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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

År 2008 presenterade Socialstyrelsen med regeringens uppdrag en nationell kartläggning och 

kunskapsöversikt över familjecentraler i Sverige. Regeringen har inte ännu i dags datum 

fastställt vad en familjecentral eller familjecentralsliknande verksamhet är, samt vilka parter 

eller verksamheter den ska innehålla för att få benämna sig som en familjecentral. Men 

Socialstyrelsen framställer i sin kartläggning familjecentralen som en samlokalisering av 

mödrahälsovård (MVC), barnhälsovård (BVC), öppen förskola samt socialtjänst för ett 

samarbeta med målsättningen att främja barns hälsa och utveckling genom ett förebyggande 

arbete samt föreslår att alla de fyra basverksamheterna ska finnas representerade för att få 

benämna sig som en familjecentral (Socialstyrelsen, 2008). Socialstyrelsen konstaterar vidare 

efter sin forskningsgenomgång av familjecentraler i Sverige att det finns kunskapsbrister 

gällande familjecentralers verksamheter samt effekter av denna. Det finns därför ett behov av 

ytterligare forskning kring familjecentraler och dess verksamheter, ett ansvar som primärt bör 

åligga den akademiska forskningen enligt Socialstyrelsen (a.a.).  

 

I en FoU rapport från 2007 (Enell, 2007) konstateras att socionomens roll förmodligen är den 

mest omdiskuterade på familjecentralen utifrån de studier som rapporten undersökt. En av 

anledningarna handlar om att det tidigare funnits svårigheter hos de övriga yrkeskategorierna 

som finns representerade på familjecentralen att samarbeta med socialtjänsten, något som 

förväntas underlättas med en verksam socionom på familjecentralen. En annan bakgrund till 

diskussionerna handlar om en socionom enbart ska fungera förebyggande i sitt sociala arbete 

på familjecentralen alternativt om socionomen även ska ta med sig en myndighetsutövning in 

på familjecentralen. Det verkar också finnas viss förvirring hur verksamma från det sociala 

arbetet ska tituleras på familjecentralen, de kan benämnas som socionomer, socialsekreterare, 

föräldrarådgivare alternativt sociala rådgivare utifrån de studier som rapporten gått igenom 

(Enell, 2007). Förebyggande arbete är en central utgångspunkt för familjecentralernas 

praktiska arbete där de fyra basverksamheterna bidrar med sin yrkeskompetens utifrån tre 

inriktningar vilka är hälsa, pedagogik samt socialt arbete. Det förebyggande arbete på 

familjecentralen syftar till att motverka att oönskade beteende utvecklas hos barnet och deras 

vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2008).  
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1.2 Problemformulering 

Eftersom det i dagsläget finns relativt få vetenskapliga studier som beskrivit familjecentralers 

verksamhet och i synnerhet om socionomen anser sig kunna bedriva ett socialt förebyggande 

arbete på familjecentralen anses det därför vara intressant att studera vidare. Den 

forskningsfråga som valts att studera inom ramen för den här uppsatsen är: 

1.2.1 Forskningsfråga 

Har yrkesverksamma socionomer på familjecentraler möjlighet bedriva ett socialt 

förebyggande arbete där? 

1.3 Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att utforska om socionomer verksamma inom ett antal 

familjecentraler i Jämtlands län anser sig kunna bedriva ett socialt förebyggande arbete på de 

aktuella familjecentralerna. Detta kommer att studeras utifrån insats-, resurs-, tids- och 

rollperspektiv. 

 

Frågeställningar 

• Vilka insatser erbjuder socionomerna inom ramen för familjecentralernas 

förebyggande arbete? 

• Anser socionomerna att de har tillräckligt med resurser för att bedriva ett 

förebyggande socialt arbete på familjecentralerna? 

• Anser socionomerna att de förfogar över tillräckligt med tid på familjecentralerna för 

att bedriva ett förebyggande socialt arbete? 

• Upplever socionomerna att deras roll som socionom är tydlig på familjecentralen? 

1.4 Definitioner 

Här följer två definitioner, en som beskriver vad en familjecentral är samt en definition av 

socialt förebyggande arbete. 

1.4.1 Vad är en familjecentral  

Familjecentralen är inget vedertaget begrepp eftersom det inte i dagsläget finns någon klar 

och entydig definition av verksamhetens organisation eller innehåll (Hjortsjö, 2005). 

Socialstyrelsen definierar dock familjecentralen av att mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen 

förskola samt socialtjänst har samlokaliserats för att samverka i förebyggande arbete i syfte 
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för att främja barns hälsa och utveckling i ett tidigt stadium, vilket även är den vanligaste 

förkommande formen av en familjecentral. Basverksamheterna utgår från tre 

verksamhetsområden, vilka är hälsa, pedagogik samt socialt arbete. Den huvudsakliga 

målgruppen som familjecentralen vänder sig till är utifrån verksamheterna blivande föräldrar 

samt familjer med barn i åldern från noll till fem år (Socialstyrelsen, 2008).  Föreningen för 

familjecentralers främjande (FFFF) definierar familjecentralen som en mötesplats för 

barnfamiljer. Syftet med verksamheten är att utifrån familjens hela livssituation underlätta för 

en god hälsa hos både barn och deras 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 (www.familjecentraler.se) 

På familjecentralen arbetar flera olika yrkeskategorier sida vid sida kring barnen och deras 

föräldrar. Förutom de fyra basverksamheterna som består av sjuksköterskor, barnmorskor, 

förskolelärare samt socionomer förkommer också psykologer, fritidsledare, familjerådgivare 

och läkare på familjecentralen. Kännetecknande för familjecentralerna är att de har två 

huvudmän, det vill säga kommun och landsting, vilka har samordnat sina resurser för 

möjliggöra ett tvärfackligt samarbete. Samverkan mellan de yrkeskategorier som finns 

representerade på familjecentralen är en förutsättning för ett fungerande praktik på 

familjecentralen. Målet med att samla olika typer av yrkesgrupper på ett och samma ställe är 

att genom samlokaliseringen upptäcka och tillgodose hjälpbehov på ett effektivare sätt än om 

respektive yrkesgrupp erbjudit hjälpen var för sig (www.familjecentraler.se). 

1.4.2 Socialt förebyggande arbete 

En definition av ordet förebygga är att försöka förhindra att något som inte är önskvärt i 

samhället blir förkommande. Det som ska förebyggas kan till exempel vara ett beteende vilket 

även i en förlängning kan leda till att ett problem skapas. För att något ska bli förebyggande 

krävs att det finns något oönskat som ska förebyggas samt att problemet som ska förebyggas 

är av sådant slag att det finns en tro att det kan åtgärdas. Ibland används begreppet 

förebyggande synonymt med begreppet tidiga insatser. Begreppet tidiga insatser är vanligt 
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förekommande i organisationer som arbetar förebyggande tillexempel öppna förskolor och 

familjecentraler. För att det att lyckas inom exempelvis det socialt förebyggande arbetet är det 

väsentligt att de förebyggande insatserna förekommer på flera olika nivåer. De benämningar 

som vanligtvis används för det förebyggande arbetet på de olika nivåerna är primärt, 

sekundärt samt tertiärt förebyggande arbete. Det primärt förebyggande arbetet är insatser som 

riktar sig till hela befolkningen alternativt stora delar av den och syftar till att förhindra att 

olika problem uppstår. Det sekundärt förebyggande arbetet riktar sig till vissa behovsgrupper i 

samhället som bedöms vara i behov av mer riktade insatser. Det som benämns som det tertiärt 

förebyggande arbetet är det som riktar sig till enskilda individer som är behov av exempelvis 

någon stöd- eller hjälpinsats (Ander, m.fl. 2005). En studie som undersökt tre familjecentraler 

i Stockholms län konstaterade att socionomens förebyggande arbete sker på alla de tre 

nivåerna inom familjecentralen men att de två senare nivåerna av förebyggande arbete kräver 

mest resurser och tid för att bedriva. Samma studie konstaterade att en verksam socionom 

inom familjecentralen kan utföra ett fruktbart socialt förebyggande arbete inom ramen för 

familjecentralens verksamhet vilket en akutstyrd socialtjänst har svårt att utföra på samma sätt 

(Lundström-Mattsson, 2004). 

1.5 Familjecentralernas framväxt 

Att börja arbeta samverkande för att främja barns hälsa och utveckling aktualiserades på 

1960-talet i Sverige. Barnomsorgen och vården började då arbeta mer samordnande i sina 

insatser kring barn i samband med att vården och omsorgen blev allt mer professionaliserad. 

Under 1970-talet startades allt fler vårdcentraler och förskolor upp i landet och i samband 

med det också de första föräldrautbildningarna för blivande föräldrar. År 1972 lags det första 

förslaget fram om samlokaliserade verksamheter för små barn och deras föräldrar, vilket då 

innefattade den sociala barnavården, mödra- och barnavårdscentralerna samt den öppna 

förskolan vilka fick namnet familjeservicecentraler. Syftet med familjeservicecentralerna var 

att utveckla och integrera samarbetet mellan hälso- och sjukvården samt socialvården. En 

föregångare till dagens familjecentraler startades under 1970-talet upp i Göteborg vilken 

senare fick namnet Göteborgsmodellen. Denna modell innebar att också socialsekretare ingick 

i arbetslaget på familjeservicecentralen tillsammans med mödra- och 

barnhälsovårdspersonalen. Det utvecklades däremot ingen betydande samlokalisering av de 

fyra basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt socialtjänst. 

Den första familjecentralen som hade alla de fyra basverksamheterna representerade likt 

många familjecentraler har idag utvecklades i Stockholm i början på 1990-talet och fick 
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namnet Stockholmsmodellen. Under 1990-talet inrättade även folkhälsoinstitutet ett nätverk 

för förebyggande insatser inom barnhälsovården. Nätverket gav förutsättningar och intresse 

för att etablera allt fler familjecentraler runt om i landet i kommunerna. Nätverket splittrades 

senare när folkhälsoinstitutet omvandlades till statens folkhälsoinstitut. I samband med det 

skapades Föreningen för familjecentralers främjande (FFFF) av då redan professionellt 

yrkesverksamma inom familjecentraler till syfte för att främja etablering och stöd för 

upprätthållande och skapande av nya familjecentraler i vårt land. I dagsläget finns det 

omkring 131 familjecentraler alternativt familjecentralsliknande verksamheter runt om i 

Sverige (Socialstyrelsen, 2008).  

1.6 Tidigare forskning 

Här följer tidigare forskning kring ämnet familjecentraler och dess förebyggande arbete. Först 

presenteras en nationell genomgång följt av en internationell. 

1.6.1 Nationell forskning 

Socialstyrelsen presenterade 2008 med regeringens uppdrag rapporten Familjecentraler – 

Karläggning och kunskapsöversikt. I rapporten presenteras redan offentliggjorda 

utvärderingar och rapporter om familjecentraler samt familjecentralsliknande verksamheter. 

Socialstyrelsen konstaterar efter sin genomgång att det finns 131 familjecentraler eller 

familjecentralsliknande verksamheter i Sverige.  Vidare redogör Socialstyrelsen efter sin 

genomgång att det finns en stor variation hur familjecentraler är uppbyggda samt vilka parter 

som deltar i verksamheten runt om i landet. Socialstyrelsen menar dock att en samlokalisering 

av de fyra basverksamheterna mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola samt 

socialtjänst ger goda förutsättningar för samarbete och utveckling på familjecentralerna. 

Socialstyrelsen föreslår därmed att det är den fullt samlokaliserande verksamheten med de 

fyra basverksamheterna representerade som fortsättningsvis ska få benämna sig som en 

familjecentral. De rapporter och utvärderingar som publicerats visar på att familjecentralernas 

verksamhet uppfattas som öppen samt tillgänglig och därmed uppskattas av de familjer som 

besöker verksamheten enligt Socialstyrelsen. Vidare beskriver Socialstyrelsen att det är 

väsentligt att familjecentraler har en tydlig ledning ett tydligt uppdrag samt tillfredställande 

resurser för att det praktiska arbetet ska ha framgång på centralen. Socialstyrelsen konstaterar 

dock att det inte finns något nationellt stöd eller gemensam budget på familjecentralerna utan 

att det ofta istället är eldsjälar och lokala initiativ som bygger upp verksamheterna runt om i 

vårt land. Socialstyrelsen konstaterar vidare efter sin forskningsgenomgång att det finns stora 
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kunskapsbrister gällande familjecentraler som verksamhet samt effekter av denna och 

efterfrågar därför ett behov av ytterligare forskning kring ämnet familjecentraler 

(Socialstyrelsen, 2008).  

 

Sofia Enell presenterar i FoU-rapporten Kunskapsöversikt över familjecentraler en nationell 

kunskapssammanställning i syfte att besvara ett antal frågeställningar kring det som i olika 

sammanhang benämns som en familjecentral i Sverige. Efter kunskapsgenomgången 

konstaterar författaren att det inte finns någon samlad kunskap om familjecentraler i Sverige, 

de undersökningar som presenterats har istället studerat enskilda familjecentraler. Författaren 

redogör vidare för att det förebyggande arbetet på familjecentraler inte har undersökts i någon 

större omfattning. Författaren konstaterar vidare i sin genomgång för att familjecentraler med 

sin generella inriktning ofta har svårt nå familjer som är i behov av extra stöd alternativt 

familjer där båda föräldrarna är utlandsfödda. Vidare beskriver författaren att 

familjecentralernas organisation med de två huvudmännen kommun och landsting ofta medför 

en tröghet i beslut kring familjecentralernas verksamhet. De enskilda verksamheterna på 

familjecentralen har studerats i olika omfattning där socialtjänsten verksamhet är något mer 

återkommande enligt författaren. De undersökningar som behandlat socialtjänstens 

verksamhet har oftast behandlat effekten av om socialtjänsten tagit med sig 

myndighetsutövningen på familjecentralen eller ej skriver författaren. En slutsats som ofta är 

återkommande i dessa undersökningar är enligt författaren att en myndighetsutövande 

socionom arbetar mindre förebyggande på familjecentralen i jämförelse med en socionom 

som inte tar med sig myndighetsutövningen in på familjecentralen (Enell, 2007). 

 

Maria Hjortsjö har presenterat en avhandling med titeln Med samarbete i sikte – Om 

samordnade insatser och samlokaliserade familjecentraler. Syftet med avhandlingen var att 

förstå innebörden av samarbete mellan personal från olika organisationstillhörigheter i den 

samlokaliserade verksamheten familjecentraler. Föremål för undersökningen var Yby 

familjecentral. Författaren slutsatser med avhandlingen är att samverkan på familjecentralen 

mellan de olika verksamheterna som finns representerade där är av enklare former. 

Anledningen till att det ser ut så är enligt författaren att de olika verksamheterna på 

familjecentralen är i behov av närhet för att samarbeta, men att även närheten skapar ett behov 

av distans för att bevara varje yrkeskategori profession enligt henne. Författaren redogör 

vidare för att familjecentralen snarare förstärker verksamheternas olikheter än förenar dem 
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samt att personal på familjecentralen har kvar sin tillhörighet till de organisationer som de 

härstammar ifrån, bland annat socialtjänsten (Hjortsjö, 2005).  

  

I FoU-rapporten Socialt förebyggande arbete – med familjecentralen som arena har 

författaren Åsa Lundström-Matsson studerat yrkesverksamma socionomer på tre 

familjecentraler i Stockholms län. Syftet med rapporten var att undersöka hur de verksamma 

socionomerna beskriver sitt förebyggande arbete och hur väl detta sedan överenstämmer med 

den aktuella forskningen samt samhällets ambitioner kring det socialt förebyggande arbetet 

som vänder sig till barnfamiljer. Undersökningen visade socionomernas teoretiska 

utgångspunkter var salutogent, systemteoretiskt samt psykodynamiskt enligt författaren. 

Författaren redogör vidare för att socionomernas praktiska arbete främst handlande om att 

erbjuda stödjande samtal, nätverkskapande verksamheter, strukturerade föräldraprogram samt 

samspelsmetodiken Marte-meo. Kontakterna med familjerna beskriver författaren som 

varierande, det kunde handla om både kortsiktiga och långsiktiga stödinsatser av olika slag. 

Socionomernas arbetssätt framställer författaren därmed som övergripande och flexibelt 

utifrån en helhetssyn. Författaren beskriver vidare att de familjer som socionomerna möter på 

familjecentralen kommer från alla samhällsklasser med en viss dominans av 

låginkomsttagare. Sammantaget konstaterar författaren i sin rapport att socionomerna har en 

bred målgrupp, hämtar inspiration från flertalet teoribildningar samt använder sig av flera 

metoder i sitt praktiska sociala arbete på familjecentralerna (Lundström-Matsson, 2004).   

 

Birgitta Berg-Wikander har med uppdrag från Stiftelsen Allmänna Barnhuset författat skriften 

Familjecentralen – integrerad verksamhet för barnets bästa. Syftet med skriften var att 

analysera och beskriva den kunskap som finns om bakgrunden kring familjecentralers 

tillkomst, hur de har utformats utifrån ett urval av utvärderingar under åren 1998-2005 samt 

den nya organisationens möjligheter och begränsningar. Sammantaget konstaterar författaren 

efter sin genomgång att det finns goda möjligheter för familjecentraler att stödja och hjälpa 

familjer i samband med graviditet och vid barnets tillkomst i familjen, även om det finns 

begränsningar i verksamheten. Författaren redogör vidare för att målgruppen för 

familjecentralers verksamhet i första hand är föräldrarna eftersom barnen oftast är mellan noll 

till ett och halvt år. Vidare redogör författaren att det inte finns några effektutvärderingar av 

familjecentralers verksamheter men understryker ändå att vi vet från annat håll att 

förebyggande arbete riktat mot barnfamiljer är ett framgångsrikt koncept. Författaren skriver 

att samverkan är en viktig förutsättning för familjecentralens praktiska arbete, men att det tar 



 12 

tid att genomföra en fruktbar samverkan yrkeskategorierna emellan. Utifrån sin genomgång 

beskriver författaren avslutningsvis att de etiska frågorna är en utmaning för familjecentraler, 

när det gäller bland annat yrkesetiken genom till exempel sekretessfrågor yrkeskategorierna 

emellan (Berg-Wikander, 2006).  

1.6.2 Internationell forskning 

Socialstyrelsen skriver i sin rapport Familjecentraler – Kartläggning och kunskapsöversikt att 

länders olika uppbyggnad av välfärdssystemet ger olika förutsättningar och inriktningar för 

det psykosociala arbete som riktar sig till barnfamiljer, vilket medför att jämförelse länder 

emellan försvåras. Enligt Socialstyrelsen finns det dock både i Storbritannien, Frankrike och 

Grekland verksamheter som till viss del påminner om de familjecentraler som återfinns i 

Sverige.  Dessa verksamheter skiljer sig från den svenska genom att de är mer inriktade på 

sociala verksamheter snarare än hälsofrämjande och beskrivs istället ofta som sociala 

stödcenter för familjer. När det gäller det förebyggande arbetet finns det både i USA samt 

Storbritannien verksamheter som påminner om de svenska familjecentralernas förebyggande 

arbete enligt de studier som Socialstyrelsen gått igenom. Skillnaden är att dessa verksamheter 

inte riktar sig till hela befolkningen utan istället endast fattiga familjer för att tillgodose barns 

behov och utveckling. Familjecentralsliknande verksamheter återfinns också i några av våra 

nordiska grannländer enligt Socialstyrelsen. Både i Norge och i Finland finns det 

verksamheter som liknar den svenska modellen.  Studier i Norge visar att familjecentralen har 

bidragit till att värna om barns psykiska hälsa, även om det praktiska arbete där inte varit helt 

okomplicerat. Ökad samverkan yrkeskategorier emellan, ökad tillgänglighet samt ökad 

brukarmedverkan är något som efterfrågas i Norge enligt Socialstyrelsen.  I övrigt konstaterar 

Socialstyrelsen efter sin internationella genomgång att det är svårt att återfinna verksamheter 

som liknar de svenska familjecentralerna och dess verksamheter (Socialstyrelsen, 2008).  
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2. Metod 

2.1 Val av metod 

För att besvara syftet och frågeställningarna med den här undersökningen metodmässigt 

genomfördes en genomgång av relevant litteratur för att finna en lämplig metod. Forskning 

kan ses utifrån kvalitativa alternativt kvantitativa metoder. För att på bästa sätt kunna besvara 

syftet och frågeställningarna med den här undersökningen framstod den kvalitativa metoden 

som mest fördelaktig att använda. Larsson beskriver den kvalitativa metoden som 

”forskningsstrategier som ger beskrivande kvalitativ data om individens eller aktörens 

skrivna eller verbala utsagor samt observerbara handlingar” (Larsson, sid. 91, 2005). 

Avsikten var att få fram kvalitativ data med beskrivande berättelser. Syftet var att belysa våra 

respondenternas egna tankar, erfarenheter samt kunskaper om det valda problemområdet. 

Vidare kan den kvalitativa metoden ses utifrån induktivt alternativt deduktivt perspektiv enligt 

Larsson, m.fl. Det induktiva perspektivet kan ses utifrån att teorier och begrepp växer fram ur 

det insamlade empiriska materialet medan ett deduktivt perspektiv handlar om att använda 

flera teorier som styr insamlingen av data. Larsson, m.fl. menar att både teori och empiri är 

lika viktigt i en forskningsprocess, men att den induktiva strategin kan ses utifrån ett 

kvalitativt förhållningssätt när det handlar om att belysa respondenternas egna ord samt deras 

beskrivna upplevelser (Larsson, m.fl. 2005). Den här studien handlar till stora delar om att 

belysa de yrkesverksamma socionomerna som är kopplade till familjecentralernas verksamhet 

och hur de upplever sin situation utifrån de temaområden som skapades på förhand. Utifrån 

undersökningens syfte och frågeställningar har en induktiv strategi stått till grund för 

undersökningen.  

 

Vidare beskriver Larsson, m.fl. att när kvalitativ forskning genomförs är det av stor relevans 

att presentera vilken vetenskapsfilosofi som forskningen vilar på. Författaren beskriver ett 

antal perspektiv däribland det hermeneutiska perspektivet. Detta perspektiv syftar till att 

förstå en texts mening (Larsson, m.fl. 2005). Utifrån undersökningens syfte och 

frågeställningar samt inriktning valdes det hermeneutiska perspektivet eftersom det ansågs 

vara mest tillämpbart för att besvara syftet och frågeställningarna.  

 

Vidare redogör Larsson m.fl. ett tillvägagångssätt av en intervju som spelas in på band för 

underlag för utskrift. Utskriften av materialet kan sedan ligga till grund för tolkningen. 
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Tolkningen av textens mening kännetecknas av den hermeneutiska cirkeln. Denna process 

kan ses som en växelverkan mellan helheten till delarna och vice versa (Larsson, m.fl. 2005). 

Respondenternas utsagor har spelats in på band för att sedan transkriberas. De transkriberade 

svaren från respondenterna har därefter satts in i en matris (se bilaga 2) för att sedan 

analyseras. 

 

Kvale framhåller att det inte finns en standardmodell för textanalys som bland annat beror på 

texternas variation i komplexitet och rikedom. Men till trots lyfter författaren fram ett antal 

generella metoder för analys. Där ibland ”kategorisering, koncentrering, narrativ struktur, 

djuptolkning och ad hoc-taktik” (Kvale, sid.165, 1997). För att analysera den text som 

frambringades av intervjumaterialet användes analysmetoden meningskategorisering. Kvale 

menar att denna form av analysmetod lämpar sig väl för att upptäcka förekomsten av ett 

fenomen. Genom kategoriseringen kan en stor textmassa reduceras ner till ett mer hanterbart 

omfång (Kvale, 1997). När meningskategoriseringen var genomförd presenterades materialet i 

resultat och analysdelen. Utifrån analysen skapades ett antal underkategorier som framstod 

som mer frekvent återkommande utifrån respondenternas utsagor. Dessa skapade 

underkategorier ställdes i sin tur mot den tidigare forskningen kring ämnet om 

familjecentraler. 

 

Repstad lyfter fram den kritik som framhållits mot intervjuer som datainsamlingsmetod är att 

den är allt för idealistisk och individualiserad. Men författaren omnämner på samma gång att 

det inte enbart ska ses som kritik utan mer som en påminnelse då materialet analyseras och 

tolkas (Repstad, 1999). Vidare tar Kvale upp att vid ett hermeneutiskt förfaringssätt vid analys 

ska en viss reservation göras eftersom att det råder en skillnad mellan litterära texter och 

texter som frambringas genom transkribering (Kvale, 1997). Vi vill med detta resonemang 

skapa en inblick i och en förståelse för den komplexitet kvalitativ metod har inneboende i sig. 

Denna komplexitet har vi varit väl medvetna om och diskuterat ingående under hela 

forskningsprocessen. 

2.2 Vår förförståelse 

Larsson m.fl. lyfter fram vikten av att i en kvalitativ studie redogöra för forskarnas erfarenhet, 

utbildning och teoretiska perspektiv. Det som på ett avgörande sätt kan påverka studiens 

datainsamling, analys eller tolkning skall framgå (Larsson, m.fl. 2005). Den erfarenhet som vi 

hade på området är bland annat att vi deltog på en informationsträff där yrkesverksamma 
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inom familjecentraler inom Jämtlands län hade samlats. Detta gav oss insikt i och kunskaper 

om vilka socionomer som är yrkesverksamma vid familjecentraler i Jämtlands län. Vidare har 

en av oss skrivit en forskningsöversikt kring området som omfattande 7,5 högskolepoäng 

medan den andra av oss kände till verksamheten till namnet men inte dess innehåll. 

2.3 Urval av respondenter 

För att få god datainsamling har vi använt oss av maximerat urval för valet av respondenter. 

Larsson definierar detta urvalsförfarande på följande sätt: ”Maximerat urval som beskriver 

vanliga fall som rimligen speglar de olika variationerna som kan finnas av fenomenet” 

(Larsson, sid.103, 2005). Vi hade även krav på att våra respondenter skulle inneha en 

socionomexamen och att de var eller hade varit yrkesverksamma på familjecentraler i 

Jämtlands län.  

2.4 Etiska överväganden 

Halvorsen beskriver hur forskaren på ett systematiskt kan identifiera de etiska dilemman som 

kan uppstå under en undersökning. Författaren redogör för att det kan uppstå etiska dilemman 

under hela forskningsprocessen och omnämner tre faser: 

 

• Valet av forskningsuppgift/utformningen av problemställningen 

• Inhämtandet av personuppgifter/datainsamlingen  

• Förmedling och användning av forskningen (Halvorsen, sid.158, 1992). 

 

Detta har vi haft i åtanke genom hela forskningsprocessen och för vilka eventuella 

konsekvenser det kan innebära för respondenterna. Respondenterna har blivit avidentifierade i 

arbetet. Vidare har respondenterna fått våra namn, telefonnummer och e-postadresser om 

frågor från respondenterna sida skulle uppstå efter intervjutillfällena. 

2.5 Intervjuguide 

I utformningen av en intervjuguide beskriver Kvale att det finns ett antal nyckelfrågor 

som man bör beakta. De ledord som Kvale lyfter fram är vad, varför och hur, vilka har 

olika funktion i utformandet av en intervjuguide (Kvale, 1997). Detta har bland annat legat 

till grund för utformningen av intervjuguiden (se bilaga 3).  

 

 



 16 

2.6 Intervjugenomförande 

Intervjugenomförandet har genomförts med stor eftertanke. Larsson, m.fl. beskriver en 

intervjustrategi och vikten av att veta vad man söker för att kunna ställa de rätta frågorna 

samtidigt som det är viktigt att uppmuntra respondenten verbalt och med kroppsspråket under 

intervjutillfället. Vidare beskrivs vikten av att använda sig av uppföljningsfrågor (Larsson, 

m.fl. 2005). En intervju bör vara noga planerad med tydliga teman som ska beröras så att 

respondenten inte översköljs av allmänt löst prat. Vidare lyfter Repstad fram vikten av att ha 

en genomtänkt referensram för frågorna om man ska intervjua flera personer (Repstad, 1999). 

Detta har vi som intervjuare diskuterat igenom och lagt oss vinn om att följa så långt som 

möjligt vid varje intervjutillfälle. För att säkerställa respondenternas utsagor har vi använt oss 

av ljudupptagningsutrustning av god kvalitet. Alla intervjutillfällen har varit i enskilda rum 

som respondenterna själva har fått välja och på så sätt har vi så långt som möjligt försökt att 

skapa en trygg atmosfär. 

2.7 Sökning 

För att få svar på syftet och frågeställningarna har en systematiserad sökning gjorts i olika 

databaser för att få en överblick av forskningsläget kring ämnet familjecentraler. Vi använde 

ordet ”familjecentral*” och gjorde en sökning i databaserna, LIBRIS, DIVA, Google scholar 

samt FoU (Forskning och Utveckling). Sökningen genomfördes (2008-11-21)  i LIBRIS och 

resulterade i 22 träffar. I DIVA gav sökningen (2008-11-21) med samma ord och trunkering 

fem träffar. Sökningen (2008-11-21) i Google scholar gav 113 träffar. Därefter gjordes en 

sökning (2008-08-21) i FoU (Forskning och Utveckling) som gav en träff. 

2.8 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 

Verifiering av kunskap ställs oftast inom samhällsvetenskapen och då i relation av begrepp 

som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet. Dessa begrepp har fåt en position som 

vetenskapens heliga triangel (Kvale, 1997). Larsson, m.fl. menar att hög validitet avser att vi 

så nära som möjligt mäter det vi avser att mäta medan reliabilitet avser att mäta så stabilt som 

möjligt med rätt mätinstrument (Larsson, m.fl. 2005).  

2.8.1 Reliabilitet 

Kvale beskriver att en viktig förutsättning för reliabiliteten är att frågorna är tydligt 

formulerade. Detta ställer höga krav på frågornas utformning och precision (Kvale, 1997). Då 

förförståelsen om familjecentralerna i Jämtlands län var relativt begränsad ledde det till att 
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frågorna i intervjuguiden fick en mer öppen karaktär. Kvale menar att hög reliabilitet bland 

annat styrs av att inte störas av variationer av bland annat tid, plats eller intervjuare (Kvale, 

1997). För att undvika detta fick alla respondenter välja plats där intervjun skulle äga rum, det 

resulterade att fyra av respondenterna valde sin arbetsplats där vi satt avskilt. En respondent 

valde Mittuniversitetet som intervjuplats där vi satt i ett enskilt rum. Vår egen påverkan ville 

vi minimera genom att den ena av oss fick intervjua två respondenter medan den andra 

intervjuade tre respondenter. Vidare så frågade vi efter avslutat temaområde den andra av oss 

om det fanns några fördjupningar, detaljer eller förtydligande på det enskilda temaområdet 

under själva intervjutillfället. På detta sätt skapade vi en extra kontroll för att minimera risken 

att missa väsentliga detaljer av intresse under intervjun. Vid transkriberingen har vi 

eftersträvat att transkribera allt som respondenterna har uttalat vid intervjutillfället. Vid själva 

analysförfarandet har vi analyserat hela materialet var för sig för att sedan diskutera våra fynd 

för att på så sätt öka reliabiliteten. 

2.8.2 Validitet 

Kvale menar att validitet till stor del handlar om ett giltigt argument som är hållbart, 

välgrundat, försvarbart, vägande och övertygande. Vidare redogör Kvale för att validiteten är 

beroende av forskarnas hantverksskicklighet med ett ständigt kontrollerande, ifrågasättande 

och teoretiskt tolkande av forskarna (Kvale, 1997). För att tillförsäkra forskningsprocessen en 

hög validitet har ett metodiskt och strukturerat tillvägagångssätt varit vägledande. Varje 

moment under forskningsprocessen har växt fram, diskuterats, förändras samt förbättras för 

att slutligen leda till en slutprodukt.  

2.8.3 Generaliserbarhet 

Kvale menar att några generella slutsatser i kvalitativa studier är mycket små om inte omöjligt 

att göra (Kvale, 1997). Denna studie som innehåller fem respondenter är allt för begränsad för 

att kunna dra några generella slutsatser utifrån materialets storlek. Istället kan materialet 

uppfattas som intressanta uppslag för eventuell vidare forskning. Repstad menar att de 

slutsatser som är för långtgående kan leda till att läsaren hakar upp sig på forskarens slutsatser 

och istället glömmer bort de beskrivande och analytiska grundvalen (Repstad, 1999). Den här 

undersökningen är av en deskriptiv karaktär. De gör att avsikten är inte är att presentera några 

generella slutsatser på komplexa fenomen utan istället belysa ett antal intressanta 

frågeställningar. 
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3. Resultat och Analys 

I resultat- och analysdelen följer först en kort presentation av de respondenter som deltagit i 

undersökningen. Därefter presenteras empirin, det vill säga respondenternas svar på 

respektive fråga kopplade till respektive huvudtema, vilka är insats, resurs, tid samt roll. 

Empirin har sedan bearbetats och analyserats där först underkategorier skapats utifrån det 

centrala och återkommande i respondenternas utsagor. De skapade underkategorierna har 

sedan analyserats genom att ställa materialet mot tidigare forskning kring ämnet 

familjecentraler utifrån socionomens perspektiv. 

3.1 Presentation av socionomerna 

3.1.1 Detta år tog socionomerna sin examen 

Respondent 1: År 1991 Respondent 2: År 1999 Respondent 3: År 2006 

Respondent 4: År 2000 Respondent 5: År 2004 

3.1.2 När blev socionomerna involverade i familjecentralernas 

verksamhet 

Respondent 1: År 2001 Respondent 2: År 2004 Respondent 3: År 2006 

Respondent 4: År 2006 Respondent 5: År 2007 

3.1.3 Hur ser socionomernas arbetstid ut på familjecentralen 

Respondent 1 beskriver följande: ”- Ungefär 50 procent av min totala arbetstid, så ungefär 

20 timmar i veckan”. 

 

Respondent 2 beskriver följande: ”- Till en början var vi två socialsekreterare som var där 

fyra timmar i månaden, sedan kom man fram till att det räckte med en socialsekreterare 

eftersom behovet inte ansågs vara tillräckligt stort för att ha två”. 

 

Respondent 3 beskriver följande: ”- Vi har en och en halv till två timmar i veckan om vi vill, 

det är inte riktigt fastställt… eftersom vi har två stycken socialsekretare så är vi där varannan 

vecka”. 

 

Respondent 4 beskriver följande: ”- Jag jobbar 20 procent av min totala arbetstid på 

familjecentralen som är fördelade på två eftermiddagar i veckan”.  
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Respondent 5 beskriver följande: ”- Ja, det som är bestämt uppifrån är att vi ska beräkna 3-4 

timmar i månaden på familjecentralen”.  

3.1.4 Har socionomerna ett eget kontor på familjecentralen  

Respondent 1 berättar följande: ”- Jag har ett kontor som jag delar med dom andra som 

jobbar här men det är mest jag som brer ut mig där”.  

Respondent 2 berättar följande: Svaret på frågan uteblev på grund av att frågan glömdes bort 

att ställas under intervjutillfället. 

Respondent 3 berättar följande: ”- Det har jag inte, jag sitter bara vid det stora bordet 

tillsammans med föräldrarna, så jag har inget eget rum”. 

Respondent 4 berättar följande: ”- Ja, jag har ett rum”.  

Respondent 5 berättar följande: ”- Nej, det har jag inte”.  

3.1.5 Vad anser socionomerna att deras huvudsakliga arbetsuppgifter är 

inom det sociala arbetet 

Respondent 1 berättar följande: ”- Jag är anställd av socialtjänsten. När jag inte finns på 

familjecentralen är jag knuten till socialtjänsten… där jag utreder faderskap och arbetar med 

förhandsbedömningar”.  

Respondent 2 berättar följande: ”- Som socialsekreterare gjorde jag utredningar utifrån de 

anmälningar som kom in på avdelningen för barn och unga, gjorde insatser och följde upp 

insatserna”. 

Respondent 3 berättar följande: ”- Jag utreder barn och ungdomsärenden, det är mest det, det 

är min huvudsakliga syssla”.  

Respondent 4 berättar följande: ”- Familjebehandling i barnfamiljer där det mesta av arbetet 

handlar om att bemöta föräldrar utifrån respektive ärende”.  

 

Respondent 5 berättar följande: ”- Det är att utreda barn som far illa, sen är det 

öppenvårdsinsatser”.  
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3.2 Insatser 

3.2.1 Vilka insatser erbjuder socionomerna på familjecentralen 

Respondent 1 beskriver följande: ”- Familjecentralen jobbar förebyggande så egentligen är 

det så att vi inte har några insatser här… är det familjer som jag ser behöver extra stöd så 

kan jag erbjuda dem de insatser som jag har inom socialtjänsten… vi vill kunna erbjuda en 

enkel och lätt hjälp här för att komma över svårigheterna... men jag kan även göra en 

bedömning utifrån min profession om man behöver inleda en utredning eller ej”.  

 

Respondent 2 beskriver följande: ”- På familjecentralen fanns möjlighet att informera om 

socialtjänstens olika stödinsatser till de övriga yrkesverksamma, det var nog ingen som 

frågade om dem fick sitta ensamma med mig för att dem var intresserade av att ansöka om 

något stöd”. 

 

Respondent 3 beskriver följande: ”- Främsta syftet med att jag finns på familjecentralen är 

att föräldrar ska lära känna mig och veta vem jag är… så att jag kan hänvisa vidare om 

behovet finns… sen har vi föreläsningar… 1-3 gånger per termin med olika teman… när vi 

sitter ner med familjerna och pratar”. 

 

Respondent 4 beskriver följande: ”- Ibland håller jag i teman där vi har bebisöppet en gång 

veckan. Föräldrar kan boka tid med för enskilda samtal på mitt rum… det kan vara 

rådgivning av olika slag. Jag är också den som kan informera och lotsa vidare till andra 

enheter inom socialtjänsten”. 

 

Respondent 5 beskriver följande: ”- Dels erbjuder jag konsultation mot de andra 

yrkeskategorierna… sen erbjuder jag möjlighet för en första träff på familjecentralen om 

föräldrar skulle önska det… och informerar om socialtjänsten och vad avdelningen för barn 

och unga har att erbjuda”. 

 

Efter bearbetning av resultatet om vilka insatser som socionomerna erbjuder på 

familjecentralen skapades underkategorierna information och hänvisa vidare samt skillnader 

i stödinsatser eftersom detta frekvent återkommer i socionomernas beskrivningar. 
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Information och hänvisa vidare 

Alla respondenterna beskriver att en stor del av de insatser som de erbjuder på 

familjecentralen handlar om att informera och hänvisa vidare om bland annat vilka 

stödinsatser som socialtjänsten har att erbjuda. Informationen och hänvisningen riktar sig till 

både de övriga yrkeskategorierna som finns representerade på familjecentralen samt till de 

familjer som besöker familjecentralen enligt respondenternas beskrivningar.  

 

Hjortsjö skriver att socialtjänsten strävar att på familjecentralen utföra ett generellt och 

grundläggande socialt arbete. Information i föräldragrupper eller närvaro i öppna förskolan är 

några exempel på hur socialsekreterarna presenterar socialtjänstens verksamhet på 

familjecentralen och vad det kan erbjuda där till exempel i form av öppenvårdsinsatser. Syftet 

med ett sådant förhållningssätt är att antalet ansökningar hos socialtjänsten ska öka och 

anmälningarna minska och på så sätt hindra att problem växer sig större i familjerna och att 

barn eventuellt måste tvingas till en placering utanför hemmet (Hjortsjö, 2005).  

 

Skillnader i stödinsatser 

I respondenternas beskrivningar om vilka insatser de erbjuder på familjecentralen 

framkommer det att de erbjuder stöd, men att stödinsatserna skiljer sig en del åt. Enligt 

respondent 2 och respondent 5 beskrivningar framkommer det att de inte erbjuder något 

specifikt stöd på familjecentralen utan att det istället handlar om att erbjuda stöd från 

socialtjänstens sida. Respondent 1, respondent 3 och respondent 4 beskriver också att de 

erbjuder stödinsatser från socialtjänsten verksamhet, men i deras beskrivningar framkommer 

det också att de erbjuder enklare stödinsatser direkt på familjecentralerna såsom exempelvis 

rådgivning, föreläsningar och temadagar. 

 

Socialstyrelsen skriver att regeringen inte har definierat vad en familjecentral alternativt 

familjecentralsliknande verksamhet är samt vilka parter eller aktiviteter den ska innehålla. 

Regeringen redogör endast för att målet med familjecentralens verksamheter är att utifrån hela 

familjens livssituation främja en god hälsa hos både barn och deras föräldrar. Kunskap som 

finns idag om familjecentraler i Sverige är inriktade på processer och samverkan på 

familjecentralen samt hur besökare och personal upplever verksamheten, men inga 

effektutvärderingar finns (Socialstyrelsen, 2008). Enligt Enell finns det av de skrifter som 

beskrivit familjecentralers syfte och historia i Sverige ingen tydlig och gemensam definition 

av vad en familjecentral är eller till vem den vänder sig mot (Enell, 2007). 
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3.2.2 Fördelen med att erbjuda insatser på familjecentralen enligt 

socionomerna 

Respondent 1 berättar följande: ”- Att jag kan informera föräldrarna som kommer till 

familjecentralen vilken hjälp som finns att tillgå… sen blir mötet annorlunda med familjerna 

på familjecentralen en om dom kommer till socialtjänsten… många av föräldrarna upplever 

att mötet här på familjecentralen inte är lika skrämmande som att komma till socialtjänsten”.  

 

Respondent 2 berättar följande: ”- Fördelen med att vi är där för att fånga upp familjerna i ett 

tidigt skede… och kunna erbjuda någon stödinsats i ett tidigt skede… andra fördelar är att de 

övriga yrkeskategorierna MVC, BVC och förskolelärarna kan rådgöra med socionomen om 

det finns någon oro kring en familj och även då konsultera det vidare anonymt… så jag ser 

bara fördelar, det är många vinster att finnas med ute på familjecentralerna”.  

 

Respondent 3 berättar följande: ”- En stor fördel är ju att många har en rädsla och en skräck 

för socialtjänsten… det jätteviktigt att vi finns där och visar upp oss… jag tror att man kan 

vinna mycket på att visa att man är vanlig människa”.  

 

Respondent 4 berättar följande: ”- Folk har ju olika behov och det är ju en fördel att kunna 

erbjuda det som behövs och ha möjligheten till det… tillexempel unga mammor som har 

möjlighet att rådfråga oss som jobbar här på familjecentralen… jag tror det små korta 

samtalen är värdefulla”.  

 

Respondent 5 berättar följande: ”- Fördelen är ju att det ofta blir mindre hotfullt för 

familjerna när jag kommer till familjecentralen… många känner nog att det att är en fördel 

att jag kan komma dit och få en kontakt där dom känner sig mer trygg”. 

 

Efter bearbetning av resultatet om fördelen med att erbjuda insatser familjecentralen enligt 

socionomerna skapades underkategorin familjecentralen en bra arena för bemötande 

eftersom detta är återkommande i socionomernas berättelser. 

 

Familjecentralen en bra arena för bemötande 

Respondent 1, respondent 3 och respondent 5 framhåller att familjerna som besöker 

familjecentralerna känner sig mer trygga och tillfreds där i jämförelse med när familjerna 
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besöker socialtjänsten. Socialtjänsten kan upplevas som mer hotfull och skrämmande för 

familjerna i jämförelse med familjecentralerna enligt respondenternas berättelser. Respondent 

4 betonar att familjecentralen är en bra plats för familjerna att rådfråga de yrkesverksamma 

som finns där. 

 

Socialstyrelsen skriver att socialarbetare kan avdramatisera den negativa uppfattning som ofta 

finns om socialtjänsten genom att finnas representerade på familjecentralen (Socialstyrelsen, 

2008). Enell beskriver att de familjer som besöker familjecentralerna är nöjda med den 

service som erbjuds där. Familjecentralers besökare har också beskrivit att det får ett öppet 

bemötande av personalen där samt att föräldrarna därför upplever att de har möjlighet att 

påverka och känna sig trygga på familjecentralen. Besökare som kommer i kontakt med 

socionomen på familjecentralerna upplever också denna typ av kontakt som mindre 

problematiskt i jämförelse med att besöka socialtjänsten (Enell, 2007). 

3.3 Resurser 

3.3.1 Vilka resurser kan socionomerna bidra med på familjecentralen 

Respondent 1 beskriver följande: ”- Jag tycker ju att socionomen hart breda kunskaper om en 

familjs situation och hur olika delar i samhället kan påverka familjen… på så sätt kan 

socionomen med sin kunskap komplettera de andra yrkesgrupperna som finns på 

familjecentralen”. 

 

Respondent 2 beskriver följande: ”- Att som socionom finnas ute på familjecentralen ser jag 

som en resurs och ett jättebra förebyggande arbete… Det var också enklare för som övriga 

yrkeskategorierna att naturligt ta kontakt med mig och dela med sig av information om 

familjerna när dem visste vem jag var… annars kan det tänkas att det dröjer längre innan 

dom tar sig för att lämna över uppgifter om familjerna”.  

 

Respondent 3 beskriver följande: ”- Jag tänker mycket att man bidra med det professionella 

nätverk som man har som socionom på familjecentralen… och vid behov ta dit olika typer av 

kompetenser alternativt hänvisa vidare… resursen är nog lite grann att vara som spindeln 

nätet”.  
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Respondent 4 beskriver följande: ”- Jag ser det som en stor samhällsresurs att vi sitter ihop i 

ett hus… där de fyra olika yrkeskategorierna tillsammans blir mycket effektivare än om vi 

skulle erbjuda stöd var för sig… det är ett otroligt bra förebyggande arbete”.  

 

Respondent 5 beskriver följande: ”- Jag ser det som en resurs att jag har kunskaper om vilka 

olika typer av insatser som socialtjänsten har att erbjuda… jag upplever i alla fall att dem 

andra yrkeskategorierna på familjecentralen ser det som en väldig resurs… att dom kontakta 

mig och eventuellt konsultera vidare om behovet finns”. 

 

Efter bearbetning av resultatet av vilka resurser som socionomerna kan bidra med på 

familjecentralen skapades underkategorin socionomkompetensen eftersom detta återkommer i 

socionomernas beskrivningar. 

 

Socionomkompetensen 

Både respondent 1, respondent 2, respondent 3 och respondent 5 beskriver att 

socionomkompetensen är en resurs som de kan bidra med på familjecentralen även om de 

beskriver det på lite olika sätt. Respondent 4 framhåller att det är en stor resurs att alla 

yrkeskategorierna samlats på en och samma plats, där de tillsammans blir effektivare i det 

praktiska arbetet på familjecentralen än om de erbjudit stödet var för sig. 

 

Hjortsjö redogör för att samarbete mellan olika yrkeskategorier behövs för att enskilda 

yrkeskompetenser ibland inte räcker till för att avhjälpa problem som individer ställts inför 

(Hjortsjö, 2005). Enell skriver att det som är mest positivt med samverkan på tillexempel 

familjecentralen är att personalen som finns representerad där får tillgång till varandras 

yrkeskompetenser vilket även motverkar till att rollkonflikter uppstår (Enell, 2007).  

Hjortsjö skriver vidare att den huvudsakliga tanken med samlokalisering av olika 

yrkeskategorier på familjecentraler är att sociala, medicinska och pedagogiska kompetenser 

ska ha nära till varandra samt vara lättillgängliga för familjerna (Hjortsjö, 2005).  

Socialstyrelsen framhåller dock att utmaningen för familjecentralerna i dagsläget handlar om 

att lyckas integrera de olika yrkeskategorierna på familjecentralen samt att samverka i 

aktiviteter utifrån de lokala behoven. Syftet med en sådan typ av integrering är att 

familjecentralerna ska kunna åstadkomma mer för familjerna än vad respektive yrkeskategori 

kan göra var för sig (Socialstyrelsen, 2008).  
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3.3.2 Anser socionomerna att de har tillräckligt med resurser för att 

utföra ett förebyggande socialt arbete på familjecentralen 

Respondent 1 berättar följande: ”- Jag tror att jag har bra förutsättningar… men det är en 

balansgång mellan olika arbetsuppgifter… ibland är det svårt att prioritera det förebyggande 

arbetet på familjecentralen då jag även utför utredningsarbete på socialtjänsten… det märks 

ganska fort om jag förlorar tid på familjecentralen då jag även tappar kontakten med 

föräldrarna ganska snabbt”. 

 

Respondent 2 berättar följande: ”- Det hade varit önskvärt att finnas mera tid ute på 

familjecentralen… för att på så sätt skapa en bättre kontakt med familjerna… mera tid på 

familjecentralen skulle innebära att familjerna på ett naturligt sätt tar kontakt med en… ju 

tidigare man kan fånga upp en familj ju bättre är det och ju mer gynnsamma förutsättningar 

blir det”. 

 

Respondent 3 berättar följande: ”- Jag vet inte, jag tror att det skulle betyda mycket om man 

någonstans fick lite mera riktlinjer och styrning… jag blev ju mer eller mindre inslängd i 

verksamheten… de föreläsningar och den information som jag bedriver på familjecentralen 

har jag själv kommit på… så jag tänker att det är en liten brist att ingen egentligen har 

berättat för mig vad jag ska göra där”.  

 

Respondent 4 berättar följande: ”- Jag tycker det skulle bli bättre om man kunde ha en 

socionom på familjecentralen i lika stor utsträckning som förskoleläraren finns där… så jag 

skulle vilja finnas där 75 procent istället”. 

 

Respondent 5 berättar följande: ”- Nej det tycker jag väll inte, för att det skulle vara ett mer 

idealiskt förebyggande arbete skulle man vara mer lättillänglig… familjerna har inget ansikte 

på mig utan bara mitt namn som står på en tavla hur dom kan nå mig… så det är den största 

bristen i resurser kan man säga”. 

 

Efter bearbetning av resultatet om socionomerna anser att de har tillräckligt med resurser för 

att utföra ett förebyggande socialt arbete på familjecentralen skapades underkategorin mer 

kontakt med föräldrarna efterfrågas eftersom det är återkommande i socionomernas 

berättelser. 
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Mer kontakt med föräldrarna efterfrågas 

Även om de utrycker det på lite olika sätt efterfrågar både respondent 2 och respondent 5 mer 

kontakt med föräldrarna än vad de har idag alternativt har haft för att kunna utföra ett 

förebyggande socialt arbete på familjecentralen. Respondent 1 redogör för att förlorar hon den 

tid hon har på familjecentralen så tappar hon även kontakten med föräldrarna ganska snabbt. 

Respondent 4 efterfrågar att få finnas med i familjecentralens verksamhet i lika stor 

utsträckning som förskoleläraren.  

 

Enell liknar familjecentralen med en mötesplats där barnfamiljerna träffar andra familjer samt 

den personal som finns representerad där. Genom ett sådant förhållningssätt upprättas 

kontakter mellan föräldrar, mellan föräldrar och personal för att på så sätt även ge möjlighet 

för en vidareutveckling utanför familjecentralens arena (Enell, 2007). Hjortsjö redogör för att 

de få kritiska röster som föräldrar har som besöker familjecentraler handlar om att utveckla 

familjecentralernas verksamheter. Föräldrarna efterfrågar framförallt att det ska bli lättare att 

komma i kontakt med den personal som finns representerad på familjecentralen, till exempel 

socionomen, fler verksamheter för fler åldrar samt större lokaler är annat som föräldrarna har 

efterfrågat (Hjortsjö, 2005). 

3.3.3 Vilka olika typer av resurser har socionomerna på familjecentralen 

Respondent 1 beskriver följande: ”- Ja resurserna är ju samarbetet med de övriga 

yrkeskategorierna… och jag som socionom är ju också en resurs på familjecentralen på så 

sätt att jag vet om vad socialtjänsten har att erbjuda för olika stöd- och hjälpinsatser… 

socionomkompetensen med dess bredd och min erfarenhet är ju också en resurs för mig i mitt 

arbete på familjecentralen”.  

 

Respondent 2 beskriver följande: ”- Resurserna var ju MVC, BVC och förskolelärarna som 

var tentaklerna ut och kunde fånga upp och hade ögon och öron att se med”. 

Respondent 3 beskriver följande: ”- Ja alltså att jag kan få dit andra för att informera eller 

så… sen har ju jag en ganska bra chef… skulle det vara något som jag skulle behöva på 

familjecentralen skulle jag nog få det… tillexempel om det är en bok som jag tycker är 

jättebra så skulle det vara ok att beställa den”.  

 

Respondent 4 beskriver följande: ”- Att vi är ett helt team som har samlats i ändamålsenlig 

lokal”. 
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Respondent 5 beskriver följande: ”- Ja, inte minst är det ju många olika typer av kunskap, ett 

ställe att utbyta erfarenheter och perspektiv… utifrån att vi ändå möts så många olika 

yrkeskategorier… jag tar med mig mycket därifrån som jag kan använda i mitt jobb här”. 

 

Efter bearbetning av resultatet av vilka olika typer av resurser har socionomerna på 

familjecentralen skapades underkategorin övriga yrkeskategorier eftersom detta återkommer i 

socionomernas beskrivningar. 

 

Övriga yrkeskategorier 

Respondent 1, respondent 2 och respondent 5 beskriver att den mest avgörande resursen som 

de har att tillgå på familjecentralen är de övriga yrkeskategorierna. Respondent 4 redogör för 

att den största resursen på familjecentralen är att de är ett helt team som har samlats i en och 

samma lokal. Respondent 3 skildrar att resursen är att hon kan få dit andra som kan informera 

på familjecentralen 

 

Hjortsjö beskriver att anledningar till att samla olika typer av yrkeskategorier på en 

familjecentral syftar till att vara till nytta för både familjer och personal som finns 

representerade på familjecentralen. Familjecentralen innebär också möjlighet för föräldrar att 

ta kontakt med de olika professioner som finns representerade där i ett tidigt skede, vilket 

även underlättar inslussning i ett ärende om det blir aktuellt. På så sätt löses olika 

arbetsuppgifter på ett effektivare sätt yrkeskategorierna emellan, vilket även uppfattas som en 

stor fördel av de representerade yrkeskategorierna på familjecentralen (Hjortsjö, 2005). 

Gärdsmo-Pettersson & Zeime framhåller vidare att den främsta vinsten av samverkan mellan 

olika yrkeskategorier på familjecentraler kring barn och deras familjer är att det ökar 

förmågan att upptäcka och tillgodose barnfamiljernas hjälpbehov på ett effektivare sätt. 

Samverkan yrkeskategorierna emellan innebär också bättre förutsättningar att skräddarsy 

lösningar för barnfamiljer med specifika behov (Gärdsmo-Pettersson & Zeime 2000). 
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3.4 Tid 

3.4.1 Såhär disponerar socionomerna sin tid vid ett vanligt arbetstillfälle 

på familjecentralen 

Respondent 1 berättar följande: ”- Det beror ju på, men tillexempel på måndagar då vi 

öppnar kl. 9:00 och stänger kl. 15:00 är jag här hela dagen tillsammans med barn och 

vuxna… då brukar vi laga mat tillsammans… det här att laga mat tillsammans det är ju ett 

tillfälle då man kan prata om andra saker”. 

 

Respondent 2 berättar följande: ”- Två timmar personalgruppsträff och två timmar i början i 

föräldragrupperna”. 

 

Respondent 3 berättar följande: ”- Ja, ofta så kommer jag ju dit och så hejar man på alla som 

är där… sen brukar jag sätta mig och så brukar vi fika tillsammans, så att man börjar prata 

lite grann om alltmöjligt, och ofta är det grejer som inte är direkt knutet till jobbet”. 

 

Respondent 4 berättar följande: ”- Då kan jag komma till familjecentralen vid förmiddagen 

och då är det bebisöppet… Sen har vi tema varje torsdag och då kan det vara jag som håller i 

det… Man ser till att det finns fika där man sitter tillsammans och då kan det bli små korta 

samtal med föräldrarna… Om de vill prata enskilt så kan de haffa mig och då kan vi göra det 

med en gång eller så bokar vi en tid”. 

 

Respondent 5 berättar följande: ”- Ja är ju där i första hand en och en halv timme på 

husmötena och då diskuterar man olika frågor som de andra yrkesgrupperna behöver 

konsultera kring… sen kan det ju vara information, det är ju nya saker som händer från 

socialförvaltningens sida… påminna dem om vad som finns att tillgå”.  

 

Efter bearbetning av resultatet av såhär disponerar socionomerna sin tid vid ett vanligt 

arbetstillfälle på familjecentralen skapades underkategorin skillnader i verksamheten 

eftersom detta återfinns i socionomernas berättelser. 

 

Skillnader i verksamheten 

Under vanligt arbetstillfälle på familjecentralen berättar både respondent 1, respondent 3 och 

respondent 4 att de finns med familjecentralens dagliga verksamhet vilket tillexempel 
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innefattar att fika och laga mat tillsammans med familjerna samt hålla i temadagar.  I 

respondent 2 och respondent 5 fall handlar det istället mer om att vid ett vanligt arbetstillfälle 

på familjecentralen informera och konsultera de övriga yrkeskategorierna som finns 

representerade på familjecentralen. Kontakten med familjerna verkar inte vara ett lika 

naturligt inslag i deras fall.  

 

Lundström-Mattsson beskriver att det finns flera exempel på att organisera en familjecentral 

med utgångspunkt från lokala skillnader (Lundström-Mattsson, 2004). Socialstyrelsen 

redogör för att familjecentraler inte är någon homogen verksamhet. Det finns stora skillnader i 

vilka yrkeskategorier som finns representerade på familjecentraler, vilka stödinsatser och 

gruppverksamheter de erbjuder i den dagliga verksamheten samt vilken åldersgrupp de vänder 

sig till (Socialstyrelsen, 2008).  

3.4.2 Anser socionomerna att de har tillräckligt med tid för att bedriva ett 

förebyggande socialt arbete på familjecentralen 

Respondent 1 beskriver följande: ”- Ja om det är så att den tiden jag har inte knappas in av 

annat som det ju lätt gör… men jag tror ju ändå att det är ett minimum”.   

 

Respondent 2 beskriver följande: ”- Nej man skulle önska att det var mycket mera tid… fyra 

timmar är alldeles för lite… skulle det vara vid något tillfälle man kunde fånga upp 

familjerna är det i de här skeendena när de ska få barn eller strax efter för då finns det 

mycket större möjligheter att hjälpa”. 

 

Respondent 3 beskriver följande: ”- Alltså eftersom det inte är någon som har uttalat att det 

ska vara förebyggande eller hur det ska vara överhuvudtaget. Så att som det känns nu så är 

det ju ok och att det är tillräckligt med tid… det handlar mer om kontakter och att prata och 

visa vilka vi är och då är en halv timme helt ok i veckan”.  

 

Respondent 4 berättar följande: ”- Nej jag skulle vilja har mer tid. Jag tror att man då skulle 

kunna göra mycket mera än vad man gör idag. Det är värt mycket att jobba förebyggande, 

jag tror att det skulle göra så att man slapp dyra kostnader senare”.  

 

Respondent 5 berättar följande: ”- Det beror hur man ser på det, den här grundtiden på tre 

till fyra timmar kan jag känna nej det är inte tillräckligt”. 
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Efter bearbetning av resultatet av anser socionomerna att de har tillräckligt med tid för att 

bedriva ett förebyggande socialt arbete på familjecentralen skapades underkategorin 

efterfrågar mer tid eftersom det återfinns i socionomernas berättelser. 

 

Efterfrågar mer tid  

Respondent 2, respondent 4 och respondent 5 efterfrågar mer tid för att kunna bedriva ett 

förebyggande socialt arbete på familjecentralen alternativt anser att tiden inte är tillräcklig för 

att kunna bedriva ett förebyggande socialt arbete. Respondent 1 skildrar att den tid som denne 

har att tillbringa på familjecentralen är ett minimum för att kunna bedriva ett förebyggande 

socialt arbete på familjecentralen. Respondent 3 redogör för en viss osäkerhet kring det 

förebyggande arbetet eftersom att ingen har uttalat om det ska vara ett förebyggande socialt 

arbete som ska bedrivas på familjecentralen eller hur de ska vara överhuvudtaget. 

 

Ander m.fl. redogör för att ett förebyggande arbete ska lyckas krävs de att insatserna utförs på 

flera olika nivåer (Ander, m.fl. 2005). Socialstyrelsen beskriver att det på familjecentralerna 

ofta förekommer en konflikt mellan de olika nivåerna i det förebyggande arbetet eftersom det 

riktade insatserna på individnivån som ofta utförs av socionomen på familjecentralen kräver 

mer tid och resurser (Socialstyrelsen, 2008). Hjortsjö redogör för socionomens arbete på 

familjecentralen ofta beskrivs som akutstyrt och de generella insatserna är styvmoderligt 

behandlande. Det är något som både socionomerna och övrig personal på familjecentralerna 

skulle vilja se en förändring av (Hjortsjö, 2005).  

3.5 Roll 

3.5.1 Är socionomernas roll tydlig på familjecentralen i jämförelse med 

de andra yrkeskategorierna som finns representerade där 

Respondent 1 beskriver följande: ”- Jag tycker ju det nu, men det är klart att det är lättare att 

vara BVC-sköterska, deras roll är ju tydligare… förskoleläraren är ju också mer tydlig än 

vad socionomen är… Men det känns som att det inte är otydligt vad min roll är för de andra 

yrkeskategorierna”.   

 

Respondent 2 beskriver följande: ”- Jag tycker det var jättebra sammanhållning och 

samverkan, vi hade jättebra dialog med varandra och spred kunskaper om varandras 

verksamheter och professioner på ett bra sätt… När det gäller familjerna så kan jag däremot 
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tänka hade man varit ute lite mer i verksamheten så kanske dom hade kunnat knacka på min 

axel, vi behöver sätta oss ner och prata, nu var det istället andra som fick ta emot det”. 

 

Respondent 3 beskriver följande: ”- Nej jag tror att min är mer otydlig, det är väldigt konkret 

vad barnmorskan gör och vad BVC-sköterskan och vad förskoleläraren gör, det är mer 

konkret… jag tror att vi är lite mer luddiga än de andra professionerna som finns 

representerade där… det är ingen som vet vad vi ska göra där, varför vi finns där, vi ska bara 

finnas där”. 

 

Respondent 4 beskriver följande: ”- Nej jag tror inte det, jag tror det är tydligare vad en 

barnmorska gör och vad en BVC-sköterska gör… men jag upplever att det är tydligt vad min 

roll är i relation till de övriga yrkeskategorierna på familjecentralen”. 

 

Respondent 5 berättar följande: ”- Ja, jag tror nog att det är ganska lika i mängd tydlighet för 

oss yrkesverksamma inom familjecentralen, jag tror däremot att det är en skillnad från 

familjerna sett, jag tror att de mer vet vad de kan förvänta sig av en BVC-sköterska på en 

familjecentral än jämfört med en socionom, det tror jag. I ett brukarperspektiv så skiljer det 

sig, det tror jag, jag träffar ju inga familjer på det sättet”. 

 

Efter bearbetning av resultatet av är socionomernas roll tydlig på familjecentralen i jämförelse 

med de andra yrkeskategorierna som finns representerade där skapades underkategorierna 

rollen otydlig emot familjerna och rollen tydlig emot övriga yrkeskategorierna eftersom det 

är återkommande i socionomernas berättelser. 

 

Rollen otydlig emot familjerna 

I alla fem respondenters berättelser framkommer det att de upplever att deras roll som 

socionom på familjecentralen är otydlig emot familjerna. Respondenterna redogör vidare för 

att de upplever att de övriga yrkeskategorierna som finns representerade på familjecentralen 

har en är tydligare yrkesroll mot familjerna i jämförelse med socionomerna. 

 

Socialstyrelsen beskriver att familjerna som besöker familjecentralerna ofta upplever att 

socionomernas roll är mer otydlig än de andra yrkeskategorierna som finns representerade på 

familjecentralen (Socialstyrelsen, 2008).  
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Rollen tydlig emot övriga yrkeskategorierna 

I respondent 1, respondent 2, respondent 4 och respondent 5 beskrivningar framkommer de att 

deras roll som socionom på familjecentralen är tydlig emot de övriga yrkeskategorierna som 

finns representerade på familjecentralen. Någon framhåller också att samarbetet och 

samverkan fungerar bra över yrkesrollerna. 

 

Enell skriver att faktorer som har identifieras ha betydelse för samverkan på 

familjecentralerna är yrkesroller, yrkeskulturer, personalens inställning, lokalmässiga 

förutsättningar samt etik (Enell, 2007). Hjortsjö beskriver att de utbyten av kunskap som de 

olika yrkeskategorierna har möjlighet att göra på ett naturligt sätt när dem samlokaliserats på 

familjecentralerna underlättar för dem att samarbeta samt att de olika yrkesrollerna tydliggörs. 

Hjortsjö redogör vidare för när man också vet vad de andra yrkeskategoriernas roller är på 

familjecentralerna är det också lättare att hänvisa vidare i arbetsuppgifter som ligger utanför 

det egna ansvarsområdet (Hjortsjö, 2005).  
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4. Diskussion 

Larsson, m.fl. framhåller att i en diskussion ska det ingå en sammanfattning av 

resultatbeskrivningen med svar på frågeställningarna. Vidare redogör författaren att en 

sammanfattande del av analysmaterialet med kopplingar till tidigare forskningen bör ingå. 

Vidare bör enligt författaren en metoddiskussionen föras, för att slutligen mynna ut i förslag 

till vidare forskning (Larsson, m.fl. 2005) Diskussionen har utifrån det strukturerats upp på 

följande sätt. Varje tema har en egen rubrik där varje undertema behandlas var för sig. Inom 

varje undertema återfinns material från resultat och analysdelen. Där relevant litteratur 

återfinns ingår även det. Vi avslutar varje tema med en sammanfattning kring hela temat för 

att till sist ha en sammanfattande diskussion kring alla teman. Därefter besvaras hur vida 

syftet och frågeställningarna har uppnåtts. Vidare förs ett resonemang om studiens 

begränsning samt en metoddiskussion. Slutligen presenteras slutsatser samt förslag till 

vidare forskning. 

4.1 Tema insats 

Under analysen av resultatdelen om vilka insatser erbjuder socionomerna på familjecentralen 

framstod två underkategorier vilka var information och hänvisa vidare och skillnader i 

stödinsatser.  

 

Underkategorin information och hänvisa vidare var ett genomgående tema som alla 

respondenter var inne på. Att informera om de stödinsatser som socialtjänsten har att erbjuda 

riktades mot både familjerna samt mot det övriga yrkeskategorierna. Hjortsjö för ett 

resonemang där hon redogör för att information är ett generellt och grundläggande socialt 

förebyggande arbete som syftar till att ansökningarna ökar medan anmälningarna minskar 

(Hjortsjö, 2005) Detta kan förstås utifrån att informera är en väsentlig del av socionomernas 

samlande insatser på familjecentralerna. Men minskar anmälningarna till socialtjänsterna i 

Jämtlands län på grund av socionomernas förebyggande insatser på familjecentralerna? Det är 

inget vi kan utläsa av det material vi har men frågeställningen är intressant enligt oss.  

 

I underkategorin skillnader i stödinsatser framkommer det att stödinsatserna skiljer sig åt. 

Det tycks dock som det finns en skiljelinje mellan socionomerna. Å ena sidan uppger 

respondent 2 och 5 att det inte erbjuder stöd på familjecentralen. Å andra sidan uppger 

respondent 1, 3 och 4 att de erbjuder stöd på familjecentralen. Detta kan tolkas utifrån ett 
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tidsperspektiv då socionomernas tid på familjecentralen skiljer sig åt. Respondent 2 och 5 har 

minst arbetstid medan respondent 1,3 och 4 har mer arbetstid. Här tror vi oss kunna skönja en 

intressant infallsvinkel på varför det finns en skillnad i stödinsatserna. Tiden som finns till 

förfogande för att kunna bedriva insatser på familjecentralen tycks ha en inverkan på den typ 

av insatser som erbjuds där.  

 

Under analysen av resultatdelen av fördelen med att erbjuda insatser på familjecentralen 

enligt socionomerna framstod underkategorin familjecentralen en bra arena för bemötande. 

 

Underkategorin familjecentralen en bra arena för bemötande var ett genomgående tema då 

respondenter 1, 3, 4 och 5 menar att familjecentralen ger en trygghet alternativt bra plats att 

rådfråga på för familjerna. Respondenter 1, 3 och 5 omnämner också att socialtjänsten ibland 

kan upplevas som hotfull och skrämmande för familjerna. Det går i linje med vad 

Socialstyrelsen skriver, att socialarbetarna kan avdramatisera den negativa bild som ofta finns 

om socialtjänsten genom att finnas representerad på familjecentralen (Socialstyrelsen, 2008). 

Att familjerna känner sig trygga på familjecentralen omnämns av socionomerna. Detta tar 

även Enell upp att mötet med socionomen på familjecentralen är mindre problematisk än ett 

besök på socialtjänsten (Enell, 2007). Utifrån det tänker vi att familjecentralen kan vara en bra 

arena för socionomerna att bemöta familjerna på i jämförelse med socialtjänsten.  

4.1.1 Sammanfattande diskussion av tema insats 

Om vi ser till det Hjortsjö framhåller att minska anmälningarna och öka stödinsatserna 

(Hjortsjö, 2005) måste då socionomerna vara på familjecentralerna och informera familjerna 

om vilka stödinsatser som socialtjänsten har att erbjuda? Respondent 2 och 5 har ett par 

timmar i månaden. Vilka möjligheter har dessa socionomer utifrån dessa förutsättningar att 

implementera det som Hjortsjö beskriver? Vi menar att risken är stor att familjecentralerna 

som arena för att möta barnen och deras föräldrar i ett tidigt skede för ett förebyggande arbete 

går förlorat om tiden är för liten. Förväntar vi oss att anmälningarna ska minska och 

ansökningarna ska öka hos socialtjänsterna krävs det förmodligen mer tid på 

familjecentralerna för socionomernas del än det gör idag utifrån den här undersökningen. 

4.2 Tema resurs 

Under analysen av resultatdelen av vilka resurser kan socionomen bidra med på 

familjecentralen skapades underkategorin socionomkompetensen. 
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Underkategorin socionomkompetensen var ett tema som växte fram under analysen. 

Respondent 1, 2, 3 och 5 framhöll vikten av socionomkompetensen som de kunde bidra med. 

Detta går i linje med när Hjortsjö beskriver samarbetet mellan olika yrkeskategorier behövs 

för att den enskilda kompetensen inte alltid räcker till (Hjortsjö, 2005). Detta kan förstås 

utifrån att summan av delarna är större en det enskilda delarna var för sig. Socionomerna 

bidrar med sin kompetens och tillför sin del av den samlade professionaliteten på 

familjecentralen . Respondent 4 för ett resonemang kring detta och utrycker det på följande 

sätt: där de fyra olika yrkeskategorierna tillsammans blir mycket effektivare än om vi skulle 

erbjuda stöd var för sig.  

 

Under analysen av resultatdelen av anser socionomerna att det har tillräckligt med resurser för 

att utföra ett förebyggande socialt arbete på familjecentralen skapades underkategorierna mer 

kontakt med föräldrarna efterfrågas. 

  

Underkategorin mer kontakt med föräldrarna efterfrågas framstod som tydligt i 

socionomernas utsagor där respondent 1 som jobbar halvtid på familjecentralen framhåller att 

om denne förlorar tid på familjecentralen så märks det ganska snabbt då denne även tappar 

kontakten med föräldrarna. Respondent 2 och 5 ger utryck för att få mer tid för kontakt med 

föräldrarna medan respondent 4 menar att lika mycket tid som förskoleläraren skulle vara bra, 

det vill säga 75 procent. Enell liknar familjecentralen vid en mötesplats där kontakt mellan 

föräldrar och personal kommer till stånd (Enell, 2007). Denna befruktning av kontakt mellan 

föräldrar och personal kan ses som en viktig resurs. Vi ställer oss frågan om resursen kan 

utnyttjas på bästa sätt utifrån den här undersökningen? Respondent 1 framhåller att om denne 

förlorar tid på familjecentralen förlorar denne även kontakten med föräldrarna, medan 

respondenterna 2, 4 och 5 framhåller att det behöver mer tid. Det tycks som att det 

framkommer en skiljelinje mellan å ena sidan respondent 1 och å andra sidan respondenterna 

2, 4 och 5 där skiljelinjen kan ses utifrån antalet arbetstimmar som dessa har till sitt 

förfogande på familjecentralen.     

 

Under analysen av resultatdelen vilka olika typer av resurser som socionomerna har på 

familjecentralen skapades underkategorin övriga yrkeskategorierna. 

 

Underkategorin övriga yrkeskategorier framstod som mer tydlig fast det beskrevs utifrån 

olika infallsvinklar. Respondent 1, 2 och 5 menar att det mest avgörande är de övriga 
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yrkeskategorierna. Respondent 4 framhåller hela teamet medan respondent 3 menar att denne 

kan få dit andra yrkesgrupper att informera. Det kan tolkas utifrån att socionomerna ser att 

den främsta resursen som de har att tillgå på familjecentralerna är de övriga 

yrkeskategorierna. Hjortsjö menar att familjerna i ett tidigt skede kan få kontakt med de olika 

yrkeskategorierna. Detta underlättar inslussningen i ett ärende. Genom detta löses olika 

arbetsuppgifter mellan yrkeskategorierna på ett smidigare sätt (Hjortsjö, 2005). Att läsa 

respondenternas utsagor ger en förnimmelse av det Hjortsjö skriver. Socionomernas utsagor 

kan tolkas som att de ser fördelar med samarbetet med de övriga yrkeskategorierna men att de 

ger uttryck för det på olika sätt. I ett vidare perspektiv och en spekulation är att det i 

förlängningen ser just ut som Gärdsmo-Pettersson & Zeime beskriver det att upptäcka och 

tillgodose barnfamiljernas hjälpbehov är den främsta vinsten (Gärdsmo-Pettersson & Zeime 

2000). Är det detta socionomerna ser, vad Gärdsmo-Pettersson & Zeime och Hjortsjö 

beskriver? De övriga yrkeskategorierna ger en fribiljett in i barnfamiljernas hjälpbehov och 

för det behövs de andra yrkeskategorierna, därför blir de övriga yrkeskategorierna en resurs 

för socionomerna. 

4.2.1 Sammanfattande diskussion av tema resurs 

När socionomen kommer in i en verksamhet med andra yrkeskategorier ser socionomen sin 

specifika kompetens som en resurs som är en viktig del för helheten. Men det mest avgörande 

är de övriga yrkeskategorierna. Genom att de andra yrkeskategorierna kan underlätta 

inslussningen i ett ärende och på så sätt upptäcka och tillgodose barnfamiljernas hjälpbehov. 

Befruktningen ligger därmed mellan yrkeskategorierna där summan blir mer än de enskilda 

delarna.  Men för att denna resurs skall kunna utnyttjas fullt ut förfaller det som att en viss tid 

är nödvändig enligt socionomerna.  

4,3 Tema tid 

Under analysen av resultatdelen av såhär disponerar socionomerna sin tid vid ett vanligt 

arbetstillfälle på familjecentralen skapades underkategorin skillnader i den dagliga 

verksamheten. 

 

Respondent 1, 3 och 4 gav uttryck för att de deltog i den dagliga verksamheten medan för 

respondent 2 och 5 handlade mer om att informera och konsultera de övriga 

yrkeskategorierna. Lundström-Matsson visar på att det kan förekomma lokala skillnader 

(Lundström-Matsson, 2004). Att familjecentraler skiljer sig åt är ett känt faktum men en 
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intressant iakttagelse är att tidsstukturen verkar ha en påverkan. Respondent 1, 3 och 4 är de 

som har mer tid än respondent 2 och 5. Utifrån resultatet förfaller det som om att tiden som 

finns till förfogande att vara på familjecentralen får en inverkan på hur man disponerar sin tid 

på familjecentralen. Det verkar vara så att ju mer tid som socionomerna har till förfogande ju 

mer involverad blir socionomerna i den dagliga verksamheten på familjecentralen.  

 

Under analysen av anser socionomerna att dem har tillräckligt med tid för att bedriva ett 

förebyggande socialt arbete på familjecentralen skapades underkategorin efterfrågar mer tid. 

 

Respondent 1 ger uttryck för är den tid som är till förfogande på familjecentralen är ett 

minimum. Medan respondent 2, 4 och 5 efterfrågar mer tid medan respondent 3 är mer osäker 

då det inte finns något direkt uttalat om det är socialt förebyggande arbete ska bedrivas. 

Hjortsjö för ett resonemang om att generella insatser är styvmoderligt behandlade och att 

arbetet ofta blir akutstyrt (Hjortsjö, 2005). Det kan tolkas som att fyra respondenter anser sig 

ha för liten tid eller alternativt osäkerhet. Medan respondent 1 har ett minimum av tid. Men 

även här ser vi en gränsdragning som eventuellt kan härledas till antalet timmar som de har 

till förfogande på familjecentralerna. Respondent 1 har en halvtidstjänst och enligt dennes 

utsagor är det ett minimum av tid för att kunna bedriva socialt förebyggande arbete och då de 

övriga känner att de har för lite tid för att bedriva ett förebyggande socialt arbete på 

familjecentralerna.  

4.3.1 Sammanfattande diskussion av tema tid 

Det framträder skillnader i möjligheten att delta i verksamheten och att denna gradskillnad 

skulle kunna kopplas till tiden som socionomerna har till sitt förfogande på familjecentralerna. 

Detta kan tolkas utifrån att ju mer tid socionomerna har ju mer involverad blir de i den dagliga 

verksamheten på familjecentralerna. Det förefaller som att tidsfaktorn är ett nyckelord som 

återkommer i respondenternas utsagor för att bedriva ett förebyggande socialt arbete på 

familjecentralerna.     

4.4 Tema roll 

Under analysen av resultatdelen är socionomernas roll tydlig på familjecentralen i jämförelse 

med de andra yrkeskategorierna som finns representerade där skapades underkategorierna 

rollen otydlig mot familjerna och rollen tydlig emot övriga yrkeskategorier.   
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Underkategorin rollen otydlig mot familjerna var ett återkommande tema som alla 

respondenter var inne på. Respondenterna framhöll att rollen som socionom var otydlig mot 

familjerna på familjecentralen. Vidare upplevde de att de övriga yrkeskategorierna hade en 

mer tydlig roll mot familjerna. Socialstyrelsen bekräftar även denna bild av att familjerna 

upplever socionomernas roll som mer otydlig en det andra yrkeskategorierna (Socialstyrelsen, 

2008). Vad är det då som gör socionomernas roll mer otydlig? Det kan finnas en komplexitet i 

det arbete som socionomen utför på familjecentralerna. Socionomens arbetsuppgifter kanske 

gör det svårt för familjerna att uppfatta socionomens egentliga roll om en sådan finns på 

familjecentralen. 

 

Underkategorin rollen tydlig emot övriga yrkeskategorier var ett tema som alla utom en av 

respondenterna berörde. Rollen som socionom på familjecentralen var tydlig mot det övriga 

yrkeskategorierna. Enell redogör för att antal faktorer som har betydelse för samarbete är 

bland annat samverkan yrkesroller emellan (Enell, 2007). Hjortsjö visar på att om yrkesroller 

tydliggörs på familjecentralen underlättar det för samarbetet yrkeskategorier emellan 

(Hjortsjö, 2005). Det som framkommer är att fyra av fem socionomer anser att rollen är tydlig 

och då finns det även förutsättningar för ett gott samarbete yrkeskategorierna emellan. Detta 

kan tolkas som att socionomernas roll är tydlig på familjecentralerna.   

4.4.1 Sammanfattande diskussion av tema roll 

Alla respondenterna ansåg sig ha en otydlig roll mot familjerna i jämförelse med de övriga 

yrkeskategorierna. Denna bild bekräftas av Socialstyrelsen. Men däremot är rollen tydlig mot 

de övriga yrkeskategorierna. Är det så att de andra yrkeskategorierna har mer distinkta 

arbetsuppgifter medan socionomen har mer otydliga arbetsuppgifter på familjecentralerna? Vi 

kan åter koppla det till tidsperspektivet och hur socionomerna disponerar sin tid på 

familjecentralerna. De övriga yrkeskategorierna möter socionomerna på ett yrkesmässigt plan 

vilket leder till att socionomerna upplever att de blir uppfattade utifrån sin roll som socionom. 

Det verkar däremot som att kontakterna med familjerna kräver mer tid än vad som 

socionomerna har till sitt förfogande på familjecentralerna för att rollen ska bli tydlig 

gentemot dem. 

4.5 Avslutade diskussion kring teman 

Om en insats ska falla väl ut, tycks det som att en variabel som inte kan bortses ifrån är 

tidsaspekten. Den tid som socionomen har till sitt förfogande på familjecentralerna är en 
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faktor som måste ingå i diskussionen om insatser på familjecentralen. När socionomen talar 

om resurser så framhåller de sin kompetens och de övriga yrkeskategorierna. Summan av 

delarna är mer än det enskilda delarna var för sig. Vidare är tidsfaktorn ett nyckelord som är 

återkommande. För att bli involverad i den dagliga verksamheten förutsätter det en viss tid att 

ha till förfogande på familjecentralen. Till sist så är rollen som socionom otydlig mot 

besökarna men tydlig mot de övriga yrkesverksamma som finns representerade på 

familjecentralen. 

4.6 Besvarande av syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att undersöka om socionomer verksamma inom ett antal 

familjecentraler i Jämtlands län anser sig kunna bedriva ett socialt förebyggande arbete på 

familjecentralerna. Detta studerades utifrån insats-, resurs-, tids- och rollperspektiv. Syftet 

anses vara uppnått då vi anser oss har kunnat besvara följande frågeställningar. 

 

Frågeställningar 

• Vilka insatser erbjuder socionomerna inom ramen för familjecentralernas 

förebyggande arbete? 

• Anser socionomerna att de har tillräckligt med resurser för att bedriva ett 

förebyggande socialt arbete på familjecentralerna? 

• Anser socionomerna att de förfogar över tillräckligt med tid på familjecentralerna för 

att bedriva ett förebyggande socialt arbete? 

• Upplever socionomerna att deras roll som socionom är tydlig på familjecentralen? 

 

Sammanfattningsvis kan sägas att insatserna som erbjuds av socionomerna på 

familjecentralerna i Jämtlands län i huvudsak är att informera och hänvisa vidare men på vissa 

familjecentraler erbjuds vissa typer av stödinsatser. Vidare var en frågeställning som rörde om 

socionomerna har tillräckligt med resurser för att bedriva ett socialt förebyggande arbete på 

familjecentralerna. Svaret var tudelat, den socionom som hade mest tid till sitt förfogande 

ansåg sig ha det, medan de övriga efterfrågade mer tid och således inte hade tillräckligt med 

resurser för att bedriva ett socialt förebyggande arbete. Den tredje frågeställningen handlade 

om socionomerna ansåg sig ha tillräckligt med tid för att bedriva ett socialt förebyggande 

arbete på de aktuella familjecentralerna. Även denna fråga kunde vi besvara genom att fyra av 

fem socionomer ansåg sig ha för lite tid medan en ansåg sig ha tillräckligt med tid, men att det 

var ett minimum. Slutligen ställde vi frågeställningen om socionomerna upplever att deras roll 
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på familjecentralen är tydlig. Socionomernas roll visade sig vara otydlig mot familjerna som 

besöker familjecentralen men tydlig mot de övriga yrkeskategorierna som finns 

representerade där.  

4.7 Studiens begränsning och metoddiskussion 

I en undersökning som fokuserar på en yrkesgrupp i en samlokaliserad verksamhet som 

familjecentralerna är risken överhängande att studien blir ensidig. Hur skulle svaren ha sett ut 

om vi intervjuat de andra yrkeskategorierna på familjecentralerna, hade deras bild varit 

densamma som socionomerna? Bilden hade förmodligen sätt annorlunda ut. Denna studie gör 

inte anspråk på att vara heltäckande utan istället ge ett axplock ur socionomernas perspektiv 

på verksamheten ur det fyra perspektiven som vi på förhand angav i syftet. Den kvalitativa 

metoden framstod som gynnsam enligt oss i denna undersökning då vi ville få fram 

individuella nyanser om socionomernas syn på det förebyggande sociala arbetet som bedrivs 

på familjecentralerna. Att analysera materialet utifrån en meningskategorisering och ställa det 

mot tidigare forskning var ett gynnsamt val. Det insamlade materialet kunde istället ställts och 

analyserats mot en eller flera teorier. Empirins konsistens var dock av den arten att vi 

bedömde att detta analysförfarande gav mest rättvisa utifrån materialet. Risken med 

metodvalet är respondenternas och vår subjektivitet som aldrig helt kan kringgås i dessa 

sammanhang. Vi alla lever med förkunskaper som vi inte kan frånträda oss. Vidare hade vi en 

viss förkunskap om respondenterna som gjorde att vi hade ett urvalsförfarande som till viss 

del byggde på dessa förkunskaper. Detta kan ses som en styrka men även en svaghet. Styrkan 

var att vi visste att de intervjuade socionomerna hade viss kunskap om de frågeställningar 

som vi intresserade oss av. Svagheten kan vara att vi valde ett strata som inte nödvändigtvis 

behöver vara representativt för socionomer som är verksamma på familjecentraler.  
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4.8 Slutsatser 

• Att socionomerna på familjecentralerna huvudsakliga insatser är att informera hänvisa 

vidare. 

• Att socionomerna på familjecentralerna menar att familjecentralen ger familjerna 

trygghet och en bra plats att rådfråga på. 

• Att socionomerna framhåller socionomkompetensen som viktigt resurs på 

familjecentralerna. 

• Att det mest avgörande för socionomerna utifrån ett resursperspektiv är det övriga 

yrkeskategorierna som finns representerade på familjecentralen.  

• Att alla socionomer menade att deras roll mot besökarna var otydlig men att den var 

tydlig mot de övriga yrkeskategorierna som finns representerade på familjecentralen. 

4.9 Förslag till vidare forskning 

Forskningen om socionomernas socialt förebyggande arbete på familjecentralerna är 

begränsad. Enell redogör för att effekterna som familjecentralerna har för familjerna saknas. 

Vidare väcker Enell frågan om vilka som är familjecentralernas målgrupp (Enell, 2007). 

Socialstyrelsen kartläggning och kunskapsöversikt visar att kunskapen om familjecentralernas 

effekter för barn och föräldrar saknas (Socialstyrelsen 2008). Med utgångspunkt från detta 

resonemang torde det stå klart för var och en att mer forskning bör bedrivas inom området. 

Det skulle vara intressant att ta del av en studie som behandlar hur mycket tid som en 

socionom behöver tillbringa på familjecentralen för att bli en naturlig del i verksamheten. 

Respondent 4 var inne på lika mycket tid som förskoleläraren, det vill säga 75 %. Är det den 

tiden som skulle behövas för att bli en naturlig del i verksamheten? Vidare skulle det vara 

intressant att ta del av en studie som undersökte hur rollen påverkas för socionomerna utifrån 

tidsperspektivet. Ett annat tänkvärt uppslag som skulle vara intressant att ta del av är en studie 

som undersökte hur anmälningarna respektive ansökningarna skulle påverkas hos 

socialtjänsten om en socionom skulle vara verksam i familjecentralernas verksamhet i större 

utsträckning än de är idag utifrån den här undersökningen. 
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Bilaga 1 (Forskningsetiska principer) 

 

Forskningsetiska principer 

I humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning antagna av Humanistisksamhällsvetenskapliga 

forskningsrådet i mars 1990. 

 

Informationskravet 

Forskaren skall informera de av forskningen berörda om den aktuella forskningsuppgiftens syfte. 

Detta allmänna krav kan konkretiseras i följande regel: 

 

Regel 1 

Forskaren skall informera uppgiftslämnare och undersökningsdeltagare om deras uppgift i projektet 

och vilka villkor som gäller för deras deltagande. De skall därvid upplysas om att deltagandet är 

frivilligt och om att de har rätt att avbryta sin medverkan. Informationen skall omfatta alla de inslag i 

den aktuella undersökningen som rimligen kan tänkas påverka deras villighet att delta. 

 

Samtyckeskravet 

Deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin medverkan. Detta krav kan 

konkretiseras i följande regler: 

 

Regel 2 

Forskaren skall inhämta uppgiftslämnares och undersökningsdeltagares samtycke. I vissa fall bör 

amtycke dessutom inhämtas från förälder/vårdnadshavare (t.ex. om de undersökta är under 15 år och 

undersökningen är av etiskt känslig karaktär). 

 

Konfidentialitetskravet  

Regel 3 

De som medverkar i en undersökning skall ha rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på 

vilka villkor de skall delta. De skall kunna avbryta sin medverkan utan att detta medför negativa 

följder för dem. 

 

 

 

 

 



 

Nyttjandekravet 

Regel 4 

I sitt beslut att delta eller avbryta sin medverkan får inte undersökningsdeltagarna utsättas för 

otillbörlig påtryckning eller påverkan. Beroendeförhållanden bör heller inte föreligga mellan forskaren 

och tilltänkta undersökningsdeltagare eller uppgiftslämnare. 

 

Uppsatsens syfte och frågeställningar 

 

Syfte 

Syftet med den här undersökningen är att underforska om socionomer verksamma inom ett 

antal familjecentraler i Jämtlands län anser sig kunna bedriva ett förebyggande socialt arbete 

på de aktuella familjecentralerna. Detta kommer att studeras utifrån insats-, resurs-, tids- och 

rollperspektiv. 

 

Frågeställningar 

• Vilka insatser erbjuder socionomerna inom ramen för familjecentralernas 

förebyggande arbete och vilka eventuella teorier, metoder och modeller vilar 

insatserna på? 

• Anser socionomerna att de har tillräckligt med resurser för att bedriva ett 

förebyggande socialt arbete på familjecentralerna? 

• Anser socionomerna att det förfogar över tillräckligt med tid på familjecentralerna för 

att bedriva ett förebyggande socialt arbete? 

• Upplever socionomerna att deras roll som socionom är tydlig på familjecentralerna i 

relation med de andra yrkeskategorierna som finns representerade där? 

 

 

 

 

Kontakt: 

E-post: XXXXXX@hotmail.com  

Fredrik Saglind XXX XXX 

Fredrik Larsson XXX XXX 

 



 

Bilaga 2 (Matris) 

 

 

 TEMA: Insatser  Kan du berätta om vilka 

insatser du erbjuder på 

familjecentralen som 

socionom?  

Respondent: 1   Respondenternas utsagor  

 

 

 

 

Respondent: 2  

 

 

 

 

Respondent: 3  

 

 

 

 

Respondent: 4  

 

 

 

 

Respondent: 5 

Undersökarnas kommentarer: 

 

 

 

 

 
 



 

Bilaga 3 (Intervjuguide) 
 
 
Inledningsfrågor 
 

1. Vilket år tog du socionomexamen? 
 
2. När blev du involverad i familjecentralens verksamhet/arbete? 

 
3. Vad anser du att dina huvudsakliga arbetsuppgifter är inom socialt arbete? 

 
4. Har du en egen arbetsyta/rum på familjecentralen? 

 
5. Hur ser din arbetstid ut på familjecentralen (hur många timmar i 

veckan/månaden arbetar du på/med familjecentralen)? 
 
Insatser  

 
1. Kan du berätta om vilka insatser du erbjuder på familjecentralen som 

socionom?  
Underfråga: Hur kan insatser se ut på familjecentralen (ett eller flera 
exempel) 

 
2. Vad anser du att fördelen är med att kunna erbjuda olika typer av insatser 

på familjecentralen? 
 
 

Resurser  
 
1. Skulle du kunna berätta för oss hur du definierar en resurs på 

familjecentralen utifrån ett socionomperspektiv? 
 
2. Anser du att du har tillräckligt med resurser till ditt förfogande för att 

kunna utföra ett förebyggande socialt arbete på familjecentralen?  
 
3. Kan du beskriva för oss vilka typer av resurser som du har att tillgå på 

familjecentralen?  
 
 
 
 
 
 



 

 
Tid  
 

1. Skulle du på ett kortfattat sätt kunna berätta för oss hur du disponerar din 
tid på familjecentralen under en vanlig arbetsdag/arbetstillfälle?  

 
2. Anser du att du har tillräckligt med tid att tillgå på familjecentralen för att 

kunna bedriva ett förebyggande socialt arbete?  
Underfråga: Hur mycket mer tid anser du skulle att du skulle behöva för 
att kunna bedriva ett förebyggande socialt arbete på familjecentralen? 

 
Roll  

 
1. Upplever du att din roll här på familjecentralen som socionom är tydlig i 

jämförelse med de andra yrkeskategorierna som finns representerade på 
familjecentralen? 

 
 
 


