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Abstract 
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Title:     New families in our community  

- A qualitative study of how professionals work to support parents with infants  

Supervisor: Maria Bangura Arvidsson 
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The purpose of this study was to look at different kinds of activities aimed at families with 

infants, and to see how they work. I have examined whether the activities conveys a 

consensus or a multi-faceted picture of parenthood. I have also examined what the 

professionals think is important for parents in their family relationship. I have also examined 

how the professional works to inform and help the family. To investigate this I used following 

questions: How do the professionals define the concept of family? What do the professional 

think is important in a family relationship? How does the professionals work to support and 

help the parents? To study this I have searched different kinds of literature, studied various 

theories and interviewed professionals with expertise in the various activities. I have 

understood that today there is no clear-cut family, it can look very different. The work with 

the families in the various activities can also look very different, depending on the family they 

meet. 
 

Keywords: Expectant families, parenting, family activities, professional’s approach and 

definitions.    
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Förord 
 

Jag vill tacka min handledare för allt stöd och alla goda råd som jag fått på vägen. Jag vill 

också rikta ett stort tack till alla mina intervjupersoner som tog sig tid och ställde upp och 

delade med sig av intressanta berättelser, tankar och erfarenheter. Detta tillsammans, samt 

mitt eget intresse för ämnet gjorde att jag tillslut kunde genomföra denna uppsats. 
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1. Inledning 
1.1 Problemformulering 
I Sverige är många verksamheter som riktar sig till familjer, exempelviss mödravården något 

unikt. Sverige började väldigt tidigt att starta upp olika verksamheter jämfört med många 

andra länder. Mödravården till exempel är i många andra länder bara en verksamhet dit de 

som har olika problem kan söka sig, men ses i Sverige som en allmän resurs, dit alla kan 

komma och som de flesta också gör. På Sveriges kommuners och landstings hemsida (2010) 

ser vi att det är många besök per år, i Sverige år (2008) var det runt två miljoner som sökte sig 

till mödravården och till barnmorskan som går under sjuksköterska. Och runt två och en halv 

miljon som sökte sig till barnhälsovården. Barnhälsovården är den enda samhällsinstitution 

som når så gott som alla barn och familjer i livets tidigaste fas Lagerberg, Magnusson, 

Sundelin (2008). Författarna menar också att denna verksamhet möts av stort förtroende från 

föräldrar och deltagandet ligger omkring 99 %. I mödravårdens verksamhetsbeskrivning kan 

vi se att det är en frivillig organisation som ska ge god vård och stöd till de människor som 

söker och behöver det. Utbildning samt forskning har en viktig roll i verksamheten och 

övergripande mål är att kunna ge patienterna bästa möjliga behandling och omvårdnad. Detta 

arbete skall ske i en god arbetsmiljö som präglas av kreativitet. Verksamheten skall främja ett 

gott samarbete med olika remittenter, både internt och externt och verksamheten omfattas av 

sekretess (mödravårdens verksamhetsbeskrivning). Idag finns det många olika verksamheter 

inom det sociala arbetets område. Många av dessa verksamheter i kommunerna riktar sig till 

nyblivna familjer. I min uppsats vill jag undersöka dessa olika verksamheter och se hur de 

arbetar, jag vill bland annat undersöka huruvida dessa verksamheter förmedlar en 

samstämmig eller en mångfasetterad bild av föräldraskap. Familjeliv kan se ut på många olika 

sätt, relationer och det vardagliga familjelivets sätts i fokus, och nära relationer kan spänna 

över länder och hela världsdelar enligt Bäck- Wiklund (2003). 

Jag vill också undersöka och se vad de tycker är viktigt för nyblivna föräldrar. För att studera 

detta kommer jag bland annat att intervjua yrkesprofessionella inom dessa verksamheter.  
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1.1 Syfte och frågeställning 
Det övergripande syftet med denna uppsats är att studera olika verksamheter som riktar sig till 

nyblivna föräldrar. En del är också att studera hur professionella ser på föräldraskap och vad 

som är viktigt i det samt hur de arbetar för att stödja och hjälpa familjerna i detta.  

För att undersöka detta har jag formulerat följande frågeställningar: 

- Hur definierar de professionella i dessa verksamheter begreppet ”familj”? 

- Vad menar professionella är viktigt i en familjerelation? 

- Hur arbetar de olika professionerna med att stödja och hjälpa de nyblivna föräldrarna? 

 

1.2 Avgränsning 
I denna undersökning har jag valt att studera och fokusera på en mellanstor kommun och vad 

de har att erbjuda för verksamheter som riktar sig till nyblivna familjer. Med nyblivna familjer 

menar jag de familjer som har barn mellan 0- 5 år. Jag kommer endast att studera de offentligt 

organiserade verksamheterna, alltså inga privata aktörer. Genom intervjuer med professionella 

hoppas jag få se hur deras olika perspektiv och definition av begreppet familj ser ut. Jag 

kommer också studera hur dessa olika verksamheter kan stödja och hjälpa familjerna. 

 

1.3 Begreppsdefinitioner 
I uppsatsen kommer jag att studera och resonera kring olika begrepp.  

Familj- Enligt Johansson (2009) pågår ständigt en symbolisk kamp om hur familj ska 

definieras. Johansson menar också på att familj idag står mitt i förändringens tid, och att 

diskussioner visar just på denna turbulens och de komplexa förändringar som familjen som 

institution går igenom. Johansson (2009) menar att beroende på hur vi väljer att ladda ordet så 

kan familj även innefatta släkt och vänner. 

Familjerelation- Att bli föräldrar är en stor händelse där man under en lång tid får vara de 

viktigaste personerna i sitt barns liv. I en familjerelation är det mycket som är viktigt och det 

kommer vi att gå in på senare i uppsatsen. Det är värdefullt om man som föräldrar kan vara 

hemma tillsammans den första tiden. Man får lära känna varandra och få in sina egna rutiner 

som behövs skriver Westerlund (2010.) Vid frågor eller behov kan man vända sig till olika 

verksamheter kommunen erbjuder, till sin barnmorska eller en annan utomstående 

samtalskontakt (ibid.).  
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2. Bakgrund 
I mitt kapitel ”bakgrund” kommer jag att ta upp en del av de verksamheter som kommuner 

kan erbjuda nyblivna familjer. Jag kommer att beskriva hur verksamheterna arbetar och hur 

de professionella kan stödja och hjälpa familjerna. Jag kommer också att gå in på graviditeten, 

föräldraskapet och den tidiga kontakten med barnet. Detta har jag valt att ha med i min 

bakgrund för att läsaren ska få en förförståelse om de verksamheter som finns i denna 

mellanstora kommun och hur de professionella ser på arbetet med nyblivna familjer. En del av 

de fakta jag har inhämtat och kommer att belysa i min bakgrund är sådan information som ges 

till blivande och nyblivna föräldrar, alltså normativ information.    

 

2.1 Vad kan och ska samhället och kommunerna erbjuda nyblivna familjer  
På skolverkets hemsida (2010) kan vi se att öppen förskola finns i kommunerna och ska 

erbjuda barn en pedagogisk gruppverksamhet, tillsammans med de vuxna besökarna, som får 

möjlighet till att skapa kontakter med andra familjer. Man blir inte inskriven i verksamheten 

utan kan komma och gå som man vill, besöken är gratis. De beskriver att det ska vara 

stimulerande och roligt för barnen och att verksamheten ska utformas efter både barnens och 

de vuxnas behov. På hemsidan kan vi också se att i de flesta kommuner samarbetar den öppna 

förskolan med socialtjänsten och barn- och mödrahälsovården. Man vill både kunna 

tillgodogöra familjers medicinska men också sociala behov. På skolverkets hemsida (2010) 

ser vi att öppen förskola styrs av skollagen 2: kapitlet. Där har skolverket utfärdat allmänna 

råd:  

      På barngruppen ska det vara lagom storlek, lokaler ska vara ändamålsenliga,        
       personal med utbildning och erfarenhet ska arbeta och se till så barnens behov av  

       både omsorg och pedagogisk verksamhet tillgodoses. Verksamheten ska utgå från   

       barnens olika behov.  

 

Enligt kommunallagen skall verksamheten planeras noga och följas upp, den ska utvärderas 

både av kommunen och personal inom verksamheten. På hemsidan ser vi att varje kommun i 

landet varje år är skyldiga att kvalitetsredovisa detta för, kommunalbedriven 

förskoleverksamhet, skolbarnomsorg och skolverksamhet, på en kommunal nivå. 

Redovisningen ska påvisa och ge en övergripande bild och bedömning, av måluppfyllelsen av 

de nationella målen, och arbetets kvalitet. Denna kvalitets redovisning som sammanställs och 

redovisas bygger på olika rapporter, bland annat från arbetslag och rektorer som analyserat 
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materialet. Denna kvalitets redovisning diskuteras sedan i enhetsråd och på olika 

föräldramöten runt om. Kvalitetsredovisningen antas av Barn- och ungdomsnämnden och 

sänds sedan över till kommunfullmäktige samt skolverket. Fler verksamheter som erbjuds för 

nyblivna familjer finns på kommunernas hemsidor. 

 

2.1.1 Barnavårdscentral/ Familjecentral 
Barnavårdscentral är en verksamhet som vänder sig till alla nyblivna familjer. I deras 

verksamhetsbeskrivning kan vi se att alla som arbetar inom barnavårdscentralen är 

specialistutbildade och arbetar efter socialstyrelsens nationella riktlinjer. Under graviditeten 

får du själv välja barnavårdscentral och efter födseln tar man kontakt. I barnavårdscentralen 

verksamhetsbeskrivning beskriver de att varje förälder är expert på sitt eget barn, men att de 

som professionella finns till som en trygg punkt i en hektisk tillvaro. Barnavårdscentralens 

verksamhetsbeskrivning belyser att barn är precis som vuxna, olika med olika behov och att 

personalen på barnavårdscentralerna finns till för att ge stöd i föräldraskapet under barnens 

uppväxt. En sjuksköterska väljs till familjen, efter födseln blir det ett hembesök där man 

kontrollerar så barnet mår bra. Sedan följer både sjuksköterskan och en läkare barnets hälsa 

och utveckling fram till skolstarten. Socialt stöd från familjemedlemmar och hälsovård kan 

skydda mot föräldrastress menar Dagmar Lagerberg, Margaretha Magnusson, Claes Sundelin 

(2008). I deras bok kan vi också därför se att barnhälsovårdens uppgift bör vara att bland 

annat hjälpa småbarnsfamiljer att få ett bättre nätverk. I barnavårdscentralens 

verksamhetsbeskrivning ser vi att utbildning och forskningsstudier är ett regelbundet arbete 

personalen på barnavårdscentralerna får ta del av. På skolverkets hemsida (2010) kan vi se att 

en familjecentral finns till för nyblivna familjer. Med familjecentral menar man en 

verksamhet där öppen förskola, mödra- och barn hälsovård, familj och individ omsorg är både 

samordnade och samlokaliserade. Andra verksamheter som arbetsförmedling, 

kulturorganisationer eller flyktingenhet kan också ingå. Enligt skolverkets hemsida ska en 

familjecentral syfta till att erbjuda ett lättillgängligt stöd, både till blivande familjer och 

nyblivna. I verksamhetsbeskrivningen ser vi att det är olika från kommun till kommun vad 

verksamheten kan erbjuda och hur många anställda som finns. På de flesta familjecentraler 

arbetar det förskolelärare, socialrådgivare, familjeterapeut och barnsjuksköterska. 

Verksamheten, kan man se i deras beskrivning, finns till som ett allmänt stöd för nyblivna 

familjer. På den familjecentral jag var på i mellan- kommunen, kunde familjer komma för att 

fika, lära känna andra familjer och barnen leka med varandra. Man kunde också få stödsamtal, 
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hjälp med dagisplats och hjälp med frågor som uppehållstillstånd. Olika aktiviteter fanns att 

delta i och verksamheten erbjöd också en del av dessa aktiviteter på olika språk. 

 

2.1.2 Öppna förskolan 
I öppna förskolans verksamhetsbeskrivning kan vi se att en av de aktiviteter som öppna 

förskolan erbjuder är en träff för nyblivna familjer och besöket är gratis. Man kan komma dit 

och träffa och samtala med andra föräldrar, barnen kan leka med varandra i den lekmiljö som 

erbjuds. Sagostunder och fika ges tillsammans med utbildad personal som till exempel en 

resursperson, tolk, socialrådgivare, barnsjuksköterska och pedagoger. De finns också där som 

stöd och för en god kommunikation.  

 

2.1.3 Föräldraskap och föräldrautbildning 
I artikeln, ”Ett kvartssekel med föräldragrupper i barnhälsovården - var står vi idag”? av 

Christer Petersson, Kerstin Petersson, Anders Håkansson (2005) ser vi att föräldrautbildning 

är något som har blivit mer och mer känt. I de flesta kommuner, bland annat i den mellan- 

kommun jag varit och intervjuat i, erbjuds föräldrautbildning både på mödravårdcentralen och 

på familjecentralen. I broschyren om föräldrautbildningens beskrivning, Aktivt föräldraskap 

föräldrakurser för alla, och på hemsidan www.activeparenting.se förklaras att ”aktivt 

föräldraskap” eller med andra ord föräldrakurserna är till för alla familjer i kommunen och 

samhället. På mödravården går man på dessa utbildningar som blivande föräldrar och på 

barnavårds- och familjecentralen kan man sedan som nyblivna familjer gå, besöken är gratis. 

Året 1979 var det året då riksdagen fattade ett beslut om föräldrautbildning berättar 

Lagerberg, Magnusson, Sundelin (2008). Och i första hand skulle dessa föräldrautbildningar 

anordnas vid landets mödra- och barnavårdscentraler. Målen för var att de skulle omfatta 

kunskaper, kontakt och påverkan. Men idag pratar man mer om att träffas i grupp och 

uttrycker det som att ge stöd i föräldraskapet (ibid.). I broschyren, Aktivt föräldraskap 

föräldrakurser för alla, ser vi att oftast bor familjerna i samma kommun eller område som de 

andra på kursen och då är meningen att de ska kunna skapa ett föräldranätverk. Personalen 

beskriver i broschyren, Aktivt föräldraskap föräldrakurser för alla, att de genom kurserna vill 

kunna ge föräldrar verktyg i sitt föräldraskap och möjligheten att kunna utveckla en positiv 

självkänsla, både hos sig själv men också hos sitt barn. Under utbildningen får man hjälp med 

att hitta lösningar i konflikter och problem. Man kan få hjälp i hur man kan undvika olika 

maktkamper som kan uppstå och hur man ska trycka in pausknappen för att se vilka behov 
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som är viktiga för barnet och sig själv just nu. Respekt, gränssättning, rutiner, problemlösning 

och kommunikation är de områden som man pratar om och arbetar efter.  

 

2.2 Att vara gravid 
I Sverige föds det strax under 100 000 barn varje år skriver Mia Westerlund (2010) i boken, 

Graviditet, förlossning och den nya familjen. Det bildas alltså många nya familjer i vårt 

samhälle. I denna informationsbok till blivande föräldrar menar Westerlund (2010) att det är 

kvinnan som blir gravid men att man är två om att bli föräldrar. Det beskrivs att, trots att man 

är glad och stolt över graviditeten kan det i början vara svårt att ta till sig att det verkligen är 

på väg att ske, speciellt för män. Westerlund (2010) menar också i sin bok, att vi individer är 

olika och behöver olika lång tid på oss att förstå och reagera. Om man som par och blivande 

föräldrar gör alla de olika förberedelserna tillsammans, skapar det en delaktighet, större insikt 

och förståelse för varandra. Westerlund m.fl. (2010) menar också att om vi tillsammans tidigt 

engagerar oss, så lägger man en god grund för att gå in i ett föräldraskap på ett kärleksfullt 

och jämlikt sätt. Och att det blir lättare att knyta an till sitt barn på ett fint sätt redan innan det 

är fött. 

 

2.3 Relation och föräldrar 
När man i ett förhållande bestämmer sig för att skaffa barn är man inte bara ett kärlekspar 

längre, utan ska nu också bli föräldrar skriver Westerlund (2010). Nya tankar, känslor och 

frågor uppstår. I boken Graviditet, förlossning och den nya familjen av Mia Westerlund 

(2010) kan vi se de vanligaste frågorna: Hur ska vi bli som föräldrar, hur blir jag och hur blir 

min partner, hur kommer detta påverka vår relation, hur kommer livet att bli?. Både kvinnan 

och mannen har behov. Man behöver få förbereda sig och möttas i tankarna kring den nya 

situationen, och har man frågor kring förlossningen är det viktigt och ta upp det med varandra. 

Man kan också ta upp det med sin barnmorska på mödravårdcentralen, eller i sin 

föräldragrupp eller kanske mamma- och pappa grupp (ibid.). Under en graviditet skriver 

Westerlund (2010) att minnen, känslor och erfarenheter från ens barndom kan komma upp 

och att det kan vara det mest känsliga en människa har inom sig. Westerlund (2010) menar att 

det är viktigt att prata om det och då visa varandra respekt och omsorg. Även om det är svårt 

så menar Westerlund (2010) att en av vägarna till tröst är: närhet, trygghet och kärlek och att 

man vågar vara öppna och ärliga mot varandra. I boken Graviditet, förlossning och den nya 

familjen skriver Westerlund (2010) att det finns många filmer och böcker som man kan låna 
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som tar upp föräldraskapet, men att man också kan vända sig till olika verksamheter, sin 

barnmorska eller en utomstående samtalspartner/kontakt, till exempel en kurator för att få 

hjälp och stöd i de olika bitarna och för att kunna prata ut.  

 

2.4 En god start, tidig kontakt, anknytning 
Jag börjar med att citera Ulla Rode, informationschef, legitimerad sjuksköterska, s.6 som i 

boken Graviditet, förlossning och den nya familjen informerar familjer. ”Att bli föräldrar är 

en omtumlande och livsavgörande händelse. Som föräldrar kommer ni att få följa 

utvecklingen hos en ny liten människa och ni kommer under en lång tid att vara de viktigaste 

personerna i ert barns liv”. Westerlund m.fl. (2010) menar att vid födseln upplevs för många 

känslan av stark samhörighet med barnet, med en gång för vissa och för andra efter ett par 

dagar. Lugn och ro är något de rekommenderar efter födseln, alla tre behöver tid för att lära 

känna varandra. Ett nära band till sitt barn kommer inte av sig själv utan det blir starkt om 

man finns där. Westerlund (2010) berättar vidare om att barnets sinne och känslor är öppna 

direkt när det föds. De luktar, smakar, känner och lyssnar in röster, för att de dels ska kunna 

känna av sin omvärld men också för att knyta an till någon person. Westerlund (2010) tar upp 

att det här med att knyta an är den första och viktigaste uppgiften ett barn har fast de visar sitt 

kontaktsökande på olika sätt. Detta behov är en nödvändighet för barnets liv och vidare 

utveckling (ibid.). Broberg (2006) berättar att anknytningsteorin är ett psykologiskt 

forskningsfält, det har sitt ursprung i John Bowlby och Mary Ainsworth. Anknytningsteorin 

anses idag vara den mest betydelsefulla om hur och varför känslomässiga band och relationer 

formas. Anknytningsteorin handlar i en kort sammanfattad del om det nyfödda barnet och hur 

det utvecklar specifika känslor och känslomässiga relationer. Teorin går också in på hur våra 

tidiga anknytningserfarenheter gör det lättare eller svårare för oss att känna tillit, under 

utvecklingen och i våra relationer, då både till oss själva och till andra (ibid.). Broberg (2006) 

förklarar att Bowlby, menade att anknytningen utgör en grundläggande motiverande kraft för 

oss. Och att Ainsworth har påpekat att med tiden blir anknytningen en del av vår personlighet, 

alltså hur vi människor organiserar vårt eget inre liv (ibid.). Westerlund m.fl. (2010) menar att 

man aldrig kan skämma bort ett barn med för mycket kärlek, kontakt och omsorg. Westerlund 

(2010) menar också att ett barn måste få känna av att föräldern finns där när de har behov av 

dem. Barnet är i behov av och behöver så mycket kroppskontakt som bara är möjligt för att 

det ska må bra. Barn lär sig också fort att känna igen om det är mamma eller pappa (ibid.).  

Westerlund (2010) skriver, att som nybliven förälder kan känslorna svänga och det är 
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naturligt att reagera eftersom det är en ny överväldigande situation. Om man som föräldrar 

kan vara hemma den första tiden tillsammans är det värdefullt. Att få ta det lugnt och bara 

försöka följa med sitt barns rytm och njuta av sitt barns behov av en själv kan skapa den rutin 

som familjen själv kan ha och känner till. Westerlund m.fl. (2010) informerar också om att, 

behöver och vill man så kan man vända sig till de olika verksamheter i kommunen som 

erbjuds, prata med sin barnmorska eller med en annan utomstående samtalspartner som kan 

stödja och hjälpa till i alla ens olika frågor. 

 

2.5 Barnuppfostran i praktiken 
När man uppfostrar barn gäller det att hålla huvudet kallt och hjärtat varmt anser Nina 

Misvaer (2007). Misvaer är sjuksköterska och har lång erfarenhet inom barnhälsovård och 

skolan. Hennes bok, Barnets första sex år, en handbok för föräldrar. Den tar upp, från födseln 

till skolåldern, den belyser också många av de områden en nybliven förälder dels möter men 

också funderar över. Boken är faktagranskad av barnexperter och anpassad efter svenska 

förhållanden. Misvaer (2007) menar att föräldrarollen är något som förändrats rejält de 

senaste 50 åren. Förr så var det mer skola, hemmet och föräldrarna som dominerade i barnets 

uppväxt, men idag så är det professionella vårdnadshavare, massmedia och ungdomskultur 

som också spelar en stor roll. Både på gott och ont berättar Misvaer (2007) att denna situation 

har lett till utvidgning och uppdelning av barns uppväxt där både möjligheter och utmaningar 

har blivit fler. Och föräldrarnas roll som en slags vägvisare blir mer aktuell. Misvaer (2007) 

menar också att uppfostran är något som kräver både tid och arbete, och att inlärning och 

samarbete är nyckelorden för bra föräldrapraxis. När barnen utforskar vad livet bjuder på, är 

föräldrarna vägvisare. Efter förlossningen börjar utmaningarna och glädjen med en gång 

(ibid.). Misvaer (2007) menar att alla möjliga frågor uppstår, och det strömmar in goda råd. 

Förmågan att kommunicera är viktig för föräldrarna och att man försöker lita på sin egen 

känsla och också att man hittar sitt sätt att vara förälder. Misvaer (2007) menar att råd är bra 

att ta emot men man bör bara använda dem efter behov. Temperament är en viktig byggsten i 

vår personlighet, men den ser olika ut hos varje individ. Forskare som följt 140 barn i en 

studie, mellan 3 mån och 20 år hittade tre typer av temperament. Barn som är lätta att reglera 

40 %, Barn som är svåra att reglera 10 % och barn som är långsamma i starten 15 %. De 

andra 35 % var svåra att placera i dessa. Detta beskriver Misvaer (2007) som att, vissa barn 

utmanar sina föräldrar mer än andra. Råd till föräldrar är att inte ta detta personligt, men att 

söka stöd och råd på barnavårdscentralerna kan vara bra om det ibland känns jobbigt och 
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svårt. Föräldrautbildning som erbjuds varje familj kan också i dessa situationer vara bra, där 

man som förälder får ta del av olika verktyg som kan hjälpa till i ens vardag och familjeliv 

(ibid.).  

  

3. Tidigare forskning 
I denna del kommer jag att redogöra för tidigare forskning och bestämmelser inom 

utvecklingen av stöd i föräldraskapet, jag kommer också att titta på hur uppstartandet av olika 

verksamheter set ut. Detta kommer jag att belysa genom dels artiklar som är 

referentgranskade men också med passande litteratur. 

 

3.1 Utvecklingen av stöd i föräldraskapet 
I artikeln, Ett kvartssekel med föräldragrupper i barnhälsovården - var står vi idag, av 

författare Christer Petersson, Kerstin Petersson, Anders Håkansson (2005) kan vi se att om en 

familj har en trygg relation, som innehåller värme och gränser, skapas viktiga förutsättningar.  

Barnets hälsa och välfärd påverkas då positivt och medför att de senare i livet kan samspela 

med sin omgivning på ett förtroendefullt sätt. Petersson et. al (2005) visar också vidare att det 

idag finns ett omfattande utbud av verksamheter, till exempel inom hälso- och sjukvården. En 

av dessa verksamheter som blir mer och mer kända och betydelsefulla är öppna 

föräldragrupper. Syftet med denna verksamhet är att ge föräldrar stöd i sitt föräldraskap 

(ibid.). I Peterssons et. al (2005) artikel kan vi se att den psykiska ohälsan idag är ett av de 

största folkhälsoproblemen vi har, också vad gäller barn och unga där man kan se att 

problemet ökar. Petersson et. al (2005) menar på att sårbarheten för psykisk ohälsa grundläggs 

redan i tidig barndom. En skyddsfaktor mot detta är en trygg familjerelation. Om barn inte får 

så mycket av det grundläggande stödet av sina föräldrar som de bör, kan det senare påverka 

deras samspel med omvärlden (ibid.). Petersson et. al (2005) berättar att av regeringen fick 

Statens folkhälsoinstitut för ett antal år sedan i uppdrag att analysera och sprida kunskap, om 

föräldrastödets utformning och nytta. Peterson et. al (2005) gjorde då tre studier av 

föräldragrupper. Studierna gjordes via tre barnavårdscentraler som var väletablerade och 

välfungerande, Petersson et. al (2005) ville titta på i vilken utsträckning föräldrarna deltog i 

den utbildning som erbjöds. Föräldrarna studerades kvantitativt med hjälp av enkäter och 

journaler. De gjorde också en kvalitativ studie då de intervjuade både föräldrar och 

sjuksköterskor. Det var föräldrar, sjuksköterskor och vårdcentraler som var med och deltog. 

Resultaten av dessa tre lokala studier av föräldragrupper via barnavårdscentralerna 
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exemplifierar resultaten i Folkhälsoinstitutets rapport. Petersson et. al (2005) berättar att 

denna visade att, inblandning i föräldraskap kan bli problematisk då de kan känna att man 

kanske inskränker på deras självbestämmande som föräldrar. Åtgärder och kunskap från 

samhället måste därför vara eniga om att dessa åtgärder verkligen är för det goda och främjar 

barnens hälsa och välfärd. De gick också ut med att det är viktigt att belysa att deltagandet är 

frivilligt. Petersson et. al (2005) påvisar också i artikeln, av folkhälsoinstitutets rapport, att en 

mängd studier av hög kvalitet visat positiva effekter av relativt begränsade insatser. Ett av de 

områdena som belyses är mödra- och barnhälsovårdens öppna föräldragrupper (ibid.). 

Trevithick (2008) menar att vi i socialt arbete, arbetar för brukare, staten och arbetsgivare. Vi 

ska tänka på och balansera barns men också skydda föräldrars rättigheter (ibid.). Wilson 

(2001) menar att man måste vara försiktig i samtal, och försöka avmystifiera. Barn är i likhet 

med vuxna obenägna att förändras ifall de märker att till exempel deras åsikter, relationer eller 

identitet definieras på ett negativt sätt. Vidare beskriver Wilson (2001) att vi kan genom en 

viss öppenhet dela med oss av våra tankar om processen i sig. Detta kan om det finns, minska 

på en eventuell maktkänsla (ibid.). Grundtanken i Berglunds (2000) bok är att det goda mötet 

skapar förutsättningar, dels för att nå fram till personer. Berglund (2000) menar att för att vi 

social arbetare och behandlingsarbetare ska kunna hjälpa till att påverka olika val till 

förändring och omorienteringar hos människor måste vi komma riktigt nära, både dem själva 

och deras självbild. I Berglunds (2000) bok ser vi att mänskligt handlande är så komplicerat 

att det krävs teoretisk mångfald och metodisk flexibilitet för att kunna påverka 

förändringsprocesser. Berglund (2000) förklarar att han alltid på grund av dessa skäl har 

undvikt att vika etiketter på sådant som behöver tolknings- och utvecklingsutrymme. Hans 

poäng kan man följa i boken och det handlar mer om att inspirera till olika förhållningssätt 

både inom behandling och olika typer av forskning. Dessa förhållningssätt som går nära är 

flexibla och bygger på samarbete. De förhållningssätt som rimligen ska kallas 

socialpedagogiska är de som berör händelser inom det sociala området, och som bygger på 

pedagogik. Berglund (2000) menar, att vi använder oss av människors motivation och 

livssituation som både utgångspunkt och kraftkälla (ibid.). 
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3.2 Uppstartandet av olika verksamheter 
I Petersson et. al artikel (2005) om studien och folkhälsoinstitutets rapport kan vi se att 

verksamheten med föräldragrupper startade år 1979. Att aktivera samt stödja föräldrar i deras 

föräldraroll var centralt tänk i utbildningen. De menar att utbildningen hade tre mål:  

 

     att öka föräldrars kunskap om barns behov och utveckling, att skapa möjlighet                      

      till kontakt och gemenskap med föräldrar, samt att man ville medvetandegöra                  

      samhälleliga förhållanden av betydelse för barns livssituation.  

 

Verksamheten har efterhand utvecklats till att bli en naturlig del av barnhälsovården idag 

(ibid.) Petersson et. al (2005) gjorde av denna rapport, tre studier. Vid en av studierna av 

dessa föräldrautbildningar fann man att de som var förstagångs föräldrar deltog oftare än 

familjer som hade barn sedan tidigare. Det visade sig också i en av studierna att det var fler 

mödrar som deltog på utbildningen än fäderna. I den andra studien pratade man med 

sjuksköterskor. De menade att det fanns vissa orsaker som gjorde att en del föll bort ur dessa 

grupper. Då föredrog man och hade individuella samtal med sjuksköterskan eller bokade 

hembesök. På grund av arbetstider men också rollsituationer var fäderna ibland svåra att nå, 

då tyckte att speciella pappagrupper kunde vara bra berättar Petersson et. al (2005). Överlag 

var många positiva till föräldrautbildning, då de lärde sig mer om sitt barn, deras hälsa, 

utveckling, behov, om amning och om skadeförebyggande åtgärder. Kontakten med andra 

föräldrar uppskattades och många hade fortsatt kontakt efter avslutandet av utbildningen. En 

del föräldrar saknade dock mer kunskap om samhället, ur barnsynpunkt menar Petersson et. al 

(2005). De menar också att det känns angeläget för dem att forska vidare efter mer 

kunskapsunderlag eftersom denna verksamhet involverar en stor del av landets 

småbarnsföräldrar. I boken, Evidensbaserad praktik i socialt arbete Jergeby (2008) kan vi se 

att det svenska välfärdstjänstsamhället idag är rätt omfattande. En del av våra moderna 

välfärdstjänster har en lång historia med sig men har också haft en viktig utveckling under de 

senaste decennierna på 1900- talet. Förr brydde man sig inte riktigt om hur verksamheterna 

fungerade eller vilka resultat det gav. Idag menar Jergeby (2008) att medborgarna intresserar 

sig mer, samt att vi tar en annan hänsyn till brukarna, detta ökade inflytande bidrog till ökade 

politiska och mediala engagemang för både välfärdtjänstesektorernas funktionssätt och dess 

resultat (ibid.). I Karin Tengvalds del om verksamhetsidéer kan vi läsa att vi mer börjat 

argumentera för värdet och effekterna i välfärdstjänstesektorernas insatser, att vi måste 
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synliggöra dem. För bland annat socialtjänsten tydliggjordes detta menar hon. Vidare berättar 

hon att 1947 förändrades socialtjänstlagen och två viktiga kvalitetsparagrafer infördes:  

                

     socialtjänstens insatser skall vara av god kvalitet, socialtjänstens verksamhet skall         

     bedrivas målinriktat och följas upp och utvärderas. I detta arbete ingår att bedriva   

     fortlöpande och systematiskt kvalitetssäkringsarbete.  

 

Blennberger (2005) skriver i boken Etik i socialpolitik och socialt arbete, att socialt arbete ska 

bedrivas på ett visst sätt. Det kan beskrivas som en hänvisning till kunskap och erfarenhet 

kombinerat med etiska överväganden. Blennberger (2005) menar också att det sociala arbetets 

etik bör stå i samklang med värden och normer, både i livet men också i samhället (ibid.). 

Etiska värden och normer finns i mångfald berättar han, bland annat i socialtjänstens 

portalparagraf 126: Socialtjänsten för samhället skall främja människors ekonomiska och 

sociala trygghet, jämlikhet i levnadsvillkor och aktivt deltagande i samhället. Blennberger 

(2005) tar också upp att vi ska inriktas på att kunna frigöra och utveckla enskilda eller 

grupper, och då deras egna resurser, och dessa verksamheter ska bygga på respekt. Trevithick 

(2008) skriver att om vi kopplar vår värdegrund till analys av effektiviteten blir det en del i 

den utmaning som vi möter i socialt arbete. Trevithick (2008) menar att forskning visar att 

våra möjligheter att lyckas ökar om vi och våra färdigheter omfattar omsorgsfull empati, 

värme och äkthet. Trevithick (2008) skriver också att vi ska arbeta för både brukarna, staten 

och olika arbetsgivare (ibid.).  

 

4. Teoretiska perspektiv 
När det kommer till val av teori väljer jag att ta på mig glasögonen utifrån olika teorier och 

perspektiv om hur professionella i socialt arbete beskriver olika sätt att se på en familj. Jag har 

valt att titta på teorier om senmoderna familjer. Jag tar också på mig glasögonen utifrån dels, 

HR- perspektivet, som visar människors och verksamheters relation till varandra och dess 

betydelse, och utifrån verksamhetsförbättringsperspektivet. Detta för att jag i mitt arbete vill 

studera olika verksamheter riktade till nyblivna familjer som erbjuds, och hur de 

professionella i verksamheterna arbetar och kan förbättra. 

 

 

 



18 

 

4.1 Teorier om senmoderna familjer 
Familjeliv kan se ut på många olika sätt menar Bäck-Wiklund et. al (2003). De menar också 

att genom globalisering tenderar gränser mellan länder och regioner att få mindre betydelse 

och vårt flöde av dels kapital, information och tjänster sker i världsomspännande nätverk. 

Bäck-Wiklund et. al (2003) menar att man kan se senmodernt familjeliv på samma sätt, som 

flöden av ansvar, kärlek och hat som ständigt är under föränderliga formationer. Ibland kan vi 

se det i globala kedjor eller också i små täta enheter som där mor och barn är utlämnade åt 

varandra. Så med nätverk som metafor för det senmoderna familjelivet menar Bäck-Wiklund 

et. al (2003) att familjen upplöses som en sluten social enhet, samtidigt som familjers 

formation och mångfald kan få komma fram. Bokens grundidé handlar om att under ett samlat 

begrepp, nätverksfamiljen, presentera samtidens många olika familjer. Relationer och det 

vardagliga familjelivet sätts i fokus, och nära relationer kan spänna över länder och hela 

världsdelar menar Bäck-Wiklund (2003). Vidare beskriver de att trots att många familjer är 

utspridda över hela världen räknar de sig fortfarande som en familj, och trots dessa 

geografiska avstånd så kan kontakterna upprätthållas både emotionellt och ekonomiskt på 

grund av informationsteknologi. Hur avvägningen mellan individualitet och omsorg ser ut kan 

få avgörande konsekvenser för hur nära relationer och identiteter kan formas. Villkoren för 

hur föräldraskapet utformas, individuellt eller i samspel med välfärdsstaten är viktiga för att vi 

ska kunna förstå sen modernt familjeliv. Teoridiskussioner och forskning har idag också 

förändrats inom familj och familjeliv menar Bäck-Wiklund (2003). De berättar att år 1970 

dödförklarades familjen i sin traditionella form. Olika forskare och författare kom med olika 

sorters kritik och analyser men intresset av detta och för familjen övergavs efterhand. Och 

studiet av familjen i vetenskapliga sammanhang har efter det följt olika vägar (ibid.). Idag har 

senmodernitetens teoretiker och det socialkonstruvistiska perspektivet för analys och 

förståelse av samtida familjeliv tillfört olika och nya dynamiska infallsvinklar menar Bäck-

Wiklund (2003). Idag tittar man inte på familjen i sig som forskningsobjekt, utan fokuset 

ligger på människors vardagsliv och meningsbärande strukturer. Efter att den 

socialkonstruvistiska analysen kom så lösgjordes det traditionella sättet att tänka kring 

familjen. Bäck-Wiklund (2003) berättar att man såg det inte längre bara som en enhet med 

gränser mot omgivningen, samtidigt frilägger detta människors egna sätt att beskriva, tala om 

och avgränsa sin familj och dess innebörd. Detta erbjöd ett perspektiv, som fångade upp hur 

män och kvinnor i nya familjemönster praktiskt utformar föräldraskapet och parförhållande. 

Precis som ansvar och omsorg i och om familjen (ibid.). Bäck-Wiklund (2003) belyser att, det 
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knappast är en överdrift om vi hävdar att vi för närvarande befinner oss i ett vakuum, och att 

vi länge fram över i brist på förebilder kommer att förhandla om hur vardagen ska utformas. I 

sitt kapitel tar Bäck-Wiklund (2003) upp ett huvudargument för att vi ska kunna tala om 

familjepraktiker. Begreppet är att, vi kan inkludera flöde mellan den som observerar och den 

som observeras, han menar alltså en fråga om att betrakta något som pågår vardagligen, 

istället för något annat ting eller objekt (ibid.). Bäck-Wiklund (2003) menar att detta gör att vi 

lättare kan förstå hur familjemedlemmar skapar sin egen familj genom sina vardagshandlingar 

samtidigt som de formar nya föräldra- och könsidentiteter. Bäck-Wiklund (2003) menar att 

familjeliv idag ser mycket olika ut, att Sverige under det senaste decceniet har tagit emot 

många immigranter, många är unga ungefär mellan 25 och 34 år. De menar att detta då är en 

tid som många bildar familj, och blir föräldrar. Bäck-Wiklund (2003) menar att vi i vårt land 

nu har en mix, av olika kulturer och traditioner. Detta påverkar i sin tur värderingar om familj, 

föräldraskap och barnuppfostran. Synen på jämställdhet, äktenskap och samboskap delas inte 

heller alltid som självklar. I Sverige finns idag en miljon familjer som har barn som är 17 år 

eller yngre. Idag är det vanligt att man inte är gifta som föräldrar. Av denna miljon med 

familjer är det 57 % som är gifta, 19 % som är sammanboende med gemensamma barn och 24 

% som är ensamstående. Familjemönster i Sverige har under de senaste deccenierna 

förändrats menar de. 69 % av de barn som är 17 år eller yngre lever idag fortfarande i den 

traditionella kärnfamiljen, av de 24 % som levde med en förälder är det 20 % som lever med 

modern och 4 % med fadern. Och sedan finns det 7 % som lever i en så kallad ombildad 

familj. Hur denna familj ser ut vet man inte så mycket om (ibid.).  

Bäck-Wiklund (2003) menar att trots att en familj kan se ut på många olika sätt idag så är 

kärnfamiljen fortfarande den vanligaste samlevnadsformen, men att de allmänna 

samhällstrenderna leder till en större variation i våra samlevnadsmönster. Bäck-Wiklund 

(2003) beskriver att familjer kan splittras av många orsaker till exempel osämja, katastrofer 

och krig. Nya par bildas och seriell monogami är en vanlig företeelse precis som nya barn. I 

Kristina Larsson, Sjöbergs del, i boken ser vi att det finns olika samordningsuppgifter som 

den moderna familjen idag ska klara av. Till exempel tider, arbetsfördelning och ekonomin är 

saker som kan vara splittrat och svårt att få ihop till en fungerande enhet, och att det då krävs 

en hel del förhandlingar mellan familjemedlemmarna. I dagens familjevardagsliv har vi 

samhällsintressen, individuella intressen och familjeintressen. Generation och kön ses inte på 

samma sätt idag, detta kan också innebära ökade förhandlingsbehov. Skilda och separerade 

föräldrar bildar ibland nya parrelationer och familjer, men är fortfarande föräldrar och har 
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ansvar för sitt gemensamma barn. Med nya syskon innebär det också nya förhandlingsaktörer 

och förändringar på förhandlingsarenorna, ibland får man då också två hushåll som kallas 

hem, och denna familjeform kallas för länkande familjesystem. Familjelivet i detta länkande 

familjesystem gör att gamla självklarheter, relationer och roller förändras. Nya krav ställs 

också så förhandlingsaktörerna måste ordna ett fungerande familjeliv (ibid.). Kristina Larsson 

menar också att med de gemensamma barnen som länkar, bildas det också i samhället nätverk 

av alla våra olika relationer. Bäck-Wiklund (2003) skriver att den senmoderna familjen idag, 

bildar som det beskrivs i boken alltså en nätverksfamilj, som ibland är nationellt förankrad 

men ibland också globalt. 

 

Det pågår en ständig symbolisk kamp om hur familj ska definieras menar Johansson (2009). 

Familj idag står mitt i förändringens tid så att säga, diskussioner om detta visar just den 

turbulens och de komplexa förändringar som familjen som institution går igenom berättar han. 

Johansson (2009) menar att detta leder oss många gånger in på frågor som adoption, 

homosexualitet, invandrarfamiljer, hedersmord, misshandel och familjekulturer. Andra frågor 

som ofta också kommer upp är, om vi idag som föräldrar behöver gå på föräldrautbildningar. 

Och en annan fråga handlar om hur dagens familjer ser ut (ibid.). Familjen idag utgör 

möjligheter till teoretisk förnyelse och begreppsutveckling, men olika personer hävdar och 

uttalar sig så olika och det finns många sätt att se på familj menar Johansson (2009). Frågor 

om barnafödande, familj och sexualitet har alltid varit och fortsätter att vara starkt laddade, 

både politiskt, moraliskt och socialt. Familjepolitiken är alltid ett av våra heta områden (ibid.). 

Johansson (2009) fortsätter och beskriver att när vi idag talar om familjer och familjeliv så 

tror han att de flesta ser sin egen familj framför sig. Som vi nämnt innan kan en familj se 

väldigt olika ut och den definieras också olika beroende på vem man pratar med. Johansson 

(2009) menar att i diskussion om familj går nog tankarna oftast till de närmsta så att säga, 

men att familjen kan beroende på hur vi väljer att ladda ordet, innefatta både släkt och vänner. 

Men fast att det finns olika sätt att se på detta återkommer ofta bilden om kärnfamiljen som 

har en närmast paradigmbetonad status, alltså en symbolisk gestalt. Vidare beskriver han att 

fast det ibland förekommer en del skilsmässofamiljer, homosexuella par och singlar, behåller 

kärnfamiljen sin position i mediekulturen. I Johanssons (2009) bok kan vi se att i sin 

grundform består kärnfamiljen av två heterosexuella föräldrar och ett eller fler barn (ibid.). 

Det finns många olika familjer, och för att vi ska kunna förstå familjen menar Johansson 

(2009) att vi måste närma oss frågan, om hur de europeiska länderna skiljer sig åt. Både vad 
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gäller religion, ekonomi, välfärdssystem, arbetsmarknad, befolkning och sociokulturella 

mönster. Och dessa olika samhällsförändringar, det påverkar både familjens struktur och 

stabilitet. Ordet ”traditionell kärnfamilj” är idag ett ganska slitet uttryck menar Johansson 

(2009). Och den stora ”kärnan” så att säga genom går stora förändringar. Modernitetsteorin 

har idag en ambition att beskriva en ny utveckling men också att leverera ett antal visioner. 

Dels om det så kallade nya samhället men också om den nya familjen. De olika familjeideal 

som kan skönjas i bokens olika teorier är sammanvävda med sin tid och också i viljan att vara 

med i förändringens tid (ibid.). Johansson (2009) beskriver också i sin bok, Familjeliv, att när 

man idag studerar olika länders familjepolitik blir det tydligt hur komplexa dessa frågor är. 

Inte minst hur symboliskt och politiskt laddade de är, då i diskussionen om den ideala och 

reella familjen. Johansson (2009) tycker det saknas en enkel logik, och att de politiska 

rösterna många gånger genomkorsas av varandra, både av olika och ibland motstridiga 

ambitioner (ibid.).  

 

4.2 Human Resource perspektivet 
Detta perspektiv fokuserar på egenskaper som utmärker dels organisationer och människor, 

och vad som formar förhållandet emellan dem. I boken Nya perspektiv på organisation och 

ledarskap av Lee G. Bolman, Terrence E. Deal (2003) kan vi se att hur vi kommer att välja att 

ställa frågor, kan påverka hela vårt arbete. Jag kommer dels gå in på en del antaganden som 

detta perspektiv vilar på, titta på hur fokuset och hur organisatorisk rationalitet förmår att 

tillgodose människors behov och vikten av sociala relationer. Lee G. Bolman, Terrence E. 

Deal (2003) undrar, är vi människor bara några viljelösa brickor i organisationernas spel som 

kan plockas in eller slängas ut hur som helst? HR- perspektivet bygger på en del 

grundläggande förutsättningar som sätter förhållandet mellan individ och organisation i fokus 

de menar: organisationer finns för att uppfylla människors behov, människor och 

organisationer behöver och är beroende av varandra (ibid.). Lee G. Bolman, Terrence E. Deal 

(2003) menar att vårt förnuft säger att våra behov är viktiga. I deras bok står en förklarelse 

som kan ge klarhet, en växt har vissa ”behov”, luft, ljus och temperatur kan göra att en växt 

kan växa och frodas. Inom den ram som förutsättningar ger kan den få vad den behöver. 

Människors behov ser liknande ut menar de, det är olika faktorer och betingelser som gör att 

vi kan överleva och utvecklas. Människors behov av syre, vatten och mat är uppenbart 

nödvändigt men vi har också psykologiska behov (ibid.). Abraham Maslow (1954) psykolog, 

menar att vi människor drivs av olika behov, vissa mer grundläggande än andra. Han har 
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formulerat en av de mest inflytelserika teorierna. Maslow (1954) delade in människors behov 

i fem olika kategorier: Fysiologiska, Säkerhet, Tillhörighet och kärlek, Uppskattning och 

självkänsla och Självförverkligande. Han menar att dessa grundläggande behov som det 

fysiska välbefinnandet och säkerhet har högst prioritet, efter tillfredställelse drivs vi att söka 

de andra som att känna tillhörighet och kärlek, uppskattning och självkänsla samt sitt behov 

av att få självförverkliga. Vi har emotionella behov från grundläggande säkerhet, skydd och 

föda till behov av respekt, tillfredställelse och en känsla av att kunna uträtta något (ibid.). Lee 

G. Bolman, Terrence E. Deal (2003) menar att vi bör arbeta mer med relationer, för när en 

verksamhet eller organisations individer finner mening och tillfredställelse gynnas också 

verksamheten eller organisationen i sig (ibid.). I doktorsavhandlingen, Vad kommunikation 

vill säga av von Ahlefeld Nisser (2009) menar hon att i varje verksamhet eller organisation 

bör det finnas en ledningsfunktion. Denna ska se till och ta ansvar för att leda ett pedagogiskt 

arbete och stimulera till olika pedagogiska diskussioner. Att sätta sitt arbete i en relation till 

de mål som arbetsplatsen har, gör att man kan ha ett professionellt förhållningssätt till sin 

verksamhet säger hon. Ahlefeld Nisser (2009) menar att en positiv relation tillslut gynnar en 

utveckling, att genom en god kommunikativ kompetens få en bättre förståelse. Om man 

genom ett bra ledarskap i sin verksamhet lyckas få till en fungerande relation med sina 

medarbetare kan också arbetet i verksamheten bli mer effektivt och tryggt, också då för våra 

till exempel besökande familjer, brukare och patienter (ibid.). Enligt Ahlefeld Nisser (2009) 

krävs det bra kommunikation för att arbetet i vården ska fungera och att samtal och annat ska 

få ta tid. Hon säger att man bör ha ett respektfullt bemötande mot andra, en tro på andras 

förmåga att lära, samt vikten av att kunna lyssna (ibid.). I Anna- Lena Perdahls (2009) 

avhandling, Verksamhetsutveckling i socialt arbete, ser vi att International Federation of 

Social Workers, lyfter upp just samspelet mellan individ och miljön. Man pratar om insatser i 

socialt arbete och menar att de är inriktade på de många och komplexa samspel som finns, 

både mellan människan, olika livsvillkor och miljön. Det sociala arbetet verkar efter 

beskrivningen sträcka sig ut över olika nivåer i vårt samhälle, allt från individorienterade 

interventioner till socialpolitik, samhällsplanering, engagemang och utveckling menar hon. 

Perdahl (2009) menar också att detta innebär att man bör kunna hantera verksamhetens olika 

situationer, och då i förhållande till verksamheternas olika nivåer, organisations- grupp och 

individnivå. Berglund (2000) tar i sin bok upp att orden inställning, människosyn och öppet 

förhållningssätt till problem är värdefulla behandlingskunskaper. Han tror att om man jobbar 
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med dessa och förstår vikten av vad de betyder kan man få till en fungerande verksamhet, som 

både kommunicerar och bemöter människor på ett bra sätt (ibid.).    

 

4.3 Verksamhetsförbättringsperspektiv 
Detta perspektiv får mig och tänka på alla de verksamheter jag besökt och vad de kan och gör 

för människor. I Jergeby (2008) ser vi frågor som, Hur arbetar verksamheter, hur får man 

verksamheterna att fungera så bra som möjligt och hur vet man det? Både politiker och 

medborgarna i samhället efterfrågar empiriskt baserad information om viktiga aspekter menar 

han. Till exempel aspekter som insatser och dess resultat. I Jergeby (2008) ser vi att 

information om detta ger oss ett säkrare underlag som behövs för att vi ska kunna bedöma 

behov som behövs för en verksamhetsförbättring. Informationen ger också bättre 

förutsättningar så vi kan rikta in förbättringsarbetet mot de verksamheter och områden som 

behöver det (ibid.). Att utveckla en verksamhet i socialt arbete för förbättring är idag av 

intresse både nationellt och internationellt menar Perdahl (2009). I denna diskussion handlar 

de flesta frågor om kvalitét, men också om relation och kunskap till olika metoder inom det 

sociala arbetets fältområde (ibid.). I Perdahls (2009) doktorsavhandling, 

Verksamhetsutveckling i socialt arbete, kan vi se att ett behov idag ofta formuleras utifrån en 

planering och resurser, detta för att både kunna granska men också utveckla inom socialt 

arbete. Perdahl (2009) tar också i sin avhandling upp att förändring och utveckling är 

processer som ständigt framträder i det sociala arbetets praktik, vilket har behov av vår 

kompetensutveckling men också verksamhetsutveckling. När det kommer till praktiken och 

för att kunna utveckla sin verksamhet är det därför viktigt att planera, hantera och skapa 

strukturer menar hon (ibid.). Perdahl (2009) går också in på vikten av att socialarbetaren kan 

anpassa sig efter samhället och vara beredd på alla de snabba förändringar som där kan ske, 

och då utan att den egna verksamhetens kärna drabbas (ibid.).  Hon menar att det idag finns 

ett intresse för att både förbättra men också effektivisera välfärdstjänstesektorerna (ibid.). I 

Jergeby (2008) ser vi att detta intresse av att utveckla och förbättra har följt tre internationella 

spridda vågor av verksamhetsförbättringsperspektiv. Dessa vågar är då kopplade till dels 

dagens idéer om både mål men också resultatstyrning (ibid.). Den första vågen menar hon 

handlar om att hålla kostnader och kostnadsundersökningar under kontroll, den andra vågen 

handlar om kvalitetsarbete, och den tredje vågen handlar om kunskapsbaserad evidensbaserad 

praktik. Karin Tengvald (2008) menar att det idag finns en större strävan efter en säkrare och 

mer gemensam kunskapsbas. De professionella har inom både verksamhetsutveckling och 
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välfärdstjänstesektorn en viss strävan efter förbättring. Hon menar att grundtankarna syftar till 

att få ut så mycket som möjligt i form av goda resultat av de resurser som satsas på 

verksamheterna. Att det också syftar på att man annars vill kunna uppnå tillräckligt goda 

resultat till minsta möjliga kostnad. För ett systematiskt förbättringsarbete, måste de olika 

idéerna för verksamhetsutveckling samspela med varandra fast fokuset ligger på olika delar 

och olika aspekter av organisationers sätt att fungera (ibid.). Karin Tengvald menar också i sin 

del att ”göra saker rätt” är en huvuduppgift, både för kvalitetsarbetet i sig men också i 

kombination med att kostnader följs och efterhand redovisas. Man måste säkerställa så att 

arbetsuppgifter utförs på föreskrivit sätt eller på sätt som behövs för att nå ett planerat resultat. 

Man måste också för att arbetsprocesserna ska kunna gå, säkerställa den organisatoriska 

strukturen och personalens kompetens. Detta skall ske till så låga kostnader som möjligt 

(ibid.). I Jergeby (2008) ser vi också att de menar att man i sitt kvalitetssäkringsarbete bör 

beskriva hur processen ska utföras och sen dokumentera hur den verkligen har utförts i 

verkligheten. Detta arbete måste medföra en ökad synlighet, så att både personal och ledning 

kan se ett kunskapsunderlag för verksamhetsutveckling. De beskriver att i arbetet efter 

kvalitetssäkring ser man sen om man kan göra ett arbete bättre eller på ett annat sätt, och 

dessa frågor väcks idag inom ramen för verksamhetsutvecklingskonceptet. Detta område både 

i Sverige men också utomlands har fått samlingsnamnet evidensbaserat socialt arbete. Jergeby 

(2008) menar att detta arbete handlar om att försöka ge synliga belägg, för att kunna se 

resultat av det som välfärdstjänsterna kan åstadkomma, både för brukarna och för samhället. 

Med betoning på dokumentation, beskrivningar och olika mättningar lyfter de moderna 

verksamhetsförbättringsperspektiven fram behovet av att ha ett någorlunda, ”gemensamt 

språk” (ibid.). I Jergeby (2008) ser vi att verksamhetens ledning är den som har ansvar för all 

information och hela organisationens funktionssätt. Brukare vill kunna veta vad en insats 

innebär och vilka resultat de kan förvänta sig, medans de professionella som fattar beslut om 

insatser för brukarna vill kunna veta vilka insatser som finns och fungerar som bäst för den 

enskilde. Sedan kommer politikerna och vill ha information om kostnader i relation till ett 

resultat (ibid.). Perdahl (2009) skriver att det många gånger är svårt att förutsäga ifall en tänkt 

insats kommer att leda till den förändring man hoppats på. Vid en önskad förändring som 

lyckats kan inte socialarbetaren alltid veta om det var insatsen eller andra faktorer under tiden 

som hade betydelse. Perdahl (2009) menar att eftersom människors liv är så komplexa går det 

inte att alltid veta att en insats kommer att leda till ett givet resultat. Att vara medveten om att 

förändringsprocesser tar tid är ett måste i detta arbete menar hon, och att olika insatser har 
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olika utfall. Människor är också olika, och deras situationer och problem skiftar. Hon menar 

att för att socialarbetaren på bästa sätt ska kunna möta och hjälpa brukaren är det nödvändigt 

att socialarbetaren kan hantera alla dessa olika situationer som kan ske i det sociala arbetets 

praktik (ibid.). I ett av avsnitten i Jergeby (2008) pratas det om att ha ett förbättringstänkande. 

De menar att arbetet ska syfta till att åstadkomma förbättringar i arbetet med de människor 

som behöver hjälp. Man ska arbeta för att undvika skada och verkningslösa insatser. 

Tankesättet de beskriver ska eftersträva ”nytta” för brukarna. Krav på formulering av insatser 

skall ske och man ska ha ett upplägg för individuella genomförandeplaner. 

Förbättringstänkandet jämför hur läget ser ut efter att insatt insats har upphört mot innan 

insatsen sattes in (ibid.). I Jergeby (2008) kan vi då se att denna jämförelse kan ge oss ett svar 

på om en förbättring skett i relevanta avseenden eller inte. Och det är just denna förbättring, 

avsedda eller överenskomna som ska stå i fokus i det sociala arbetet. Alltså menar de att i 

fokus ska de förbättringar stå, som kan relateras till verksamhetens och det enskilda ärendets 

målsättning.     

 

5. Metod 

5.1  Metodval 
Som metod har jag valt att använda mig av semistrukturerade kvalitativa intervjuer Aspers 

(2007). I detta arbetssätt finns det utrymme för att följa upp de svar som intervjupersonerna 

ger. I Asper (2007) ser vi att denna intervju metod kallas för en ”fråga-svar dialog”, där 

forskaren själv har tänkt ut och satt upp sina strukturerade frågor som ska behandlas under 

intervjun. I Asper (2007) kan vi se att ens val av metod ska knytas ihop med ens teori och 

frågeställningar. Genom mina intervjuer med yrkeskompetenta, samt mina frågor och teorier 

tycker jag mig göra det. Förutom insamling av material, broschyrer och litteratur har jag för 

att få bäst svar på mina kvalitativa frågor pratat med dessa olika yrkesmänniskor med olika 

sorters kompetens inom dessa områden. Jag valde semistrukturerade intervjuer istället för den 

öppna intervjutekniken för att endast få svar och material angående de frågor som jag vill 

undersöka. Jag är också medveten om, som jag läser i Asper (2007), att detta kan begränsa en 

möjlighet för den som blir intervjuad att svara. Denna intervjuteknik gör att jag känner att det 

blir lättare att få fram vad som faktiskt sägs och upplevs av dessa personer, samt att det blir 

lättare att koda då de alla kommer att ha svarat på samma frågor. Att göra en kvalitativ studie 

ger ett större djup i mina frågor. Meeuwisse & Swärd (2008) menar att en poäng ofta är att 

visa att det finns en synlig och närvarande forskare som observerar och sedan analyserar 
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resultaten. Asper (2007) menar att intervjua någon person kan ses som en annan 

mellanmänsklig forskning, en praktik. Intervjuer kan också ge mer eller mindre djup. Att göra 

en kvantitativ studie med vissa frågor i fokus kunde också om tiden hade varit längre varit 

intressant.  

 

5.2      Urval 
Jag har undersökt mitt ämne utifrån olika yrkeskompetenta personer med erfarenhet i detta 

område. Jag har bland annat skrivit min uppsats utifrån vad en psykolog, kurator, 

socialrådgivare, barnmorska och en social sekreterare, inriktade på mödravård, familjegrupp 

och familjecentral har för erfarenheter, tankar och kunskap angående våra familjer, 

samhällets/ och denna mellan kommuns verksamheter. 

Det hade kunnat vara intressant att också intervjua eller göra olika enkäter med föräldrar och 

om familjers egna erfarenheter. Men har i detta fall som annars hade blivit för brett avgränsat 

till att gå in på och hålla det mer på en professionell nivå då jag väljer att intervjua 

yrkeskompetenta inom dessa områden. 

 

5.3     Val av intervjupersoner 
Jag har som metod valt att göra en kvalitativ studie, då jag valde att intervjua fem personer i 

mellan kommun. En psykolog som arbetar på ett spädbarnsteam, en kurator på mödravården, 

en barnmorska på mödravården, en socialrådgivare på en familjecentral och en 

socialsekreterare på en socialtjänsts familjeenhet. Tillfälligtviss är de alla fem kvinnor och har 

erfarenhet och har arbetat med dessa frågor en längre tid men deras åldrar varierar, mellan 25 

och 60 år. De har alla arbetat inom dessa områden mellan 2 till 20 år. Det var under min 

praktiktermin som jag kom i kontakt med de alla fem intervjupersonerna. Jag som redan då 

hade bestämt mig för vad jag ville skriva om frågade om de skulle vilja ställa upp och de alla 

svarade ja. Jag fick deras telefonnummer och vi bestämde att jag skulle höra av mig. Två 

personer arbetar under samma arbetsgivare annars är de andra anställda på olika håll.  

 

5.4      Genomförande av intervjuer 
Jag pratade med mina intervjupersoner på telefon och mail innan vi träffades för att bestämma 

tid. Jag skickade också innan intervjun ett informationsbrev (bilaga 1) för att närmre förklara 

både ämnet, syftet och vad intervjun ungefär skulle handla om. Vid alla mina intervjuer har 
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jag använt mig av samma intervjuguide (bilaga 2). Vid de frågor där jag inte riktigt förstod 

svaren omformulerade jag frågan så de kunde förklara närmre vad de menade. Alla mina 

intervjuer gjordes på de yrkesverksammas arbetsplatser. Några på kontor och några i ett 

fikarum där det endast var vi två. Mina intervjuer tog ungefär cirka 45 minuter.  

 

5.5     Bearbetning och analys av intervjumaterialet 
Under tiden av mina intervjuer så spelade jag in på bandspelare vad de berättade om. Jag har 

varit noga med att beskriva materialet så exakt som möjligt av det som de sagt, dock bortsett 

från skratt och pauser. Efteråt bestämde vi att om jag hade någon mer fråga angående deras 

svar så kunde jag höra av mig vilket jag tackade för och som kändes skönt. Jag sa också att de 

själva kunde höra av sig om det var något. Jag gick igenom mina intervjuer noga och har valt 

ut de delar som jag tycker ger mig mest av det jag velat undersöka. Med hjälp av min teori 

och annan litteratur har jag sedan försökt att belysa och påvisa detta i min uppsats. 

 

5.6      Tillförlitlighet, trovärdighet och relevans 
Jag har valt att använda mig av kvalitativ metod. Kvalitativ data kan man samla in genom dels 

intervjuer, observationer och olika dokument menar Meeuwisse & Swärd (2008). 

Intervjuernas ena förtjänst och tillförlitlighet är att de bygger på åsikter och synpunkter som 

kommer fram bättre än vad de hade gjort i en enkät. Den kvalitativa metodens karaktär 

fokuserar på mening och betydelser i mänskliga aktiviteter. Det finns oftast en närhet till det 

som studeras och har flexibilitet för nya riktningar. Det finns oftast också ett intresse för 

komplexitet, mångfald och variation. Det är ett arbetssätt som mer strävar efter tolkning och 

förståelse än förklaring. Jag har valt att göra semistrukturerade intervjuer, Aspers (2007). 

Fördelen med detta arbetssätt är att man lättare kan följa upp vad intervjupersonerna svarar på 

ens frågor. Men detta kan också bli en viss begränsad möjlighet för den som blir intervjuad att 

svara. Kvalitativa frågor kan ha fokus kring upplevelser, tolkningar, känslor, berättelser, 

mönster och teman. Aspers (2007) Den teori man väljer är oftast också en källa till de frågor 

man vill undersöka. Forskningsfrågan kan studeras både utifrån i relation till teorier men 

också i relation till det fält som man studerar. Jag har en del litteratur och teorier jag kommer 

att utgå ifrån men har också en del kontakt med fältet sen min praktiktermin. Det kommer jag 

att låta ha en stor del i min undersökning. Jag har valt kvalitativ metod för att jag tror att det 

då blir lättare att få fram vad som faktiskt sägs och upplevs av mina intervjupersoner. Samt att 

det sedan blir lättare för mig att koda, då de alla kommer att ha svarat på samma frågor. I min 
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valda metod, den kvalitativa intervjun är jag själv med som en del i forskningsprocessen, då 

jag tolkar och analyserar det som sagts Aspers (2007). Denna process startar direkt man tänkt 

ut ett problem.  

 

5.7 Etiska överväganden 
 När jag går in på etiska överväganden är det viktigt att jag tar hänsyn till individerna. Jag 

tycker att jag innan intervjuernas start förberedde dessa personer som samtyckt till att 

medverka på ett bra sätt, dels om ämnet och om syftet i mitt arbete. I mina samtal med 

intervjupersonerna har jag redan från början i processen också informerat de om att de kan 

avbryta sin medverkan när de vill. Jag kommer låta kommunen och mina intervjupersoner att 

vara anonyma, och benämna dem som deras yrkeskategori, till exempel barnmorskan säger 

eller kuratorn upplever.  

 

5.8 Källkritik 
All den information och kunskap jag fått genom uppsatsens gång har varit intressant och 

givande. Jag har sökt information och statistik via internet, jag har också inom vetenskapliga 

databaser sökt artiklar och doktorsavhandlingar. Jag har via biblioteket sökt litteratur som jag 

sedan kollat av med min handledare efterhand. Dessa fakta tillsammans med mina intervjuer 

med professionella i olika verksamheter riktade till nyblivna familjer har gett mig en bredare 

bild och svar på mina frågeställningar. Jag har förhållit mig kritisk till de olika synsätten och 

vet dock att det inom detta ämne finns många olika sätt att se på frågorna, jag vet också att 

svaren blir olika och oftast beror på vem man frågar och när. 

 

6. Presentation av empiri 

6.1 Kort om intervjupersonerna 

De alla fem intervjupersonerna tillhör alla samma mellankommun. Fyra stycken av dem 

arbetar inom frivilliga verksamheter och en av dem arbetar inom en myndighet som 

socialtjänsten. Jag har intervjuat en barnmorska som arbetar på en barnmorskemottagning 

med mottagningsarbete för gravida, hon håller i föräldragrupper, de har 

preventivmedelsrådgivning och säkerhetskontroller. I verksamheten finns också 

läkarmottagning, ultraljudsmottagning och i en liten del så arbetar de också med medicinska 

aborter. Barnmorska: ”när det gäller hur många familjer jag träffar dagligen så varierar det 
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mycket förstås, men om man säger familjer där vi möter gravida så kan det nog röra sig om en 

tio till femton familjer om dagen.” Den andre intervjupersonen arbetar på en familjecentral, 

som socialrådgivare. De jobbar förebyggande med föräldrar och det riktar sig till 0- 6 år. I 

verksamheten finns det Bvc, barnhälsovård, det finns öppen förskola, social rådgivning och en 

resursperson som talar flera språk. Socialrådgivare: ”Hur många jag träffar är olika, men två 

till tre bokade besök varje dag, sen blir det en del spontana också från öppen förskola. Sen i 

våra olika grupper blir det ju fler, men i mina samtal så fyra till fem i snitt.” Den tredje 

intervjupersonen arbetar på en mödravård, barnmorskemottagning som kurator. 

Verksamheten omfattar kvinnosjukvård, framförallt med gravida kvinnor. Hon arbetar också 

med par, och med de situationer och problem som kan uppstå i samband med föräldraskap. 

Kurator: ”jag träffar nog ungefär fem till sex familjer dagligen, på heltid.” Den fjärde 

intervjupersonen arbetar inom socialtjänsten, i en familjestödsgrupp som riktar sig till barn 

mellan 0- 12 år. Hon arbetar som socialsekreterare med både biståndsärende men också 

serviceärenden. De tillhör BUN, samma organisation som skolan. Socialsekreterare: ”Hur 

många jag träffar dagligen ser olika ut men i snitt är det nog fyra till fem familjer.” Och den 

femte intervjupersonen arbetar inom en spädbarnspsykiatrisk verksamhet. De arbetar både 

med blivande och nyblivna familjer och gränsen är mellan 0- 2 år. Psykolog: ”I snitt möter jag 

nog fyra familjer dagligen.”  

6.1.1 Rollen  

Intervjupersonernas roll ser olika ut. Till exempel säger socialrådgivaren: ”Min roll är inte 

som kurator med behandlande samtal utan mer en som hjälper familjerna med olika praktiska 

frågor och har stöd samtal.” En likhet som de alla fem har är att de arbetar med blivande och 

nyblivna familjer där de vill finnas till som stöd för familjen. Socialsekreteraren säger till 

exempel: ”min roll som socionom och arbetande i familjestödsgruppen är att ge stöd åt 

familjer.” Liknande vad gäller arbetet med familj beskriver också kurator, barnmorska och 

psykolog, då de arbetar med mottagningsarbete, föräldragrupper och information till föräldrar. 

Psykolog säger till exempel ” Jag har samtal, stöttar och jobbar med prenatal anknytning och 

försöker underlätta den. Vi vill under vägen se så man kan sätta sina barns behov i första rum 

och håller en del utbildning med föräldrarna.” Olikheter i denna fråga är att de arbetar på olika 

sätt. Till exempel säger barnmorska: ”Hos oss är det frivilligt att vara, vi är ingen myndighet 

så patienterna söker själva upp oss. Vårt arbete bygger på kundernas initiativ.” Den som 

avviker i denna fråga är i så fall socialsekreteraren då hon säger att: ” Myndighetsutövning 
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finns ju i rollen eftersom vi ligger under socialtjänsten.” Medans de andra fyra ligger under 

mer frivilliga verksamheter. 

6.1.2 Definition av familjer 

Flera av intervjupersonerna pratar om att familjer kan vara på olika sätt och att de kan se 

väldigt olika ut. Socialsekreteraren säger till exempel följande: ”Det finns idag inga självklara 

eller entydiga familjer. En likhet är att de flesta definierar familj med att det i alla fall finns en 

vuxen och ett barn, och att det inte behöver vara den biologiska”. Socialsekreteraren 

begränsar inte familjen till att bara vara förälder och barn, utan menar att familj kan innefatta 

någon annan vuxen än just de biologiska föräldrarna. Liknande definition av familj ger även 

socialrådgivaren, kuratorn och barnmorskan. Socialrådgivaren säger att ”I praktiken kan den 

faktiskt se ut hur som helst” På samma linje menar hon även att vänner kan räknas som familj. 

”Det är så vitt och brett och när jag håller föräldrautbildningar så brukar jag säga att den kan 

se ut såhär och såhär för att hålla ryggen fri och det är också precis så som den också kan se 

ut. Vänner och släktskap kan man också räkna in, ja det gör jag, som mina vänner, de räknar 

jag också till min familj. I praktiken kan den faktiskt se ut precis hur som helst.” 

Socialrådgivaren, Kuratorn, socialsekreteraren och psykologen är något snävare i sina 

definitioner av familj och säger att familj innefattar föräldrar eller vårdnadshavare. Till 

exempel säger kuratorn att ”Familj definierar jag men en vuxen förälder och ett barn eller, ja, 

en vårdnadshavare.” 

 

6.1.3 Nå ut till familjer 

Vissa av verksamheterna menar att de har en given plats i samhället och att folk själva söker 

upp dem medans andra får arbeta hårdare på att göra sig uppmärksammade. Barnmorskan, 

socialrådgivaren och kuratorn tillhör alla tre frivilliga verksamheter och menar att familjer 

själva tar kontakt med dem. Till exempel säger Barnmorskan: ”Vår verksamhet är frivillig så 

det är människorna själva som söker upp oss, sen hjälper vi de att boka tid så de kan komma 

tillbaka.” Och kuratorn säger: ”Det här är så att säga en gammal institution som har sin givna 

plats i samhället, och alla gravida kvinnor som ska föda på sjukhus skrivs in här.” Dock 

menar barnnorskan att en mindre presentation om att de finns har de på komvux för 

nyinvandrade annars finns ingen direkt utåtriktad information. Socialsekreteraren och 

psykologen måste själva arbeta på att nå familjerna. Till exempel säger psykologen: ”Vi 
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själva försöker ta kontakt och visa oss utåt och har jobbat på det mycket, nu börjar vi bli ett 

namn som folk känner till.” Socialsekreteraren menar också och säger att: ” Vi delar ut 

broschyrer på skolorna, och har kontakt med skolkuratorerna. Men det är väl genom våra 

samverkspartners som kan rekommendera oss.”  

6.2 Mötet med familjer 

Alla fem träffar olika familjer i sina verksamheter och de beskriver det som att det är alla 

möjliga familjer som de möter. Till exempel säger socialsekreteraren: ”Det är alla möjliga 

skulle jag vilja säga men familjer med olika sorters problematik.” Psykologen är inne på 

samma linje då hon ger en liknande definition: ” Det är alla typer av familjer, men i alla fall 

där det finns någon form av problematik som rör sig kring föräldraskapet.” Kuratorn och 

barnmorskan menar också att det är alla samhällsklasser i kommunen. Barnmorskan säger: Vi 

är till för alla i den här staden, så har de inte kontakt på annat håll så tror jag det är de flesta i 

denna kommun som kommer. Kuratorn ger ett liknande resonemang och säger att: ”Eftersom 

det vänder sig till och är en samhällsinstitution och graviditet är ett fenomen som förekommer 

i alla samhällsklasser så är det också dem.” Likheten som jag ser hos de olika verksamheterna 

är att de alla fem möter och finns till för föräldrar i olika situationer. Ett par av 

intervjupersonerna är samstämmiga vad gäller att det är många unga och ensamstående 

föräldrar och då mest mammor som de möter.  

6.2.1 Kontakten med familjer 

En likhet jag ser hos de alla fem är att trots sitt egentliga uppdrag krävs det ibland mer för att 

kunna fullgöra sitt arbete. Till exempel säger Kuratorn: ” Jag hand har den psykosociala 

kontakten, det inre landskapet som också samspelar med det yttre landskapet. Men för att 

fullgöra detta i samtal måste man också ta hand om en del praktiska saker.” Barnmorskan 

säger också: ” Mitt uppdrag nummer ett är det medicinska, sen ska vi uppmuntra till psykisk 

hälsa också, att vi har ett hälsoarbete så att säga.” Flexibilitet ser jag också är en viktig del i 

intervjupersonernas arbete. Socialrådgivare ger en liknande definition och säger: ”Jag är 

flexibel av mig och det behövs, jag har stödsamtal men kan också göra hembesök och gå med 

när det rör sig om praktiska frågor.” De flesta beskriver det också som att samtalet är deras 

verktyg. Men att det arbetet kan ske på olika platser, som i verksamheten, hemma hos 

familjen eller ute på en lekplats. Socialsekreterare: ”Med ett gemensamt kontrakt försöker vi 
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komma fram till vad vi ska jobba med. Arbetet så att säga kan då ske antingen här, hemma 

hos de eller ute på till exempel en lekplats.” 

6.2.2 Arbetet med att stödja och hjälpa familjerna 

Alla fem arbetar i sina verksamheter med att stötta familjerna i olika frågor. Kuratorn och 

barnmorskan lyfter fram vikten av tillgänglighet som de tycker är viktigt. Till exempel säger 

Kuratorn att de arbetar med att stödja och hjälpa familjer: ”Genom hög grad av tillgänglighet, 

genom att ha ett stort nätverk och genom en hög kunskapsnivå och skicklighet. Vi har en hög 

förtroendegrad hos patienterna.” Barnmorskan ger ett liknande svar: Jag träffar familjerna 

fram till förlossningen och sen på efterkontroll. Efteråt släpper vi bara inte utan hjälper och 

lämnar över familjerna till barnavårdscentralen. Vi har föräldrautbildning, och vi försöker att 

vara så lättillgängliga som möjligt. Sen har vi vår kurator i huset som är ett stort stöd.” Både 

socialrådgivaren, socialsekreteraren och psykologen menar detsamma och de vill lyfta fram 

barnens behov, samt förespråkar de också föräldrautbildningar. Till exempel säger 

Socialrådgivare: ”Vi är en mötesplats, ett forum. Vi stöttar familjerna i deras olika frågor, vi 

ger bekräftelse i deras föräldraroll, vi hjälper till i praktiska delar och vi försöker hjälpa 

föräldrarna att genom varandra skapa ett nätverk. Vi uppmärksammar barnkonventionen, 

väcker frågor på en samtalsnivå och vi har föräldrautbildning.” En liknande definition ger 

Socialsekreteraren: ”Vad allt går ut på tycker jag är att stärka föräldrarna och hjälpa de hitta 

sina egna resurser. Vi försöker möta föräldrarna där de är och vi försöker alltid ha och se 

barnets perspektiv. Vårt arbete handlar om barnens behov och att lära föräldrarna att se detta. 

Vi försöker få till ett samarbete och en allians med föräldrarna. Metodmässigt är det olika och 

vi försöker arbeta här, nu och framåt.” Och Psykologen: ” Vårt grundsyfte är att föräldrar 

lättare ska kunna förstå sina barns behov., vi jobbar med rådgivning och utbildning. Vi arbetar 

med marte meo, videos där man filmat familjen så att säga och direkt samspel där föräldrarna 

kan se och uppmärksamma sitt eget beteende.” 

6.3 Viktiga aspekter i en familjerelation och i ett föräldraskap 

Flera av intervjupersonerna pratar om att det är mycket som är viktigt i en familjerelation och 

i ett föräldraskap. Barnmorska säger till exempel: Ja det är ju mycket, det är tillit, trygghet, 

glädje och kärlek och de här basrelationsgrunderna. Barnmorskan begränsar inte i att det finns 

just speciella saker som är viktigt utan menar att det kan vara mycket. En liknande definition 

ger även de andra fyra och lägger till basrelationsgrunder som tillit, respekt, kommunikation 
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och stabilitet. Till exempel så menar Socialrådgivare: ”Man är som förälder den som sätter 

tonen och har det yttersta ansvaret. Att man är lyhörd och lyssnar är viktigt och sen tror jag på 

det här med att umgås och ta tid till sina barn, att verkligen leka och vara närvarande, för det 

märker barn. Det stärker sen också banden när den så kallade vardagen rullar på.” Kuratorn 

säger: ” Kommunikationen inom sig och med sig själv är viktig, att man kan ha en vuxen roll 

och lära sig sätta gränser. Så för barnen är det viktigt med goda gränser och så att säga ha en 

förmåga att kunna känna efter.” Psykologen menar också att: Man måste ha förmågan att 

kunna sätta sina egna behov åt sidan och se barnets, man måste också vara lyhörd och sensitiv 

för barnets behov. Samtidigt måste man vara som en handledare, någon som barnet kan lita på 

och lägga ansvar på.” De flesta går också in på hur viktig anknytningen är och att det är något 

de försöker arbeta efter med familjerna: Socialsekreteraren säger till exempel: ”Anknytning 

och det primära är själva grunden. De barnen som får detta under de första åren har en bättre 

grund sen.” För att förmedla allt detta arbetar de på olika sätt men är samstämmiga vad gäller 

föräldrautbildningar. Till exempel säger kurator: ”Jag har regelbundet grupper där alla 

blivande föräldrar blir inbjudna till föräldrautbildning. Den delen jag håller i består av det 

psykosociala.”  

6.3.1 Föräldrars intresse för stöd 

De flesta av intervjupersonerna var samstämmiga vad gäller om familjer som kommer till 

deras verksamheter är motiverade eller inte. Barnmorskan, kuratorn och socialrådgivaren 

menar alla tre att familjer de möter är ganska motiverade. Till exempel säger barnmorskan: 

”Jag tycker de intresserar sig, och eftersom vi inte kommer med tvång så är det ju på deras 

villkor.” Socialrådgivaren menar också att: ”Jag tror att fördelen så här med att jobba i en 

förebyggande verksamhet är att de som söker sig till oss faktiskt vill något.” Kuratorn lägger 

också till att: ”Ofta är motivationen rätt så hög eftersom de kommer hit själva. Sen kan jag 

försöka att öka lusten för dem.” Man kan se att det är skillnad vad gäller frivilliga 

verksamheter och en myndighet som socialtjänsten. Arbetet och inställningen kan se 

annorlunda ut och i denna fråga avviker socialsekreterare från de andra: ”Motivationen 

varierar, socialtjänsten är inte bara skrämmande utan det finns de som vill söka vår hjälp, sen 

handlar det också om ens förmågor, att kunna och vilja börja reflektera. De som kommer hit 

frivilligt har bättre förutsättningar.” Psykolog menar att det här med motivation kan se olika 

och säger att: ”Det beror på vem som har remitterat.” Hon säger sen också att: ”föräldrar som 
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ringer oss själva blir allt vanligare. Vi har familjer som återkommer vid andra barnet och det 

är väl ett gott betyg.” 

6.4 Samverkan med andra verksamheter 

Man kan se att de flesta av verksamheterna har möjligheten att samarbeta med varandra. 

Kuratorn säger till exempel: ” jag är den som är närmst gräsrotsnivå, sen finns vilket som är 

mycket bra, möjlighet till om det går över min förmåga och förstånd att jag kan remittera 

vidare till ytterligare högre nivå av vård.”  Psykologen säger också: ”Vårt samarbete är genom 

regelbundna träffar, möten och samtal. Där kan vi prata, diskutera råda och handleda 

varandra. Vi samarbetar främst med Bvc, sen arbetar vi med barnmottagningen, 

vuxenpsykiatrin, socialförvaltningen, mödravården, förskolan och så, alltså de som finns runt 

barnen.” Det skiljer sig dock lite i hur man gör och ser på detta samarbete. För vissa räcker 

det kanske att veta att man vid behov kan kontakta varandra, och för andra så finns det 

önskemål om ett mer aktivt samarbete på en lätt nivå. Barnmorskan säger till exempel: ”Vi 

samarbetar med barnavårdscentralerna. Och vi samarbetar med spädbarnsteamet inom 

psykiatrin och med socialtjänsten. Och vi har lite kontakt med skolan och komvux. I enskilda 

ärenden kan vi, med spädbarnsteamet som vi samarbetar med mest, ha ganska öppna kanaler, 

och vi bryr oss om och kan lätt ringa varandra som känns bra och lätt. Samarbetet med 

socialtjänsten gnisslar litegrann mer, det kan bero på båda parter naturligtvisst men vi känner 

inte alltid att det finns den viljan till öppenhet från socialförvaltningens sida som vi hade 

önskat. Det förekommer med det saknas en del känner jag.” Socialsekreteraren säger att: ”Vi 

samarbetar med många myndigheter naturligtviss, sen är det länsrätten, kammarrätten, 

domstolsväsendet, polisen, det är Bup, skolor, vuxenenheten, arbetsenheter, mödravården och 

Bvc. Det är lite så med socialtjänsten vi är som spindeln i nätet. Det ligger i vår roll, att ha 

kontakt med olika och kunna inhämta information, speciellt under utredningar. Ibland är det 

lite knivigt om vem som ska stå för kostnaderna men jag tycker att vi över lag har ett gott 

samarbete med alla.” En som jag ser det, viktig punkt som togs upp och de flesta var 

samstämmiga om var det här med att man alltid måste jobba på att förbättra sin verksamhet.  

6.4.1 Verksamheternas synlighet 

Här kan vi se att alla intervjupersonerna var samstämmiga utom socialsekreteraren som avvek 

från de andra. Till exempel säger Socialrådgivare: ”Jag tror att kommunen kan kännas ganska 

anonym för många och att vi kan kännas lite otillräckliga. Många gånger vet folk vad de 
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behöver hjälp med men inte var de ska vända sig.” En liknande definition ger kuratorn: 

”Denna stad är ganska segregerad, vilket innebär att det finns en hög andel av befolkningen 

som inte kan tillgodogöra sig information på svenska vilket gör att de i lägre utsträckning vet 

vilken service som finns att tillgå, tyvärr.” Socialsekreterarens svar avviker från de andras och 

säger: ”Jo jag tror man vet en del, i stort sett. Pedagoger i kommunen är t.ex. ute ibland och 

förmedlar det här om föräldrautbildning, som det finns behov av. Stadens hemsida har blivit 

rätt så bra, och där kan man hitta mycket av det som vi har att erbjuda. Men i för sig då måste 

man ju ha tillgång till data. Men ja, jo jag tror man vet en del, sen kan det alltid förbättras.” I 

denna fråga kan vi återigen också se att intervjupersonerna vill och är medvetna om att 

verksamhetsförbättrings arbete är viktigt. Socialsekreterare säger till exempel: ”Sen kan alltid 

det här med information bli mycket bättre i våra verksamheter.” Ett liknande svar ger 

Psykologen: ”Jag tror att de flesta familjer känner till det som finns för barn, men att många 

familjer inte riktigt känner till oss. Där finns det stora brister, och vi måste förbättra och jobba 

mer på att marknadsföra oss.” 

7. Analys  
I min analys del kommer jag att knyta tillbaka till mina frågeställningar. Jag kommer att titta 

på dessa utifrån dels min insamlade och kodade empiri men också utifrån mina teoriavsnitt. 

 

När man i ett förhållande bestämmer sig för att skaffa barn är man inte bara ett kärlekspar 

längre, utan ska nu också bli föräldrar menar Westerlund (2010). 

Westerlund (2010) skriver att om föräldrar tillsammans tidigt engagerar sig, så lägger man en 

god grund för att gå in i ett föräldraskap på ett kärleksfullt och jämlikt sätt. Och att det också 

blir lättare att knyta an till sitt barn redan innan det är fött (ibid.). Utifrån mina intervjuer med 

professionella i olika verksamheter, kan man se att de förespråkar just det här med anknytning 

och dess betydelse. I mina intervjuer med professionella menade de på att anknytning och det 

primära är själva grunden, och att de barn som får detta under de första åren har en bättre 

grund senare, precis som också Broberg (2006) går in på. Han säger att knyta an är den första 

och viktigaste uppgiften ett barn har även om dem visar sitt kontaktsökande på olika sätt. 

Behovet är en nödvändighet för barnets liv och vidare utveckling. Anknytningsteorin är ett 

psykologiskt forskningsfält, det har sitt ursprung i John Bowlby och Mary Ainsworth. 

Broberg (2006) går också in på att Bowlby menar att anknytningen utgör en grundläggande 
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motiverande kraft för oss. Ainsworth har påpekat att anknytningen med tiden blir en del av 

vår personlighet, alltså hur vi människor organiserar vårt eget inre liv (ibid.).  

 

7.1 Professionernas syn på familjer 
Min ena frågeställning handlade om hur professionella i de olika verksamheterna definierar 

begreppet familj. I mina intervjuer är alla intervjupersonerna samstämmiga om att ett 

familjeliv kan se ut på många olika sätt, precis som Bäck-Wiklund (2003) går in på. Samtliga 

intervjupersoner definierar familj, som att så länge där finns en vuxen och ett barn så finns det 

en familj, men att det sen i praktiken kan se ut hur som helst. De menar också att det idag inte 

finns några självklara eller entydiga familjer. En av intervjupersonerna menar på att när hon 

håller i föräldrautbildningar så förklarar hon för föräldrar att en familj kan se ut såhär och 

såhär, dels för att hålla ryggen fri men också för att det är precis så som den kan se ut. Jag 

tolkar det mina intervjupersoner svarat utifrån det som Bäck-Wiklund (2003) skriver om 

familjer i det senmoderna samhället. Bäck-Wiklund (2003) menar att trots att många familjer 

är utspridda över hela världen räknar de sig fortfarande som en familj. Jag själv tycker inte det 

behöver vara ett barn med i bilden för att man ska vara en familj, alla tolkar och definierar vi 

familj olika och även vänner tycker jag kan räknas in i sin familj. Teoridiskussioner och 

forskning har idag också förändrats inom familj och familjeliv menar Bäck-Wiklund (2003). 

Och år 1970 dödförklarades familjen i sin traditionella form. Bäck-Wiklund (2003) menar att 

kärnfamiljen fortfarande är den vanligaste samlevnadsfamiljen, men att de allmänna 

samhällstränderna leder till en större variation i våra samlevnadsmönster. Familjemönster i 

Sverige har under de senaste deccenierna förändrats menar Bäck-Wiklund (2003). Hon tar 

också upp att ungefär en fjärdedel av Sveriges barn lever i en annan familjekonstellation än 

mamma, pappa och barn. Mina intervjupersoner i mellankommun beskriver att de familjer 

som de träffar i sina verksamheter är väldigt olika och att det kan vara alla möjliga familjer så 

att säga. Men ett par av intervjupersonerna beskriver det som att det är väldigt många 

ensamstående och då mammor de möter. Relaterat till det ovan nämnda ser jag det som att 

intervjupersonerna i sina svar speglar det senmoderna samhällets familjer då de i sina 

definitioner är öppna för flera olika familjeformer och inte bara relaterar till den traditionella 

kärnfamiljen.  

 

Mina intervjupersoner menar också att de beroende på vilka familjer de möter får använda 

olika metoder och sätt att arbeta på precis som Bäck-Wiklund (2003) menar, när hon säger att 
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man idag inte längre tittar på familjer i sig som forskningsobjekt, utan fokuset ligger mer på 

människors vardagsliv och meningsbärande strukturer, vilket ser olika ut. Jag kopplar detta 

till en av mina intervjupersoner, barnmorskan, som beskrev att hon i sitt arbete alltid försöker 

intressera sig för och ställa frågor till familjen som hur de haft det under sin uppväxt och hur 

de har det nu, hon försöker hitta ursprung hon kan jobba vidare genom för att bygga upp 

föräldrarnas egna föräldraskap. Bäck-Wiklund beskriver ett perspektiv som fångar upp hur 

män och kvinnor i nya familjemönster praktiskt utformar föräldraskapet och parförhållande. I 

vårt land har vi nu en mix, av olika kulturer och traditioner. Detta påverkar i sin tur 

värderingar om familj, föräldraskap och barnuppfostran menar Bäck-Wicklund (2003). Här 

relaterar jag till det barnmorskan beskrev, att fast att det kan vara svårt när vi tänker olika, 

hjälper det nog att först vissa intresse och försöka förstå föräldrarna och sen jobba vidare 

genom det. Jag själv tänker här att det hon säger är sant och nog ett bra sätt. Jag tror dock att 

det ibland kan vara svårt. Till exempel om man får höra saker som känns ”konstiga” för en. 

Eller om man får höra om någon situation, där man inte alls håller med. Men sen tänker jag att 

man förhoppningsviss lyckas att vara så professionell att man kan se mer framåt och ändå få 

igång ett bra samarbete tillsammans. Idag pågår en ständig symbolisk kamp om hur familj ska 

definieras menar Tomas Johansson (2009). Johansson fortsätter och beskriver att när vi idag 

talar om familjer och familjeliv så tror han att de flesta ser sin egen familj framför sig. 

Johansson (2009) menar att i diskussionen om familj går nog tankarna oftast till de närmsta så 

att säga, men att familjen kan beroende på hur vi väljer att ladda ordet, innefatta både släkt 

och vänner. Detta var också något som mina intervjupersoner kom in på. Visa menade att 

även vänner och släktskap kan räknas in i sin familj.  

 

7.2 Professionernas syn på vad som är viktigt i en familjerelation och arbetet 

med att hjälpa och stödja familjerna i detta 
Johansson (2009) menar att frågor som ofta kommer upp är, om vi idag som föräldrar behöver 

gå på föräldrautbildningar. Detta leder oss vidare in på min andra och tredje frågeställning. I 

mina intervjuer med de professionella ville jag studera vad de anser som viktigt i en 

familjerelation och i ett föräldraskap, och hur de sedan arbetar för att hjälpa och stödja 

familjerna med detta. Alla fem intervjupersonerna var samstämmiga om de olika 

basrelationsgrunderna, som anknytning, tillit, trygghet, glädje och kärlek. Men förutom de så 

förespråkade de också vikten av att sätta barnens behov i centrum så att säga. Min ena 

intervjuperson, psykologen, menade att som förälder så måste man ha förmågan att kunna 
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sätta sina egna behov åt sidan och se barnets, hon menade också att det var viktigt att man var 

lyhörd och sensitiv för barnets behov. Andra delar som togs upp, till exempel av, 

Socialrådgivaren, var det så kallade samspelet och ömsedigheten. Hon menade att man som 

förälder är den som sätter tonen och har det yttersta ansvaret och att detta bygger på dels 

respekt. Kuratorn, betonade vikten av kommunikation, både den inom sig själv men också den 

med sig själv, så att man ska kunna ha en vuxen roll och lära sig sätta gränser. Hon menade 

alltså att det var viktigt för barnen med goda gränser, och en förmåga att kunna känna efter. 

Westerlund (2010) menar att man aldrig kan skämma bort ett barn med för mycket kärlek, 

kontakt och omsorg. I hennes bok ser vi att barnet måste få känna av att föräldern finns där 

när de har behov av dem. Barnet har i behov och behöver så mycket kroppskontakt som bara 

är möjligt för att det ska må bra. Westerlund menar också att barn lär sig fort att känna igen 

om det är mamma eller pappa. Detta kopplar jag då till vad en av mina intervjupersoner tog 

upp, Socialrådgivaren, hon menade på att det är viktigt att man är nyfiken på sitt barn och att 

man tänker, vad är det här för en individ och inte, ”jag ska forma dig.” Sen tror hon på det här 

med att umgås och ta tid till sina barn, att verkligen leka och vara närvarande för att detta är 

något som barn märker. Socialrådgivaren menar också att detta sen stärker banden när den så 

kallade vardagen rullar på.  

Det här med att ha ett nätverk runt familjen var också något viktigt intervjupersonerna tog 

upp. Barnmorska till exempel menade att trots att kärnfamiljen kanske är den som är närmast 

barnen så kan andra och fler nära vuxna också vara nog så viktiga. Hon menade att familjen 

mår bra av att ha ett nätverk, alltså stöd runt omkring barnet och familjen. Att ha ett nätverk 

runt sin familj är enligt intervjupersonerna och olika författare något viktigt. Jag tror att för att 

nätverket ska fungera och ha en positiv effekt ska man nog vara ganska trygg i sig själv. Visst 

kan man vara osäker på visa saker och få ställa frågor eller söka stöd hos andra, men man 

måste nog ändå jobba på och ha en viss tro och trygghet hos sig själv och på det man gör. Sen 

tror jag att det också är viktigt att det är ett nätverk som familjen så gott som själv väljer, och 

då känner sig trygg med.  

Intervjupersonerna jag pratat med berättar att det finns så mycket som är viktigt i en familj 

och i ett föräldraskap. Och för att hjälpa och stödja familjer de möter förmedlar de detta på 

olika sätt. De menar att samtal är en stor del, där kan man väcka frågor som man sen 

diskuterar. Att se på filmer och använda whiteboard tavla är andra sätt, allt för att säga en sak 

på två språk så att säga. Något annat de alla fem förespråkar är föräldrakurser och 

föräldrautbildningar. Föräldrautbildning för familjer erbjuds både på mödravård och på 



39 

 

familjecentraler och är till för alla familjer i kommunen och samhället. På mödravården går 

man som blivande föräldrar och på barnavårds- och familjecentralen kan man som nyblivna 

familjer gå och besöken är gratis.  Året 1979 var det året då riksdagen fattade ett beslut om 

föräldrautbildning, det ser vi i Lagerberg, Magnusson & Sundelins (2008) studie. Och i första 

steg skulle dessa föräldrautbildningar anordnas vid landets mödra- och barnavårdscentraler. 

Målen var att de skulle omfatta kunskaper, kontakt och påverkan. Men idag pratar man mer 

om att träffas i grupp och uttrycker det som att ge stöd i föräldraskapet (ibid.).  

Samtidigt som föräldrautbildning kan erbjuda stöd till föräldrar förmedlar det också en del 

normer tänker jag, och dessa kanske inte alla känner passar in. Frågan om indirekt form av 

kontroll kommer då upp. Jag tror mer att man kunde kalla det så förr när målen var att ge 

kunskap och påverkan. Medan det idag som jag tidigare nämnt handlar mer om att ge stöd till 

föräldrar och hjälpa dem att hitta sina egna verktyg. Mina intervjupersoner gav liknande svar 

som Lagerberg et. al (2008). Då de menade att i deras föräldrautbildningar går det ut på att 

dels utbilda men också och mest att ge stöd i föräldrarollen. I broschyren Aktivt föräldraskap 

föräldrakurser för alla, ser vi att oftast bor familjerna i samma kommun eller område som de 

andra på kursen och då är meningen att de ska kunna skapa ett föräldranätverk. Personalen 

beskriver att de genom kurserna vill kunna ge föräldrar verktyg i sitt föräldraskap och 

möjligheten att kunna utveckla en positiv självkänsla, både hos sig själv men också hos sitt 

barn. Man får hjälp med att hitta lösningar, man kan få hjälp i hur man kan undvika olika 

maktkamper, man får lära sig och se vilka behov som är viktiga för barnet och sig själv. 

Lagerberg, Magnusson & Sundelin (2008) menar också att socialt stöd från 

familjemedlemmar och hälsovård kan skydda mot föräldrastress. I Lagerberg et. al (2008) kan 

vi också därför se att barnhälsovårdens uppgift bör vara att bland annat hjälpa 

småbarnsfamiljer till ett bättre nätverk. Med det sagt ser vi även i barnavårdscentralens 

verksamhetsbeskrivning att barnavårdscentralerna finns till för att ge stöd i föräldraskapet 

under barnens uppväxt. Relaterat till det ovan nämnda ser jag här att intervjupersonerna i sina 

svar samt forskarna i sina uttalanden liknar verksamheternas beskrivningar. 

 

För att på bästa sätt förmedla och hjälpa föräldrar med att bilda nätverk, lära dem att ta åt sig 

av dessa verktyg krävs enligt intervjupersonerna, ett förtroende från familjen. De pratar alla 

om att man genom ett gott bemötande kan skapa ett samarbete med föräldrarna. Min ena 

intervjuperson, Socialsekreteraren, menar på att vad allt går ut på i deras arbete är att stärka 

föräldrarna och hjälpa de att hitta sina egna resurser. De försöker möta föräldrarna där de är 
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just nu samtidigt som de har och ser barnets perspektiv. Deras arbete handlar om beskriver 

hon, barnens behov och att lära föräldrarna att se detta. Detta kan de sen jobba med menar hon 

när de fått igång ett samarbete och en allians med föräldrarna. En av intervjupersonerna, 

kuratorn, menar på för att på bästa sätt kunna hjälpa familjerna behöver de ha en hög grad av 

tillgänglighet, dels genom att ha ett stort nätverk och dels genom en hög kunskapsnivå och 

skicklighet. Intervjupersonerna är samstämmiga om att för att få till detta arbete så krävs det 

så att säga ett bra utvecklat arbete och inställning i verksamheterna. Lee G. Bolman, Terrence 

E. Deal (2003) menar att HR- perspektivet bygger på en del av grundläggande förutsättningar 

som jag kopplar ihop med intervjupersonernas svar av vad som behövs. Förutsättningarna 

Bolman et. al pratar om, sätter förhållandet mellan individ och organisation i fokus: 

organisationer finns för att uppfylla människors behov, människor och organisationer behöver 

och är beroende av varandra. I deras bok kan man se att arbetet med relationer är viktigt, för 

när en verksamhet eller organisations individer finner mening och tillfredställelse gynnas 

också verksamheten i sig (ibid.). Att sätta sitt arbete i relation till de mål som arbetsplatsen 

har, gör också att man kan ha ett professionellt förhållningssätt till sin verksamhet menar 

Ahlefeld Nisser (2009). Hon menar att en positiv relation tillslut gynnar en utveckling, att 

man genom en god kommunikativ kompetens få en bättre förståelse och att verksamheten då 

kan bli mer effektivt och trygg. Både för våra besökande familjer, brukare och patienter 

(ibid.). Berglund (2000) tar i sin bok upp att begreppen, inställning, människosyn och öppet 

förhållningssätt till problem är värdefulla behandlingskunskaper. Jobbar man med dessa och 

förstår vikten av vad de betyder menar han att man kan få till en fungerande verksamhet, som 

både kommunicerar och bemöter människor på ett bra sätt (ibid.). Här tänker jag på det mina 

intervjupersoner sagt om att för att kunna hjälpa och stödja familjerna behöver de även ha ett 

gott samarbete med andra verksamheter.  

 

Efter att intervjuat de alla fem och hört om hur de når ut till familjerna ser man vikten av att 

hela tiden utvecklas, utbildas och förbättra sin verksamhet. Jag tycker verksamheterna borde 

jobba på att marknadsföra sig mer och bättre. De är samstämmiga med att man alltid måste 

jobba på att förbättra i verksamheterna och hålla sig informerad. Här kopplar jag in 

verksamhetsförbättringsperspektivet. Där vi i Jergeby (2008) kan se frågor som: Hur arbetar 

verksamheter, hur får man de att fungera så bra som möjligt och hur vet man det? Både 

politiker och medborgarna i samhället efterfrågar empiriskt baserad information om viktiga 

aspekter. Aspekter som till exempel insatser och dess resultat. I Jergeby (2008) kan vi se att 
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information om detta ger oss ett säkrare underlag som behövs för att vi ska kunna bedöma 

behov som behövs för en verksamhetsförbättring. Informationen ger också bättre 

förutsättningar så att vi sen kan rikta in förbättringsarbetet mot de verksamheter och områden 

som behöver det (ibid.). Vi kan också på skolverkets hemsida (2010) se denna information. Vi 

kan se att en verksamhet noga bör både planeras, följas upp och utvärderas. Jag kopplar detta 

till Perdahls (2009) doktorsavhandling, Verksamhetsutveckling i socialt arbete. Där kan vi se 

att ett behov idag ofta formuleras utifrån en planering och resurser, detta då både för att kunna 

granska men också för att utveckla inom socialt arbete. Perdahl (2009) tar också i sin 

avhandling upp att förändring och utveckling är processer som ständigt framträder i det 

sociala arbetets praktik. De som jag har intervjuat i mellankommun tycker sig ha rätt bra 

samarbete med varandra. Jag tycker att ett samarbete mellan verksamheter i kommunen är 

viktigt och fast att intervjupersonerna säger sig ha ett ganska bra samarbete med varandra vet 

jag inte om jag håller med. Jag tycker att det fungerar någorlunda men brister en del och att 

det är något som de borde jobba mer på. Men att man kan arbeta med att hela tiden förbättra, 

och då sin verksamhet är något som tycks vara viktigt för de flesta av dem vilket jag ser som 

positivt. 

 

 8. Sammanfattande slutdiskussion 

8.1      Egna reflektioner 
Innan jag började skriva denna uppsats kände jag att nyblivna familjer och synen på de 

intresserade mig. Jag ville också se vilka verksamheter som kommunerna kunde erbjuda 

nybildade familjer. Efter att ha varit på praktik inom Mödravården har jag själv fått träffa 

många blivande och nyblivna familjer. Jag valde därför att i min uppsats att studera vilka 

verksamheter som riktar sig till nyblivna familjer, hur de professionellas roll och arbetssätt ser 

ut, och hur de arbetar för att stödja och hjälpa familjer. Jag ville också titta på hur 

professionella i dessa olika verksamheter definierar ”familj” och såg som viktigt i ett 

föräldraskap. I min uppsats ville jag också se om dessa verksamheter förmedlar en 

samstämmighet eller en mångfasetterad bild av föräldraskap. För att undersöka detta 

formulerade jag olika frågeställningar som jag kopplat ihop med olika teorier och min empiri. 

Jag har också gått in på graviditeten, föräldraskapet och den tidiga kontakten med barnet. 

Detta valde jag att ha med i min bakgrund för att läsaren skulle få en förförståelse om de 

verksamheter som finns i denna mellanstora kommun och hur de professionella ser på arbetet 

med nyblivna familjer. I denna del tänkte jag även beskriva de reflektioner som jag kommit 
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fram till. En del fakta jag har inhämtat och belyst i min bakgrund är sådan information som 

ges till blivande och nyblivna föräldrar, alltså normativ information. Och det är här som min 

ena reflektion kommer in. Den normativa information som boken Graviditet, förlossning och 

den nya familjen av Mia Westerlund (2010) tar upp är intressant och det är en bok som jag 

själv tycker beskriver hela processen bra. Men reflektionen jag gjort är att boken verkar ta för 

givet att barn föds i den traditionella heterosexuella kärnfamiljen, då de pratar utifrån det. Jag 

tycker också att de verkar utesluta ensamstående föräldrar samt homosexuella föräldrar 

eftersom inget av det riktigt nämns. För om man idag tittar på de teorier om senmoderna 

familjer som jag fört, samt ser efter vad och hur mina intervjupersoner har definierat familj så 

ser vi att det idag inte finns någon entydig familj. Utan att det idag i praktiken faktiskt kan se 

ut precis hur som helst.  

 

8.2      Slutord 
I min uppsats har jag undersökt utifrån de frågeställningar jag i början ställde. Mitt material 

har jag samlat in utifrån litteratur, broschyrer men också ifrån intressanta intervjuer med 

professionella i olika verksamheter som riktar sig till nyblivna familjer. Jag har sett att det 

finns fler verksamheter i kommunen och nog i de flesta kommuner än vad nyblivna familjer 

känner till. Och detta var bland annat något som jag också ville belysa. Jag har sett att det idag 

inte finns någon särskild definition av familj, utan att den kan se ut hur som helst, det beror 

helt enkelt på vem man frågar. Jag har också lärt mig hur många olika sätt det finns att 

bemöta, hjälpa och förmedla till familjerna och jag har fått se dess betydelse när jag varit ute i 

verksamheterna. Jag har också fått ta del av verksamheternas samverkan med andra, detta är 

intressant och viktigt enligt mig, och det är något som jag själv tycker ska förbättras.  
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Bilagor 

Bilaga 1, Informationsbrev till intervjupersonerna 

 

                                Lunds Universitet, campus Helsingborg 

Hej! 

Jag heter Frida Landgren, ni har alla träffat mig tidigare, under min praktiktermin ht 2009. Jag 

läser nu på sjätte terminen på Socionomprogrammet vid Lunds Universitet. Det innebär att jag 

ska skriva C- uppsats, ett arbete som omfattar ca 10 veckor, alltså 15 högskolepoäng.  

Mitt syfte med uppsatsen är att studera hur professionella i olika verksamheter riktade till 

familjer definierar familj, hur de ser på ett nyblivet föräldraskap och vad som uppfattas som 

viktigt i det. 

För att få svar på mina frågeställningar kommer jag bland annat att hålla enskilda intervjuer 

med er yrkesverksamma och professionella inom dessa områden. Intervjun beräknas ta ca 45-  

60 minuter. De uppgifter jag får under intervjuns gång kommer inte att kunna kopplas till just 

er som enskild person, då jag kommer att låta er vara anonyma i arbetet. Intervjuerna kommer 

endast att avlyssnas av mig efteråt och därefter raderas. Ni kan också om ni skulle känna så 

längs vägen, avsluta er medverkan.  

Vid frågor till mig, antingen innan eller efter intervjun är det bara till att ringa om.  

Vid frågor, funderingar och tankar är det bara att kontakta mig: 

Tel: 0733540584              Mail address: frida.landgren.654@student.lu.se 

Min handledare är Maria Bangura Arvidsson maria.bangura_arvidsson@lu.se 

046- 2223065 

Med vänliga hälsningar Frida Landgren 
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Bilaga 2, Intervjuguide 

Bakgrund om de professionella intervjupersonerna  

- Beskriv den verksamhet du arbetar i? 

- Beskriv din roll i verksamheten? 

- Hur gör ni för att nå ut till familjerna? 

- Hur många familjer i snitt möter du dagligen? 

- Vad är det för familjer du möter? 

Stödjandet i verksamheten 

- Vilken sorts kontakt har du med familjerna? 

- Hur arbetar er verksamhet för att stödja och hjälpa familjerna?  

- Tycker du att ni kan ge familjerna det stöd och hjälp de har behov av? 

Familj och föräldraskap 

- Hur definierar du familj? 

- Vad anser du är viktigt i en familjerelation och i ett föräldraskap? 

- Hur förmedlar du detta i ditt arbete med familjerna? 

- Upplever du att familjerna själva intresserar sig för och är öppna för att ta emot stöd? 

De olika verksamheterna 

- Vilka verksamheter i denna kommun samarbetar just er verksamhet med? 

- Hur ser detta samarbete ut? 

- Uppfattar du det som att nyblivna familjer i kommunen känner till de verksamheter 

som finns och vad de har att erbjuda? 

 


