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Abstrakt  
Studiens syfte är att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar, samt hur 
arbetet ser ut för att uppfylla de gemensamma verksamhetsmålen. Det finns en lagstadgad 
skyldighet för kommuner att bedriva förebyggande arbete som rör barn och unga, samt att 
samverka med andra i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Familjecentralen är en viktig arena som arbetar hälsofrämjande och förebyggande med 
barnfamiljer, för att tidigt kunna fånga upp familjer som är i behov stöd. För att besvara 
studiens syfte och frågeställningar har sju intervjuer genomförts och 50 enkätsvar inhämtats. 
Resultatet av dessa visar på vissa geografiska skillnader samt har kunnat identifiera både 
fungerande arbetssätt och förbättringsområden. Det framgår också tydligt att de som känt till 
familjecentralen och besökt den, har en positiv bild av verksamheten.  
 
Sökord: Familjecentral/ socialt förebyggande arbete/ socialt arbete/ föräldrastöd 
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1. Inledning  
 
Föräldrar har huvudansvaret för sina barns uppfostran och utveckling, och barn har rätt att 
växa upp under goda förutsättningar i en miljö präglad av kärlek, lycka och förståelse 
(UNICEF Sverige, 2009). Då stöd i föräldraskapet kan ses som en av de viktigaste insatser 
samhället kan erbjuda för att motverka att barn och unga far illa, utkom regeringen i 
september 2018 med en ny strategi för att stärka föräldraskapsstödet (Regeringskansliet, 
2018). Att utöka stödet till föräldrar kan ses som en satsning på förebyggande arbete, då 
målsättningen är att alla föräldrar ska erbjudas föräldraskapsstöd under hela barnets uppväxt. 
Även om det är svårt att förutse vilka som kommer utveckla problem längre fram, är det både 
svårt och resurskrävande att rätta till svåra problem i efterhand (Regeringskansliet, 2018). En 
liten insats till många, som att erbjuda alla föräldrar föräldraskapsstöd, har dessutom visat sig 
kunna ha större förebyggande effekt än stora insatser till få, med redan utvecklad problematik 
(Regeringskansliet, 2018).  
 
Socialt förebyggande arbete inom socialtjänstens verksamhet kan ses som en service till 
familjen, där till exempel social rådgivning, information, samtal om barnuppfostran eller 
relationsproblem i familjen kan erbjudas (Lundström Mattsson, 2009). Socialtjänstlagen 
uttrycker en lagstadgad skyldighet för kommunerna att bedriva förebyggande arbete inom 
socialtjänstens verksamhet som rör barn och unga (SFS 2001:453). Det framgår dock inte hur 
detta förebyggande arbete ska utformas. Vidare i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) ska 
socialnämnden samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, i frågor 
som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
 
En familjecentral är en socialt förebyggande verksamhet, där olika professioner samverkar 
under samma tak med samma målgrupp - barnfamiljer (Föreningen för familjecentralers 
främjande, 2019). En familjecentral förutsätter att det finns fyra verksamheter som samverkar 
med varandra i samordnade lokaler; barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och 
socialtjänst, alla med inriktning på förebyggande arbete (Föreningen för familjecentralers 
främjande, 2019). Verksamheten är hälsofrämjande och erbjuder generella förebyggande och 
stödjande insatser till föräldrar och barn. Saknas någon av de fyra verksamheterna anses 
verksamheten inte vara en full familjecentral, utan en familjecentralsliknande verksamhet. 
Verksamhetens utformning styrs till stor del av barnfamiljernas behov och önskemål, då 
familjecentralen är en mötesplats för familjer i ett visst upptagningsområde (Föreningen för 
familjecentralers främjande, 2019).  
 
I samband med den verksamhetsförlagda utbildning vi båda gjorde inom en 
glesbygdskommuns socialtjänst, kom vi i kontakt med kommunens familjecentral. Vi har 
sedan i samarbete med verksamhetschef där familjecentralen ingår kommit fram till vad vårt 
examensarbete ska handla om, och därifrån utformat vårt syfte. Det fanns ett intresse hos 
verksamhetschefen att utvärdera familjecentralens arbete och hur effektivt verksamheten når 
ut till samtliga föräldrar i kommunen. Tidigare forskning om familjecentraler fokuserar nästan 
uteslutande på större kommuner, där ett flertal familjecentraler förekommer. Det finns väldigt 
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lite om just glesbygdskommuner, vilket gör att undersökningen kan bidra med kunskap om 
hur dessa mindre kommuner arbetar med familjecentraler. Inom berörd kommun har det gjorts 
undersökningar inom verksamheten där besökare på öppna förskolan ombetts svara på frågor 
rörande bland annat öppettider och bemötande. Familjecentralen kallar denna undersökning 
för “föräldrautvärdering” och syftar snarare till praktiska aspekter av familjecentralen än 
besökarnas upplevelser av målen.  
 
Studien har för avsikt att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar samt 
hur de olika verksamheterna arbetar med att uppfylla de gemensamma verksamhetsmålen. 
Inom ramen för detta spelar besökarnas erfarenheter en stor roll och kan ses som ett slags facit 
till hur väl målen för verksamheten uppfylls. Då studien inte utgår från någon särskild teori 
om hur en familjecentral kan organiserar sig i en glesbygdskommun, antas den kunna 
identifiera så väl fungerande aspekter i verksamheten, liksom peka ut eventuella 
förbättringsområden. Detta gynnar den lokala verksamheten och kommunens organisation i 
stort. Det kan även ge vägledning till andra glesbygdskommuner som är i uppstarten av att 
inrätta en familjecentral, eller som jämförande i samband med verksamhetsutveckling av 
redan befintlig familjecentral.  
 

2. Syfte 
 
Syftet är att undersöka hur arbetet i en familjecentral i en glesbygdskommun fungerar, för att 
identifiera såväl fungerande arbetssätt men även eventuella förbättringsområden.  
 
För att besvara syftet används följande frågeställningar:  
  
- Hur arbetar personalen på familjecentralen för att uppnå verksamhetens uppsatta mål?  
- Hur upplever föräldrarna familjecentralens verksamhet?  
- Vilka delar av familjecentralen tar föräldrar störst del av?  
- Av vilka orsaker väljer föräldrar att inte ta del av familjecentralen? 
 

3. Aktuell familjecentral 
 
En familjecentral förutsätter att fyra olika verksamheter samverkar under samma tak; 
barnhälsovård, mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst, alla med inriktning på 
förebyggande arbete (Föreningen för familjecentralers främjande, 2019). Den familjecentral 
som inom ramen för denna kandidatuppsats studerats innehåller utöver dessa fyra 
verksamheter även öppen asylförskola samt föräldra- och barnhälsovårdspsykolog. Nedan 
följer en kort beskrivning av de olika yrkesprofessionernas roll i familjecentralen.  
 
Socionomen arbetar inom socialtjänstens verksamhet och möter via öppna förskolan föräldrar 
och barn, vilket gör att arbetet till stor del görs på uppdrag av föräldrarna själva. Arbetet 
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innefattar även samverkan med de andra verksamheterna i olika föräldrastödsprogram, social 
rådgivning, social information samt samtal vid relationsproblem i familjen (Föreningen för 
familjecentralers främjande, 2018). 
 
Inom öppna förskolan arbetar pedagoger, vilka har till arbetsuppgift att erbjuda barn en 
pedagogisk gruppverksamhet och samtidigt stötta föräldrar i föräldrarollen. Öppna förskolan 
bygger på en helhetssyn på barns utveckling med utgångspunkt i att det finns ett samband 
mellan barnets fysiska, intellektuella, sociala och emotionella utveckling (Föreningen för 
familjecentralers främjande, 2015). 
 
Barnmorskan vid mödravården ansvarar för vården under graviditeten och samverkar med 
andra verksamheter där familjen kan vara aktuell. Basen i arbetet utgår från ett 
hälsoövervakande generellt basprogram från Socialstyrelsen. Arbetet kan även innebära 
generella och riktade föräldragrupper, individuella samtal för att förbereda föräldrarna för den 
kommande föräldrarollen, eller information om hur föräldrar tidigt kan söka hjälp 
(Föreningen för familjecentralers främjande, 2013). 
 
Inom barnhälsovården arbetar specialistsjuksköterskor som har till uppgift att följa barns 
hälsa, utveckling och livsvillkor genom hälsoövervakning, hembesök och regelbundna BVC-
besök. Det förekommer även riktat stöd i form av samtal, tätare besök, vägledning och 
insatser genom andra verksamheter om behovet finns. Barnhälsovården informerar också 
familjerna i ett tidigt skede om de övriga verksamheterna i familjecentralen (Föreningen för 
familjecentralers främjande, 2016).  
 
På öppna asylförskolan arbetar pedagoger tillsammans med övriga verksamheter för att kunna 
ge ett gott stöd till asylsökande familjer, och fyller därmed en viktig funktion i samhället. 
Pedagogerna arbetar efter Kramforsmodellen (Föreningen för familjecentralers främjande, 
2015), där arbetet inriktas på att främja anknytning mellan barn och föräldrar, skapar 
möjlighet att ge föräldrar stöd i sin föräldraroll och integration i det svenska samhället 
(Föreningen för familjecentralers främjande, 2015).  
 
Barnhälsovårdspsykologen arbetar utifrån ett salutogent förhållningssätt där det finns en hög 
tillgänglighet med tidiga och korta insatser för att stärka befintliga skyddsfaktorer. Insatserna 
är förebyggande av psykologisk karaktär och sker i samstämmighet med övriga verksamheter. 
Val av insats sker utifrån familjens individuella behov (Psykologförbundet, 2018).  
 
Verksamheten innehar medlemskap i FFFF och utgår från det utvärderingsmaterial region 
Jönköpings län utarbetat när den egna verksamheten utvärderas. Verksamhetsberättelsen 
uppdateras varje år och innehåller bland annat verksamhetens mål, vilka ligger till grund för 
vår undersökning (Verksamhetsberättelse, 2018). Målen för verksamheten är; 

• Att vi ska nå alla blivande föräldrar som är inskrivna vid barnmorskemottagningen 
• Att vi ska nå alla barn, 0–6 år och deras föräldrar i vårt upptagningsområde 
• Att stärka föräldrarna i sitt föräldraskap 
• Att vi ska erbjuda en nära mötesplats med ett lättillgängligt stöd  
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• Att erbjuda gruppverksamhet utifrån besökarnas behov 
• Att utveckla en god service genom att erbjuda bred kompetens och ett nära samarbete 

mellan socialtjänst, Öppna förskolan, Öppna asylförskolan, Barnavårdscentralen, 
Barnmorskemottagningen och föräldra- och barnhälsovårdspsykologen. 

• Att finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga  
• Att vara ett kunskaps- och informationscentrum 
• Att utveckla barn och föräldrars sociala nätverk.  

 
Till ytan är kommunen nästan 2000 km2 och av de cirka 18 000 invånare som bor i 
kommunen, kan de bosatta i utkanten av kommunen ha närmare 55 km till kommunens 
stadskärna och familjecentralen.  

 
4. Kunskapsöversikt 
 
För att få en djupare förståelse om hur familjecentralen arbetar och hur verksamhetens mål 
har utformats, är det av vikt att först redogöra syftet med en familjecentral. I detta avsnitt 
redogörs även vilket lagstöd, samt andra förhållanden av betydelse, verksamheten vilar på. 
Avslutningsvis går vi igenom hur arbetet på en familjecentral kan se ut i en större kommun, 
hur utvärdering av detta arbete sett ut tidigare samt kortfattat om den studerade 
familjecentralen.  
  
4.1 Socialt förebyggande arbete 
Socialt förebyggande arbete är något som starkt förespråkas i dagens samhälle genom 
offentliga rapporter och utredningar, inte bara ur ett mänskligt perspektiv utan även som 
återkommande tema i ekonomiska rapporter. Ett argument för att satsa på förebyggande 
arbete är de bristande resultat och ökade kostnader samhället får stå för genom insatser när 
skadan redan är skedd (Lundström Mattsson, 2009). Av 800 barn kommer drygt hundra att 
som vuxna leva ett marginaliserat liv i antingen missbruk, psykisk sjukdom eller 
långtidsarbetslöshet/ sjukskrivning (Nilsson & Wadeskog, 2008). Totalt skulle detta framtida 
utanförskap kosta samhället cirka 39 miljoner kr per år, cirka 835 miljoner kr totalt. 
Kostnaden för det förebyggande arbetet för dessa 800 barn skulle totalt bli cirka två miljoner 
kr, cirka 300 000 kr per år. I Leksands kommun utgör de förebyggande kostnaderna per år 
cirka tre procent av de årliga kostnaderna för kommunens idrottsanläggningar. Om endast en 
ungdoms framtida psykiska sjukdom kan förebyggas, skulle den ekonomiska effekten ändå 
innebära närmare 336 procents avkastning på den förebyggande insatsen (Nilsson & 
Wadeskog, 2008). Samhällskostnaderna för varje ung människas utanförskap uppgår till 
mellan 350 000 kr och 1 600 00 kr per år, en mycket stor prislapp för marginalisering och 
utanförskap som kanske hade kunnat förhindras genom betydligt billigare, förebyggande 
insatser (Nilsson & Wadeskog, 2008).  
 
Förebyggande arbete delas vanligtvis upp i tre nivåer; generellt, selektivt och indikerat 
förebyggande arbete (Lundström Mattsson, 2009). En familjecentral är en socialt 
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förebyggande verksamhet där olika professioner samverkar under samma tak med samma 
målgrupp - barnfamiljer (Föreningen för familjecentralers främjande, 2019). Arbetet på en 
familjecentral beskrivs ofta som ett generellt förebyggande och hälsofrämjande arbete som 
riktar sig till alla genom information, social rådgivning samt föräldrautbildningar med samtal 
om barnuppfostran och relationsproblem inom familjen (Lundström Mattsson, 2009). 
Verksamheten fokuserar mycket på att bygga relationer, och den vanligaste insatsen på 
generell nivå är att via föräldragrupper och öppna förskolan stärka relationen mellan föräldrar 
och barn, mellan partners, i familjens nätverk samt mellan besökare och socionom. Det 
handlar till stor del om ett motivationsarbete som går ut på att nå föräldrar och barn för tidiga 
insatser så att negativa familjemönster kan brytas (Bing & Abrahamsson, 2011). På den 
generella nivån kan riskgrupper identifieras och fångas upp för att kunna erbjudas insatser på 
selektiv nivå, vanligtvis genom riktade grupper eller en samtalskontakt (Lundström Mattsson, 
2009). Ofta handlar det på den selektiva nivån om olika problem som riskerar att växa sig 
större om individen inte får hjälp. På den selektiva nivån pågår ett intensivare 
motivationsarbete med fokus på att skapa förändring, stärka föräldern och underlätta 
livssituationen för familjen (Bing & Abrahamsson, 2011). Har problem redan uppstått och 
individen är i behov av mer behandlande insatser är det förebyggande arbetet indikerat. Ofta 
förmedlas i det indikerade arbetet en kontakt till socialtjänstens myndighetsutövande 
verksamhet, om familjen inte redan har en sådan kontakt (Lundström Mattsson, 2009).  
 
Förebyggande arbete kan beskrivas som en tidig hjälp, som tidigt i barnets liv, innan problem 
hinner växa sig större eller att få hjälp i tid och det faller sig därför naturligt att genom en 
familjecentral bedriva socialt förebyggande arbete. Familjecentralen utgör en mötesplats dit 
alla barnfamiljer är välkomna, vilket gör att det sociala förebyggande arbetet kommer in i en 
miljö där barnfamiljer naturligt befinner sig (Lundström Mattsson, 2009). Föräldrarna har 
anknytning till familjecentralen under längre tid vilket ger möjlighet till att i 
motivationsarbetet vänta in föräldern, och även om insatser för den enskilda familjen varierar, 
förbättras ofta barnets situation (Bing & Abrahamsson, 2011).  
 
Den preventiva paradoxen innebär att det inte med säkerhet går att veta vilka individer som 
kommer att utveckla problem, då det inte är säkert att alla inom en riskgrupp kommer att 
utveckla problem. Med generella insatser kan dock en större grupp nås och därmed kan fler 
barnfamiljer som är i behov av selektiva eller indikerade insatser upptäckas (Lundström 
Mattsson, 2009). Det går dock att jämföra familjers situation när kontakten inleds och hur 
situationen ser ut vid kontaktens slut. Ofta är det att föräldrakompetensen ökat, att föräldrarna 
fått ett bättre samarbete eller att barnfamiljer utökat sina sociala nätverk på olika sätt. Denna 
positiva utveckling fortsätter ofta inom familjen, och leder till ökad autonomi och mindre 
beroende av professionellt stöd (Lundström Mattsson, 2009).  
 
Personalen inom familjecentralen arbetar förebyggande genom en mötesplats som ger 
möjlighet till individuell och professionell rådgivning. Föräldrarna förlitar sig i hög grad på 
personalens kompetens och personalen ses som en självklar del i familjernas liv (Lindskov, 
2011). För att kunna förebygga en problematisk utveckling är det viktigt att fånga upp barn i 
riskzon och på gruppnivå ges möjligheter för familjer att utveckla sitt sociala nätverk, där 
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föräldrar kan lära av varandra genom att utbyta erfarenheter och stödja varandra i 
föräldrarollen. Barns möjligheter till socialt umgänge och interaktion med andra barn och 
vuxna främjas på familjecentralen och är en viktig del i arbetet, då fokus ligger på social 
kontakt och umgänge (Lindskov, 2011).  
 
Socialtjänstlagen som trädde i kraft 1980 (SFS 1980:620) hade en tanke om att socialtjänsten 
skulle finnas mer tillgänglig för medborgarna, vilket också blev startskottet för landets 
familjecentraler (Bing & Abrahamsson, 2011). Familjecentraler har därefter expanderat i 
Sverige sedan mitten av 90-talet, med syfte att främja barn och föräldrars hälsa. Familjens 
delaktighet är en viktig komponent i verksamheten (Lindskov, 2011), och arbetet präglas av 
frivillighet, lättillgänglighet och lösningsfokus (Bing & Abrahamsson, 2011). Socialtjänstens 
roll som förebyggande verksamhet stärks i familjecentralen och möjliggör för socialtjänsten 
att tidigt fånga upp familjers behov av stöd. På familjecentralen kommer socialtjänsten in i en 
verksamhet som träffar så gott som alla föräldrar med små barn inom ett upptagningsområde, 
inte enbart de familjer som har bekymmer (Bing & Abrahamsson, 2011).  
 
En ojämn fördelning av risk- och skyddsfaktorer kan leda till ojämlikheter i hälsa hos barn 
och svaga grupper har ofta förhöjda riskfaktorer samtidigt som skyddsfaktorerna är 
begränsade. Att främja jämlika levnadsvillkor är ett lagstadgat ansvar socialtjänsten har, för 
att på så vis kunna främja jämlikhet i hälsa (Jansson, Sundelin & Starrin, 2001). På en 
familjecentral där socialtjänsten finns nära till hands, kan riskfaktorer tidigt upptäckas och 
minskas. Det hälsofrämjande arbetet kan dessutom öka skyddsfaktorer som frambringar 
glädje, hälsa eller ger skydd mot vidare påfrestningar (Bing, 2005).  
 
4.2 Risk- och skyddsfaktorer 
Redan från födelsen har barn olika förutsättningar gällande hälsa och utveckling, och barn 
växer upp under olika förhållanden som kommer att påverka hela barnets liv. Det finns risk- 
och skyddsfaktorer i familjen, närmiljön och hos barnet självt som har betydelse för barnets 
hälsa och utveckling. Genom att identifiera risk- och skyddsfaktorer kan barns hälsa och 
utveckling främjas samt problem förebyggas. Det är därför viktigt att det finns en kunskap 
och förståelse för dessa risk- och skyddsfaktorer (Rikshandboken i barnhälsovård, 2017).  
 
Barnets individuella egenskaper, i samspel med barnets känslomässiga, kulturella och 
socioekonomiska miljö, är avgörande för barns utveckling. Detta synsätt har utvecklats av den 
amerikanske psykologen Urie Bronfenbrenner, och kan illustreras i en modell, den ekologiska 
modellen, där barnet står i centrum (Socialstyrelsen, 2018). Närmast barnet finns sedan 
familjen och allteftersom barnet växer upp kommer hen att interagera med allt fler miljöer 
som skola eller förskola, kamrater och aktiviteter i närsamhället. Indirekt kan även barnet 
påverkas av miljöer som de själva inte är en del av, som föräldrarnas arbetsplats där barnet 
påverkas av hur föräldrarnas arbetstider och trivsel ser ut. På den yttersta nivån finns 
förhållanden som har med hela samhällets struktur, funktion och normer att göra, som 
förekomst eller avsaknad av förebyggande arbete. Denna nivå kommer barnet sällan i direkt 
kontakt med, men den har en övergripande påverkan på barnets utvecklingsmöjligheter. Dessa 
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nivåer påverkar dessutom varandra, till exempel kan barnets beteende ha en påverkan på hur 
föräldrarnas uppfostran ser ut, vilket i sin tur kan påverka barnets beteende. Samspel mellan 
de olika nivåerna förekommer också utan att barnet själv aktivt deltar. Händelser och 
förändringar som sker med tiden påverkar också de olika nivåerna och möjligheten att 
interagera med andra nivåer. Det kan till exempel påverka barnets föräldrars möjlighet att 
samspela med arbetsmarknaden om det under en tid är lågkonjunktur. När det finns risker på 
flera olika nivåer samtidigt kan det förstärka risken för att barnet både vid enstaka tillfällen 
och över tid far illa (Socialstyrelsen, 2018).  
 
Hälsa påverkas av olika faktorer i samhället, då familjens sociala, kulturella och ekonomiska 
situation har en betydande effekt på barns hälsa och utveckling. Detta gör att det finns en 
komplexitet i att mäta om positiva hälsoeffekter enbart beror på det förebyggande arbetet på 
en familjecentral. Ett välfungerande socialt nätverk främjar dock barn och föräldrars 
motståndskraft mot social ohälsa, vilket en familjecentral bör försöka utveckla och sedan 
kunna utvärdera för att se om det påverkat familjernas situation (Abrahamsson & Lindskov, 
2007). 
 
Skyddsfaktorer 
Skyddsfaktorer är förhållanden som kan öka ett barns möjligheter att trots utmaningar och 
problem kunna stå emot belastningar eller dämpa effekten riskfaktorer. Skyddsfaktorer hos 
barnet kan vara att ha goda fysiska, kognitiva och sociala egenskaper, att ha en trygg 
anknytning och positiva kamratrelationer. Hos föräldrar kan det finnas skyddsfaktorer som 
god omsorgsförmåga, goda sociala relationer och ekonomisk trygghet. Övriga skyddsfaktorer 
kan vara andra trygga relationer i barnets nära omgivning, stabila och trygga 
boendeförhållanden och en bra skola eller förskola (Rikshandboken i barnhälsovård, 2017).  
 
Riskfaktorer 
Att sakna olika skyddsfaktorer kan också ses som riskfaktorer, vilka kan öka sannolikheten att 
problem utvecklas. Riskfaktorer som kan identifieras hos barnet är bland annat atypiska 
egenskaper som ADHD eller autismspektrumstörning. Riskfaktorer som kan finnas hos 
föräldrar är olika typer av svårigheter hos föräldern som missbruk, psykisk sjukdom eller 
traumatiska upplevelser. I uppväxtmiljön är ekonomisk stress, social isolering och 
diskriminering exempel på riskfaktorer. 
 
Den största risken för att barns hälsa och utveckling ska utvecklas negativt utgörs av en 
kombination av riskfaktorer från barnet själv, föräldrarna och närmiljön samtidigt. För att 
förhindra detta och kunna förbättra barnets möjligheter till en positiv utveckling och hälsa, är 
det därför avgörande att minska antalet riskfaktorer runt barnet (Rikshandboken i 
barnhälsovård, 2017).  
 
4.3 Värdet av föräldrastöd 
Barn har rätt att växa upp under goda uppväxtvillkor i ett hem där de får känna lycka, kärlek 
och förståelse. För barnets uppfostran och utveckling har barnets föräldrar ett gemensamt 
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huvudansvar (UNICEF Sverige, 2009). En av samhällets viktigaste insatser blir därför stöd i 
föräldraskapet, för att undvika ojämlikheter och negativa utfall för barn och unga 
(Regeringskansliet, 2018). Folkhälsomyndigheten menar att det är viktigt att erbjuda stöd till 
alla föräldrar, då detta kan påverka även andra familjer positivt, och inte endast riskgrupper. 
En liten insats till många har visat kunna ha större förebyggande effekt än stora insatser till få. 
Att tidigt förutse vilka som kommer att få problem längre fram är svårt, men det är än svårare 
samt resurskrävande att komma till rätta med svåra problem som växt sig större under 
uppväxten (Regeringskansliet, 2018).  
 
Strategin har som mål att stärka föräldraskapsstödet genom ett kunskapsbaserat arbetssätt där 
stödet som ges är baserat på bästa tillgängliga kunskap. Ett tillgängligt stöd där trösklarna är 
låga, insatserna av stor variation och stödet erbjuds på många olika mötesplatser, utifrån 
barnens ålder och föräldrarnas behov. En stödjande organisation som på nationell, regional 
och lokal nivå får ett strukturerat, uthålligt och långsiktigt arbete med tydligt ledarskap, tydlig 
styrning, tillräcklig finansiering och kunskap. Stödjande organisationer på nationell, regional 
och lokal nivå skapar goda förutsättningar för den viktiga samverkan inom och mellan aktörer 
på olika nivåer (Regeringskansliet, 2018). Stödet i föräldraskapet ska utgå från befintliga 
arenor, som till exempel familjecentralen, där det finns unika möjligheter att erbjuda föräldrar 
stöd i och med MVC och BVC, som möter så gott som alla föräldrar. En form av stöd är 
möjligheten att träffa andra föräldrar och kunna byta kunskaper och erfarenheter med 
varandra på till exempel öppen förskola, samtidigt som det finns möjlighet att ta del av 
kunskap och stöd från personal i verksamheten (Regeringskansliet, 2018). 
 
Tidigare forskning där Familjehuset i Näsby studerats, visar på att det genom samlokalisering 
har det blivit smidigare att hänvisa föräldrar till andra professioner, men den största fördelen 
är samlokaliseringen social rådgivning och öppen förskola. I den hälsofrämjande och socialt 
förebyggande verksamhet som Familjehuset utgör, får barnfamiljer som socialtjänsten kanske 
inte nått tidigare möjlighet till stöd och hjälp. Att samlokalisera verksamheterna har för 
socialtjänsten inneburit att de kunnat de fått ett tydligare ansikte både för personal och för 
familjer, och familjer kan på ett smidigare sätt än tidigare få hjälp och stöd, vilket i sin tur 
förebygger problem i framtiden. Familjer kan på ett naturligt sätt komma i kontakt med den 
sociala rådgivaren samtidigt som de besöker andra delar av Familjehuset. Föräldrar som blivit 
hänvisade vidare till den sociala rådgivaren uppgav att de upplevde detta extra stöd som 
positivt (Abrahamsson & Lindskov, 2007). 
 
Studien om Familjehuset i Näsby visar på att verksamheten erbjuder familjer en mötesplats 
för social gemenskap, samtidigt som verksamheten ger möjlighet till professionell vägledning 
genom de olika basverksamheterna (Abrahamsson & Lindskov, 2007). Familjehuset kan antas 
bidra till social gemenskap i upptagningsområdet, då föräldrar själva angett att det viktigaste 
med föräldragrupper var att träffa andra föräldrar i samma situation. Det saknas däremot 
tillräcklig kunskap om varför vissa familjer väljer att inte besöka Familjehuset, men det kan 
tänkas bero på en upplevd osäkerhet, vilket en del föräldrar berättat om, i att för första gången 
gå på gruppaktiviteter, men det kan också vara så att en del föräldrar helt enkelt inte har känt 
ett behov av att besöka verksamheten. Via den mötesplats som verksamheten erbjuder kan 
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familjer skapa nya kontakter, samt på ett lättillgängligt sätt erbjudas olika former av 
stödinsatser. Föräldrar utpekar en trygghet till personalen som utmärkande för verksamheten, 
vilket gör att föräldrarna vid utsatta tillfällen besöker verksamheten för att få stöd och 
rådgivning, något som även bekräftas av andra svenska utvärderingar (Abrahamsson & 
Lindskov, 2007).  
 
Tidigare undersökningar visar att föräldrar besöker Familjehuset dels för att få individuell 
professionell rådgivning, personalen ses av föräldrarna som experter och de har tillit till 
personalens kompetens (Lindskov, 2010). Föräldrar besöker också Familjehuset för att kunna 
dela erfarenheter om barnuppfostran och föräldraskap med andra föräldrar. Detta sker i 
gruppverksamheter där föräldrarna själva ser sig som experter på föräldraskap, och 
personalens blir snarare att planera gruppträffarna. En annan anledning till att föräldrar 
besöker Familjehuset är för att barnen ska få möjlighet till socialt umgänge både med andra 
vuxna och barn. Det ses även som en möjlighet för barn att kunna förberedas och vänjas vid 
att senare gå i skolan (Lindskov, 2010). Atmosfären på Familjehuset beskrivs som hemlik och 
familjär och föräldrar besöker Familjehuset för att få social kontakt och umgänge, och det är 
viktigt att de kan besöka Familjehuset utan att måsta delta i någon strukturerad aktivitet 
(Lindskov, 2010). 
 
4.4 Om arbetet på familjecentraler 
Som grund för familjecentralernas arbete ligger FN:s barnrättskonvention (UNICEF Sverige, 
2009) och präglas även av principen om allas lika värde. Det är ett relationsbaserat arbete med 
en helhetssyn på människan och med inslag av systemteori och anknytningsteori. Arbetet 
präglas även av frivillighet och lättillgänglighet och det rekommenderas att arbetet ska ske 
utan myndighetsutövning, registrering och dokumentation, även om personalen har sedvanlig 
anmälningsplikt (Föreningen för familjecentralers främjande, 2018). Föreningen för 
familjecentralers främjande (FFFF) är den enda insats som på nationell nivå samordnar 
familjecentralernas verksamheter. Detta då svenska myndigheter inte har till uppdrag att 
organisera hälsofrämjande, tvärfackligt samarbete som bedrivs på en familjecentral. Denna 
förening är därför en viktig plattform för familjecentraler runt om i landet för att kunna dela 
erfarenheter och utvecklas (Föreningen för familjecentralers främjande, 2018).  
 
Mycket av familjecentralens verksamhet bygger på den kontakt BVC har med familjerna, då 
det oftast är BVC som har längst kontakt med familjerna. Det är även av vikt att kontakten 
mellan BVC och övriga verksamheter inom familjecentralen fungerar bra för att kunna stödja 
familjer i behov (Bing, Johannesson, Stål, Espling Huzell, Henriksson, Tornbjer Tullberg, 
Virdebo, Briland, Lindsted & Abrahamsson, 2011). Arbetsuppgifterna på en familjecentral 
har en psykosocial och lösningsfokuserad inriktning samtidigt som de olika professionerna 
blir mer renodlade. Det innebär, till skillnad från en fristående BVC-mottagning, en ökad 
tillgänglighet och kvalité i stödet som ges till föräldrar. Det möjliggör även att i ett tidigt 
skede se både barnets och förälderns behov. Genom att kunna erbjuda stöd genom andra 
professioner inom familjecentralen får personalen bättre kunskap om och en helhetssyn på 
familjerna (Bing et al, 2011).  
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På fristående BVC-mottagningar har BVC-sköterskorna ofta fler nyfödda per heltidstjänst på 
ett år, jämfört med BVC-sköterskor inom en familjecentral. De fristående BVC-sköterskorna 
upplever även ett sämre stöd i arbetet med föräldragrupper, till skillnad från BVC-sköterskor 
som arbetar inom en familjecentral där stöd i föräldragrupper erbjuds i högre utsträckning. 
Det kan antas att genom att lägga BVC i en familjecentral skapas bättre förutsättningar för att 
erbjuda föräldrastöd, arbeta förebyggande och samverka med andra professioner (Wallby, 
Fabian & Sarkadi, 2013). MVC- och BVC-sköterskor kan fokusera helt på sitt område och 
slipper själva agera kurator, men kan samtidigt öppna upp för sociala frågeställningar 
eftersom det alltid finns någon i närheten att hänvisa till. Tillgången till de andra 
professionerna skapar bättre kunskap hos personalen samt ökar kvalitén på arbetet. Trots ökad 
tillgänglighet kan det dock uppstå konflikt när de fasta programmen som ska erbjudas inom 
BVC, gör intrång på behovet av att avsätta tid för samverkan med övriga professioner (Bing 
et al, 2011). 
 
4.5 Utvärdering av familjecentraler  
För att säkerställa att familjecentralen håller god kvalitét behövs regelbunden uppföljning och 
utvärdering. Jönköpings län har tagit fram ett sådant material för att just kunna följa upp och 
kvalitetssäkra familjecentralers verksamheter. Föreningen För Familjecentralers Främjande 
(2019) har tagit del av och publicerat materialet med förhoppningen om att alla 
familjecentraler i Sverige ska använda samma instrument då de följer upp och utvärderar den 
egna verksamheten (Region Jönköpings län, 2013). Det finns en svårighet att utvärdera 
resultaten av hälsofrämjande insatser på kort tid, vilket gör det viktigt att ha ett långsiktigt 
tänkt i utvärderingsarbetet av dessa insatser. Att regelbundet utvärdera mätbara mål och 
kvalitetsparametrar utifrån verksamhetens, men även besökarnas perspektiv, bidrar till 
kvalitéts- och verksamhetsutveckling av familjecentralen. Jönköpingsmodellen innehåller 
bland annat ett självskattningsinstrument som personalen tillsammans fyller i en gång om året 
och som sedan ligger till grund för att identifiera vilka förbättringsområden som ska 
prioriteras inför nästkommande år (Region Jönköpings län, 2013). Föräldraenkäter används 
för att utvärdera måluppfyllelsen utifrån besökarnas perspektiv. För att utvärdera hur 
personalen använder sig av varandras kompetenser förs slussningsstatistik under två veckor på 
höstterminen och under två veckor på vårterminen. I slussningsstatistiken dokumenteras alla 
interna samråd, konsultationer och andra kontakter som genomförts under en begränsad tid. 
Varje år skrivs en verksamhetsplan i vilken den gemensamma verksamhetens mål följs upp 
utifrån olika perspektiv. I verksamhetsplanen ska resultaten från självskattningsinstrumentet, 
föräldraenkäterna och slussningsstatistiken finnas med. Det ska även finnas med hur arbetet 
gått med de tidigare målen för verksamheten, samt en kortare beskrivning av bland annat 
upptagningsområde, besöksstatistik, antal inskrivna barn och gravida samt vilka 
föräldrastödsformer som erbjuds inom verksamheten (Region Jönköpings län, 2013). 
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5. Metod 
 
För att besvara undersökningens syfte och frågeställningar har vi valt att samla in data genom 
att dels göra kvalitativa intervjuer med personal från familjecentralens alla sex verksamheter, 
samt med den fristående BVC-mottagningen. Genom kvalitativa intervjuer får vi personalens 
egna beskrivningar och upplevelser om hur arbetet ser ut (Kvale, 1997), och därmed en 
djupare och bredare förståelse över hur de olika verksamheterna arbetar tillsammans för att 
uppnå familjecentralens mål. Samtliga intervjuer har utgått från samma intervjuguide (se 
Bilaga 1).   
 
Att endast genomföra en intervjustudie anser vi dock inte är tillräckligt för att besvara de 
frågeställningar som studien har. Det är i första hand de föräldrar och barn som besöker 
verksamheten som kan svara på om familjecentralens mål uppfylls, utifrån sina egna 
erfarenheter. Vi har därför även valt att göra en enkätundersökning för att kunna inhämta så 
många svar som möjligt under en tre veckors period. Enkäterna har besvarats av föräldrar som 
besökt någon av kommunens två BVC-mottagningar mellan 18 mars och 8 april 2019. Genom 
enkäterna har vi kunnat få svar på undersökningens andra frågeställningar, som riktar sig till 
föräldrarna och hur de upplever familjecentralens verksamhet. Då vi valt att ha två olika 
metoder för datainsamlingen är vår förhoppning att kunna öka tilltron till resultatet. 
Resultaten av de två datainsamlingsmetoderna kan antingen styrka varandra, alternativt 
upptäcka eventuella skillnader, vilket kan vara värdefull information, framförallt för att 
identifiera utvecklingsområden (Bryman, 2011). Vi har inte hittat någon liknande studie där 
det undersökts hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar, dock kan vi se vissa 
likheter med tidigare undersökningar gällande familjecentraler. I denna studie har vi använt 
oss av en tematisk analys i bearbetningen av intervjuerna. Detta innebär att vi utifrån det som 
framkommit i intervjuerna kunnat se återkommande teman i de svar som lämnats (Bryman, 
2011).  
 
Det finns en viss analytisk generaliserbarhet i studien då den kan ge vägledning för 
familjecentraler med liknande förutsättningar. Den analytiska generaliseringen innebär att det 
utifrån likheter och skillnader görs en bedömning om i vilken utsträckning resultaten kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation (Kvale, 1997). Då vi i vårt 
arbete försökt vara så transparenta som möjligt i hur vi lagt upp studien, vilken typ av 
kommun som undersökts, hur många som deltagit och vår tidigare kännedom om 
familjecentralen, lämnar vi det dock till läsaren att själva avgöra hur våra resultat kan 
generaliseras till andra kommuner i Sverige med liknande förhållanden (Kvale, 1997).  
 
5.1 Enkäten 
De frågor som utgjorde enkäten utgick från familjecentralens uppsatta mål och 
omformulerades för att bli lättare och mer konkreta att svara på (se bilaga 2). Exempelvis är 
ett av målen “Att vara ett kunskaps- och informationscentrum”, vilket ändrades till “Hur 
upplever du personalens kunskap om barnfamiljer och föräldraskap?”. 
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Innan enkäterna delades ut till respektive BVC-mottagning gjordes en pilotstudie. Enkäten 
delades ut till fem föräldrar i vår närhet för att se om frågorna kunde missuppfattas och om 
frågorna svarar på studiens syfte (Bryman, 2011). I den färdigställda enkäten lämnade vi även 
utrymme för egna kommentarer för att i större utsträckning kunna ta del av föräldrarnas 
åsikter. Enkäten är utformad på svenska, vilket gör att vi dessvärre inte når de föräldrar som 
inte är svensktalande. På grund av våra ekonomiska och tidsbegränsade resurser kunde vi 
dessvärre inte utforma enkäter som riktar sig till andra språk än svenska.  
 
5.1.1 Urval och datainsamling 
För enkätundersökningen valde vi att göra ett tillfällighetsurval (Bryman, 2011), då vi på 
grund av sekretess inte hade möjlighet att ta del av personuppgifter för de inskrivna på BVC 
eller MVC. Ett slumpmässigt urval var därmed inte möjligt. Tillfällighetsurval är ett så kallat 
bekvämlighetsurval där forskaren samlar in data från de personer som är tillgängliga för 
forskaren (Bryman, 2011). Då MVC och BVC träffar näst intill alla föräldrar 
(Regeringskansliet, 2018), valde vi att använda oss av BVC-sköterskorna för att under en tre 
veckors period lämna ut enkäterna. Enkäterna har sedan besvarats av de föräldrar som under 
dessa tre veckor besökt någon av kommunens BVC-mottagningar. Vi valde att inkludera även 
den BVC-mottagning som inte tillhör familjecentralen för få en större spridning över 
populationen i kommunen, samt för att öka generaliserbarheten i undersökningen.   
 
Under perioden 18 mars–8 april fick vi in totalt 50 enkätsvar, 42 från BVC inom 
familjecentralen och 8 från den mindre BVC-mottagningen. Vi har via mail med BVC-
sköterska fått ta del av antalet besök vid BVC inom familjecentralen, som under perioden var 
238 besök. Många har dock besökt BVC ett flertal gånger under perioden, de flesta av dessa 
besöker BVC en gång i veckan och en besöker BVC två gånger per vecka. Det förekommer 
även många besökare som inte har svenska som modersmål och därmed inte kunnat besvara 
enkäten. Det är därför svårt att beräkna exakt hur stort bortfallet är, men vi kan anta att antalet 
familjer som besökt BVC under denna period är mindre än 238, då enkäten endast besvaras en 
gång per familj. Vi har via mail även tagit del av den mindre BVC-mottagningens 
besöksstatistik där 40 familjer besökte verksamheten under tidsperioden. Vid den mindre 
BVC-mottagningen kan vi se att bortfallet är stort, och vi har heller inte fått information om 
det förekommer familjer som besökt verksamheten mer än en gång under perioden, eller om 
det förekommit familjer som på grund av språket inte kunnat besvara enkäten.  
 
I och med att vi gjort ett tillfällighetsurval går det dock inte att generalisera resultatet för alla 
som besöker kommunens BVC-mottagningar, vi kan däremot identifiera några av de 
uppfattningar som finns bland kommunens föräldrar (Bryman, 2011). Det material vi samlat 
in med hjälp av enkäterna har sammanställts och kan fås vid förfrågan i upp till 10 år från 
studiens genomförande, då Excel-filen är stor och skulle tynga ner hela uppsatsen. Vidare har 
vi jämfört de olika variablerna för att få en förståelse för de mönster vi identifierat. Vi har valt 
att presentera resultatet från enkäterna med en deskriptiv statistik för att kunna identifiera 
eventuella mönster och samband i det insamlade materialet (Höst, Regnell & Runeson, 2006). 
Utifrån detta har vi sedan jämfört och analyserat de olika variablerna, tidigare forskning och 
resultaten från intervjuerna.  
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5.1.2 Bearbetning av enkätsvar  
När enkäterna samlats in gick vi igenom dom översiktligt för att sedan lägga in alla svaren i 
Excel. I Excel sammanställde vi svaren och använde oss av diagram samt pivot tabeller för att 
svaren skulle bli lättare att tyda. Vi valde att ta bort variabeln kön, då detta inte är relevant för 
vår studie och enkäterna besvarades en gång per familj eller föräldrapar. I vissa av enkäterna 
hade dessutom föräldrapar svarat tillsammans. Vi analyserade de två BVC-mottagningarnas 
enkäter var för sig för att sedan kunna göra en jämförelse mellan dessa, fullständiga tabeller 
finns att se i Bilaga 4.  
 
5.1.3 Etiska riktlinjer  
De etiska perspektiven vi tagit hänsyn till i studien är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Bryman, 2011). I våra enkäter har vi först ett 
informationsblad där dessa etiska principer gås igenom. Vi har dock försökt att ta ut 
kärnpunkterna i dessa etiska principer för att inte informationstexten skulle bli för lång och 
svårläst. Informationstexten belyser frivilligheten att delta, studiens syfte, hur materialet 
kommer att användas samt hur eventuella personuppgifter kommer att hanteras (Bryman, 
2011). Vi ser inte någon större risk att deltagarnas identitet kan röjas, då vi valt att 
avidentifiera frågorna så gott vi kan. Istället för att fråga vart de bor så har vi till exempel 
uppmanat att de själva får skriva hur långt de har in till kommunens familjecentral. På så vis 
får vi heller ingen vetskap om i vilken riktning avståndet beräknas från. I och med att BVC-
sjuksköterskorna delat ut enkäterna har inte vi heller vetskap om vilka som svarat. BVC-
sjuksköterskorna har delat ut enkäten till de besökande familjer som har möjlighet att svara på 
den, och föräldrarna har efter att de svarat på enkäten fått lägga den i en igentejpad svarslåda 
belägen i väntrummet. På detta vis vet inte heller sjuksköterskorna vilka som faktiskt har 
svarat på enkäten och inte, och vi har kunnat se att lådorna inte öppnats under tiden enkäterna 
samlats in.  
 
5.1.4 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 
Efter att vi sammanställt och analyserat materialet anser vi att enkätfrågorna har mätt det vi 
haft för avsikt att mäta (Bryman, 2011). Det vi har märkt är att det på några enkäter har blivit 
ett partiellt bortfall, alltså några kan ha svarat på frågor som de ej ska svara på samt att de 
ibland hoppat över vissa frågor. Vi kunde ha varit tydligare i utformningen av enkäten för att 
minska detta, dock anser vi inte att det är ett så stort problem då det rör sig om totalt fem 
enkäter. Då dessa fem enkäter har varit problematiska att bearbeta, har vi valt att ta med vissa 
delar av enkäten som är rätt ifylld. Därav har vi även angett antal som besvarat de olika 
frågorna, för att visa på det partiella bortfallet i materialet.  
 
Vi har som tidigare nämnts gjort ett tillfälligt urval och motiverat detta, det finns därför en 
svårighet i att generalisera resultatet på andra verksamheter och kommuner (Bryman, 2011). 
Vi har dock i vår studie kunnat identifierat några av de åsikter som finns bland kommunens 
föräldrar, och kan anta att det finns en viss generaliserbarhet till hela populationen. Enkäterna 
har legat ute på kommunens båda BVC-mottagningar under tre veckor, vilket gjort att så 
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många som möjligt av kommunens föräldrar fått chansen att svara på enkäterna. Då vi inte 
haft möjlighet att översätta enkäten till andra språk finns det även här ett bortfall i vilka 
åsikter som kan finnas bland utlandsfödda föräldrar. Detta medför att öppna asylförskolans 
verksamhet blir svår att utvärdera, då verksamheten riktar sig till just asylsökande familjer.  
 
5.2 Intervjuer 
 
5.2.1 Urval och datainsamling 
Då studiens syfte är att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar 
intervjuades familjecentralens samtliga verksamheter; öppna förskolan, öppna asylförskolan, 
familjerådgivning, barnhälsovårdspsykolog, mödravårdscentral samt barnavårdscentral. Totalt 
genomfördes sju intervjuer, varav en var med kommunens mindre BVC-mottagning, som trots 
att den inte tillhör familjecentralen blir en viktig samarbetspartner i arbetet att nå ut till alla 
föräldrar i kommunen. Det genomfördes däremot ingen intervju med den mindre 
vårdcentralens MVC-mottagning. Anledningen till detta är dels att den mindre MVC-
mottagningen, liksom den mindre BVC-mottagningen, inte tillhör familjecentralen. Dels 
omnämns inte den mindre MVC-mottagningen som en samarbetspartner i de tidigare 
intervjuerna, till skillnad från den mindre BVC-mottagningen. Valet blev därför att inkludera 
endast BVC-mottagningen då denna verksamhet beskrivits som en viktig samarbetspartner av 
verksamheterna inom familjecentralen. För besvara studiens syfte och förstå hur personalen 
arbetar intervjuades samtliga verksamheter på familjecentralen, då forskaren bör intervjua så 
många personer som behövs att besvara sitt syfte (Kvale, 1997). Det framkom dock ju fler 
intervjuer som genomfördes att personalen hade liknande beskrivningar på vissa av frågorna.  
 
Intervjuerna varade mellan 45–75 minuter och har genomförts i respektive verksamhets 
lokaler, där vissa verksamheter valt att vara två närvarande. Bedömningen gjordes att 
eftersom intervjuguiden inte innehöll några känsliga frågor eller ämnen, var det endast till 
fördel för studien att fler deltog under intervjun. På så sätt kunde deltagarna komplettera 
varandras svar, skapa förutsättningar till diskussion samt en ökad förståelse, det visade sig 
senare i analysprocessen att de intervjuer som hade fler än en deltagare blev svårare att 
transkribera då de var två personer som pratade, trots detta så svarade de ändå ungefär samma 
och bekräftade det den andre hade sagt (Kvale, 1997). Antalet deltagande i intervjuerna 
bestämde verksamheterna själva. 
  
Tabell 1. Intervjudeltagande. 
Verksamhet: Antal personal: Närvarande: 
BVC 3 1 
MVC 2 2 
Socialtjänst 1 1 
Barnhälsovårdspsykolog 1 1 
Öppen förskola 2 1 
Öppen asylförskola 2 2 
Lilla BVC 1 1 
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5.2.2 Intervjuguide  
Intervjuguiden hade en semistrukturerad karaktär, där vi utgått från olika temafrågor baserade 
på verksamhetens mål (se bilaga 1). Kvalitativa intervjuer ger intervjupersonen en större frihet 
att besvara frågorna (Bryman, 2011), och gör att vi kan fånga intervjupersonernas egna 
uppfattningar och synsätt. Detta hade inte varit möjligt om vi valt att samla in personalens 
perspektiv med hjälp av en mer kvantitativ metod. Genom att använda oss av en 
semistrukturerad intervjuguide kan vi även fråga upp och verifiera att vi har förstått 
intervjupersonen rätt (Bryman, 2011).  
 
Under intervjun som hölls med den mindre av kommunens BVC-mottagningar utgick vi från 
samma intervjuguide som i de tidigare intervjuerna. I efterhand inser vi dock att 
intervjuguiden borde anpassats till den mindre BVC-mottagningen, då denna inte ingår i 
familjecentralen och därmed inte innefattas av samma verksamhetsmål. Under intervjun 
omformulerade vi frågorna för att ändå få svar på hur samarbetet mellan familjecentralen i 
kommunens stadskärna och den mindre BVC-mottagningen ser ut. 
 
5.2.3 Bearbetning av intervjuer  
De sju genomförda intervjuerna spelades in för att sedan kunna transkriberas för vidare 
bearbetning med hjälp av en tematisk analys. Vid transkriberingen valde vi att inte ta med 
pauser eller gester då detta inte varit relevant för vårt syfte och vi ämnat undersöka det som 
sägs (Bryman, 2011). När samtliga intervjuer var transkriberade lästes de igenom översiktligt 
för att få en känsla för materialet. Därefter lästes materialet igen för att hitta återkommande 
beskrivningar som kunde ha betydelse för vår studie. De återkommande beskrivningarna har 
vi sedan lagt in under varje fråga vi utgått ifrån under intervjuerna, och fråga för fråga lagt 
ihop beskrivningarna i olika subteman. Vidare har vi lagt ihop dessa subteman för att få ett 
huvudtema för varje fråga (se bilaga 3).  
 
5.2.4 Etiska riktlinjer  
De etiska principerna för svensk forskning är informationskravet, samtyckeskravet, 
konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Med informationskravet menas att 
intervjupersonerna som ställer upp i studien ska få information om studiens syfte (Bryman, 
2011). Dessa forskningsetiska riktlinjerna har följts genom att vi vid ett av familjecentralens 
husmöten fick chansen att träffa några av de verksamheter som arbetar inom familjecentralens 
verksamhet. Under detta möte informerade vi om vårt syfte med uppsatsen samt, efter 
samtycke, bokade in några av de planerade intervjuerna. Samtyckeskravet syftar till att det är 
helt frivilligt att ställa upp i en intervju och att deltagande kan avbrytas om deltagaren så 
önskar (Bryman, 2011).  Vi diskuterade även med personalen hur vi på bästa sätt skulle kunna 
lämna ut enkäterna för att nå så många föräldrar som möjligt. De verksamheter som inte 
närvarade vid husmötet kontaktade vi via mail där vi informerade om vårt syfte samt 
efterfrågade samtycke till att genomföra en intervju. När intervjuerna genomfördes fick varje 
deltagare först läsa igenom och godkänna intervjuguiden med inledande informationstext följt 
av de frågor vi tänkt gå igenom. I informationstexten stod återigen om frivilligheten att delta 
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samt studiens syfte, men även hur personuppgifter hanteras. Konfidentialitetskravet innebär 
att alla personliga uppgifter om intervjupersonerna ska behandlas med största möjliga 
försiktighet (Bryman, 2011), och vi har därför även valt att i studien inte nämna namn på 
varken deltagare eller studerad kommun. Informationstexten beskrev också hur materialet 
kommer användas, nyttjandekravet, vilket innebär att vi endast kommer använda de uppgifter 
vi får fram för att besvara vårt syfte (Bryman, 2011). Intervjuguiden innehöll även våra 
kontaktuppgifter så de kunde kontakta oss efter intervjun om de hade några frågor och 
funderingar.  
 
5.2.5 Tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering 
För att bedöma kvalitet i kvalitativ metod används istället för reliabilitet och validitet orden 
tillförlitlighet, överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). Vi har valt att 
använda dessa ord då de känns mer naturliga att använda i sammanhanget.  
 
Tillförlitlighet. Under studiens gång har vi försökt att vara så transparenta som möjligt 
(Bryman, 2011). Vi har bifogat det material som vi anser har betydelse för transparensen, det 
material vi ej har bifogat är ändå möjlig att få ta del av vid förfrågan i upp till 10 år från 
studiens genomförande. I och med den begränsade tiden för uppsatsen har vi inte gjort en 
respondensvalidering (Bryman, 2011), under intervjuerna försökte vi dock fråga upp mycket 
för att säkerställa att vi förstått intervjupersonerna rätt.  
 
Överförbarhet. Den valda kommunen har beskrivits så gott det går utan att riskera 
konfidentialitet och att kommunens namn röjs. I upp till 10 år från studiens genomförande 
finns det dock vid förfrågan möjligt att få ta del av den verksamhetsberättelse som nämns i 
studien, denna kommer då att lämnas ut avidentifierad. Detta för att läsaren själv ska kunna 
avgöra om hen kan använda resultatet på en annan familjecentral (Bryman, 2011). 
 
Pålitlighet. Studien innehåller fyra bilagor. Dessa innehåller temamall för intervjuerna samt 
ett exemplar av de enkäter och intervjuguide som använts. Detta för att studien ska vara så 
transparent som möjligt (Bryman, 2011). 
 
Konfirmering. Vi har tidigare redogjort att vi båda två har kommit i kontakt med den 
aktuella kommunens familjecentral under den praktikperiod vi haft under utbildningen. Det 
fanns med andra ord en tidigare kännedom att familjecentralen fanns och att de arbetade 
förebyggande. Då vi skulle välja ämne att skriva om inför vår kandidatuppsats tog vi kontakt 
med kommunens verksamhetschef för Individ- och familjeomsorgen, för att fråga om det 
fanns något i kommunens intresse att undersöka. Vi fick som förslag att undersöka 
familjecentralen och huruvida de når alla medborgare i kommunen. Utifrån familjecentralens 
uppsatta mål har vi sedan undersökt hur arbetet ser ut för att uppfylla dessa mål, samt vilka 
uppfattningar kommunens föräldrar har om familjecentralen. Vi kan inte förneka att vi redan 
innan undersökningen hade en viss uppfattning om verksamheten. Vi har däremot försökt att 
inte överföra detta i vår undersökning, men det är nog näst intill omöjligt att gå in i en 
forskningsstudie helt objektiv (Bryman, 2011). 
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6. Resultat  
 
6.1 Föräldrarnas upplevelser 
Av de 50 enkäter som lämnades ut till BVC-mottagningen på familjecentralen fick vi in 42 
svar. Även 50 enkäter lämnades till den mindre BVC-mottagningen och vi fick in totalt 8 
stycken svar. Vi hade ingen uppfattning innan hur många som kunde tänkas besvaras under de 
tre veckor vi hade enkäterna ute. Varför det är såna skillnader i antalet insamlade enkäter kan 
förklaras med att det på den större BVC-mottagningen arbetar tre BVC-sköterskor, en på 
100% och två på 80 %. Den större BVC-mottagningen träffar därmed betydligt fler föräldrar 
än den mindre BVC-mottagningen, som endast har en 50% tjänst. Vi kommer att presentera 
resultaten av enkäterna enskilt för de båda BVC-mottagningarna. Fortsättningsvis beskrivs 
därför BVC inom familjecentralen som ”Centrum” och den mindre BVC-mottagningen som 
”Utkanten”. Fullständigt resultat med tabeller finns att se i Bilaga 4.  
 
6.1.2 Centrum 
Visste du innan denna enkät att familjecentralen fanns?  
Av de 42 enkäter vi fått in från den större BVC-mottagningen hade endast två stycken svarat 
att de inte visste innan enkäten att familjecentralen fanns. Dessa två har dock besvarat att de 
besökt någon eller några av familjecentralens delar utöver MVC eller BVC. En av dessa två 
har även besvarat fråga 14, ”Om du inte besökt familjecentralen utöver BVC/ MVC, vad 
beror det på?” med en egen kommentar ”Jag visste inte att den fanns”. Vi tolkar därför dessa 
två svar som nej i denna fråga men har ändå använt oss av deras svar i resterande frågor, då de 
trots allt angett att de har besökt familjecentralens andra verksamheter.  
 
Hur långt ifrån * bor du?  
Samtliga 42 enkäter har svarat på denna fråga. De allra flesta, 25 stycken, bor stadens centrum 
medan resterande bor över 1 km från centrum. Tre besökare har över 20 km till centrum.  
 
Hur många barn har du och i så fall hur gamla är de? (om barnet ej är fött skriv gravid) 
Det är endast en som inte besvarat denna fråga. Majoriteten av familjerna har två barn. Totalt 
hade de 42 familjerna som svarat på enkäten 91 barn, den äldsta var 24 år och den yngsta var 
2 veckor. Vi valde dock att klumpa ihop alla barn som var under 1 år till 0 år. Medianåldern är 
då 3 år och de flesta av barnen är mellan 1 år och 7 år.  
 
Har du någon gång besökt någon del av familjecentralen utöver MVC/BVC? 
Samtliga 42 har svarat på denna fråga, varav 38 svarade ”ja”. Av de fyra som svarat ”nej” på 
frågan var det två som ändå hade svarat sporadiskt på resterande frågor. Vi har därför tolkat 
dessa två svar som ”nej” i denna fråga, och kommer inte ta med deras svar i resterande analys 
av enkäten förrän vid fråga 14. Av de 38 som svarade att de besökt familjecentralen har 37 
angett vilka av de andra delarna av familjecentralen de besökt. Frågan kunde besvaras genom 
att välja flera alternativ. I Figur 1 presenteras vilka av familjecentralens verksamheter 
familjerna svarat att de besökt.  
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Figur 1. Besökta verksamheter.  
För att göra det mer överskådligt har vi gjort förkortningar av verksamheternas namn:  
ÖF= Öppna förskolan, FR= Familjerådgivningen, ÖAF= Öppna asylförskolan, 
BP=Barnhälsovårdspsykolog. 
 
Totalt är det 34 familjer som besökt öppna förskolan, varav nio stycken dessutom besökt 
andra delar av familjecentralen. Det är endast två som svarat att de inte besökt någon av de 
öppna förskolorna.  
 
Upplever du att du utvecklats som förälder?  
37 av de 38 som svarat att de besökt någon av familjecentralens delar svarade på denna fråga. 
En av de som svarat lämnade även en kommentar “Bra tips om föräldrarollen”. Av de 37 som 
besvarat frågan har 31 svarat ”ja”, 1 har svarat ”nej” och fem har svarat ”vet inte”.  
 
Har det varit lätt att få stöd från personalen, om du någon gång behövt det?  
Samtliga 38 har svarat på denna fråga, varav 29 svarat ”ja”, 3 svarat ”till viss del” och 6 
svarat ”har inte varit i behov”. En av de som svarat ”ja” har även valt att lämna kommentaren 
“Personalen är väldigt hjälpsam". 
 
Hur upplever du utbudet av föräldragrupper?  
Tabell 2. Utbud av föräldragrupper. 

Svar  Hur upplever du utbudet av föräldragrupper?  

Mycket bra 22 
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Mindre bra 5 

Varken eller 7 

Totalt 34 

 
Av de 34 som svarat på frågan har 22 svarat ”mycket bra”, 5 ”mindre bra” och 7 ”varken 
eller”. En av föräldrarna hade lämnat två svar på denna fråga, ”mycket bra” och ”mindre bra”. 
Eftersom vi inte kan tyda vilket svar familjen avsett att lämna, räknar vi bort det svaret. 
Bortfallet för denna fråga blir därmed fyra stycken. Fyra av familjerna lämnade kommentarer. 
En av dessa hade inte kryssat i något av svarsalternativen utan istället skrivit kommentaren 
"Aldrig gått på föräldragrupp". De andra kommentarerna löd "På första barnet hade vi en bra 
föräldragrupp men ingen alls på andra”, "Man får bra kunskap" samt "Bra med första barnet 
när man är ny som förälder". De fullständiga svaren på frågan redovisas i Tabell 2. 
 
Hur upplever du personalens kunskap om barnfamiljer och föräldraskap?  
Samtliga 38 svarade på denna fråga, varav de flesta, 32 stycken, svarat att de ansåg att 
personalen hade mycket bra kunskap. Tre har svarat ”mindre bra” och tre har svarat ”varken 
eller”. Två kommentarer lämnades "Bra överlag, bra om barn HLR kan läras ut!", samt "Jag 
vet att mammorna blir stressade när barnen är sjuk men personalen gör allt de kan."  
 
Känner du dig välkommen på familjecentralen?  
Samtliga 38 har på denna fråga svarat ”ja”. 
 
Hur delaktiga är du och ditt barn i aktiviteter på familjecentralen? 
Tabell 3. Delaktighet. 

Svar  Hur delaktiga är du och ditt barn i aktiviteter på familjecentralen?  

Till stor del 8 

Till viss del 21 

Inte alls 7 

Vet inte 1 

Totalt 37 

 
37 stycken har svarat på frågan, varav de flesta svarat att de ”till viss del” känner sig delaktiga 
i aktiviteter på familjecentralen. En familj har inte svarat på denna frågan, men lämnade 
istället kommentaren "Gick alltid till öppna förskolan under föräldraledigheten men nu när vi 
båda jobbar så har vi andra aktiviteter istället.". En annan kommentar som lämnades var 
"Mindre nu när de är större då man jobbar". 
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Om du haft frågor har du kunnat få svar på de frågorna via familjecentralen?  
Denna fråga har samtliga 38 svarat på, där 31 stycken svarat ”ja”, tre har svarat ”till viss del” 
och fyra har svarat ”vet inte”.  
 
Upplever du att ditt och barnets kompis- och bekantskapskrets har förändrats?  
Samtliga 38 har besvarat frågan. Resultatet visas i Tabell 4. I Figur 2 jämförs detta resultat 
med vilka verksamheter familjerna besökt. Jämförelser har också gjorts i förhållande till hur 
många barn familjerna har (Figur 3). Det vi kan se i de jämförande figurerna nedan är att alla 
de som svarat att deras och barnets bekantskapskrets blivit större, har besökt öppna förskolan. 
De flesta som svarat att den blivit större har ett eller två barn, medan de flesta som svarat den 
inte blivit större har två, tre eller fyra barn.  
 
Tabell 4. Socialt nätverk. 

Svar  Upplever du att ditt och barnets kompis- och bekantskapskrets förändrats?  

Ja, den har blivit 
större 22 

Nej 10 

Vet inte 6 

Totalt 38 

 
 

 
Figur 2. Socialt nätverk i relation till besökta verksamheter. 
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Figur 3. Socialt nätverk i relation till antal barn.  
 
Om du inte har besökt familjecentralen utöver BVC/MVC, vad beror det på? 
Av de 4 som angett att de inte besökt familjecentralen var det två som ej besvarat denna fråga. 
Anledningarna till att de inte besökt familjecentralen uppges vara att de ”ej känt behov” samt 
att de ”har inte haft anledning tidigare”. Som tidigare nämnts har även en kommenterat ”Jag 
visste inte att det fanns” på denna fråga, men då vi har valt att ta med dennes svar i 
ovanstående frågor kommer de inte att tas med på dessa två sista. 
 
Skulle du kunna tänka dig att besöka familjecentralen i framtiden?  
En av fyra har inte svarat på frågan. Två svarade ”ja”, att de skulle kunna besöka 
familjecentralen i framtiden och en svarade ”vet ej”.   
 
6.1.3 Utkanten 
Visste du innan denna enkät att familjecentralen fanns?  
Totalt fick vi in åtta enkäter från den mindre BVC-mottagningen. Av dessa var det fem 
stycken som svarade att de visste att familjecentralen fanns, och tre som inte visste att det 
fanns.  
 
Hur långt från * bor du? 
Samtliga åtta har besvarat frågan, och alla har angett att de bor 26 km eller längre från 
kommunens familjecentral. Som längst har tre stycken 50 km till kommunens familjecentral.  
 
Hur många barn har du och i så fall hur gamla är de? (om barnet ej är fött skriv gravid) 
Även denna fråga har samtliga åtta svarat på. Hälften har angett att de har två barn. Total hade 
familjerna 12 barn. Medianen för ålder på barnen är 3 år, och de flesta är mellan 0 år och 5,25 
år. Den äldsta är 12 år och yngsta 0 år. 
 
Har du någon gång besökt någon del av familjecentralen utöver MVC/BVC? 
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Av de 8 svar vi fick in hade endast en besökt familjecentralen i kommunens centrum. Denna 
familj hade då besökt psykologen. Vi har alltså endast en enkät som underlag för de 8 första 
frågorna. 
 
Upplever du att du utvecklats som förälder? 
Vet inte. 
 
Har det varit lätt att få stöd från personalen, om du någon gång behövt det?  
Till viss del. 
 
Hur upplever du utbudet av föräldragrupper?  
Inte kollat. (egen kommentar). 
 
Hur upplever du Personalens kunskap om barnfamiljer och föräldraskap?  
Varken eller. 
 
Känner du dig välkommen på familjecentralen? 
Ja. 
 
Hur delaktiga är du och ditt barn i aktiviteter på familjecentralen? 
Inte alls. 
 
Om du haft frågor, har du kunnat få svar på de frågorna via familjecentralen?  
Till viss del. 
 
Upplever du att ditt och barnets kompis- och bekantskapskrets förändrats? 
Nej. 
 
Om du inte har besökt familjecentralen utöver BVC/MVC, vad beror det på? 
Fem av de sju som angett att de inte besökt familjecentralen har svarat på denna fråga. Tre av 
dessa svarade att de ”ej känt behov”. En svarade att de ”ej känt behov” samt att de ansåg att 
de var ”för långt / besvärligt att åka dit”. En svarade med en egen kommentar “vet inte riktigt 
vad det är eller att det fanns”.  
 
Skulle du kunna tänka dig att besöka familjecentralen i framtiden?  
Även fem har svarat på denna fråga. Två svarade ”vet inte”, två svarade ”nej” och en svarade 
”ja”. 
 
6.2 Hur arbetar personalen för att uppnå målen?  
Inom ramen för denna kandidatuppsats har det genomförts sju intervjuer med nio personer. 
Dessa intervjuer har transkriberats och betydande beståndsdelar delats in i subteman för att 
slutligen finna ett huvudtema i de svar som lämnats. Vi kommer gå igenom de huvudteman vi 
identifierat, samt de subteman som legat till grund för dessa huvudteman.  
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Förebyggande arbete - Förebygga ohälsa 
Förebyggande arbete kan innebära många olika saker. Gemensamt för samtliga verksamheter 
som intervjuats innebär det att förebygga ohälsa. Många nämner tidiga insatser, att vara 
lättillgänglig och att främja barn och familjers välmående, vilka alla på sitt sätt är att 
förebygga en ohälsosam utveckling. För MVC och BVC ligger fokus på den medicinska 
utvecklingen hos barnet, men även relationen betonas som en viktig del i att kunna arbeta 
förebyggande. Att vara lättillgängliga för besökarna samt identifiering av risk-och 
skyddsfaktorer beskrivs också som en del i det förebyggande arbetet. 
 
Nå alla blivande föräldrar inskrivna på MVC och BVC - Samarbetet viktigt 
För att nå alla blivande föräldrar inskrivna på MVC och BVC betonas samarbetet mellan 
verksamheterna som avgörande. Det är via dessa som övriga verksamheter kan komma i 
kontakt med föräldrar, även om vissa endast kommer i kontakt med föräldrarna om det finns 
ett behov. Det framkommer även att i utkanten av kommunen ser kanske inte föräldrarna att 
de har ett behov då familjecentralen inte är lika tillgänglig som för föräldrar i centrum. 
Samarbete med vårdcentralen och Migrationsverket nämns också som viktiga faktorer för att 
komma i kontakt med framförallt asylsökande föräldrar.  
 
Nå alla barn och deras föräldrar, 0–6 år i upptagningsområdet - Olika 
upptagningsområden 
BVC når så gott som alla föräldrar i och med att det finns ett samarbete med BB om de barn 
som föds. Det som kan vara en svårighet är nyinflyttade familjer, där ansvaret ligger på 
föräldrarna själva att kontakta BVC. Det finns även ett egenansvar att under graviditeten ta 
kontakt med MVC, och även om detta liksom BVC är frivilligt, upplever MVC att de flesta 
tar kontakt under graviditeten. Något som framkommer i intervjuerna är att de olika 
verksamheterna inom familjecentralen har olika upptagningsområden. Till exempel har MVC 
och BVC ett upptagningsområde som innebär ungefär halva kommunens geografiska område 
var, medan familjecentralen som helhet ska innefatta alla kommunens invånare. Vissa 
verksamheter menar på att det är svårt att nå alla med tanke på de långa avstånd som en del 
föräldrar har till familjecentralen, medan andra verksamheter anser att avståndet inte alls är 
speciellt stort.  
 
Stärka föräldrarna i sitt föräldraskap - Individanpassat 
Att stärka föräldrarna är något personalen arbetar med i alla möten de har. Mycket handlar om 
att ge råd och stöd, men även om information och att via föräldragrupper kunna utbyta 
erfarenheter med andra föräldrar. Öppna asylförskolan arbetar också mycket med 
kvinnostärkande arbete. Att främja välmående beskrivs också som ett sätt att stärka 
föräldrarna, då detta ofta medför att även barnens mående främjas.  
 
Erbjuda en nära mötesplats med lättillgängligt stöd - En arena med flera mötesplatser 
En av styrkorna med familjecentralen menar personalen är den avdramatiserade effekten av 
att bland annat socialtjänsten kommer nära medborgarna. Då personalens fikarum är beläget 
inne på öppna förskolan blir de en naturlig del av verksamheten. Här finns också det 
lättillgängliga stödet, då de finns nära till hands att rådfråga och svara på funderingar. Just 
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öppna förskolan beskrivs som en mötesplats där föräldrar kan knyta nya kontakter, men även 
föräldragrupper och tematräffar kan utgöra en mötesplats. Personalen på familjecentralen 
förklarar att arbetet går ut mycket på att arbeta mot föräldrarna, vilket underlättas av att kunna 
erbjuda ett nära och lättillgängligt stöd.  
 
Erbjuda gruppverksamhet utifrån besökarnas behov - Flexibilitet 
Viss gruppverksamhet utgår från de basprogram som MVC och BVC har att följa, men det 
framkommer tydligt att personalen försöker vara lyhörda för vad besökarna önskar. Innehållet 
i gruppverksamheterna kan variera beroende på vilka föräldrar som befinner sig på 
familjecentralen, men också vilka behov som finns hos föräldrarna. Det gället för personalen 
att vara lyhörda för vad besökarna är intresserade av, för att sedan kunna anordna tematräffar 
som uppfyller de behov och önskemål som finns. Det nämns även att det i dagens samhälle är 
vanligt att föräldrar själva sökt information och i allmänhet är pålästa, vilket gör att innehållet 
i vissa gruppverksamheter håller på att omarbetas för att passa efterfrågan.  
 
Utveckla god service genom att erbjuda bred kompetens och ett nära samarbete - Flera 
verksamheter men ett arbetslag  
Personalen beskriver en gemenskap på arbetsplatsen där de jobbar gränsöverskridande för 
varandra. Samlokaliseringen underlättar att smidigt kunna konsultera varandra och 
tillsammans arbeta lösningsfokuserat, för familjerna. Familjecentralen som varit aktuell i 
denna studie innehåller utöver de fyra grundpelarna även psykolog och öppen asylförskola, 
vilket inom verksamheten ses som en specialkompetens och stor tillgång. Personalen har även 
tydliga roller och kunskap om varandras kompetens, vilket är en förutsättning för ett bra 
samarbete. Lunch- och fikarum delas på och varje vecka samlas personalen i ett gemensamt 
“husmöte”. Arbetsmiljön beskrivs som prestigelös och familjär, där de arbetar tillsammans för 
att se till barn och föräldrars behov.  
För den mindre BVC-mottagningen ser samarbetet dock annorlunda ut. Skillnaden är att 
denna inte ingår i familjecentralen, men det finns ett samarbete med socionomen på 
familjecentralen som bjuds in samband med föräldragrupper. Den mindre BVC-mottagningen 
säger att det finns möjlighet för verksamheten att ta kontakt med familjecentralen, och de 
informerar även föräldrarna om familjecentralen. 
 
Finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga - Skapa förutsättningar för 
delaktighet 
Öppna förskolan beskrivs som en viktig del i att föräldrar och barn ska vara delaktiga i 
verksamheten, liksom föräldragrupper. Vid varje möte uppmuntras föräldrarna att delta i 
aktiviteter, finns det ett behov kan det behövas lite extra stöd för att föräldern ska delta. 
Personalen arbetar för att skapa förutsättningar för att föräldrar och barn ska kunna vara 
delaktiga, och ser bland annat till att det anordnas temaveckor och finns pysselmaterial i 
lokalerna. Det upplevs dock av personalen att föräldrar inte vill binda upp sig på fasta tider 
varje vecka, utan hellre kommer på aktiviteter som är vid enstaka tillfällen och om 
förutbestämda ämnen som föräldrarna har intresse av.   
 
Vara ett kunskaps- och informationscentrum - Kunskap om varandras kompetens 
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Personalen besitter alla sina egna kompetenser men har även bra kunskap om varandras 
kompetens. Det är vanligt förekommande att de andra professionerna rådfrågas för att kunna 
vara besökarna behjälplig på bästa sätt. Även om många av föräldrarna idag är pålästa ser 
personalen till att vara lättillgängliga för att svara på de frågor och funderingar som kan finnas 
hos föräldrarna. Gemensamma utbildningssatsningar hos personalen ger en 
kompetensutveckling i arbetslaget, och en extra tillgång finns till kommunens 
specialpedagoger som uppskattat nog också sitter inom familjecentralens lokaler. Den mindre 
BVC-mottagningen har vetskap om att familjecentralen är ett kunskaps- och 
informationscentrum.  
 
Utveckla barn och föräldrars sociala nätverk - Naturliga mötesplatser 
Familjecentralen skapar naturliga mötesplatser inte bara genom öppna förskolan utan också 
genom de basprogram och föräldragrupper som erbjuds. Föräldrarna förenas i något 
gemensamt och knyter nya kontakter, kan lära av varandra och byta erfarenheter. Personalen 
kan också se att föräldrarna bestämmer träff utanför familjecentralen, och nämner att sociala 
medier kan underlätta detta. Många av föräldrarna är sedan fortsatt bekanta, då barnen är i 
samma ålder är det inte ovanligt att de hamnar i samma klass när skolan börjar. Även på den 
mindre BVC-mottagningen skapas en samlingspunkt för föräldrar i och med 
föräldragrupperna. Social samvaro med andra är något som efterfrågas trots att 
föräldragrupperna är uppskattade på den mindre orten. Det anordnas även här egna träffar, 
men hade familjecentralen varit närmare tror personalen på en mindre orten att fler föräldrar 
skulle delta i aktiviteterna.  
 
Hur mäter ni om ni uppnått verksamhetens uppsatta mål - FFFF 
Det utvärderingsmetoder familjecentralen använder sig av är hämtade från FFFF. Som 
medlemmar finns det riktlinjer att följa, bland annat görs föräldraenkäter, slussningsstatistik 
och självskattning. Öppna förskolan för utöver detta även besöksstatistik för den enskilda 
verksamheten och uppskattas ha 20–25 besökare per dag. MVC för själva ingen statistik men 
samordningsbarnmorskan har koll på bland annat antalet gravida och hur många som slussas 
vidare till andra verksamheter. Öppna asylförskolan uppger dock att det inte mäter lika 
mycket som övriga delar, mycket då verksamheten ständigt förändras beroende på vilka som 
besöker den. De lämnar ut enkäter men säger att verksamhetens målsättning är aningen 
annorlunda jämfört med den övriga verksamheten. Det stora målet för öppna asylförskolan är 
att var en oas för besökarna, dit föräldrar kan komma och känna sig accepterade. Den mindre 
BVC-mottagningen som tidigare nämnts inte familjecentralen och mäter därför inte heller hur 
och om målen uppfylls.  
 
Vilka fördelar ser ni med att ingå i en familjecentral jämfört med att inte göra det - 
Avdramatiserande verksamhet med ett helhetsperspektiv 
De stora fördelarna med att ingå i en familjecentral uppges vara de korta kontaktvägarna till 
andra professioner, men också den helhetsbild de olika professionerna får på familjen. Annars 
avskräckande verksamheter som socialtjänst och psykolog avdramatiseras även i och med 
närheten till besökarna. Verksamheterna blir en naturlig del i familjecentralen och kan 
medföra att fler vågar ta en tidigare kontakt, och på så sätt förhindra att problem hinner växa 
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sig allt för stora. Det finns en bred och samlad kompetens på familjecentralen som också 
bidrar till att personalen ständigt lär av varandra. Det framkommer att personalen får en annan 
relation till besökarna än vid fristående verksamheter, och att både gemenskap och en familjär 
miljö främjas. Även den mindre BVC-mottagningen uppger att det är skönt att ha tillgång till 
och kunna familjecentralen, även om de inte tillhör verksamheten. Det hade varit väldigt 
magert utbud om inte familjecentralen fanns, och verksamheten hade upplevts än mindre och 
ensam.  
 
Beskriv vad som fungerar bra/ ni gör bra i verksamheten - Engagemang 
Personalen är engagerad och det finns en känsla i arbetslaget att de gör ett meningsfullt och 
värdefullt jobb för sina besökare. Verksamheten beskrivs som uppskattad och välkomnande, 
och det finns en stor gemenskap, engagemang och bra stämning i arbetslaget. Personalen 
upplever att de har en mer professionell roll inom familjecentralen, samarbetet mellan 
verksamheterna beskrivs som välfungerande och de pushar varandra att bli bättre. De anser 
sig ha en unik verksamhet, men har samtidigt en vilja att utvecklas. Den mindre BVC-
mottagningen uppger att samarbetet med socialtjänsten fungerar bra.  
 
Finns det något ni skulle kunna göra bättre inom verksamheten - Ett utökat samarbete 
Något alla verksamheter är överens om är att det alltid finns saker som kan utvecklas. Många 
av verksamheterna önskar ett bättre samarbete med verksamheter utanför familjecentralen. 
Det kan handla om Migrationsverket för att lättare komma i kontakt med nya asylsökande 
familjer, eller socialtjänstens myndighetsutövande sida för att kunna erbjuda föräldrar stöd. 
Det nämns även att ett samarbete med förskolorna, där barn kan få extra tid på förskolan, 
skulle kunna underlätta för föräldrar att delta i föräldragrupper. Familjecentralen har även 
ambition att finns som stöd för tonårsföräldrar och utöka verksamheten från 0–6 år till 0–18 
år. Marknadsföring är en annan punkt som uppkommer under intervjuerna, för att nå ut till 
fler familjer och inte bara de som besöker MVC och BVC. Den mindre BVC-mottagningen 
nämner även att de kan bli bättre på att ta reda på vad som händer på familjecentralen, för att 
underhålla samt kanske utveckla samarbetet.  
 

7. Diskussion 
 
7.1 Resultatdiskussion enkäten 
Det var vissa mönster som framträdde när enkäterna sammanställdes. Dessa mönster kommer 
vi under detta avsnitt att analysera i relation till verksamhetens mål, för att vidare försöka 
identifiera föräldrarnas upplevelser av verksamheten och hitta möjliga förklaringar till dessa 
mönster. Vi vill dock poängtera att detta enbart är möjliga förklaringar och det finns 
anledning att undersöka detta vidare för att få en djupare förståelse. De tolkningar som görs är 
våra egna utifrån de mönster vi kunnat se i det material vi fått in och den tidigare forskning vi 
tagit del av. 
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Att utläsa av enkätsvaren var nästan alla föräldrar som svarat i centrum medvetna om att 
familjecentralen fanns. Detta tyder på att verksamheten lyckats bra med att nå ut till de 
inskrivna föräldrar som bor inom BVC i centrums upptagningsområde, vilket kan förklaras 
med att BVC möter nästintill alla föräldrar (Regeringskansliet, 2018). Det vi däremot kan se 
är att de föräldrar som tillhör BVC i utkanten har lite vetskap om vad familjecentralen 
innebär. Detta kan bero på att verksamheten inte ligger under familjecentralen, och att den 
inte finns lika tillgänglig som för de som bor i centrum. Av de sju familjer i utkanten som inte 
besökt familjecentralen var det endast en som angett att de skulle kunna tänka sig att besöka 
familjecentralen i framtiden. Det finns en svårighet med att dra slutsatser då det endast är ett 
fåtal som svarat i utkanten av kommunen, även om svaren varierar. En förklaring till detta kan 
vara att det är svårt att ta ställning till något man inte riktigt vet vad det är eller har besökt. 
Detta framkommer även i intervjun med BVC i utkanten.  
 
En klar majoritet av föräldrarna har svarat att de i och med familjecentralen upplever att de 
utvecklats som förälder. Då en familjecentral arbetar hälsofrämjande och förebyggande för att 
stärka föräldrar i föräldraskapet kan denna upplevelse tyda på att föräldrarnas risk- och 
skyddsfaktorer påverkats i en positiv riktning (Rikshandboken i barnhälsovård, 2017). 
Familjecentralen har även visat sig utgöra en verksamhet som erbjuder föräldrar en naturlig 
mötesplats med tillgång till lättillgängligt stöd (Lindskov, 2011). Utifrån de svar vi fått in kan 
vi se att föräldrarna upplever att de kunnat få stöd av personal om de varit i behov av detta.  
 
När det gäller gruppverksamheter upplever de flesta att utbudet är bra, och att det är bra att 
som ny förälder kunna ta del av detta. Personalen upplevs ha god kunskap om barnfamiljer 
och föräldraskap, och då föräldrarna upplever att det är lätt att få svar på sina frågor kan antas 
att det finns en tilltro till personalens kompetens (Lindskov, 2011).  
 
Gällande delaktighet har svaren varit mer spridda, även om de flesta svarat att de till viss del 
deltar i aktiviteter på familjecentralen. Det intressanta blir att titta närmare på om det finns ett 
samband mellan delaktigheten, antal barn och avståndet till den aktuella familjecentralen. Det 
vi kan se är att det inte finns några radikala skillnader i hur föräldrarna deltar i verksamheten i 
förhållande till hur många barn de har. Vi drar därmed slutsatsen att antalet barn inte tycks 
påverka delaktigheten i familjecentralens aktiviteter. Det vi däremot kan se är att det finns ett 
tydligare mönster mellan hur långt familjerna har till familjecentralen och hur delaktiga de 
upplever sig vara i familjecentralens aktiviteter. En annan möjlig förklaring till att en del 
föräldrar inte deltar i aktiviteter på familjecentralen kan antas vara att de inte vill binda upp 
sig på längre återkommande träffar (Lindskov, 2011).  
 
Många av föräldrarna upplever att familjens bekantskapskrets blivit större via 
familjecentralen. Figur 2 i resultatdelen visar de olika delar av familjecentralen som 
familjerna besökt, samt hur och om deras bekantskapskrets förändrats. Det vi kan se är att alla 
som svarat att det sociala nätverket blivit större har besökt öppna förskolan. En familjecentral 
fokuserar till stor del på att via öppna förskolan bygga relationer mellan besökarna och stärka 
familjernas sociala nätverk (Bing & Abrahamsson, 2011). Den verksamhet som en klar 
majoritet av familjerna besökt är öppna förskolan, och vi kan därför anta att det finns ett 
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samband mellan vilken verksamhet som besöks och om det sociala nätverket utvecklats. Att 
stärka familjens sociala nätverk är en skyddsfaktor både för föräldrar och barn, då det kan öka 
motståndskraften för påfrestningar och förebygga framtida problem (Rikshandboken i 
barnhälsovård, 2017).  
 
Vi valde även att titta närmare på om antalet barn i familjen kan ha en påverkan på hur det 
sociala nätverket påverkats i samband med besök på familjecentralen (Figur 3). Vi kan endast 
spekulera att de som upplever att det sociala nätverket inte förändrats har äldre barn där det 
sedan tidigare etablerats ett socialt nätverk, och därför inte är lika angelägna att knyta nya 
kontakter. Det behöver dock undersökas noggrannare för att få en förklaring på orsakerna 
bakom att de sociala nätverken blivit större eller ej.  
 
Av de som svarat på enkäten i utkanten av kommunen var det endast en som hade besökt 
familjecentralen. Vårdnadshavaren hade svarat att de inte var delaktiga i aktiviteter på 
familjecentralen, vilket vi inte tänker är helt orimligt då de angett att de besökt 
barnhälsovårdspsykologen. Vi tänker att det inte är den mest naturliga mötesplatsen för att 
knyta nya kontakter, då detta är mer vanligt via öppna förskolan (Bing & Abrahamsson, 
2011). Vårdnadshavaren hade dock upplevt ett gott bemötande på familjecentralen. Den 
mindre BVC-mottagningen har inget direkt samarbete med familjecentralen annat än att 
socionomen deltar i föräldragrupper en gång per termin. De har dock tillgång till 
familjecentralen i och med att de kan remittera vidare till bland annat 
barnhälsovårdspsykologen. Av de ifyllda enkäterna kan vi utläsa att tre av åtta inte visste att 
familjecentralen fanns. Det är alltså nästan hälften och här ser vi ett stort utvecklingsområde.  
 
Totalt var det sju stycken som inte hade besökt familjecentralen. Anledningen uppges vara att 
de inte visste att familjecentralen fanns, att det var för långt/ besvärligt att ta sig dit samt att de 
ej känt behov. Detta är något som även visat sig i tidigare forskning vara möjliga anledningar 
till att familjer inte besöker familjecentralen (Abrahamsson & Lindskov, 2007). En annan 
tolkning vi gör är att då dessa föräldrar inte har samma tillgänglighet till familjecentralen, ser 
de inte heller att de kanske har ett behov. Detta framkommer även i intervjuerna. För de 
föräldrar som bor närmare familjecentralen blir den mer tillgängligt och det faller sig naturligt 
att ta del av hela verksamheten.  
 
7.2 Resultatdiskussion intervjuer 
Det underliggande temat för vad förebyggande arbete innebär för personalen på 
familjecentralen är att förebygga ohälsa. Detta ser vi starka kopplingar till i de tidigare studier 
vi tagit del av, där det generella förebyggande arbetet syftar till just detta (Lundström 
Mattsson, 2009). Det samtliga verksamheter beskriver på olika sätt generella insatser som 
riktar sig till alla, inte bara riskgrupper. Att vara lättillgängliga för besökarna samt 
identifiering av risk-och skyddsfaktorer beskriver väl ett arbete på generell nivå (Lundström 
Mattsson, 2009). Mycket av hur personalen på familjecentralen arbetar kan vi se är av 
förebyggande, generell karaktär, även om det också förekommer på selektiv nivå (Lundström 
Mattsson, 2009). Den avdramatiserade effekten av att ha fika- och lunchrum inne på öppna 
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förskolan skapar förutsättningar till att bygga goda relationer till besökarna. Detta tar även 
intervjupersonerna upp, och att det dessutom kan göra det lättare för föräldrar att tidigare ta 
kontakt på selektiv nivå. Vi tänker oss att framförallt barnhälsovårdspsykolog och 
familjerådgivning arbetar på en selektiv nivå, även om de likaväl kan medverka i det generella 
förebyggande arbetet. 
 
Regeringskansliet (2018) menar att MVC och BVC når så gott som alla föräldrar, något som 
även intervjupersonerna uttrycker. Samarbetet med de övriga verksamheterna blir därför 
viktig för att verksamheten ska nå ut till så många som möjligt. Familjecentralen ska nå ut till 
hela kommunen, varpå vi kan se att samarbetet med den mindre BVC-mottagningen blir 
viktigt för att lyckas med detta.  
 
Det finns ett samarbete mellan den mindre BVC-mottagningen och socionomen på 
familjecentralen, men vi kan se likheter med tidigare studier gällande förutsättningar att 
erbjuda föräldrastöd och arbeta förebyggande (Wallby, Fabian & Sarkadi, 2013).  
Det finns möjlighet för den mindre BVC-mottagningen att ta kontakt med familjecentralen, 
men vi tänker oss att avståndet ändå begränsar möjligheterna att erbjuda föräldrastöd och 
arbeta förebyggande i samma utsträckning. Under studiens gång inkom dock ett 
medborgarförslag där det framkom önskemål om öppen förskola även i utkanten av 
kommunen. Detta skulle kunna bidra både till den sociala samvaro som efterfrågas i området, 
samt skapa förutsättningar för en mer lättillgänglig mötesplats för barn och föräldrar i 
kommunens utkant. Detta skulle kunna innebära såväl sociala som ekonomiska vinster 
(Nilsson & Wadeskog, 2008). 
 
Familjecentralens verksamhet fokuserar mycket på att bygga relationer, vilket också den 
studerade familjecentralen bekräftar. Vanligast på generell nivå är att via föräldragrupper och 
öppna förskolan stärka relationen mellan föräldrar och barn, mellan partners samt i familjens 
nätverk (Bing & Abrahamsson, 2011). Öppna förskolan beskrivs som knytpunkten i 
verksamheten och det är framförallt här föräldrar kan ses, skapa nya kontakter och lära av 
varandra.  
 
7.3 Slutdiskussion 
 
Studien har haft som syfte att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar, 
för att kunna identifiera såväl fungerande arbetssätt men även eventuella förbättringsområden. 
För att besvara syftet har vi utgått från fyra frågeställningar, vilka vi anser att vi genom vår 
studie fått svar på. Det har varit en intressant och lärorik studie, där vi fått en bred kunskap 
gällande familjecentralens verksamhet. Vi kan med handen på hjärtat säga att vi båda är 
fascinerade av hur väl genomtänkt verksamheten är, och att fler organisationer borde ta efter 
konceptet. Att lyckas få till det samarbete och den gemenskap som finns på den studerade 
familjecentral skulle kunna gynna alla som tar efter den.   
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7.3.1 Förbättringsområden 
Även om verksamheten är välfungerande har vi lyckats identifiera några förbättringsområden. 
Det vi kan se i resultatet av intervjuerna är att samarbetet med externa verksamheter kan 
utvecklas, något som även efterfrågas av personalen på familjecentralen. Detta skulle som 
nämnts innan kunna vara med socialtjänstens myndighetsutövande sida, där familjecentralen 
kan spela en viktig roll som tidig förebyggande insats för familjer det finns en oro för. Det 
kan även handla om att förtydliga hur processen vid en orosanmälan går till, då samtliga inom 
familjecentralen har anmälningsplikt till socialtjänsten. Detta skulle kunna avdramatisera 
begreppet orosanmälan såväl för personalen som för besökarna. Förslagsvis, om intresse finns 
bland de besökande, vore det kanske till fördel att ha en tematräff på familjecentralen om just 
socialtjänstens myndighetsutövande sida.  
 
En viktig samarbetspartner, som vi identifierat tidigare i studien, är den mindre BVC-
mottagningen i utkanten av kommunen. Då familjecentralen har hela kommunen som 
upptagningsområde ser vi denna verksamhet som en av familjecentralens viktigaste 
samarbetspartners. Liksom BVC-mottagningen under familjecentralens tak, når den mindre 
BVC-mottagningen så gott som alla inom sitt upptagningsområde. Det framkommer både i 
intervjuerna och enkätsvaren att samarbetet kan utvecklas, då nästan alla enkätsvar från 
utkanten angav att de inte kände till att familjecentralen fanns. Vi kan utifrån dessa enkätsvar 
anta att familjecentralen i dagsläget inte lyckas med att nå ut till alla föräldrar i 
upptagningsområdet. En ökad kännedom om familjecentralen även i utkanten skulle kunna 
gynna såväl föräldrar, barn och samhället i stort, då det skulle innebära att fler i behov skulle 
kunna få tidigt stöd.   
 
Tidigt under studien fick vi ta del av familjecentralens verksamhetsberättelse. I denna står 
bland annat om verksamheten, dess mål, vilka aktiviteter som erbjuds besökarna och vilka 
utvecklingsområden som ska fokuseras på under kommande år. Det vi saknar i denna är dock 
hur arbetet sett ut med dessa utvecklingsområden under det gånga året, och hur väl dessa 
uppnåtts.  
 
7.3.2 Fungerande arbetssätt 
Det finns mycket som fungerar bra inom den studerade familjecentralens verksamhet, och det 
interna samarbetet mellan verksamheterna är ett exempel på detta. Det framkommer tydligt i 
intervjuerna att personalen upplever en stor gemenskap på arbetsplatsen och att de arbetar 
tillsammans, för varandra. Detta är även en känsla vi fått under studiens gång i de möten vi 
haft med de olika verksamheterna, trots att de tillhör olika professioner förenas de 
tillsammans i ett välfungerande arbetslag. Vi kan även se ett mönster i enkätsvaren att 
föräldrarna upplever verksamheten positivt och välkomnande, där personalen stöttar och är 
behjälplig.  
 
Även om kännedomen om familjecentralen i utkanten är bristfällig, finns en stor medvetenhet 
bland föräldrarna som besöker den större BVC-mottagningen. Endast två stycken av totalt 42 
enkätsvar angav att de inte visste om att familjecentralen fanns, men dessa två har trots allt 
ändå besökt någon eller några av familjecentralens verksamheter. Detta visar på att 
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familjecentralen är välkänd bland de föräldrar som tillhör den större BVC-mottagningen, och 
att familjecentralen når så gott som alla inom den större BVC-mottagningens 
upptagningsområde.   
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Bilagor 
 
Bilaga 1.  
 
Intervjuguide  
 
Vi är två studenter vid socionomprogrammet vid Umeå Universitet som ska skriva vår 
kandidatuppsats om familjecentralen och dess verksamhet.  
 
Syftet med studien är att undersöka hur en familjecentral i en glesbygdskommun arbetar, för 
att kartlägga redan fungerande förhållanden samt identifiera eventuella förbättringsområden. 
En av våra frågeställningar handlar om hur verksamheterna tillsammans arbetar, samt hur 
arbetet för att uppnå de mål som är satta ser ut. Intervjuer kommer att hållas med samtliga 
delar inom familjecentralens verksamhet, samt med fristående barn- och mödravårdscentral. 
Intervjuerna kommer att spelas in för att sedan sammanfattas i textform. Detta gör vi för att 
inte gå miste om viktiga aspekter när svaren ska analyseras.  
 
Deltagande i studien är frivilligt och kan när som helst avbrytas, dock kommer redan inspelat 
material att användas i resultatet då vissa intervjuer genomförs i grupp. Personuppgifter och 
namn kommer inte att efterfrågas eller presenteras i studien. Inte heller kommer berörd 
kommun att nämnas vid namn, utan beskrivs som en glesbygdskommun inom Västernorrlands 
län. Verksamhetens enheter kommer däremot att presenteras, för att kunna särskilja de svar 
som ges inom ramen för studien.  
 
Uppgifter som inhämtas i studien kommer endast att användas för att besvara studiens syfte 
och frågeställningar. När ljudfilerna sammanfattats i text kommer de att raderas.  
 
Har ni några funderingar är ni välkomna att kontakta oss.  
Anna Melinder anme0031@student.umu.se 
Tina Smedberg tism0001@student.umu.se 
Handledare: Urban Karlsson urban.karlsson@umu.se  
 
* Vad innebär det för er att arbeta förebyggande? 
* Beskriv hur ni arbetar för att uppnå verksamhetens uppsatta mål?  

• Nå alla blivande föräldrar inskrivna på BVC och MVC.  
• Nå alla barn och deras föräldrar, 0–6 år i upptagningsområdet.  
• Stärka föräldrarna i sitt föräldraskap.  
• Erbjuda en nära mötesplats med lättillgängligt stöd.  
• Erbjuda gruppverksamhet utifrån besökarnas behov.  
• Utveckla god service genom att erbjuda bred kompetens och ett nära samarbete mellan 

socialtjänst, öppna förskolan, öppna asylförskolan, BVC, MVC och föräldra- och 
barnhälsovårdspsykolog.  

• Finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga.  
• Vara ett kunskaps- och informationscentrum.  
• Utveckla barn och föräldrars sociala nätverk.  

* Hur mäter ni om ni uppnått verksamhetens uppsatta mål? 
* Vilka fördelar ser du med att ingå i en familjecentral jämfört med att inte göra det?  
* Beskriv vad som fungerar bra/ ni gör bra i verksamheten.  
* Finns det något ni skulle kunna göra bättre inom verksamheten? 
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Bilaga 2.  
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Bilaga 3.  
 
Vad innebär det för er att arbeta förebyggande? 
Återkommande beskrivningar:  
BVC: Välmående, goda vanor, basprogram, EPDS, riskfaktorer.  
BVC U: Relationen viktigast, risk- och skyddsfaktorer, socialt och medicinskt. 
ÖF: Fånga upp, under samma tak, hänvisa vidare.  
MVC: Preventivmedel, cellprov, fosterfrämjande samtal, efterkontroll. 
ÖAF: Olika kulturer, annan barnsyn, patriarkat, kvinnostärkande. 
PS: Tidiga insatser, hög tillgänglighet, föräldragrupper, information, diskussion, allmänna 
frågor. 
FR: Komma in tidigt, samarbete, handledning, socionomens roll lite allmänbildad, 
lättillgänglig. 
 
Subteman: Riskfaktorer, tidigt stöd, hälsofrämjande, tillgänglighet.  
 
Huvudtema: Förebygga ohälsa.  
 
Hur arbetar ni för att uppnå verksamhetens uppsatta mål? 
Nå alla blivande föräldrar inskrivna på MVC och BVC.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: BB, når alla, MVC, nyinflyttade svårare, eget ansvar, asyl vårdcentralen 
hälsoundersökning. 
BVC U: Geografiskt närmast, långa avstånd.  
ÖF: MVC eller BVC visar in, föräldragrupper, pålästa och förberedda.  
MVC: Når inte alla, vet inte vilka som är gravida, frivilligt, de flesta når oss.  
ÖAF: Inte samma tydliga mål, samarbetet viktigt. Avisering Migrationsverket, BVC, liten 
stad man har koll, fler enheter innan fångade upp fler. Migrationsverket, BVC, långa avstånd, 
dyrt att åka.  
PS: Anmälan, remiss, MVC, BVC, nedstämdhet, oro kring föräldraskap, EPDS screening, 
annat mående, konsultation.  
FR: Alla har inte behov, vet att vi finns, föräldragrupper, MVC, BVC. BVC ytterområdet, 
grupper, inte så stora avstånd, många kommer hit. 
 
Subteman: MVC och BVC når alla inskrivna, inte alltid kännedom, behovsbaserat, långa 
avstånd, samarbetet viktigt, föräldragrupper, beroende av andra enheter.  
 
Huvudtema: Samarbetet viktigt. 
 
Nå alla barn och deras föräldrar, 0–6 år i upptagningsområdet.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: BB, når alla, MVC, nyinflyttade svårare, eget ansvar, asyl vårdcentralen 
hälsoundersökning. 
BVC U: Geografiskt närmast, långa avstånd.  
ÖF: Flest i närområdet, få från ytterkanterna, långa avstånd, dyrt och tidskrävande.  
MVC: Efterkontroll, endast mamman, visar under graviditeten, populärt, basprogram.  
ÖAF: Avisering Migrationsverket, BVC, liten stad man har koll, fler enheter innan fångade 
upp fler. Migrationsverket, BVC, långa avstånd, dyrt att åka.  
PS: MVC, BVC, konsultation, föräldragrupper.  
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FR: Alla har inte behov, vet att vi finns, föräldragrupper, MVC, BVC. BVC ytterområdet, 
grupper, inte så stora avstånd, många kommer hit. 
 
Subteman: Inflyttade svårare, geografiskt närmast, samarbete, beroende av andra enheter, 
behovsbaserat.  
 
Huvudtema: Olika upptagningsområden. 
 
Stärka föräldrarna i sitt föräldraskap.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: Varje besök, uppfostringsstrategier, information, föräldraträffar, uppmuntran, vägleda.  
BVC U: Lättillgänglighet, lättare i team, föräldragrupper, remiss psykologen.  
ÖF: Föräldragrupper, samtal, vägleda.  
MVC: Förberedande, identifiera risker, slussa vidare, öppna asyl viktig.  
ÖAF: Stöd och råd, kvinnostärkande.  
PS: Generellt, bekräfta, i alla möten, välmående.  
FR: Samtalsämnen, föräldragrupper, lättillgänglig, avdramatiserat, råd och stöd.  
 
Subteman: Föräldragrupper, lättillgänglighet, vägledning, i alla möten, stöd och råd, 
uppmuntran.  
 
Huvudtema: Individanpassat. 
 
Erbjuda en nära mötesplats med lättillgängligt stöd.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: Öppna förskolan, föräldragrupper, för föräldrarnas skull, samma information ändå.  
BVC U: Efterfrågas social samvaro med andra, föräldragrupp positivt, relationer, egna träffar, 
om närmare skulle fler delta.  
ÖF: Ingen ska känna sig utanför, gemenskap, arbetar mot föräldrarna.  
MVC: Förberedande, identifiera risker, kan bygga upp mycket under graviditeten. 
ÖAF: Lättillgängliga, knyta nya kontakter.  
PS: Information, kaffe, allmänt, lättillgängliga, avdramatiserat.  
FR: Lokalerna, hembesök, öppna förskolan, lättillgängliga.  
 
Subteman: Öppna förskolan, gemenskap och relationer, avdramatiserat, lättillgängliga, social 
samvaro.  
 
Huvudtema: En arena med flera mötesplatser. 
 
Erbjuda gruppverksamhet utifrån besökarnas behov.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: Öppna förskolan, föräldragrupper, öppna asyl, bättre svenska.  
BVC U: Föräldragrupper.  
ÖF: Efterfrågar, tematräffar, spontana diskussioner.  
MVC: Pålästa, nya behov, omarbeta innehåll, stöd till utlandsfödda, doler, kommunikation, 
lättare för besökarna, olika förutsättningar.  
ÖAF: Lyhörda, går inte att följa ett papper, mycket om kvinnokroppen och sex, öppna och 
nyfikna.  
PS: Basprogram, mat och prat, vägledande samtal, deltagarberoende.  
FR: Känna av behov, matlagning, mammasvenska. 
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Subteman: Lyhördhet, deltagarberoende, behovsbasert, tematräffar, pålästa besökare.  
 
Huvudtema: Flexibilitet.  
 
Utveckla god service genom att erbjuda bred kompetens och ett nära samarbete.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: Gränsöverskridande, prestigelöst, korta kontaktvägar. 
BVC U: Möjlighet att ta kontakt. Inte mkt samarbete, avstånden, möjligheter, informerar om 
familjecentralen. Bjuder in socionom till föräldragrupp vid ett tillfälle, inget upprättat 
samarbete.  
ÖF: Lättillgängliga, smidigt, gemensamma möten, se till föräldrarnas behov, psykolog stor 
tillgång. 
MVC: Gemenskap, nära, arbetsgrupp, unik miljö, familj, hjälper varandra.  
ÖAF: Asylsökande inte samma rätt till psykolog och socialtjänst, rådgöra, guld värt.  
PS: Konsultera, smidigt och enkelt, lättillgängligt, tydliga roller och gränser, andra 
förutsättningar, bättre service om man jobbar tillsammans.  
FR: Lösningsfokuserat, bred kompetens, rådgöra med varandra, socialtjänsten nära, 
socialtjänsten haft mycket att vinna.  
 
Subteman: En arbetsgrupp, konsultation, bred kompetens, lösningsfokuserat.  
 
Huvudtema: Flera enheter men ett arbetslag. 
 
Finna arbetsformer där barn och föräldrar är delaktiga.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: Varje möte, information, stöd, olika behov.  
ÖF: Sångstund, träffas efteråt, naturlig mötesplats.  
MVC: Föräldragruppen, delaktig i graviditeten, pappadelaktighet. 
ÖAF: Tillsammans hela tiden, aktiviteter.  
PS: Öppna förskolan, psykolog specialkompetens.  
FR: Öppna förskolan, pysselmaterial, temaveckor, närvarande, jobba hela tiden, ICDP. 
 
Subteman: Föräldragrupper, behovsbaserat, aktiviteter, pysselmaterial.  
 
Huvudtema: Skapa förutsättningar för delaktighet. 
 
Vara ett kunskaps- och informationscentrum.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: Ta reda på, utbildningar, behjälplig. 
BVC U: Vet att de är ett kunskaps- och informationscentrum, ge det jag kan.  
ÖF: Frågar om råd, tematräffar, hitta rätt stöd. 
MVC: basprogram, telefonrådgivning, pålästa. 
ÖAF: Ta reda på, information.  
PS: Enskilda kompetenser, bredd, gemensamma utbildningssatsningar, nära att fråga, närhet 
till specialpedagogerna.  
FR: Föräldragrupper, lättillgängliga.  
 
Subteman: Bred kompetens, lättillgängliga, rådgivning, konsultation, kompetensutveckling.  
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Huvudtema: Kunskap om varandras kompetens. 
 
Utveckla barn och föräldrars sociala nätverk.  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: Fortsatt kontakt, drivna föräldrar, sociala medier, förebilder för andra, 
erfarenhetsutbyten.  
BVC U: Föräldragrupper, uppskattat, samlingspunkt. Efterfrågas social samvaro med andra, 
föräldragrupp positivt, relationer, egna träffar, om närmare skulle fler delta.  
ÖF: Gemensamma promenader, lunch. 
MVC: Föräldragrupperna, omarbeta innehåll, smärtlindring och efteråt, samma innehåll men 
olika upplägg, målet samma i regionen.  
ÖAF: Förenas i något, river murar, mycket vad andra tycker, aktiviteter.  
PS: Öppna förskolan.  
FR: Lära känna nya människor, föräldragrupper, lunch tillsammans, knyta kontakter, fortsatt 
bekanta.  
 
Subteman: Mötesplats, erfarenhetsutbyten, drivna föräldrar, sociala medier, fortsatt bekanta.  
 
Huvudtema: Naturliga mötesplatser. 
 
Hur mäter ni om ni uppnått verksamhetens uppsatta mål?  
Återkommande beskrivningar: 
BVC: FFFF, samma för alla, statistik, enkäter. 
BVC U: Ingår inte i familjecentralen så mäter inte heller deras mål.  
ÖF: Enkäter, självskattning, slussningsstatistik, besöksstatistik, 20–25 besökare/ dag. 
MVC: Enkäter, statistik gravida, samordnare.  
ÖAF: Mäter inte så mkt, målsättning liten oas, känna sig accepterad, förändras hela tiden.  
PS: Enkäter, självskattning, slussningsstatistik.  
FR: Enkäter, självskattning.  
 
Subteman: Föräldraenkäter, självskattning, slussningsstatistik, besök, gravida, FFFF.  
 
Huvudtema: FFFF.  
 
Vilka fördelar ser ni med att ingå i en familjecentral jämfört med att inte göra det?  
Återkommande beskrivningar:  
BVC: Närhet, lätt till kontakt, avdramatiserat, familjärt, välkomnande.  
BVC U: Skönt att veta att de finns, kan erbjuda deras verksamhet, liten ensam verksamhet 
annars. Magert utan, uppskattas men inte säkert nyttjas mer, långa avstånd bara hit, heldag på 
buss, privatpersoner.  
ÖF: Bred kompetens, specialområden, konsultation, smidigt.  
MVC: Korta kontaktvägar, en annan relation till besökarna, nära till andra, avdramatiserat.  
ÖAF: Lättsamt, gemenskap, konsultera.  
PS: Stort utbud, naturlig mötesplats, närhet till varandra, avskräckande, lättare att tidigt ta 
kontakt.  
FR: Bara fördelar, samlad kompetens, lärande, helhetsperspektiv.  
 
Subteman: Korta kontaktvägar, bättre relation till besökarna, avdramatiserat, bred kompetens, 
gemenskap, helhetsperspektiv.  
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Huvudtema: Avdramatiserande verksamhet med ett helhetsperspektiv.  
 
Beskriv vad som fungerar bra/ ni gör bra i verksamheten.  
Återkommande beskrivningar:  
BVC: Bra verksamhet, kan alltid bli bättre, kollegor, uppdaterad, pusha varandra, mer 
professionell roll. 
BVC U: Bra samarbete med socialtjänsten. 
ÖF: Välkomnande.  
MVC: Korta kontaktvägar, nära till andra, avdramatiserat.  
ÖAF: Gör ett bra jobb, värdefullt jobb, meningsfullt, unik verksamhet, bra stämning.  
PS: Mötesplats, lättillgängliga, fint samarbete, engagemang, uppskattad verksamhet. 
FR: Massa bra saker, kan alltid göra bättre, självvärdering, vilja utvecklas.  
 
Subteman: Professionell roll, bred kompetens, samarbete, engagemang, värdefullt och 
meningsfullt jobb. 
 
Huvudtema: Engagemang.  
 
Finns det något ni skulle kunna göra bättre inom verksamheten?  
Återkommande beskrivningar:  
BVC: Kommunikation med socialtjänsten, föräldrastöd, jobbar alltid framåt. 
BVC U: Ta reda på vad som händer där, bättre informationsutbyte.  
 
ÖF: Synas mer, samarbete förskolorna mer tid för att gå på grupp, upp till 18 år, grupper 
tonårsföräldrar. 
MVC: Utlandsfödda, alltid saker som kan göras bättre, kommunikation, öppna asyl stor hjälp.  
ÖAF: Aviseringar från Migrationsverket, samarbete med dom, föräldragrupper för 
asylsökande. 
PS: Föräldragrupper.  
FR: Kan alltid utvecklas, samarbete myndighetssidan, målsättning växa upp med föräldrarna, 
rätt stöttning.  
 
Subteman: Jobbar alltid framåt, informationsutbyte, marknadsföring, samarbeten utanför 
familjecentralen, tonårsföräldrar, utlandsfödda.  
 
Huvudtema: Ett utökat samarbete. 
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Bilaga 4.  

Enkätsvar centrum 
 
Vetskap om familjecentralen. 
Svar Antal av Visste du innan denna enkät att FC fanns?  
Ja 40 
Nej 2 
Totalt 42 

   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Avstånd till familjecentralen. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antal barn per familj. 
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Utvecklats som förälder. 

Svar  Upplever du att du utvecklats som förälder? 

Ja 31 

Nej 1 

Vet inte 5 

Totalt 37 

 
Stöd från personal. 

Svar 
Har det varit lätt att få stöd från personalen,  
om du någon gång behövt det? 

Ja 29 

Till viss del 3 

Har inte varit i behov 6 

Totalt 38 

 
Personalens kunskap. 

Svar 
Hur upplever du personalens kunskap om 
barnfamiljer och föräldraskap? 

Mycket bra 32 

Mindre bra 3 

Varken eller 3 

Totalt 38 

 
Kunnat få svar på frågor. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Svar 
 Om du haft frågor, har du kunnat få svar på de frågorna  
 via familjecentralen?  

Ja 31 

Till viss del 3 

Vet inte 4 

Totalt 38 
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Utkanten 
 
Avstånd till familjecentralen utkanten. 

Antal Km  Hur långt ifrån * bor du? 

26km 1 

40km 2 

43km 1 

45km 1 

50km 3 

Totalt 8 

 
Antal barn utkanten. 

Svar  Antal barn 

1 barn 3 

2 barn 4 

3 barn 1 

Totalt 8 
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Diskussion enkät 

 
Delaktighet i relation till antal barn.  
 

 
Delaktighet i relation till avstånd 
 

 
Socialt nätverk i relation till antal barn. 


