångspunkterna är flera (Enell, 2007). Majoriteten av socionomerna 

benämner sig som eklektiker, det vill säga de använder sig av den teori som situationen 

kräver. En socionom berättar att mycket av verksamheten, exempelvis föräldragrupperna, 

bygger på att familjerna själva ska skapa sina nätverk. Förstärkning av det sociala nätverket är 

viktigt, eftersom det ger stöd, omsorg och avlastning (Killén, 2000). Det finns dock 

motstridiga utvärderingsresultat beträffande om familjecentralen bidrar till att stärka det 

sociala nätverket runt barnfamiljerna eller inte (Enell, 2007). Socionomen berättar vidare att 

de som professionella ska finnas med som vägledning under denna process. Vissa 

utvärderingar pekar dock på att barnfamiljers sociala nätverk främst har utökats av formella 

kontakter till anställda på familjecentralen (a.a). 

 

Föräldragrupperna syftar inte bara till att skapa och stärka nätverk, utan även till att stimulera 

samspelet mellan föräldrar och barn. Det är ett viktigt element i det socialt förebyggande 

arbetet, och här ingår att stärka föräldrarnas självförtroende (Killén, 2000). Socionomerna 

berättar att mycket av deras arbete handlar om att hjälpa föräldrarna att plocka fram 

inneboende resurser och att bekräfta dem som föräldrar. Detta är faktorer som i sin tur kan 

stärka självförtroendet. Att ge föräldrar omsorg och stöd utifrån deras egna unika behov spelar 

vidare en central roll i det socialt förebyggande arbetet (a.a). Detta försöker socionomerna 

leva upp till genom att vara tillgängliga samt att vara en naturlig del av familjecentralen. Det 

är föräldrarna som utgör målgruppen för socionomernas arbete, vilket även den tidigare 

forskningen vittnar om (Wikander Berg, 2006). Majoriteten av de familjecentraler som ingår i 

denna studie är belägna i invandrartäta områden och målgrupperna är väldigt skiftande. Enell 

(2007) har i sin kunskapsöversikt bland annat kommit fram till att det främst är familjer med 

stora sociala nätverk som besöker öppna förskolan, och att de som inte behärskar det svenska 

språket kommer till familjecentralen mer sällan. Detta är inte något som kan sägas stämma på 

de familjecentraler som ingår i denna studie. Socionomerna berättar dock att det främst är 
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kvinnor som besöker familjecentralen, vilket även den tidigare forskningen vittnar om (Enell, 

2007). I en utvärdering gjord av Palm (2005) påstods att familjecentralen tidigt fångar upp de 

barn som var i behov av skydd och stöd från socialtjänsten. Detta är den stora möjligheten 

med arbetet så som socionomerna ser det, det vill säga att komma in tidigt i familjernas liv 

innan problem ens har uppstått eller växt sig för stora. Resultat från utvärderingar vittnar om 

att både besökare och personal är mycket nöjda med familjecentralens verksamhet i sin helhet 

(Enell, 2005). Socionomerna i denna studie tror att i stort sett alla föräldrar är nöjda med det 

arbete som de bedriver, och de är själva uttalat positiva till arbetet.  

 

5.9 Analys av resultat utifrån anknytningsteori 
Bremberg (2000) menar att en förälder har större chans att utveckla en bra anknytning till sitt 

barn, om han/hon har stöd ifrån andra vuxna. En stor del av familjecentralens verksamhet 

bygger på att föräldrarna själva ska skapa nätverk, och att de professionella ska finnas med 

som stöd och vägledning. Socialtjänstens gruppverksamheter inbjuder till att nya 

bekantskaper stiftas, och familjecentralen kan i sin helhet ses som en arena där kontakter 

mellan föräldrar kan knytas, inte minst genom öppna förskolan. Socialtjänsten har ett nära 

samarbete med den sistnämnda, vilket bland annat innebär att de två enheterna berättar för 

föräldrarna om varandras verksamhet. Utifrån Brembergs resonemang kan socionomernas 

arbete sägas bidra positivt till en trygg anknytning mellan föräldrar och barn, eftersom 

föräldrar genom dem kan utöka sitt nätverk. Ytterligare en viktig anledning till varför 

föräldrar bör umgås med varandra, är för att se hur andra samspelar med sina barn (Bowlby, 

1994). En stor del av föräldrabeteendet är delvis förprogrammerat, men mycket lärs in. Här 

kan främst öppna förskolan ses som en bra arena för att iaktta andras samspel. Arbetet på 

familjecentralen handlar mycket om att främja en god och positiv utveckling hos barn. Denna 

utveckling hänger tätt ihop med barnets relation till föräldrarna. Anknytningsmönstret 

bestäms av samspelet mellan barnet och föräldrarna (Bremberg, 2000), men dessvärre är inte 

alltid detta samspel bra. En del av socialtjänstens arbetsmetoder syftar till att ge föräldrar 

verktyg för att nå ett bättre samspel med sitt barn. I öppna grupper talar man exempelvis om 

konflikter hemma, och genom kbt-inriktad verksamhet lär sig föräldrar att hantera trots och 

bråk. Dessa verksamheter syftar till ett bättre samspel, vilket i sin tur kan ses bidra till en 

bättre anknytning. Genom att lära föräldrarna uppmärksamma det positiva hos barnet samt 

bygga upp förtroendet dem emellan, kan relationen bli bättre och barnet utvecklar då 

förhoppningsvis positiva inre arbetsmodeller av både sig själv och sina föräldrar. Positiva 
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arbetsmodeller innebär bland annat att barnet bygger upp ett gott självförtroende (Killén, 

2000). 

 

Socionomernas arbete kan vidare ses bidra till en god anknytning genom att hon/han bistår 

den sociala situationen runt familjen. Det kan innebära att man förmedlar en bostadskontakt, 

eller hjälper till att söka ekonomiskt bistånd. Om omständigheterna runt familjen görs så 

gynnsamma som möjligt, kan förhoppningsvis föräldern orka knyta an till sitt barn. En 

förälder som är upptagen av egna svårigheter, har nämligen enligt Broberg & Almqvist (2003) 

ofta svårt att klara av det samspel som barnet kräver för att utveckla en trygg anknytning. 

Socionomerna kan även bidra med att hjälpa barnfamiljer rent praktiskt i hemmet. Detta är 

ytterligare en svårighet som kan avhjälpas för att anknytningen ska bli bättre. För en positiv 

utveckling behöver barnet ha en nära och kärleksfull relation till sin anknytningsperson, där 

tillfredställelsen och glädjen är ömsesidig (Perris, 2006). Det finns olika anledningar till 

varför en förälder inte klarar av att uppfylla dessa krav. En del av dem kan som ovan nämnts 

avhjälpas med socionomernas hjälp, och på så sätt ökar chanserna för att en positiv 

anknytning ska etableras i familjen. Även om ingen av socionomerna använder 

anknytningsteori som en tydlig teori att arbeta efter, så kan den ses som en naturlig del av 

verksamheten då mycket av arbetet fokuserar på samspelet mellan barn och föräldrar. Ingen 

av socionomerna berättade dock hur de går tillväga för att studera anknytningen mellan 

föräldrar och barn. De borde kunna dra nytta av att studera detta samspel på öppna förskolan, 

där de spenderar en hel del tid. Dessa erfarenheter skulle kunna ligga till grund för de 

gruppaktiviteter och enskilda samtal som socionomerna sedan har med föräldrarna. I de 

enskilda samtalskontakterna träffar socionomerna oftast föräldrarna endast ett fåtal gånger, 

och de bedriver därmed inte någon djupare samtalskontakt. Vid upptäckten av att föräldern 

behöver ett djupare samtalsstöd i arbetet med anknytningen till sitt barn, kan socionomerna 

hänvisa vidare till exempelvis en psykiatrisk klinik.  

 

Ca 40 % av alla föräldrar är inte kapabla att utveckla ett lyhört samspel till sitt barn (Kadesjö, 

2000). Genom sitt socialt förebyggande arbete vill socionomerna komma in tidigt i 

barnfamiljernas liv. Tidigt i den bemärkelsen att problemen inte ska ha uppstått eller växt sig 

för stora, men också tidigt vad det gäller barnets ålder. Anknytningsmönster utvecklas enligt 

Bremberg (2000) under barnets första 18 månaderna. Till familjecentralen kommer barnen när 

de är väldigt små, och då särskilt genom besök hos barnhälsovården. Anställda där både 

hänvisar och tipsar föräldrar om socialtjänstens verksamhet, om de tror att föräldrarna skulle 
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ha glädje av socialtjänstens resurser och kompetens. De kan vid oro givetvis också göra en 

egen anmälan till socialtjänstens myndighetsutövande del. Socionomerna finns på detta sätt 

sida vid sida med övriga verksamheter på familjecentralen tillgängliga för barnen. Allas 

insatser är väldigt viktiga eftersom exempelvis vanskötsel och försummelse av det lilla barnet 

kan ge stora konsekvenser i dess fortsatta utveckling (Bowlby, 1994). I socionomernas arbete 

ingår vidare att finnas lättillgänglig samt vara en naturlig del av familjecentralen. På så sätt 

kan de komma i kontakt med föräldrar som behöver hjälp, och det blir inte så stor sak för dem 

att besöka socialtjänsten. Genom att arbeta både på en individuell nivå, en strukturell nivå 

samt gruppnivå, kan socionomerna förhoppningsvis nå många av dem som behöver hjälp med 

anknytning. Trots att socionomerna nästan enbart träffar föräldrarna i sitt arbete, är det barnen 

som hela tiden är i fokus. En förälder som inte mår bra har ofta svårt att klara av samspelet 

med sitt barn, vilket kan leda till en otrygg anknytning (Broberg & Almqvist, 2003). Oavsett 

vad föräldrarna har för problem drabbas barnen ytterst av dem, och genom att lösa dessa 

problem kan relationen och därmed anknytningen mellan barnet och föräldern bli god.  

 

5.10 Analys av resultat utifrån empowerment  
Socionomerna på familjecentralen utför socialt förebyggande arbete på tre olika nivåer: 

individnivå, gruppnivå samt strukturell nivå. Det individuella arbetet består till största delen 

av råd och stöd, vilket förmedlas genom samtal med ena eller båda föräldrarna. Mycket 

handlar om att stärka föräldraskapet, och att bekräfta för föräldrarna att de och deras barn 

duger. Empowerment handlar om att bekräfta samt acceptera individen som hon är (Payne, 

2004). Därför kan socionomernas arbete sägas bestå av just empowerment. Föräldrarna ges 

genom socionomernas arbete ökad självkänsla och tilltro till den egna förmågan, vilket är ett 

av syftena med empowerment. Vidare handlar empowerment om att bli sedd och uppskattad 

för den man är eller det man gör (Bak & Gunnarsson, 2000). Här är det inte bara 

socialtjänsten som spelar en viktig roll, utan det gör även exempelvis öppna förskolan som 

socialtjänsten har ett nära samarbete med. Öppna förskolan har hög trivselfaktor, och kan få 

föräldrar och barn att känna sig delaktiga på olika sätt. Som förälder är det stärkande att se sitt 

barn mår bra, som en av socionomerna uttrycker det. Alla blivande föräldrar eller precis 

nyblivna föräldrar erbjuds att gå i föräldragrupper vilka anordnas av barnmorskor. Även 

socionomerna deltar i dessa för att presentera sig och sin verksamhet. Som förälder kan det 

vara skönt att veta vilka som arbetar inom socialtjänsten, och vilka de vid behov kan vända 

sig till. Socionomerna ska vara opartiska och trovärdiga när det gäller föräldrarnas behov och 
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önskemål (Payne, 2004). Genom att förmedla till föräldrarna att det här är egenskaper som de 

besitter, visar de att de kan vara behjälpliga på olika sätt. Empowerment bygger på 

självförverkligande och personligt ansvar (Payne, 2004). Dessa delar kan föräldrapar få hjälp 

med i samtal med socionomen, då de vill utveckla sina önskemål och behov inför varandra för 

att förbättra sin relation.  

 

Empowerment bygger på personligt ansvar (Payne, 2004). Det avser även insatser och stöd 

som stärker den enskilda människan och gör henne redo att påverka och ta kontroll över sitt 

liv (Bak & Gunnarsson, 2000). Genom att delta i diverse gruppverksamheter försöker 

föräldrar att ta ansvar över sin familj och över sitt barns uppfostran. Många familjer har en 

konfliktfylld situation hemma, där bråk och trots dominerar vardagen. Föräldrar kan genom 

gruppverksamhet få verktyg till att ta kommandot hemma och på så sätt skapa kontroll över 

situationen. Socionomerna ger på så sätt föräldrar kraft till att klara av sin vardag. Mycket av 

arbetet handlar om att se vilka inneboende resurser föräldrarna har, och hjälpa dem att plocka 

fram dem, som en socionom uttrycker det. Både på individnivå, gruppnivå samt strukturell 

nivå. Empowerment handlar om just detta, det vill säga att människor ska bli medvetna om sin 

kompetens och sina starka sidor (Payne, 2004). En socionom betonar att mycket av arbetet går 

ut på att uppmuntra föräldrar att ta tillvara sin egen kraft. Det är inte meningen att de 

professionella ska ta över och styra föräldrarna, utan enbart leda dem och få dem att känna en 

styrka i att själva kunna klara av olika saker. Empowerment handlar om att ta kontrollen över 

sitt egna liv (Bak & Gunnarsson, 2000). I vissa fall det kan handla om att genomföra en 

skilsmässa, i andra fall kan det innebära att föräldrarna tillsammans besöker en 

familjerådgivare för att undvika skilsmässa. Oavsett hur de enskilda målen ser ut, finns 

socionomerna där för att hjälpa till att förverkliga dessa. Då föräldern har funnit en 

inneboende kraft och tagit kontrollen över sitt liv, kommer det i hög grad att påverka hela 

familjen och särskilt barnet. Att arbeta med en förälder innebär att arbeta med barnet indirekt.  

Empowerment-inriktat arbete med barn kan handla om att barnen identifierar sig med vuxna 

som har förmågan att påverka och ta ansvar för sitt liv (Payne, 2004). En del föräldrar 

kommer till socialtjänsten och ber om hjälp att bli en bättre förälder. Socionomen som 

försöker hjälpa föräldern att få rätsida på sitt liv, hjälper därmed indirekt barnet. De positiva 

egenskaper som den vuxna förvärvar kan barnet sedan ta efter.  

 

Kollektiv empowerment avser en kamp för ökat inflytande för den egna gruppen, och en 

omfördelning av resurser mellan olika grupper i samhället (Bak & Gunnarsson, 2000). Genom 
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familjecentralen kan föräldrar finna varandra och ge varandra stöd och uppmuntran. Då man 

skapar ett eget nätverk, vilket familjecentraler till stor del syftar till, känner man sig ofta 

starkare. Social rättvisa, ökad trygghet och större social jämlikhet är några av ledorden för 

empowerment (Payne, 2004). Genom att organisera sig skulle föräldrarna på olika sätt kunna 

nå dessa faktorer. Majoriteten av familjecentralerna är geografiskt lokaliserade i inkomstsvaga 

och invandrartäta områden. På familjecentralen kan familjerna träffas och känna att de inte är 

ensamma i sin situation. Det finns många orsaker till varför föräldrar kontaktar socialtjänsten 

på familjecentralen. Oavsett om orsaken är problem i föräldrarollen eller parrelationen, 

bostadsproblem, våldsproblematik eller dålig ekonomi, så handlar det i grund och botten om 

att försöka få dessa människor att ta kontroll över sina liv och över den egna förmågan. 

Kollektiv empowerment kan ta sig uttryck på många olika sätt. En socionom ska exempelvis 

starta en ”pappa-prat-grupp” för föräldralediga pappor som besöker öppna förskolan. 

Anledningen är att de flesta verksamheter riktar sig mot mammor och fokuserar på mammors 

problem. Genom denna ”pappa-prat-grupp” kan papporna tillsammans få ökat inflytande som 

i längden kan leda till en omfördelning av resurser mellan olika grupper i samhället, vilket är 

ett av målen med empowerment (Bak & Gunnarsson, 2000). 

 

5.11 Sammanfattning av analys 
Anknytningsteori kan ses som ett naturligt arbetssätt på familjecentralen då socionomerna 

fokuserar mycket på samspelet mellan barn och föräldrar. Samspelet är avgörande för hur 

anknytningen mellan barnet och föräldern gestaltar sig (Bremberg, 2000). En förälder har 

större chans att utveckla en bra anknytning till sitt barn, om han/hon har stöd ifrån andra 

vuxna (Bremberg, 2000). Socionomerna arbetar mycket just med att skapa och stärka det 

sociala nätverket kring barnfamiljer. Socionomernas arbete kan vidare ses bidra till en god 

anknytning genom att man bistår den sociala situationen runt familjen. Om omständigheterna 

runt familjen görs så gynnsamma som möjligt, kan förhoppningsvis föräldern orka knyta an 

till sitt barn. Empowerment handlar om att bekräfta samt acceptera individen som hon är 

(Payne, 2004). Socionomernas arbete handlar mycket om att stärka föräldraskapet, och att 

bekräfta för föräldrarna att de och deras barn duger. Föräldrarna ges genom socionomernas 

arbete ökad självkänsla och tilltro till den egna förmågan, vilket är ett av syftena med 

empowerment (Bak & Gunnarsson, 2000). Empowerment bygger på personligt ansvar (Payne, 

2004). Genom att delta i diverse gruppverksamheter kan föräldrarna ses ta ansvar över sin 

familj och över sitt barns uppfostran.  
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6. SLUTDISKUSSION 

 
6.1 Diskussion av resultat 
Resultatet av undersökningen visar att det socialt förebyggande arbete som socionomerna 

utför på familjecentralen är både omfattande, viktigt och uppskattat. Socionomerna har en 

bred kompetens och deras arbetsmetoder innefattar mycket, vilket verkar vara ett krav för att 

kunna möta föräldrarnas varierande behov. Det pågår en diskussion kring vad som bör ingå i 

socialt förebyggande arbete. Bing (2005a) utgår från att socionomerna på familjecentralen 

inte bör ägna sig åt utrednings- och behandlingsarbete, och menar att denna typ av arbete inte 

hör hemma i det socialt förebyggande arbetet. Till skillnad från vad Bing skriver framhåller 

Killén (2000) en annan definition av socialt förebyggande arbete. Killén hävdar att socialt 

förebyggande arbete även innebär att arbeta med familjer där problem redan har uppstått. Hon 

menar att socialt förebyggande arbete kan innebära behandling av problem, vilket då syftar till 

att de inte ska bli värre.  

 

Målgruppen för det socialt förebyggande arbetet är väldigt skiftande, och det verkar som om 

socionomerna får anpassa sig mycket efter besökarna. Sett utifrån resultatet fyller 

socionomerna en viktig funktion i samhället, och att deras arbetsinsats behövs är tydligt. 

Frågan är vart deras besökare skulle vända sig om inte familjecentralerna fanns. Socialtjänsten 

har genom familjecentralen tillgång till en bra arena för sitt socialt förebyggande arbete. Här 

kommer socionomerna i kontakt med familjer som de annars inte skulle träffa, vilket ger 

upphov till nya arbetssätt och möjligheten att finnas till hands för fler. De vänder sig mot alla 

barnfamiljer i området, vilket innebär att alla som vill är välkomna att ta emot diverse tjänster 

efter eget behov. Socionomerna verkar dessutom fylla en funktion som anhörig eller vän, för 

dem som inte har någon att vända sig till med sina tankar eller frågor.  

 

Resultatet tyder på att socionomerna bidrar till en mer allmän positiv syn på socialtjänsten, 

och de visar att socialtjänsten är till för alla. Det är troligtvis inte en slump att individuellt stöd 

och råd efterfrågas mest. Många är säkerligen de som inte vill visa upp sina problem för andra 

genom att delta i en gruppverksamhet. Föräldrar med utländsk bakgrund deltar inte lika ofta 

som svenska föräldrar i gruppverksamheter. Kanske går det att organisera denna typ av 

verksamhet på ett sätt som passar de sistnämnda bättre. Utifrån socionomernas berättelser 
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tycks både de själva och besökarna vara positiva till att socialtjänsten utgör en del av 

familjecentralen. Det kan bero på att majoriteten av socionomerna inte har 

myndighetsutövning i sina arbetsuppgifter. Det är viktigt att komma ihåg att det är på eget 

initiativ som föräldrarna besöker socionomerna, och de hade troligtvis känt annorlunda om de 

kommit för att besöka en socionom som arbetande utredande. En anledning till att så många 

söker kontakt med socionomerna har troligtvis att göra med att de inte blir registrerade, samt 

att socionomerna är så pass lättillgängliga. Informationen om att socialtjänsten arbetar på 

detta sätt skulle med fördel behöva nå alla föräldrar i samhället. Socionomernas generella 

arbete verkar delvis försummas då arbete på individ- och gruppnivå upptar större delen av 

deras tid. Kanske borde ett visst antal timmar för generellt arbete avsättas varje månad, för att 

garantera att det inte hamnar i skymundan. Genom att arbeta generellt skulle socionomernas 

arbete lyftas fram ännu mer, vilket skulle vara positivt för dem i dessa tider som 

karakteriseras av åtstramningar. Den gemensamma faktorn för intervjupersonerna är att alla 

verkar alla brinna för det socialt förebyggande arbete som de utför. 

 

6.2 Besvarande av frågeställningar 
Syftet med studien var att undersöka hur socionomer arbetar socialt förebyggande med 

barnfamiljer på familjecentralen. Syftet anses vara uppnått, då följande frågeställningar har 

besvarats utifrån en kvalitativ undersökning: 

 

1. Vilka arbetsmetoder ingår i arbetet? 

2. Vilken är målgruppen i området?  

3. Hur beskrivs resultatet av arbetet? 

4. Vilka möjligheter samt svårigheter är förenade med arbetet? 

 

Sammanfattningsvis har det framkommit att socionomerna arbetar både på individnivå, 

gruppnivå samt strukturell nivå. Arbetsmetoderna består främst av att ge råd och stöd genom 

individuella besök samt per telefon, bedriva diverse gruppverksamheter, ge 

samhällsinformation och hänvisa vidare till rätt instans. De vanligaste orsakerna till kontakt är 

problem i parrelationen och föräldrarollen, och mycket av arbetet handlar om att stärka 

föräldraskapet. Socionomerna arbetar dock inte efter någon särskild teori. Genom att komma 

in i det tidiga föräldraskapet, innan problemen växt sig för stora, samt genom att snabbt kunna 

ta emot besök, anses diverse problem såsom skilsmässa kunna förebyggas. Dessa anses vara 
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de stora fördelarna med arbetet, samt möjligheten att se barnfamiljers hela livssituation och 

vad de behöver hjälp med. Majoriteten av socionomerna har inte någon myndighetsutövning i 

sitt arbete, vilket uppskattas av besökarna som då inte registreras. Målgruppen i området är 

främst mammor med barn i förskoleåldern. Målgruppen är dock väldigt skiftande och 

innehåller både inkomstsvaga och inkomststarka grupper, med både svensk och utländsk 

härkomst. Resultatet av arbetet beskrivs som svårt att utvärdera, men socionomerna tror att de 

flesta av föräldrarna är nöjda med det utförda arbetet. Genom att helt enkelt fråga föräldrarna, 

samt genom enkäter och förslagslådor, får de reda på vad besökarna anser om verksamheten. 

En möjlighet med arbetet är att kunna samverka med övriga verksamheter på familjecentralen. 

Ibland kan dock samverkan med barn- och mödrahälsovården vara förenad med svårigheter, 

då de sistnämnda ingår i hälso- och sjukvårdssfären. Andra svårigheter är att hävda sitt arbete 

gentemot chefer och politiker, samt få tid till att arbeta mer strukturellt.  

 

6.3 Studiens begränsningar 
I studien kommer endast socionomerna till tals, och vad besökarna anser om det socialt 

förebyggande arbetet undersöks inte. Samtliga intervjupersoner är väldigt positivt inställda till 

sitt arbete. Kanske var det på grund av sin positiva inställning till sitt arbete som de tackade ja 

till att bli intervjuade. Därmed finns risken att de som upplever sitt arbete mer negativt inte 

ingår i undersökningen. Två teoretiska perspektiv, anknytningsteori och empowerment, 

används i studien. Fler samt andra teorier hade kunnat belysa det socialt förebyggande arbetet 

på ett mer omfångsrikt samt annorlunda sätt.  

 

6.4 Metoddiskussion  
Den kvalitativa metoden har varit lämplig för att nå studiens syfte samt för att besvara 

frågeställningarna. De enskilda intervjuerna gjorde att intervjupersonerna i lugn och ro kunde 

berätta om sitt arbete, och de verkade alla trygga i situationen. Det faktum att författaren var 

okänd för intervjupersonerna, samt att de blivit garanterade anonymitet, bidrog troligtvis till 

att de på ett fritt sätt kunde berätta om sina tankar och reflektioner. Majoriteten av 

intervjupersonerna uttryckte ett stort intresse för studien, och uttalade även en glädje över att 

studenter vid socialhögskolan uppmärksammar deras arbete. Den stora fördelen med den 

valda metoden var att de kvalitativa intervjuerna gav ett omfångsrikt material bestående av 

individuella berättelser. Intervjuerna genomfördes utifrån ett fenomenologiskt synsätt, vilket 

bidrog till att intervjupersonernas egna beskrivningar och upplevelser var i fokus för studien. 
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Fördelen var alltså att författaren gjorde sig så tillgänglig som möjligt för de upplysningar 

som intervjupersonerna gav, och på så sätt kom in i intervjupersonernas subjektiva värld. De 

berättelser som intervjuerna resulterade i, bidrog till att i enlighet med studiens syfte 

undersöka det aktuella ämnet. Metoden gjorde det möjligt att kunna ställa följdfrågor då 

någonting var oklart, och på så sätt undveks missuppfattningar. Dessutom spelades 

intervjuerna in på band, vilket var en avgörande faktor för att metoden skulle vara till sin 

fördel. En nackdel med vald metod var att intervjuaren i förväg var inställd på vilken 

information som skulle behöva samlas in för att studiens syfte skulle uppnås. Detta påverkade 

troligtvis de följdfrågor som ställdes, och därmed studiens resultat. En nackdel med enskilda 

intervjuer är även att intervjuarens påverkan är stor och att relationen mellan den som 

intervjuar och intervjuaren är viktig.  

 

Studiens validitet anses vara hög då frågeställningarna har formulerats tydligt, samt då 

frågorna i intervjuguiden klart syftar till att besvara dessa. Även direktkontakt med 

intervjupersonerna har bidragit till en hög validitet, samt att socialt förebyggande arbete har 

studerats utifrån flera socionomers perspektiv. Reliabiliteten anses vara hög då alla intervjuer 

spelats in på band, transkriberats och granskats noga. Vidare har materialet analyserats utifrån 

två teoretiska perspektiv, vilket bidrar till att höja både validiteten och reliabiliteten. Studien 

är för liten för att nå generaliserbar kunskap. Detta var dock inte syftet, utan målet var att nå 

en fördjupad förståelse för hur socionomer arbetar socialt förebyggande med barnfamiljer på 

familjecentralen. En kvantitativ metod skulle i sammanhanget kunna ha använts, men hade 

varit svår att genomföra rent praktiskt. Detta eftersom studien då skulle behöva genomföras i 

många städer för att komma upp i ett tillräckligt antal socionomer. En kvantitativ studie hade 

dock ökat generaliserbarheten, och hade kunnat upplevas som givande då fler socionomers 

arbetsinsatser hade kunnat studeras.  

 

6.5 Slutsatser 
- Socionomerna på familjecentralen implementerar på ett bra sätt empowerment i sina 

arbetsmetoder. 

 

- Socionomernas kunskap om anknytning behöver öka, eftersom de skulle kunna ha stor 

glädje av denna kunskap i sitt arbete. Genom att på öppna förskolan studera anknytning 

mellan föräldrar och barn, skulle de få tillgång till värdefullt material att arbeta med.   
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- Familjecentralen utgör en bra arena för socialtjänstens socialt förebyggande arbete. Där blir 

socionomerna en naturlig del av barnfamiljernas liv och visar att socialtjänsten är till för alla.  

 

- Socionomerna bör avsätta mer tid för att arbeta strukturellt förebyggande. Detta arbete når 

alla barnfamiljer och är därför väldigt viktigt.  

 

- Jag anser att socionomerna på familjecentralen uteslutande ska arbeta socialt förebyggande, 

utan inblandning av myndighetsutövning. På så sätt tror jag att de kan nå ut till de flesta 

föräldrar och vinna deras förtroende, vilket annars inte skulle vara möjligt.   

 

- Det är önskvärt att låta socialtjänsten fokusera på socialt förebyggande arbete i större 

utsträckning, istället för enbart på åtgärder.  

 

- Genom att på olika sätt öka samverkan mellan verksamheterna på familjecentralen, skulle 

det socialt förebyggande arbetet kunna bli betydligt mer omfattande och därmed förbättras.  

 

6.6 Förslag till fortsatt forskning 
Idag är forskningen om socionomers socialt förebyggande arbete på familjecentralen väldigt 

begränsad. Det vore intressant att intervjua de föräldrar som varit föremål för socionomernas 

socialt förebyggande arbete, för att se hur arbetet påverkat dessa föräldrar samt indirekt deras 

barn. Det skulle även vara intressant att besvara denna fråga genom att låta föräldrarna delta i 

en enkätundersökning. Dessa resultat skulle med högsta sannolikhet utgöra ett väldigt 

innehållsrik material för socionomerna att arbeta efter. Det vore vidare intressant att ta reda på 

vilka som använder sig av socionomernas tjänster i realiteten. Deras målgrupp är alla 

barnfamiljer i det aktuella området, men vilka är det som främst är föremål för deras arbete? 

Är det några barnfamiljer som inte nås av socionomernas arbete? Genom att identifiera 

besökarna samt icke-besökarna, skulle arbetets utformning kunna påverkas positivt. Denna 

studie samt många andra, visar hur viktigt det socialt förebyggande arbetet med barnfamiljer 

som målgrupp är. Förhoppningen är att dagens forskning kan visa vägen när det gäller 

fortsatta eller nya satsningar inom detta område.  
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Bilaga 1 

INTERVJUGUIDE 
 

1. Arbetsmetoder  
Hur arbetar du som socionom socialt förebyggande med barnfamiljer på familjecentralen?  

Vilka arbetsmetoder ingår i ditt arbete? 

Vad kan förebyggas med din hjälp? 

Hur etablerar du ett bra kontaktförhållande till de föräldrar du träffar? 

Vad anser du om socialtjänsten som en del av en familjecentralen? 

 

Myndighetsutövande 

Ingår myndighetsutövning i ditt arbete? 

Anser du att socialtjänstens socialt förebyggande arbete är förenligt med myndighetsutövande 

på en familjecentral? 

 

Teori 

Kan du nämna någon särskild teori som är vägledande för dig i ditt arbete? 

 

2. Målgrupp 
Vilken är målgruppen för ditt socialt förebyggande arbete här i området? 

Vilka är de vanligaste orsakerna till kontakt? 

Hur hittar besökarna till dig på familjecentralen? 

 

Att fånga upp dem som mår dåligt 

Hur vanligt är det att du kommer i kontakt med barn och föräldrar som mår dåligt?  

Händer det att du gör en anmälan till socialtjänstens myndighetsutövande del på grund av oro 

kring ett barn? 

 

3. Utvärdering 
Hur ser resultatet av ditt socialt förebyggande arbete ut? 

Vad får du för respons av de föräldrar som besöker dig? 

Gör du några utvärderingar? 
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4. Möjligheter och svårigheter 
Vilka möjligheter är förenade med ditt arbete?  

Vilka svårigheter är förenade med ditt arbete? 

Vad anser du är positivt med ditt arbete? 

Vad anser du är negativt med ditt arbete? 

 

Avslutande reflektioner 

Anser du att du har tillräckligt med resurser för att utföra ett bra arbete? 

Vad har du i övrigt för tankar, erfarenheter och reflektioner kring ditt socialt förebyggande 

arbete på familjecentralen? 

Är det någonting jag glömt fråga dig om? 

Är det någonting som du skulle vilja tillägga? 
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Bilaga 2 

AKTUELLA LAGRUM 
 
Socialtjänstlagen och Barnkonventionen utgör aktuella lagrum när det handlar om socialt 

förebyggande arbete med barnfamiljer. Här nedan följer ett antal utdrag ur dessa lagar, som 

visar hur det svenska samhället ser på det socialt förebyggande arbetet.  

 

Socialtjänstlagen (2001:453) 
Socialt förebyggande och uppsökande arbete inom ramen för socialtjänsten är en lagstadgad 

skyldighet för kommunen. Arbetet som beskrivs ska utövas för att stödja barns utveckling, 

och ska bedrivas med respekt för individens självbestämmande. Det handlar bland annat om 

att informera om socialtjänsten i kommunen, erbjuda hjälp och frigöra resurser. Det bör dock 

poängteras att socialtjänstlagen är en målsättningsparagraf. Det innebär att kommunerna till 

stor del kan välja själva hur mycket de vill satsa på förebyggande arbete, samt på vilket sätt de 

vill uppnå målen som regleras i lagen. En enskild individ kan inte ansöka om förebyggande 

arbete. Detta eftersom lagtexten inte för med sig någon rättighet för den enskilde, utan enbart 

en förpliktelse för kommunen. I det förebyggande arbetet finns inte några krav på 

dokumentation (Lundström Mattsson, 2004). 

 

1 kap. Socialtjänstens mål 

1 § Samhällets socialtjänst skall på demokratins och solidaritetens grund främja människornas 

- ekonomiska och sociala trygghet 

- jämlikhet i levnadsvillkor 

- aktiva deltagande i samhällslivet 

 

Socialtjänsten skall under hänsynstagande till människans ansvar för sin och andras sociala 

situation inriktas på att frigöra och utveckla enskildas och gruppers egna resurser.  

Verksamheten ska bygga på respekt för människornas självbestämmanderätt och integritet. 

/---/ 

 

3 kap. Socialnämndens uppgifter 

1 § Till socialnämndens uppgifter hör att 

- göra sig väl förtrogen med levnadsförhållandena i kommunen, 
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- medverka i samhällsplaneringen och i samarbete med andra samhällsorgan, organisationer, 

föreningar och enskilda främja goda miljöer i kommunen 

- informera om socialtjänsten i kommunen 

- genom uppsökande verksamhet och på annat sätt främja förutsättningarna för goda 

levnadsförhållanden, 

/---/ 

4 § Socialnämnden skall i den uppsökande verksamheten upplysa om socialtjänsten och 

erbjuda grupper och enskilda sin hjälp. När det är lämpligt ska nämnden härvid samverka med 

andra samhällsorgan och med organisationer och andra föreningar. 

/---/ 

 

5 kap. Särskilda bestämmelser för olika grupper 

Barn och unga 

1 § Socialnämnden skall 

- verka för att barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, 

- i nära samarbete med hemmen främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom, 

- med särskild uppmärksamhet följa utvecklingen hos barn och ungdom som har visat tecken 

till en ogynnsam utveckling, 

- aktivt arbeta för att förebygga och motverka missbruk bland barn och ungdom av 

alkoholhaltiga drycker, andra berusningsmedel eller beroendeframkallande medel samt 

dopningsmedel, 

- i samarbete med hemmen sörja för att barn och ungdom som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver och, om hänsynen till den unges bästa 

motiverar det, vård och fostran utanför det egna hemmet, 

- i sin omsorg om barn och ungdom tillgodose det särskilda behov av stöd och hjälp som kan 

finnas sedan ett mål eller ärende om vårdnad, boende, umgänge eller adoption har avgjorts. 

 

1 a § Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 

samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av 

uppgifter gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av sekretesslagen 

(1980:100). Nämnden skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. Lag 2003:407. 
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Barnkonventionen 
Barns familjesituation är grundläggande för dess utveckling, och familjen bör få hjälp att 

främja en positiv utveckling hos barnet. Detta påpekas i inledningen till FN:s konvention om 

barns rättigheter. Det är främst föräldrarna som har ansvar för barnens uppväxt, men även 

samhället. I Barnkonventionens artikel 24 påpekas behovet av att satsa på föräldrastöd. 

Konventionsstaterna ska enligt denna artikel bland annat utveckla förebyggande hälsovård 

och föräldrarådgivning. Även artikel 19 påpekar vikten av föräldrastöd. Där står att 

konventionsstaterna ska företa alla lämpliga åtgärder för att skydda barnet mot alla former av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, misshandel eller utnyttjande, innefattande 

sexuella övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, då barnet är under föräldrarnas eller 

annan persons vård. I artikel 19 står även att sådana skyddsåtgärder bör på ett lämpligt sätt 

även omfatta upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem som har 

hand om barnet nödvändigt stöd, samt andra former av förebyggande åtgärder. Det finns alltså 

skäl för samhället att satsa på generellt föräldrastöd. Det är viktigt att stödet sätts in i ett tidigt 

skede och att det följer föräldrarna under barnets hela uppväxt. Detta eftersom barnets ålder, 

mognad och förhållanden i dess miljö varierar, och skapar problem och möjligheter som 

förändras vartefter (Andersson, et.al., 2003). 
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