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Vi vill varmt tacka personerna ifrån kommuner samt privata familjerådgivare som 

tagit tid för en intervju med oss där de öppet delat med sig av sina tankar och med 

sin medverkan gjort detta arbete genomförbart. Vi vill också tacka varandra för ett 

gott samarbete och självklart vill vi tacka vår handledare som stöttat och 

uppmuntrat oss genom arbetet gång. 
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Kvalitetssäkringsproblematik i den privatiserade svenska 

familjerådgivningen 
 

Difficulties with quality assurance in the privatised 

Swedish family counselling 
 

Nyckelord: kvalitet, familjerådgivning, kommun, kvalitetssäkring, privatisering  

 
Ingress:  

Artikeln syftar till att undersöka kvalitetssäkringsproblematiken i den svenska 

familjerådgivningen. Vi har sett till tidigare forskning samt gjort en kvalitativ 

studie med yrkesverksamma.  

 

Abstract:  

The purpose of this article is to examine issues concerning quality assurance in 

the Swedish family counselling. To obtain the purpose following factors have 

been analysed: what kind of requirements/criteria are put on the 

companies/practitioners, what the respondents think about the lack of common 

standards and criteria and their opinions concerning “Lagen om 

valfrihetssystemet”. Monitoring of criteria, privatisation and increased 

competition are other factors that have been analyzed. The material was obtained 

from the family counsellors own association and was analyzed in the light of 

previous research and theories regarding the quality of family counselling 

however we also considered theories about quality within social work in general. 

To get the practitioners' opinions we did a qualitative study with five semi-

structured interviews. We constructed an analysis from the material and 

interviews where the answers and the retrieved data were linked together. The 

results show that family counsellors wanted common quality standards, local 

authorities should be better at checking the family counsellors and that 

privatisation has given unserious practitioners access to the market.  
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Inledning 

I Sverige bedrivs socialt arbete av staten, kommuner och landsting sida vid sida 

med privata aktörer. Socialutskottet (1992) skriver att regeringens proposition 

uppmuntrar till växande konkurrens i den kommunala verksamheten, detta genom att 

tillåta ökande privatisering. Berg (2010) visar att under 1990-talet har det skett 

ökning av privata verksamheter i det sociala arbetet. Det har gett upphov till en 

marknad där privata och offentliga verksamheter numera konkurrerar med 

varandra. Berg menar att privatiseringen av den offentliga sektorn har 

uppmärksammats av media och främst i negativa termer. Särskilt intresse kring 

denna utveckling har riktats mot behandlingshem och äldreomsorg, medan 

områden som familjerådgivning inte uppmärksammats. Idag har familjerelationer 

och familjeformen förändrats samtidigt som besökarantalet ökat hos svensk 

familjerådgivning skriver Berg. I takt med denna förändring är det betydelsefullt 

att frågor kring kvalitetssäkring och kvalitetsgranskning inom 

familjerådgivningen uppmärksammas.  

Familjerådgivning beskrivs av Föreningen Sveriges Kommunala 

Familjerådgivare förkortat KFR (2010) som en verksamhet dit personer kan vända 

sig när de behöver prata samt vill ha information, stöd och hjälp, främst inom 

parrelationer och familj. Duarte (2003) beskriver att syftet med verksamheten när 

den startade var att hjälpa individer att själva lösa sina problem, få en förståelse 

om sig själv och sin partner. Svensk familjerådgivning är frivillig och rådgivarna 

har ingen form av myndighetsutövning skriver KFR (2011). Det är kommunernas 

skyldighet enligt Socialttjänstlagen förkortat SOL (5 kap 3§) att från år 1995 

tillhandahålla familjerådgivning skriver KFR i sitt policydokument. Fredriksson 

och Korpskog (2010) hävdar att familjerådgivare i Sverige inte är någon skyddad 

titel, trots KFR:s strävan för att auktorisera utövarna. Detta är dock svårt att se om 

kraven uppfylls då samtal sker frivilligt, utan dokumentation, enskilt och med 

sträng sekretess samt att det inte finns formulerade krav på rådgivarnas 

kompetens. 

Inom den kommunala regin kan kommunerna bedriva sin egen verksamhet 

eller lägga ut familjerådgivningen på privata aktörer som kommunen slutit avtal 

med. I dessa modeller står kommuner för kvalitetssäkring och kostnadsansvaret 
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även om besökare måste stå för en del av summan själv. Med privat kommunal 

familjerådgivning menas privata entreprenörer som har avtal hos kommuner samt 

arbetar utifrån Lagen Om Valfrihetssystem förkortat LOV. Detta är en lag som är 

frivillig för kommuner samt landsting att införa, skriver Lindblom och Nordback 

(2009, s. 1110).  

”Med valfrihetssystem enligt denna lag avses ett förfarande där den enskilde har 

rätt att välja den leverantör som ska utföra tjänsten och som en upphandlande 

myndighet godkänt och tecknat kontrakt med” (LOV 1 kap 1§).  

Utöver de fasta grundkrav som ställs på kommuner kan de själva formulera egna 

krav och anpassa sig till dessa på lämpligaste sätt utifrån deras verksamhet. Enligt 

Lindblom och Nordback skall en entreprenör i enlighet med LOV (8 kap 1§) som 

ansöker om att bli utövare och som uppfyller kommunens samtliga kriterier 

erhålla ett godkännande. Fredriksson och Korpskog (2010) hävdar att köerna 

inom familjerådgivningen har minskat med anledning av att fler konkurrenter på 

marknaden. 

Lundblad (2005) har via sin forskning sett att problem i familje- och 

parrelationer har negativ påverkan på den fysiska samt psykiska hälsan. I sitt 

resultat har Lundblad sett att par som besöker familjerådgivningen generellt sett 

fått mer gynnsamma effekter på hälsan. Rådgivningen kan stärka och förändra 

relationen samt skapa genomarbetade separationer. Duarte (2003) har i sin 

doktorsavhandling visat att par rådgivning gett positiva resultat för besökarna, då 

det ger paren en ökad förståelse för sin livssituation samt att deras kommunikation 

förbättras. Det har skett en ökning av antal ärenden som familjerådgivningen haft 

under år 2010 jämfört med tidigare år menar Sveriges officiella statistik (2011). 

Statistiken visar även att nästan 43,000 barn berörs i dessa ärenden. I tidigare 

forskning uppmärksammas främst frågor om familjerådgivningen ur ett 

klientperspektiv. Underlaget för kvalitetskrav kommer från KFR och Deborahs 

m.fl. (2007) modell ”Model of influences on Quality of care in the social service” 

(s. 117).  

Syftet med artikeln är att undersöka kvalitetssäkringsproblematiken i den 

privatiserade svenska familjerådgivningen. För att erhålla svar på syftet har 

angivna faktorer undersökts: vilka krav/kriterier som ställs på företagen/utövarna, 

vad de tillfrågade anser om avsaknaden av gemensamma krav och kriterier samt 
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deras åsikter om valfrihetssystemet. Övriga faktorer som studerats är vad 

personerna i undersökningen anser om uppföljningen av kriterier, privatiseringen 

samt den ökande konkurrensen.  

I nästkommande avsnitt presenteras familjerådgivarnas förening samt deras 

kvalitetskrav.  Därefter följer tidigare forskning med modeller, teorier och 

metoder. Analys och diskussion avslutar tillsammans med förslag på fortsatt 

forskning. För att artikeln ska bli lättförståelig benämns personer som kontaktar 

rådgivningen som klienter alternativt besökare.    

 

Familjerådgivarnas förening  

I Sverige har familjerådgivare haft en egen organisation sedan år 1966. Den riktar 

sig till alla familjerådgivare som bedriver verksamhet i kommunalregi. Stadgar 

visar att KFR (2010) verkar för en hög kvalitet och standard på den offentliga 

familjerådgivningen. De anser att familjerådgivning ska vara ett 

behandlingsarbete som kräver speciell kompetens och kvalifikation. Meningen är 

att öka yrkeskunskapen bland familjerådgivarna genom att dela erfarenheter och 

fortbildning. För att uppnå detta arrangerar KFR tema- och studiedagar. 

Det är framför allt två krav som ställs för att säkra kvalitén, en av dem är 

utbildning då KFR (2010) förespråkar en gemensam grundkompetens. I den ska 

en socionomexamen ingå samt olika vidareutbildningar. Familjerådgivaren ska 

dessutom ha flera års lång arbetserfarenhet i behandlingsarbete av typen 

psykosocialt. Det är betydelsefullt att dela erfarenheter på lokal, regional och 

nationell nivå. För att hålla en hög kvalitet behövs även handledning. KFR 

uttrycker att en introduktionshandledning krävs på 60 timmar för nyanställda som 

skall ges av en erfaren kollega. När detta är gjort ska den regelbundna 

handledningen för familjerådgivarna ta över. KFR utfärdar auktorisation och har 

tagit fram krav för detta. Dessa krav är minst fyra års medlemskap i KFR, arbeta 

som familjerådgivare i minst fem år på lägst 75 procent arbetstid. Vidarutbildning 

på minst 30 högskolepoäng samt 50 timmars individuellterapi eller 120 timmars 

gruppterapi. Ramen för handledningen är minst 200 timmar inräknat 

introduktionshandledningen på 60 timmar.  
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Det andra kravet KFR (2011) ställer för att säkra kvalitén är att allmänheten 

och vårdenheter ska ha vetskap om familjerådgivning samt att den ska vara 

tillgänglig. Familjerådgivarna och kommuner har ansvaret att informera om 

verksamheten. Väntetiderna får inte vara långa och kostnaderna får inte hindra 

individer att vända sig till familjerådgivningen.  

Lundblad (2005) har i sin avhandling beskrivit saknad av en bestämd metod 

som ligger till grund för par rådgivning. Hon hävdar att det inte finns något 

officiellt utvecklat system inom svensk familjerådgivning som beskriver hur 

parrådgivare skall agera. Det är relevant att KFR finns och att de anordnar 

regelbundna studiedagar samt metodseminarium för att få denna verksamhet mer 

enhetlig och likartad anser Lundblad. 

  

Tidigare forskning 

Faktorer som påverkar kvalitet 

Det är svårt att mäta kvalitén på socialt arbete då det inte finns något självklart 

positivt eller negativt arbetssätt med människor i komplicerade situationer hävdar 

Deborah m.fl. (2007). Problem kan uppstå när socialarbetaren kan ha hjälpt 

klienten till en förbättring trots ett dåligt arbetsutförande, men samtidigt 

garanterar inte ett bra arbetsutförande att klienten får ett tillfredställande resultat. 

Då alla personer är olika, bör alla få en personligt anpassad service/vård. 

Fredriksson och Korpskog (2010) har såsom Deborah m.fl. (2007) 

uppmärksammat att tidigare bemötande från verksamheter har betydelse för 

klientens inställning. En negativ erfarenhet kan leda till misstänksamhet/tvivel i 

mötet med andra sociala verksamheter. För att motverka detta och för att alla ska 

känna sig välkomna har Stockholm speciella familjerådgivningsbyråer som 

exempelvis inriktar sig på muslimer och homosexuella skriver Fredriksson och 

Korpskog (2010).  

Det finns flera områden och frågeställningar som alla kan ses ur olika 

perspektiv i diskussionen om kvalitet i sociala verksamheter. Detta gör det svårt 

att få fram en gemensam definition av vad kvalitetsproblemet är och står för. Det 

blir komplext att ta fram en modell som ska kunna kvalitetssäkra 

familjerådgivning. När kvalitetssäkring genomförs finns flera områden inom 
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socialt arbete som kan analyseras. Ett är hur väl yrkesnormer på arbetsplatsen 

stämmer överrens med de etiska koderna som finns för professionen hävdar 

Deborah m.fl. (2007). De anser även att klienternas resultat är ett annat område 

som ofta granskas när det handlar om att kvalitetssäkring i socialt arbete. 

Fredriksson och Korpskog (2010) ser problem med att kommunerna ställer egna 

kvalitetskrav och menar att landets parrådgivare kan inneha olika kvalitet 

beroende på vilken kunskap och krav deras kommun ställer. Faktorer som 

påverkar kvalitén i socialt arbete påverkas av politik, öppenhet, maktrelationer, 

kontroll och pengar. Dessutom finns enligt Deborah m.fl. (2007) ett intresse att 

avslöja dålig eller icke fungerade vård, service eller metoder.  

 

Att mäta kvalitet: möjligheter och begränsningar   

I social arbetets historia har: ”Den professionella modellen” använts för att säkra 

kvalitet. Det innebar att utövaren själv granskade kvalitén förklarar Deborah m.fl. 

(2007). Modellen gjorde att det inte fanns någon kontroll av arbetsmiljöer, hur 

personliga åtgärder fungerade eller vilken utbildning/licenser som socialarbetaren 

besatt. I dagens sociala arbete har många yrkesområden övergivit denna modell. 

Kommuner och landsting ska istället tillåtas kontroll samt insyn i verksamheterna. 

Rädslan med ökad inblandning är att en mer byråkratisk modell tar över, vilket 

kan leda till att utövarna tappar kontakten med klienterna. Fredriksson och 

Korpskog (2010) lyfter fram problem med: ”Den professionella modellens” teori. 

De menar att det inte förs statistik om kompetens som Sveriges familjerådgivare 

har. Utan kontroll är det svårt att veta om utövarna har de kvalifikationer som 

krävs, när de möter besökare med komplicerade problem.  

Deborah m.fl. (2007) menar att pengar och resurser har en viktig betydelse i 

frågor angående kvalitet. Generellt kostar kvalitet mer och skapar då en avvägning 

mellan att inte bli för kostsamt och inte heller hålla för låg kvalitet. Fredriksson 

och Korpskog (2010) lyfter fram de privata aktörerna och risken att förebyggande 

arbete kan dras in om kommunens avtal bara ger entreprenörer betalt för 

genomförda samtal. Ur en ekonomisk aspekt kan företag till exempel ta emot 

många engångsbesök i stället för att redan under tidsbeställningen göra en första 

bedömning om just familjerådgivning är lämplig utifrån parets/familjens 
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problematik. En annan faktor som Fredriksson och Korpskog lägger fram är att 

Stockolms kommun kraftigt höjt besökskostnaden. Besökskostnaden är den 

summa som besökarna själva får betala och den höjdes från 200 till 450 kronor 

per träff med familjerådgivare. Hur kostnadsökningen påverkat personer som 

söker rådgivningen finns det inget svar på. Lindblom och Nordback (2009) skriver 

att det i SoL 8 kap 2§ står att kostnaderna per samtal skall vara uppsatta med 

hänsyn till att samtliga besökare ska ha råd att komma till rådgivningen. 

Ytterligare en faktor som påverkar kvalitén är om socialarbetarna är insatta i 

forskning och praxis inom sitt yrkesområde. Det bör finnas vana av att ta del i den 

forskningen som sker anser Deborah m.fl. (2007). Varje socialarbetare bör ha 

kunskap om de grundläggande orsaker som ger relevans åt kvalitetssäkring 

samtidigt är det viktigt att inte glömma att bevaka den juridiska delen av 

verksamheten. Detta eftersom förändringar kan påverka socialarbetarens arbete 

och förutsättningarna angående klienterna. 

Deborah m.fl. (2007) har utöver ”Den professionella modellen” även skrivit 

om: ”Model of influences on Quality of care in the social service” (s. 117). Denna 

modell visar hur kvalitet i socialt arbete påverkas av olika faktorer. Den syftar till 

kvalitetsförbättring och riktat sig mot konsumenter, familjer, organisationer samt 

andra hjälpare, exempelvis finansiärer och lagstiftande organ. Strävan finns att 

fokus ska ligga där största möjliga effekt för förändringar finns. Den uttrycker 

även att samtliga aktörer som tidigare nämnts har en roll att förbättra och 

upprätthålla god service. Deborah m.fl. hävdar att denna modell speglar den 

verkliga komplexiteten av att leverera högklassiga sociala tjänster. Modellen 

består av en rad punkter var av vi lyft fram de punkter som utifrån våra 

frågeställningar känns relevanta. Företag bör ha en öppenhet för nya idéer 

exempelvis angående organisatoriska och evidensbaserade metoder, vetskap om 

den aktuella forskningen är därför viktig. Det är även viktigt att företag ser till 

sina klienter bästa genom att uppmuntra och främja dem. Faktorer som 

personalbrist, dålig ekonomi alternativt bristande kompetens får inte gå ut över 

klienterna. Samarbetet mellan olika verksamheter inom socialt arbete måste 

fungera väl för att inte negativt påverka klienten, exempelvis ifall klienten kommit 

i kontakt med någon organisation och anser att han/hon fått dåligt bemötande. 
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Detta kan leda till en negativ syn på övriga organisationer samt skapa att 

mottagandet av hjälp blir sämre. Tjänster ska vara av hög kvalitet och utöver att 

hjälpa klienten även gynna verksamheten att uppfylla sina mål. Följaktligen ska 

det finnas tydliga mål, indelade i olika delnivåer, då det underlättar att se positiva 

förändringar och resultat. I vård måste klienten själv vara aktiv och förstå sitt eget 

engagemang, denne bör även ha insikt i de tjänster som erbjuds samt veta vad de 

innebär. Deborah m.fl. menar att kvalitén samt resultatet ökar om socialarbetare 

kan motivera klienten till att själv vilja förändras, samt framställa problemet utan 

att göra det större än vad det är, utan istället minimera det. Ökat resultat fås även 

när alla berörda parter tar del av förbättrande resultat, oberoende storlek för att ge 

ökad motivation samt välbefinnande.  

 

Kvalitetssäkring och uppföljning 

Statens Offentliga Utredningar förkortat SOU (2009) såg år 2009 över 

kvalitetssäkring inom och mellan olika verksamheter i det sociala arbetet i 

Sverige. De undersökte hur organisationer fungerade och kunde förbättras. SOU 

såg svårigheterna när Statistiska Centralbyrån och Sektormyndigheter gjorde 

insamlingar av material. De ansåg att det tog alltför lång tid mellan införskaffande 

av material till publicerandet av materialet. SOU antydde att processen vart alltför 

utdragen och kunde därmed leda till minskad aktualitet och användbarhet. Detta 

får inte ske då den långa inhämtningen av materialet kan göra att 

kvalitetssäkringen försämras. Socialtjänstlagen säger att insatser ska vara av god 

kvalitet. Lindblom och Nordback (2009) hävdar att verksamheter ska ha en 

ständigt pågående metodisk kontroll, säkring och utveckling. Lundblad (2005) 

förklarar att Socialstyrelsen redan år 1993 såg brister i verksamheten.  Hon skriver 

utifrån SOU 1993: 

”Familjerådgivningsbyråerna bör i ökad utsträckning genomföra uppföljningar 

beträffande verksamheten och dess inriktning så att förändringar på orten t.ex. ett 

snabbt växande antal skilsmässor, kan beaktas” (s. 8).  

Uppföljningar garanterar inte ett representativt resultat. När Lundblad gjorde sin 

doktorsavhandling om familjerådgivning upplevde hon svårigheter med stort 

bortfall. Hon beskriver Soydan och Vinnerljung studie från 2002 som 

sammanställde svensk forskning inom socialt arbete och beräknade bortfall på 
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runt 60 till 87 procent. Vid för liten svarsfrekvens är det viktigt att se över 

resultatet för att få en uppfattning om representativt i slutresultatet antyder 

Ejlertsson (1996).                                                                                                                                                              

 

Metod  

Artikeln är skriven utifrån kriterier som Socialvetenskaplig Tidskrift (2012) 

ställer. Valet av tidsskrift gjordes då den behandlar ämnen som rör socialt arbete 

samt ges ut på svenska. Den ges ut av Förbundet för Forskning i Socialt Arbete 

(FORSA) i samarbete med Forskningsrådet (FAS).   

För att få djupare förståelse av ämnet har vi genomfört kvalitativa intervjuer 

med yrkesverksamma, tre stycken familjerådgivare samt två kommunanställda 

ifrån olika kommuner. För att hålla hög validitet samt reliabilitet har tidigare 

forskning nämnts utifrån våra forskningsfrågor samt när intervjuerna gjordes 

strävade vi efter enhetlighet och att undvika intervjueffekter. Enligt Kvale (1997) 

kan effekter bestå av forskarens integritet som ärlighet, rättrådighet, vetskap och 

erfarenhet. Då forskaren själv är mätinstrumentet är de viktigt att vara medveten 

om att dessa faktorer kan påverka resultatet. Kvale nämner även etiska aspekter av 

intervjuaren som bör tas i beaktande: ”Det vetenskapliga ansvaret, relationen till 

undersökningspersonerna och forskarens oberoende” (s. 112). För att minimera 

dessa påverkningar har vi spelat in intervjuerna. Detta för att förutsättningarna ska 

vara så snarlika som möjligt var båda alltid med samt en av oss genomförde 

intervjuerna och den andre antecknade och sammanställde materialet.  

Urvalet gjordes slumpmässigt då vi handplockade kommuner och 

familjerådgivare som arbetade inom samma län, nära en storstad i Sverige. Vi 

kontaktade dessa via telefon med förfrågan om att delta i en intervju, varpå vi 

skickade ut informationsbrev via e-post (se Bilaga1). Vi påpekade noga till 

intervjupersonerna att de var anonyma, deltagandet frivilligt, inget krav att svara 

på alla frågorna samt att de utan förklaring, när som helst kunde avbryta. Samtliga 

fick själv välja tid och plats. Valet att använda oss av fem personer, togs då vi 

ansåg att det var lämpligt antal intervjuer att hantera på den tid vi hade till 

förfogande. 
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För att få rätt frågeformuleringar och information har vi utformat två 

intervjuguider för respektive grupp (se Bilaga2 och 3). Mallen för intervjuguiden 

har anpassats efter Kvales (1997) halvstrukturerade intervju. Intentionen med den 

kvalitativa forskningsintervjun är att få skildring av intervjupersoners uppfattning 

av verkligheten. Utifrån arbetets ämne, ansåg vi att en halvstrukturerad intervju 

var bäst lämpad, då Kvale beskriver detta som en bra metod i undersökningar som 

har tydligt fokus och där intervjuguiden skall vara uppbyggd efter specifika 

teman. Frågorna vi använde gav utrymme till egenformulerade svar samt 

följdfrågor. Detta gör det svårt att styra intervjun och själva intervjuprocessen blir 

flexibel, men grunden är att de finns struktur som bestämmer ordningen på 

frågorna. 

Under artikelarbetet hade vi kontinuerliga etiska diskussioner om 

intervjupersonerna, exempelvis uppkom intressant information under intervjuerna, 

men en del material har vi medvetet inte tagit med i arbetet, då det skulle göra det 

enklare att uttyda vilken kommun personerna arbetar inom. I studien har vi tagit 

hänsyn till de forskningsetiska principerna som Vetenskapsrådet (2011) har som 

huvudkrav. Dessa är informations-, samtyckes-, konfidentialitets- och 

nyttjandekravet.  

Metodproblem vi haft är att det varit svårt att få tag i personer som kunde 

ställa upp på intervjuer samt att två av familjerådgivarna i studien arbetar inom 

samma företag. Innan intervjun hade vi ett samtal med dessa rådgivare, då vi såg 

en risk att de i artikeln skulle kunna utläsa vem av dem som sagt vad. Båda 

rågivarna gav sitt godkännande att ändå bli intervjuade. Ingen av oss hade 

erfarenhet av att intervjua något som Kvale (1997) anser kan påverka kvalitén på 

intervjuer.  

Personerna ifrån kommunen vi intervjuat, är benämnt till Kommunpers1 och 

Kommunpers2. Kommunpers1 arbetar i en kommun med mindre än 50,000 

invånare och Kommunpers2 i en större med över 50,000 invånare. 

Kommunpersonernas arbetsuppgifter bestod i att ansvara för familjerådgivningen 

genom att bevaka verksamheten och kontrollera företag som ansökte genom 

valfrihetssystemet att bli entreprenör hos kommunen.   
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Familjerådgivarna var kvinnor över 50 år och arbetade inom vinstdrivande 

privata företag med par rådgivning på deltid eller mer, då de ansåg att 

bibehållningen av hög kvalitet krävde ett aktivt arbete med kontinuerliga besök. 

Två av våra intervjupersoner, kallade Familjeråd1 samt Familjeråd2 drev 

tillsammans ett familjerådgivningsföretag sen mindre än tio år tillbaka, där de 

arbetade som utövare till en handfull kommuner som använde LOV. Båda är 

utbildade socionomer, byggt på med relevanta vidareutbildningar och är 

auktoriserade av KFR. De har även en bred arbetslivserfarenhet då de i över tjugo 

år arbetat inom verksamheten, både kommunalt och privat. Den sista av våra 

intervjuade, Familjeråd3 är inte auktoriserad av KFR då hon enbart arbetat med 

familjerådgivning de senaste tre åren. Innan dess har hon jobbat inom 

familjebehandlare samt missbruksvården. Idag är hon verksam i ett företag som är 

entreprenör till över tio kommuner. Hon är i grunden utbildad sjuksköterska samt 

gått psykoterapeut kurser.  

 

Analys 

I denna del av uppsatsen presenteras resultat av intervjuerna och analyseras med 

ovan nämnd forskning. Då kvalité är ett brett begrepp strävar vi efter ökad 

förståelse genom att fråga kommunpersoner och privata familjerådgivare hur de 

arbetar samt vad deras åsikter är om verksamheten.  

De intervjuade kommunpersonerna beskrev att deras kommuner tidigt valde 

att ansluta sig till LOV. Det ansåg de centralt att kommuninvånarna fick 

möjligheten att själva bedöma och välja vilken entreprenör de ville skulle utföra 

deras service och vårdbehov. Valfrihetssystemet innebär att kommunen måste 

godkänna samtliga ansökande företag som entreprenörer om de uppfyller 

kommunens kriterier. Våra intervjuade personer har sett problem med att 

valfrihetssystemet skapat alltför många företag som besökarna får välja mellan. 

Kommunpers2 har över dubbelt så många entreprenörer jämfört med 

Kommunpers1 och beskriver: ”Många är med och konkurrerar om denna 

verksamhet och det kan göra det svårt för besökare att välja och vi har nästan för 

mycket”. Familjeråd2 förklarar att besökare vill ha det bästa, men när en del 

kommuner har uppemot trettio entreprenörer som besökarna kan välja blir detta 
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för mycket. Befinner de sig samtidigt i en svår livssituation kan valet, upplevas 

förvirrande. För hur ska man veta vad som är bäst, frågar hon sig.  

När kommuner har valfrihetssystemet kan de anpassa kvalitetskrav efter hur 

det vill att verksamheten skall fungera. Fredriksson och Korpskog (2010) har sett 

problem med att kommuner arbetar fram olika kvalitetskrav då landets rådgivare 

innehar olika standard. Vi frågar kommunpersonerna hur de byggt upp sina 

kriterier. Kommunpers1 berättar att han varit med och tagit fram kvalitetskrav och 

att det togs ifrån någon form av dokumentation. Han förklarar: ”De flesta 

kommuner inom detta län ser över varandras krav för att få tips och idéer till sina 

egna fastställningar”. Kommunpers2 berättar att deras krav är gjorda av några 

tjänstemän på kommunen som anpassat kraven efter LOV. Kraven är uppbyggda 

av kriterier ifrån tidigare kravsättningar när familjerådgivningen bedrevs i enbart 

kommunalregi.      

 Familjeråd1 berättar att nästan alla svenska kommuner vid upphandling 

kräver att samtliga familjerådgivare ska vara utbildade socionomer, psykologer 

eller liknade. Detta är också ett krav som de intervjuade kommunerna ställer. På 

företaget som Familjeråd3 är anställd hos står det på dess hemsida att deras 

personal har någon av dessa utbildningar, vilket inte stämmer då Familjeråd3 är 

sjuksköterska i grunden. När vi frågar henne om detta blir hon irriterad och svarar 

att hemsidan inte är korrekt.  

När LOV grundades började oseriösa företag etableras på marknaden inom 

svensk familjerådgivning. En del företag såg möjligheter att tjäna pengar, men 

hade inte kompetens att arbeta med par rådgivning, förklarar Familjeråd3. Båda 

kommuntjänstemännen var tydliga och förklara för oss, att innan de godkännande 

ett företag gick de noga igenom bolaget för att kontrollera att alla kriterier 

uppfylldes. Denna kontroll gjordes för att undvika oseriösa utövare. 

Kommunpers2 beskriver:  

”Loven är ju som en liten upphandling i sig, fast upphandling är fyra år men loven 

är alltid, så länge man inte missköter sig så får man fortsätta vara anordnare till 

oss”.  

Familjerådgivare1 berättar vad hon anser: 
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”När detta var en kommunal verksamhet så fungerade detta väldigt bra, men det 

ligger i tiden nu att ha privata verksamheter. Jag har inga synpunkter på att det 

finns privata verksamheter, så långe det är en bra kvalité”. 

Att verksamheten håller hög kvalité är något som kan variera mellan 

entreprenörerna enligt de tre intervjuade familjerådgivarna.  Detta kan bero på 

oklarheterna som finns i verksamheten på hur par rådgivning skall fungera.  

 

Oklarhet angående arbetet inom svensk familjerådgivning 

Enligt KFR (2010) skall svensk familjerådgivning vara ett behandlingsarbete. 

Båda kommunpersonerna betona vikten av att detta är en verksamhet där fokus 

skall läggas på rådgivning och inte terapi. Kommunpers2 säger: 

”Familjerådgivare ska ge ett par verktyg att kunna utvecklas, det får inte vara 

terapi”. Familjeråd3 tror att kommunen vill att besökstillfällena hålls nere för att 

inte ersätta andra terapibehandlingar. Efter ett tags funderande säger Familjeråd3 

att hon inte vet skillnaden mellan begreppen och anser att det går in i varandra. 

Hon frågar sig varför vissa kommuner kan godkänna utövare som är 

specialiserade på KBT-behandling, detta tycker Familjeråd3 är fel då hon anser 

att kommuner går emot sig själva. Även Familjeråd2 har observerat denna fråga. 

Hon berättar att de gäller att möta besökarna där de är och säger:  

”Kommer personer som är terapivana så kan man prata utifrån terapeutiska termer 

och de kan förstå hur allt hänger ihop med vad det varit med om tidigare. Men det 

är klart att man inte kan ha terapi på några få gånger. Men man kan ha terapi 

liknande samtal. För det är inte rådgivning vi bedriver heller. Det låter lite 

missvisande”. 

Trots detta förklarar Familjeråd2 att det inte är många besökare som kommer med 

felaktiga förväntningar, det är däremot något Familjeråd3 berättar att hon möter 

med jämna mellanrum. Något som kan förvirra besökarna till viss del, tror 

intervjupersonerna är att familjerådgivare inte har någon skyddad titel. Denna 

avsaknad av skyddad titel uppmärksammade Fredriksson och Korpskog (2010) i 

sitt arbete. Men detta är något KFR kontinuerligt strävar efter, då det har en 

önskan att samtliga rådgivare i framtiden ska vara auktoriserade. Att 

familjerådgivare inte har fasta utbildningskrav säger Familjeråd1 att: ”Risken är 

att den specifika kunskapen vattnas ur”. 
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Deborah m.fl. (2007) antyder i ”Model of influences on Quality of care in the 

social service” att det inte finns något självklart arbetssätt för verksamheter inom 

socialt arbete. De menar att dåligt arbetsutförande kan hjälpa besökare samtidigt 

som ett tillfredställande arbetssätt kan stjälpa andra. Denna komplexitet beskriver 

även Lundblad (2005) när hon berättar att familjerådgivning inte har någon metod 

som ligger till grund för dess arbetssätt. Lundblad saknar ett utvecklat system som 

uttrycker mer specifikt hur man skall agera. Båda kommunpersonerna beskriver 

att de inte vet exakt hur familjerådgivare arbetar. Båda hade generellt god syn på 

privata familjerådgivare och ansåg att samtliga utövare de skrivit avtal med hade 

hög kompetens samt var seriösa i sitt yrke. Kommunpers1 beskriver att han 

arbetar godtyckligt, då han tror att ingen utövare i regel bluffar och litar därför på 

att företagen uppfyller samtliga kriterier. Familjerådgivarna beskriver under 

intervjuerna att de anser att de flesta kommuner är för godtyckliga. Familjeråd1 

samt Familjeråd2 tycker att kommuner är dåliga att följa upp verksamheten samt 

inte ställer tillräckligt med stränga kriterier. Familjeråd2 berättar att människor 

har stort förtroende för svensk familjerådgivning och par de möter samtalar öppet 

om sitt liv i en samtalsform som kan bli väldigt intim. Familjeråd2 anser att det är 

kommunens ansvar att tillhandahålla kompetent personal som kan hantera 

människor i svåra livssituationer och säger: ”Är inte schyst mot paren som söker 

när kommunen släpper igenom de flesta som vill utöva par rådgivning”. 

Familjeråd1 önskar att kommuner skulle kräva att ett företag som vill bli 

entreprenörer ska ha ett minimum antal anställda. Hon har sett problem med 

personer som är nya i verksamheten och startar eget inte får nära kollegor som 

denne kan byta erfarenheter och kunskap med. ”Risk finns att kompetens 

urholkas”, vilket kan försämra kvalitén berättar hon. 

 

Svårigheter med att mäta kvalité inom familjerådgivning 

Det finns en komplexitet över hur begreppet kvalitetsgranskning definieras hävdar 

Deborah m.fl. (2007).  Denna svårighet märkte vi av, då alla intervjupersonerna 

tolkade begreppet olika. När kvalitet beskrevs olika, arbetade även 

intervjupersonerna varierande för att kvalitetssäkra verksamheten. Kommunpers1 

samt Kommunpers2 berättar att de använde sig av två former av enkätunderlag för 
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att kvalitetsgranska svensk familjerådgivningen. Den ena skickades ut och 

besvarades av entreprenörerna och den andra av besökarna. Deborah m.fl. redogör 

att det är vanligt inom socialt arbete att vilja granska klienternas resultat. 

Kommunerna beskriver att de sammanställer enkäterna en gång per år och 

därefter samlar entreprenörerna för ett gemensamt möte där de förutom 

enkätresultaten, diskuterade förändringar och samlade in rådgivarnas synpunkter. 

Kommunpers2 säger med stolthet att hennes kommun aktivt arbetar med 

kvalitetsgranskning genom att följa upp, analysera och kontinuerligt se över 

villkor samt ta åt sig av synpunkter/kritik genom att bland annat ha 

klagomålshantering på internet där personer anonymt kan framföra åsikter. De har 

även regelbundna möten på kommunen för att diskuterar familjerådgivning. För 

tillfället resonerar de om hårdare krav på entreprenörer som har för lite besök, då 

de kan resultera i att kvalitén försämras förklarar hon. Kommunpers2 

sammanfattar beskrivningen av deras granskning: ”Även fast det kan upplevas 

som att vi inte har kontroll, så ser vi om det förändras något över tid”. 

Kommunpers1 redogör att han ser brister i kvalitetsgranskning i hans kommun då 

de enbart arbetade utifrån enkäters resultat samt årsmötet med utövarna.  

Samtliga familjerådgivare förklarar att de i sitt kvalitetsarbete gjort en egen 

nöjdhetsenkät (utöver kommunernas enkäter) som regelbundet gavs till besökarna.  

Familjeråd3 anser att kommuners krav är lämpliga och gör därför inget speciellt i 

sitt kvalitetsarbete förutom att sammanställa bolagets egna enkäter. Familjeråd1 

och Familjeråd2 som tillsammans driver ett företag, anser att kommuners krav är 

låga och ställer därför egna utbildningskrav på de anställda samt utgår ifrån KFR:s 

kriterier, har en klagomålslänk på företagets hemsida samt ger personalen 

möjlighet att delta i vidareutbildningar, studiedagar och mässor.  

Deborah m.fl. (2007) har i forskning sett vikten att analysera flera olika 

områden i en verksamhet, detta för att garantera tillfredställande 

kvalitetssäkringar. Men som nämnt ovan arbetar intervjupersonerna till största 

delen med kvalitetsgranskning via enkäter och kan därför missa viktiga områden 

att kvalitetsstudera. Lundblad (2005) ser problem med enkäter då det kan ge stora 

bortfall. Hon nämner en svensk forskning som hade beräknat bortfall på 60 till 87 

procent. Vi frågade kommunpersonerna hur deras svarsfrekvens på enkäterna var. 
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Båda svarade att de inte visste, då de menade att verksamheten var skyddad och 

därför inte gick att kontrollera hur många besök familjerådgivare tog emot och att 

de därför omöjligt kunde veta hur många som svarade. Enligt Ejlertsson (1996) är 

enkäter med för stort bortfall inte representativa, men kommunpersonerna anser 

att deras enkäter är pålitliga, trots ovetskapen om svarsfrekvensen. 

Kommunpersonerna beskriver även att de bara sammanställer dessa en gång per 

år. SOU (2009) har sett problem med att för långdragen insamling av material kan 

leda till minskad aktualitet och användbarhet. Nöjdhetsenkäterna är inte 

tillförlitliga menar Familjeråd2, då det inte kan garanteras hur entreprenörer delar 

ut enkäter såväl som att det kan finnas parrådgivare som är rädda om sitt rykte och 

bara delar ut enkäter till nöjda besökare. Familjeråd2 säger: ”Uppriktigt sagt så 

tror jag många blir slarviga med dessa enkäter och tänker, till vilken nytta?” 

Kommunpers1 beskriver att det kan finnas en risk med att par som inte är nöjda 

med verksamheten, inte heller svarar på enkäterna. Han yttrar:  

”Vi har även en allmän syn att det par som besöker rådgivningen och inte är nöjda 

ändå inte kommer tillbaka alternativt själva byter utförare”. 

För att öka motivationen menar Deborah m.fl. (2007) att det är viktigt att alla 

parter får ta del av det förbättrande resultatet, oberoende storlek. Familjeråd1 

anser att kommuner är dåliga på att ge resultat från nöjdhetsenkäter och är därför 

svårt att veta vad besökarna anser. Hon tycker ändå att kommunerna är duktiga på 

att ta emot åsikter ifrån rådgivarna, något Familjeråd2 inte håller med om, utan 

säger att kommunernas förmåga att ta emot synpunkter varierar kraftigt. Vi 

frågade kommunpersonerna hur intresserade de var att ta del av 

familjerådgivarnas eventuellt egna nöjdhetsenkäter och här var svaren olika. 

Kommunpers1 svarade att han ansåg att dessa enkäter var mindre viktiga, då 

kommunen enbart fokuserade på svaren ifrån sina egna enkäter. Kommunpers2 

ansåg att dessa enkäters resultat var betydelsefulla, då det bidrog till ökad 

förståelse av verksamheten. Alla intervjupersoner berättar att besökarna i stort sett 

svarat i enkäterna att de var nöjda med familjerådgivningen. Detta är ett resultat 

som stärkas av de doktorsavhandlingar som Lundblad (2005) och Duarte (2003) 

skrivit. Båda såg att par som besökt svensk familjerådgivning fått en gynnsam 

effekt på hälsan.  
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Övriga faktorer som påverkar kvalité är om personer i arbetet är insatta samt 

håller sig uppdaterade i forskning och annan praxis enligt Deborah m.fl. (2007). 

Kommunpers2 ansåg att forskning var något hennes kommun aktivt arbetade med 

Kommunpers1 menar däremot att uppdatering av forskning är något utövaren 

själva får välja att anpassa sig efter, något han trodde varierade kraftigt mellan 

entreprenörerna. För forskning, förklarade han, var inget hans kommun ägnade 

arbetstid åt. Familjeråd2 berättade att hon tyckte att kommuner generellt vara 

dåliga på att anpassa sig till aktuell forskning Även familjerådgivarna hade 

varierande svar om uppdatering av forskning. Familjeråd1 samt Familjeråd2 

beskrev att blev informerad om aktuell forskning när de regelbundet gick på 

vidareutbildningar, studiedagar och mässor samt att de även köpte in aktuella 

artiklar och böcker. Familjeråd3 däremot berättar: 

”Då detta är ett vinstdrivande företag har vi inte tid samt pengar att gå på kurser, 

temadagar, hålla oss uppdaterade med ny forskning med mera. Är man intresserad 

får man hålla sig uppdaterad på fritiden. Jag är nyfiken som person men är för 

gammal för att utbilda mig vidare, speciellt nu när jag inte har många år kvar i 

arbetet”.  

 

Familjerådgivning ur ett ekonomiskt perspektiv som kan påverka kvalitén  

Det framkommer att frågan om prissättning skall vara en summa samtliga 

invånare har råd att betala enligt SFS (2001:453, 8 kap 2§).  Båda 

kommunpersonerna tar idag ut en kostnad per familj på runt trehundra kronor per 

besök. Ett belopp båda beskriver att det anser är lämpligt att ta ut för denna form 

av samtal. Kommunpers1 tycker att det är viktig att priset är symboliskt. 

Kommunpers2 tillägger att denna förebyggande verksamhet är viktig även hur 

perspektivet att en skilsmässa kan bli väldigt kostsamma för kommuner. Vi frågar 

de intervjuade vad de ansåg om en kommuns nyliga höjning av rådgivningsbesök 

till 450 kronor/samtal. Samtliga var emot detta, då det såg risk att kommunen 

tappade vissa besökare. Familjeråd2 beskriver att denna höjning kan skapa 

klassfrågor om vem som har råd med denna förebyggande verksamhet. Hon 

menar att de osäkra besökarna tappas samt de besökare där ena partnern vill 

besöka rådgivning och nu får svårare att motivera den andre. Fredriksson och 

Korpskog (2010) har sett att småbarnsfamiljer fått det betydligt tuffare 
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ekonomiskt och en höjning av besökspriset kan därför göra att familjer inte har 

råd.  

Fredriksson och Korpskog (2010) har sett problem med att kommunerna 

enbart betalar entreprenörerna per genomförda samtal. Vi försöker skapa oss en 

bild av familjerådgivarnas syn på detta. Familjeråd3 beskriver: ”Vi får enbart 

betalt per samtal och familjerådgivare slåss idag för sin överlevnad. Jag har i 

regel bara 15 minuter mellan varje besök”. Hon beskriver därefter ett väldigt 

intensivt och ensamt arbete. Hon berättar att hon saknar sina kollegor och nästan 

enbart kommer i kontakt med dem på företagets handledningsträff, som sker en 

gång i månaden. Familjeråd1 samt Familjeråd2 verkar däremot ha ett bra 

samarbete mellan sig. Antal samtal varierar mellan två till fem samtal per person 

och dag och strävar efter att ha trettio minuter mellan varje besök, då Familjeråd2 

berättar att den tiden behövs för att mentalt förbereda sig inför nästa besök.  

Ett företag får inte ha personalbrist, dålig ekonomi alternativt inte kan hantera 

avancerade ärenden då det försämrar kvalitén enligt Deborah m.fl. (2007). De 

anser att samtliga aktörer i en organisation skall agera för att förbättra och 

upprätthålla en god service. Familjeråd3 säger att hon anser att: 

”Familjerådgivning är något samtliga kommuner har, men inte arbetar och 

utvecklar”. Vi frågar henne vad hon tycker om kvalitén i verksamheten och får 

svaret: ”Kvalitetssäkring, det är ett begrepp som idag har blivit en modefluga och 

över en natt så ska helt plötsligt alla diskutera kvalité”.  

Att arbeta med kvalité samt kvalitetsgranska verksamheter kan vara väldigt 

kostsamt för en kommun och vi frågade därför kommunerna om det kontrollerade 

sina verksamheter lika grundligt. Kommunpers1 beskriver att hans kommun anser 

det viktigt att hålla en hög standard på familjerådgivning, men att det är duktigare 

att kontrollera verksamheter som äldreomsorg och handikapp. Att kommunen 

väljer att kontrollera dessa två verksamheter noggrannare behöver inte vara 

tillfälligt, då Berg (2010) sett att media i negativa termer uppmärksammat 

privatisering av offentliga sektorn och då främst inom behandlingshem och 

äldreomsorg. Deborah m.fl. (2007) antyder att intresse finns hos människor att 

avslöja sämre eller mindre fungerande sociala verksamheter. Kommunpers2 

berättar att det gör kvalitetskontroller på samtliga sociala verksamheter lika 
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nogsamt, för att allt skall hålla en hög kvalitet. Kommunpers2 säger: ”Vi försöker 

hela tiden se hur vi kan bli bättre och följer hela tiden upp väldigt noga samt hör 

vad utövarna tycker och anser”. 

 

Vikten av att upprätthålla ett bra arbetssätt inom familjerådgivning 

Flera verksamheter inom socialt arbete har slutat använda den ”Den 

professionella modellen” förklarar Deborah m.fl. (2007). Men när samtliga 

intervjupersoner beskriver verksamheten verkar denna modell fortfarande 

användas inom svensk familjerådgivning. Kommunpersonerna berättar att det litar 

på att familjerådgivare utför ett gott arbete och efterkontrollerar därför företag 

som har blivit godkända entreprenörer i väldigt liten utsträckning. Kommunpers1 

menar att då detta är en verksamhet som är svår kontrollerad är det inte heller 

meningen att kommuner ska ha full insyn i parrådgivares arbete. Men insyn för att 

kontrollera att familjerådgivningen håller den höga kvalité som utlovas kan vara 

avgörande för besökares mottagande.  

Fredriksson och Korpskog (2010) har som Deborah m.fl. (2007) sett att 

människor som upplevt negativt bemötande från andra myndigheter, kan känna 

oro inför besök hos övriga sociala verksamheter. Detta kan påverka hur klienterna 

bemöter och tar till sig stöd/hjälp. Deborah m.fl. antyder vikten av att 

verksamheter inom socialt arbete ska samarbeta. Familjeråd3 önskar att Sveriges 

familjerådgivare ska få ett ökat kunskapsutbyte emellan varandra och ökat 

samarbete inom olika sociala verksamheter. Hon har mött många som egentligen 

borde gå någon annanstans, ofta då till någon form av psykiatri. Hon möter även 

par som blivit starkt rekommenderade av Socialtjänsten att besöka 

familjerådgivning. Detta tror hon beror på stressen som finns bland 

socialsekreterare samt att de inte har förmåga att hantera alla klienter och att de 

därför skickar dem vidare till denna verksamhet. Familjeråd2 har även upplevt 

detta och berättar att rådgivare måste börja dessa samtal med att vända besöket till 

något positivt för paret. En av KFR (2011) kvalitetskrav är att allmänheten samt 

vårdenheter ska ha vetskap om familjerådgivning. Men Familjeråd2 anser att 

kommunerna arbeta efter sitt eget tycke samt upplevs inte veta skillnaden mellan 
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familjerådgivning, familjeterapi och liknande verksamheter. Familjeråd2 säger 

även:  

”Jag tror att det sitter någon socialchef eller någon annan chef för individ och 

familj som kanske har kompisar som gärna vill jobba med familjebehandling eller 

rådgivning och där kan det bli en intressekonflikt”. 

Familjeråd2 förklarar att hon samtalat med fler parrådgivare och sätt att de flesta 

utövare är överens om att det bästa skulle vara om samtliga kommuner utgick 

ifrån KFR:s kriterier och endast tillät auktoriserade familjerådgivare, detta för att 

göra verksamheten mer enhetlig. Kommuntjänstemännen ansåg att KFR gjorde ett 

bra arbete som förening för svenska familjerådgivare, men verkade inte vilja vara 

delaktiga i deras arbete. KFR var inget Familjeråd3 hade god syn på, då hon 

ansåg att de ställde överdrivna krav på utövarna. Trots detta hade hon för några år 

sedan försökt bli auktoriserad av organisationen, men fick lägga ner processen då 

hon inte uppfyllde alla kriterier. Familjeråd3 anser istället att kommunens krav är 

realistiska och utgår ifrån dem.  

Sammanfattningsvis har samtliga intervjupersoner beskrivit att de arbetar 

olika med kvalitet och kvalitetsgranskning. Mycket av deras förklaring på hur det 

arbetar med detta har kunnat kopplas ihop med Deborah m.fl. (2007) forskning. 

Här nedan följer en avslutande diskussion på detta arbete.   

 

Diskussion 

Vi har i denna artikel presenterat hur kvalitetssäkringsproblematiken kan yttra sig. 

Detta genom att ha undersökt kvalitetsgranskning och kvalitetssäkring i svenska 

kommuner som anlitar entreprenörer till familjerådgivning via valfrihetssystemet. 

Vårt huvudresultat visar att det förekommer brister i verksamheten genom att det 

bland annat saknas gemensamma krav och kriterier inom verksamheten. 

Ytterligare problemområden vi sett är privatiseringen och en öppnad marknad för 

familjerådgivning. Vi har även uppmärksammat andra faktorer som enligt oss 

påverkar kvalitén. Efter att forskat om denna verksamhet har vi fått ökad 

förståelse av hur komplex verksamheten är. Det har varit intressant att höra hur 

intervjupersonerna arbetade med kvalitet, då vissa tagit detta på stort allvar, 

medan andra verkade anse att kvalitetsarbete var mindre viktigt.  



  C-uppsats, 15 hp 

    Skriven av: Emelie Eriksson & Sofia Lagerberg 

  Vårterminen, år 2012 för Mittuniversitetet 

 

 

23 

 

Denna verksamhet är väldigt svårkontrollerad, något som båda våra 

intervjuade kommunpersoner bekräftar när de berättar att det inte vet exakt hur 

många som besöker verksamheten, hur många träffar par brukar eller hur 

rådgivarna bygger upp samtalet. Enligt lag är detta en verksamhet samtliga 

kommuner skall erbjuda invånarna och som ska hålla hög kvalitet. Kommunerna 

använder sig av nöjdhetsenkäter för att få besökarnas åsikter som lägger grund till 

kvalitetsgranskningen. Vi upplever enkäter som ett gammalt och ineffektivt 

undersökningssätt. Detta då kommunerna inte vet om parrådgivare bara ger 

enkäten till belåtna besökare eller hur många av de personer som fått enkäten 

verkligen svarar alternativt om par är nöjda trots att familjerådgivaren inte gjort 

ett optimalt arbete. Den forskning som visat tar upp problemet med ett stort 

bortfall med enkäter. 

LOV och privatiseringen har enligt Fredriksson och Korpskog (2010) 

minskat besöks köerna. Intervjupersonerna ansåg att valfrihetssystemet var 

positivt för klienterna då de själva fick välja entreprenör efter eget behov samt har 

förmåga att byta om det inte skulle uppskatta sin familjerådgivare. Nackdelar vi 

uppmärksammat är att det blir för mycket valmöjligheter för individer som inte 

mår bra samt att oseriösa företag kan etableras på marknaden, något som även 

familjerådgivarna berättar att de uppmärksammat. Problem vi sett är att det inte 

finns några gemensamma krav/kriterier. Grunden i familjerådgivning är 

samtalsformen och detta uttrycker sig bland annat i oklarheter som vilka 

samtalsmetod som ska användas. Familjeråd3 visste inte ens skillnaden mellan 

rådgivning och terapi. Familjeråd2 menade att de anpassar samtalsmetoderna 

efter besökarnas behov. Deborah m.fl. (2007) hävdar att det är svårt att ge tydliga 

arbetssätt, när människor kommer i svåra livssituationer. Samtidigt anser KFR 

(2010) att det ska vara ett behandlingsarbete. Två av våra intervjuade 

familjerådgivare pratade väldigt gott om KFR:s kriterier, medan den tredje ansåg 

att det ställde överdrivna krav. En av rådgivarna hade en önskan om att samtliga 

kommuner skulle använda lika hårda kriterier på rådgivarna som exempelvis KFR 

ställer. Vi tycker också att det vore lämpligt med samma krav för alla, då vi 

upplever att det blir lättare att kvalitetsgranska samt att resultaten känns mer 

pålitliga. Något vi under intervjuerna även såg oklarheter i var när två av 
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familjerådgivarna berättade att det fått besökare som fått påtryckningar av 

Socialtjänsten att besöka verksamheten. Detta tycker vi känns fel då grunden i 

familjerådgivningen skall vara frivillighet, anonymitet, att ingen 

myndighetsutövning skall ske samt att besökare inte ska få känslan att det 

försiggår någon myndighetsutövning. 

Relevant utbildning som socionom/psykolog är ett av KFR:s kvalitetskrav. 

Familjeråd1 menar att många kommuner anpassat sig till detta och kräver någon 

av utbildningarna. Familjeråd3 är sjuksköterska i grunden trots att det på hennes 

företags hemsida kan läsas att de anställda har någon av ovanstående utbildningar. 

Vi frågar oss om företaget medvetet ljugit om personalens kompetens.  

Fredriksson och Korpskog (2010) anser att det borde föras statistik över 

familjerådgivarnas kompetens. Detta tycker vi är relevant för att få enhetlighet 

samt en bredare kunskap om verksamheten.    

Forskning och vidareutbildning ger möjlighet till nya tankar och teorier. 

Något som Deborah m.fl. (2007) i deras modell poängterar som en viktig del i 

kvalitetssäkringen. Vi håller med om att det är viktigt att uppdatera sig i sitt 

yrkesområde men tror att det är lätt att bortprioritera detta. Speciellt i ett 

vinstdrivande företag som istället för att utveckla resurser ser denna tid som 

förlorade intäkter. Familjeråd3 berättade att hennes företag inte anser sig ha tid 

eller pengar för att låta anställda gå på kurser eller temadagar. Hon menar att det 

är upp till varje familjerådgivare att själv hålla sig uppdaterad. Hennes uppfattning 

är att familjerådgivning är något som kommuner har men som de inte utvecklar 

eller arbetar med.  Kommunpers1 upplyste att det är upp till entreprenörerna själva 

att ta ansvar att ta del i aktuell forskning.  

Generellt sett upplever vi att familjerådgivning bedrivs godtyckligt då 

kommunerna litar på att parrådgivarna delar ut nöjdhetsenkäterna, redovisar 

samtliga samtal, håller sig uppdaterade i forskning och känner sina begränsningar. 

Vi anser att denna verksamhet fortfarande arbetar efter ”Den professionella 

modellen” som Deborah m.fl. (2007) skrivit om.  

Vi upplever att det inte gjorts mycket forskning kring kvalitetsgranskaning i 

familjerådgivningen, den som finns riktar sig oftast mot besökarnas resultat. Mot 



  C-uppsats, 15 hp 

    Skriven av: Emelie Eriksson & Sofia Lagerberg 

  Vårterminen, år 2012 för Mittuniversitetet 

 

 

25 

 

denna bakgrund anser vi att mer omfattande forskning inom svensk 

familjerådgivning bör göras med hänsyn till kvalitetssäkring.  
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Bilaga1 
 

Förfrågan om att delta i ett uppsatsarbete kring 

kvalitetsgranskning i privat kommunal familjerådgivning 
 

Du har fått en förfrågan om att delta i en intervju med anledningen av att vi gör ett 

arbete på avancerad nivå om kvalitetsgranskningens betydelse i privat kommunal 

familjerådgivning. Vi är väldigt tacksamma för att Du tar dig tid att medverka 

vilket gör det möjligt att få aktuell kunskap kring denna fråga. Vi vill innan 

intervjun informera om att det är frivilligt att delta, att Du inte behöver svara på 

samtliga frågor och att Du kan när som helst avbryta utan att ange orsaken till 

detta. Vi kommer att anonymisera intervjupersoner och det kommer inte att 

framgå i vilka kommuner/län de som intervjuats arbetar. Beräknad tid per intervju 

är cirka 30 minuter. Om du har önskemål om att vi kommunicerar 

intervjumaterialet eller om du önskar få den färdiga uppsatsen för läsning så går 

det givetvis bra. Vårt arbete skrivs i artikelform på svenska och kommer att 

publiceras i databasen Diva (Digitala Vetenskapliga Arkivet).  

 

Har Du några tankar eller funderingar tveka inte att höra av Dig till oss eller vår 

handledare.  

 

Tack på förhand! 

 

Med vänliga hälsningar 

Emelie Eriksson, tel nr: 072-218 43 17  

Sofia Lagerberg, tel nr: 073-30 91 455  

Handledare: Docent Mona Livholts, tel nr: 070-216 35 75 

Socialt arbete, Mittuniversitetet i Östersund 
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Bilag2 
 

Intervjuguide för möte med kommuntjänsteman 

Kort om intervjupersonen:  

1. Vad är Din arbetsuppgift på kommunen? 

2. Vad har Du för utbildning eller särskilda arbetslivserfarenheter? 

 

Hur kommunen arbetar: 

3. Hur arbetar kommunen med valfrihetssystemet LOV? 

4. Hur arbetar kommunen för att kvalitetssäkra denna verksamhet? 

5. Hur arbetar Ni med nöjdhetsenkäterna? 

6. Delger Ni all information Ni får in från exempelvis nöjdhetsenkäterna till 

Era entreprenörer?  

7. Samtliga kommuner som avtalar familjerådgivning i privatregi har olika 

kvalitetskrav. Varifrån kommer Era kvalitetskrav?   

8. Anser Du att kvalitetskraven är tillräckliga? 

9. Hur arbetar Ni för att följa upp kvalitetskraven Din kommun har?  

 

Kvalitet: 

10. Anser Du att det görs tillräckligt med kvalitetsgranskningar inom 

familjerådgivning?  

11. Vad anser Du ha störst betydelse för ett kvalitetssäkrat familjerådgivning 

om Du får välja mellan arbetskompetens eller utbildning? 

12. Upplever Du att kommunen anpassar sig till ny forskning? 

 

Familjerådgivning: 

13. Har Du en positiv alternativt en negativ inställning till att fler privata 

företag är med och konkurrerar om denna verksamhet? 

14. Hur tror Du att familjerådgivning som har bedrivits privat i kommunalregi 

har påverkat kvalitén?  

15. Anser Du att privata familjerådgivare aktivt arbetar för att kvalitetssäkra 

sin verksamhet?  
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16. Familjerådgivare idag kan ha varierande utbildning och för att få kalla sig 

”familjerådgivare” ställs inga fasta utbildningskrav. Hur ställer Du dig till 

detta i förhållande till kvalitet? 

17. Tror Du det kan förvirra klienten att det inte finns något utbildningskrav? 

18. Många entreprenörer inom familjerådgivning gör sina egna 

nöjdhetsenkäter som de ber besökarna besvara. Är Ni intresserad av att ta 

del av resultat från dessa?  

 

Kostnad: 

19. Samtliga kommuner begär olika kostnader för hur mycket par skall betala 

per samtal för att besöka familjerådgivning. Hur har Ni tänkt när Ni satt 

upp Er avgift?  

20. Stockholms kommun har nyligen höjt priserna kraftigt per samtal hos 

familjerådgivare från 200kr/per samtal till 450kr/per samtal. Många är 

rädda att det finns en risk att man tappar klienter, vad anser Ni om detta? 

 

Förbättring: 

21. Anser Du att kommunen skall bli duktigare på att ställa något krav? 
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Bilaga3 
 

Intervjuguide för möte med privata familjerådgivare 

 

Kort om intervjupersonen:  

1. Vad är Din arbetsuppgift som familjerådgivare? 

2. Vad har Du för utbildning eller särskilda arbetslivserfarenheter? 

3. Hur länge har Du arbetat som familjerådgivare i privat regi?  

4. Har Du innan detta, arbetat med familjerådgivning i kommunal regi? Om 

svaret är Ja, kan Du se några stora förändringar? 

 

Hur kommunen arbetar: 

5. Hur anser Du att kommunen arbetar med valfrihetssystemet LOV? 

6. Upplever Du att samtliga kommuner ställer tillräckliga kvalitetskrav? 

7. Tycker Du att kommunen gör tillräckligt med kvalitetsgranskningar för 

familjerådgivningen? 

8. Anser Ni att kommunen lyssnar på era eventuella åsikter och funderingar?  

9. Upplever Du att Ni får ta del av all kommunens information, exempelvis 

sammanställning av nöjdhetsenkäterna?  

10. Tror Du kommunen anpassar sig till ny forskning?  

 

Familjerådgivning: 

11. Har Du en positiv alternativt en negativ inställning till att fler privata företag 

är med och konkurrerar om denna verksamhet? 

12. Anpassar Ni Er till ny forskning?  

13. Utöver kommunens krav, ställer Ni egna krav på företaget?  

14. Många entreprenörer inom familjerådgivning gör sina egna nöjdhetsenkäter 

som de ber besökarna besvara. Gör Ni detta?  

15. Vad är Er syn på KFR? Anser Du att de bidrar positivt till verksamhetens 

utveckling? 
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Kvalitet:  

16. Vad anser Du ha störst betydelse för ett kvalitetssäkrat familjerådgivning om 

Du får välja mellan arbetskompetens eller utbildning? 

17. Hur tror Du att familjerådgivning som har bedrivits privat i kommunal regi har 

påverkat kvalitén på verksamheten?  

18. Då ditt företag är entreprenör till fler än en kommun, påverkas ditt arbete av 

vilken kommun paren kommer ifrån?  

 

Allmänhetens syn 

19. Familjerådgivare idag kan ha varierande utbildning och för att få kalla sig 

”familjerådgivare” ställs inga fasta utbildningskrav. Hur ställer Du dig till 

detta i förhållande till kvalitet? 

20. Tror Du det kan förvirra klienten att det inte finns något utbildningskrav? 

 

Kostnad: 

21. Anser Du att kommunernas prissättning per samtal är tillräckliga? 

22. Stockholms kommun har nyligen höjt priserna kraftigt per samtal hos 

familjerådgivare från 200kr/per samtal till 450kr/per samtal. Många är rädda 

att det finns en risk att man tappar klienter, vad anser Ni om detta? 

 

Förbättring: 

23. Anser Du att kommunen skall bli duktigare på att ställa något krav? 

24. Anser Ni att det är något Ni borde på företaget för att höja kvalitén på Ert 

arbete? 

 

 


