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Förord 

"Bildningens rötter är bittra men frukten är välsmakande”, lär Aristoteles ha sagt. Jag kan bara 

instämma. Det här examensarbetet var det sista steget i en utbildning med en progressiv 

svårighetsgrad. Inget moment under det socialpedagogiska programmet har varit enkelt, men 

vissa inslag har helt klart varit enklare än examensarbetet. Men det är väl helt i sin ordning. 

Nästan tre års studier och ett ansenligt antal böcker och artiklar senare, i kombination med 

föreläsningar, grupparbeten och samtal i stort och smått gav mig ju ändå en hygglig grund för 

att kunna ta sig an utmaningen att försöka bedriva något slags forskningsliknande arbete. 

Uppsatsens tillkomst har varit, om än inte bitter så, svår, slitsam, nördig och utmanande, men 

väl färdig gav den en påtaglig känsla av stolthet och nöjdhet. Välsmakande helt enkelt. Men 

det hade såklart aldrig gått utan hjälp från andra.  

Tack till informanterna, för att ni så självklart, smidigt och informativt ställde upp på min 

förfrågan om jag fick studera er och ert arbete. Utan er – ingen studie.  

Tack till min handledare, Thomas, som bidragit med kunskap, optimism, nyfikenhet och 

utmaningar. Men framför allt har din snabba återkoppling och din ”min-dörr-är-alltid-öppen”-

attityd varit väldigt hjälpsam. Jag är också tacksam för att ha fått en insyn i de djupa 

akademiska morgonsamtalen på institutionen.  

Tack till biblioteket på Högskolan Väst, och dess medarbetare. Utan denna resurs hade såväl 

uppsatsens genomförande som hela utbildningen blivit mycket svårare att ta sig igenom.  

Tack, min Lisa, för känslomässig, mental, akademisk och kulinarisk kärlek, värme, utfodring 

och utfordring under dagar, kvällar och helger innehållande tillkomster av alltför långa 

meningar med alltför frekvent kommatering (och parentesering) och följaktligen i skriande 

behov av tätare punktering. Utan dig – ingen examen.  

Slutligen tack till mig själv. För att jag gav mig själv chansen, och tog den.  

 

Trollhättan, juni 2017 
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fysisk, social och existentiell) än människor födda i Sverige. Det finns klara samband mellan 

sviktande hälsa och utanförskap och marginalisering och därför är det av största vikt att 

samhället strövar efter att tillgången till hälsofrämjande insatser ska vara rättvis och jämlik.  

Föreliggande studie syftar till att undersöka vilka kunskaper som professionella inom 

familjestödjande arbete använder sig av för att etablera och underhålla hälsofrämjande 

integrationsinsatser för utlandsfödda föräldrar, samt hur de professionella ser på den 

interprofessionella organiseringen vilken är avsedd att understödja dessa insatser. För att 

undersöka detta har semistrukturerade intervjuer med fem anställda på en särskilt utvald 

familjecentral genomförts.  

Studiens resultat visar att det krävs mod, innovativt tänkande och hög professionskunskap i 

arbetet med marginaliserade grupper. Att öka integrationen kan behöva ta vägen genom en 

slags segregation eller särbehandling, där homogena grupper av marginaliserade ges ett 

kunskapslyft vilket sedan kan hjälpa dem att ta steget ut i det omgivande majoritetssamhället.  
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1. Inledning/Bakgrund 

Invandring och integration är ett område inom svensk politik som väljarna anser vara bland 

de allra viktigaste, och således bör finnas högt upp på den politiska dagordningen (Ipsos, 

2017; Novus, 2017; SOM-institutet, 2017). Mitt eget intresse för detta område går tillbaks till 

min barndom då jag lyssnade till min pappas berättelser om hur Tyskland under slutet av 

andra världskriget ockuperade hans hemland, Danmark, och hur han senare, som 18-åring, 

valde att ta sig till Sverige för att det fanns bättre möjligheter till försörjning här.  

Kring invandring och integration saknas det inte åsikter eller människor som vill uttrycka 

dessa åsikter. En betydande del av de uttryckta åsikterna är dock tyvärr baserade på tyckanden 

och inte på kunskap, och detta oavsett vilken del av det politiska landskapet man vill ansluta 

sig till. Detta kan leda till att de insatser som görs för att underlätta integration av 

utlandsfödda bygger på felaktiga grunder och därmed leder till mindre lyckade, eller rent av 

skadliga, resultat.  

Jag vill bidra till ökad kunskap baserad på studier av vad som fungerar och vad som inte 

fungerar, och därmed också bidra till minskat inflytande för åsiktsbaserat tyckande som 

styrmedel för viktiga samhällsfrågor. Min studie ingår dessutom i forsknings- och 

utvecklingsprojektet ”Hälsofrämjande integration och jämlik folkhälsa i Uddevalla”, som 

drivs i ett samarbete mellan Högskolan Väst och Uddevalla kommun. Projektets övergripande 

syfte är att studera vilka redskap de kommunala verksamheterna i Uddevalla behöver för ett 

mer jämlikt folkhälsoarbete.  

Min studie är viktig för det socialpedagogiska området, både praktiskt och teoretiskt, då den 

handlar om yrkesverksamma inom det kommunala föräldrastödet, och hur de i sin 

verksamhet, praktiskt och teoretiskt, arbetar med hälsofrämjande integration av utlandsfödda 

föräldrar. Min ambition är att försöka identifiera faktorer i deras arbete som sedan kan 

överföras till andra verksamheter som arbetar med liknande mål. Dessutom är ett socialt 

rådgivande/stödjande/utbildande arbete på en familjecentral potentiella arbetsuppgifter för en 

socialpedagog, vilket också bidrar till att rättfärdiga mitt val av studieobjekt. 

Folkhälsan i Sverige har under många år haft en generellt sett positiv utveckling. Denna 

utveckling är dock inte jämlik, utan tvärtom så ökar skillnaderna i hälsa mellan olika grupper. 

Sverige står inför en stor utmaning i att hantera dessa ökande hälsoskillnader avseende kön, 

socioekonomiska faktorer, etnisk tillhörighet etc. (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013). 

En av dessa grupper, om än bestående av ett antal mindre grupper av varierande storlek, är 
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människor som invandrat till Sverige. Dessa har generellt sett sämre hälsa än 

majoritetsbefolkningen (Hollander, Burström, Bruce, & Ekblad, 2011; Socialstyrelsen, 2009; 

Socialstyrelsen, 2015).  

Jag har valt att fokusera på hälsofrämjande integrationsarbete med utlandsfödda 

småbarnsföräldrar. Precis som med området invandring och integration har ett intresse av 

föräldrastöd i olika former funnits närvarande hos mig under många år. Dessutom har jag en 

god del förkunskaper och egna erfarenheter av detta område, efter att i olika former ha arbetat 

kliniskt med just barn- och föräldrastöd under cirka 20 års tid. Den fysiska plats jag valt att 

genomföra studien på är vid en familjecentral i en mellanstor stad i Västsverige. En 

familjecentral är på många sätt en idealisk plats för en sådan studie, då den består av dels ett 

mer eller mindre obligatoriskt inslag (barnhälsovård/BVC) och en frivillig och valbar del 

(öppna förskolan) där också socialtjänsten finns representerad. Tack vare att barnhälsovården 

ingår, kommer familjecentralen i kontakt med i princip alla barn som föds i dess 

upptagningsområde, och åtminstone en förälder per barn. Tittar man närmare på den öppna 

och frivilliga verksamheten på familjecentralerna så visar det sig dock att besökargruppen är 

tämligen homogen och i huvudsak består av svenskfödda mammor med ett eller två barn. 

Grupper som tycks vara svårare att attrahera är pappor, utlandsfödda föräldrar samt familjer 

som behöver stöd i föräldrarollen (Abrahamsson, Bing, & Löfström, 2009; Socialstyrelsen, 

2008). I en utvärdering av ett urval av Västra Götalandsregionens familjecentraler så kommer 

de dock fram till att besökargruppen speglar den socioekonomiska sammansättningen i det 

aktuella området (Abrahamsson, Bing, & Löfström, 2009).  

Det ska klargöras att även om den här studien i huvudsak handlar om integrationsarbete av 

utlandsfödda så menar jag att dess slutsatser inte enbart ska kunna användas i arbetet med just 

utlandsfödda. Jag vill se mina resultat kunna användas i allt arbete som handlar om grupper 

som av olika anledningar inte så enkelt låter sig nås av hjälpinsatser som är generellt riktade 

till en bred allmänhet. Det kan t.ex. tänkas handla om människor med psykisk ohälsa eller 

missbruksproblematik som väljer bort hälsofrämjande insatser och där samhället önskar 

integrera dessa, men saknar användbara verktyg för att lyckas.  
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2. Syfte och frågeställningar  

Det övergripande syftet med studien är att undersöka vilka kunskaper som professionella 

inom familjestödjande arbete använder sig av i syfte att etablera och underhålla 

hälsofrämjande integrationsinsatser för utlandsfödda föräldrar. 

2.1 Frågeställningar 

1. Hur understödjer den interprofessionella organiseringen på familjecentralen det 

hälsofrämjande integrationsarbetet? 

2. Hur arbetar personalen på familjecentralen för att underlätta för utlandsfödda föräldrar 

att ta del av det kommunala föräldrastödet? 

 

  



 4 

3. Disposition 

Föreliggande examensarbete består av nio kapitel samt bilagor. Kapitlet Inledning/bakgrund 

ska ge en introduktion till examensarbetet, varför jag valt de ämnen jag valt samt något om 

dess socialpedagogiska och samhälleliga relevans. Kapitlet Syfte och frågeställningar 

innehåller ett tydliggörande av mitt kunskapsintresse samt vilka forskningsfrågor som 

emaneras ur det. Dispositionskapitlet ger en kort beskrivning av examensarbetets upplägg. Jag 

valde därefter att placera kapitlet om Teoretiska utgångspunkter. Detta för att jag menar att 

det underlättar för läsaren om jag först klargör den teoretiska bakgrunden och de centrala 

begrepp jag sedan använder mig av i resten av examensarbetet. På detta följer en redogörelse 

för Tidigare forskning, där jag försöker klargöra, för min studie, relevanta delar av det 

aktuella kunskapsläget. Därefter redogör jag, i kapitlet Metod, för den metodologi jag använt 

för att samla in materialet till studien, och vilka verktyg jag använt för insamling och analys. 

Därpå följer redovisning av studiens Resultat och analys samt en Diskussion kring 

framkomna resultat. Litteraturförteckningen redogör för referenser och slutligen finns två 

Bilagor med.   

Genomgående använder jag några förkortningar som kräver ett förtydligande. BVC står för 

barnavårdscentral och MVC står för mödravårdscentral.  

De citat som förekommer i kapitlen Resultat och analys samt Diskussion är samtliga från 

anställda på den studerade familjecentralen. Jag har valt att inte härleda dem till någon 

specifik person då detta inte är relevant för studien, och också för att det kan försvaga 

informanternas konfidentialitet.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Socialpedagogik 

Att verka ur ett socialpedagogiskt perspektiv är att på ett konkret och pragmatiskt sätt försöka 

utjämna möjligheter och livsvillkor, eller som Madsen (2006, s. 12) skriver:  

”Det är socialpedagogikens uppgift att skapa betingelser för socialt 

deltagande i erkända gemenskaper. Inte mot bakgrunden av fruktan, 

utan i tillit till att människor strävar efter det goda livet på de sociala 

villkor som står till förfogande och med den mening som kulturen 

möjliggör.” 

Erikson och Markström (2000) skriver om socialpedagogiken som ett komplement till 

allmänpedagogiken vars syfte är att, via familjen, först socialisera eller uppfostra och sedan, 

via skolan, kvalificera individen till samhällsdeltagande. Om individen därefter ändå inte är 

kvalificerad, dvs. uppvisar normbrytande eller asocialt beteende, såsom missbruk eller 

kriminalitet, så kan socialpedagogiken bidra med rekvalificering eller resocialisering via 

institutioner eller öppna projekt. Vidare menar de att det socialpedagogiska uppdraget har 

sedan socialtjänstlagens tillkomst blivit än större. Idag handlar det även om att stödja 

människor, utifrån mänskliga och demokratiska rättigheter, självbestämmande, delaktighet 

och normalisering och har kommit att innefatta såväl barn, vuxna och äldre som har behov 

utifrån kriminalitet, missbruk och psykisk sjukdom.  

Madsen (2001) menar att det socialpedagogiska uppdragets målgrupper har blivit allt fler i 

och med att arbetet med vuxna tagit allt större plats. Dessutom kräver lagar och förordningar 

numera i stor utsträckning att samhället ska erbjuda stödinsatser riktade till hela familjer och 

inte bara till barnen i familjerna (SOU 2008:131, 2008), och i samband med att systemteori 

används allt mer av socialtjänst och av andra stödjande aktörer så kommer inte enbart klienten 

att vara föremål för socialpedagogiska interventioner, utan också klientens familj och övriga 

nätverk (Eriksson & Markström, 2000).  

Med stark koppling till föreliggande studie finns Paynes (2008) beskrivande av klassiskt 

socialpedagogiskt arbete som kunskapslyftande, empowerment, där individen ska ges 

utbildning, och möjlighet till bildning, i, och om, det omgivande majoritetssamhällets normer, 

värderingar, språk och uttryck. Om individen inte är medveten om, och tillräckligt kunnig i, 
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majoritetssamhällets koder och sätt att kommunicera, kan detta leda till exklusion från sociala 

nätverk och offentliga arenor, såsom en familjecentral.  

Även om de ursprungliga intentionerna med familjecentraler, eller liknande arenor, avsåg att 

just en socionom skulle vara närvarande vid en familjecentral så kan man, utifrån Madsens 

samt Eriksson och Markströms teoretiska utgångspunkter, med fog hävda att en familjecentral 

i hög grad kan användas som en socialpedagogisk arena. Familjecentraler existerar för att 

samhället har ett intresse av att dess invånare har en god hälsa. I och med att det generella 

hälsoläget är sämre för utlandsfödda än för födda i Sverige, så har socialpedagogen och det 

socialpedagogiska arbetet en plats på en familjecentral. Och även om familjecentralen jag valt 

att studera inte har någon socialpedagog anställd, eller ett medvetet uttalat socialpedagogiskt 

arbetssätt, så vill jag ändå hävda att familjecentralens själva konstitution kan sammankopplas 

med en socialpedagogisk teori om människans frigörelse och byggandet av individen som den 

främsta medskaparen av, och i, sitt eget liv. En familjecentral kan erbjuda individen och 

familjen stöd för utveckling av såväl den fysiska hälsan (MVC och BVC), den pedagogiska 

förmågan (öppna förskolan) och den sociala och psykiska hälsan (grupper och enskild 

rådgivning av socialarbetaren), vilket gör den till en utmärkt arena för ett socialpedagogiskt 

bildningsarbete (Madsen, 2001).  

4.2 Interprofessionellt samarbete 

Danermark (2003) menar att samarbete är när en avgränsad grupp personer gör något planerat 

och målmedvetet tillsammans för att lösa ett uttalat problem. Samarbete, samverkan och 

samsyn begrepp som vid en första anblick kan verka synonyma. Men, enligt Fridolf (2002; 

2004), kan dessa begrepp, och några till, graderas utifrån hur djupgående samarbetet mellan 

de olika aktörerna är. Med samexistens som den lägsta graden och samsyn som den högsta, så 

placerar sig samarbete näst högst. Samarbete kategoriseras som inte bara av organisatorisk 

natur, utan även av mellanmänsklig, där de professionellas normer och värderingar kan 

komma att förändras utifrån att man arbetar tillsammans med olika frågor. Jag menar att 

familjecentralen är ett exempel på detta och väljer därför att använda mig av begreppet 

samarbete i Fridolfs ovan nämnda betydelse. Fridolf (2002; 2004) väljer vidare att ge alla 

dessa olika former av samarbete en gemensam benämning, nämligen integrering. Men jag 

föredrar alltså att använda begreppet samarbete. Detta för att jag menar att det handlar om just 

samarbete utifrån ovanstående definition, men också för att jag, på andra ställen, i detta 

examensarbete skriver om integrering och integration utifrån andra perspektiv än just 

samarbete.  
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Om man adderar att samarbetet sker mellan olika yrkesgrupper så benämns det som att 

samarbetet är interprofessionellt (Axelsson & Bihari Axelsson, 2007). Dessa förtydligar också 

att om samarbetet har olika huvudmän så finns det även en interorganisatorisk nivå att ta 

hänsyn till.  

Det interprofessionella arbetet kan sedan organiseras på ett antal olika sätt, bl.a. det som 

kallas multiprofessionellt, som t.ex. ett elevhälsoteam på en skola. En annan modell är det 

samlokaliserade teamet, som innebär att professionerna delar lokaler, vilket förvisso inte 

garanterar ett lyckat resultat, men definitivt kan bidra till det (Germundsson, 2011).   

Samarbetet kan ske vertikalt, innebärande att det finns en över- och underordning mellan de 

olika professionerna, eller horisontellt, vilket betyder att det föreligger en likvärdighet mellan 

dem. En förhållandevis vanlig form av samverkan när det gäller socialt arbete, eller 

närbesläktade områden, är den horisontella, även om det också kan finnas inslag av en 

vertikal samverkan i form av styrgrupper och politisk ledning (Germundsson, 2011). Även om 

den i studien aktuella familjecentralen har en utsedd samordnare med uppdrag att vara 

sammankallande samt sköta rapporteringen till styrgruppen, så menar jag att det är en i 

mycket hög grad horisontell interprofessionell arbetsplats jag valt att studera, då den 

innehåller i praktiken likvärdiga parter som alla har ett uttalat mål och en tydlig vilja att 

samarbeta (Germundsson, 2011).   

4.3 Socialt arbete som social konstruktion 

Payne (2008) beskriver socialt, inklusive socialpedagogiskt, arbete ur tre olika, men 

besläktade, perspektiv som mycket kort kan beskrivas som följande. Det reflexivt-

terapeutiska, där interaktionen mellan socialarbetaren och individen/gruppen är i fokus. De 

två påverkar varandra och varandras perspektiv, vilket leder till ökat välmående för 

individen/gruppen samt ökad möjlighet att förverkliga egna idéer och tankar. Det socialistiskt-

kollektiva perspektivet strävar efter att samarbete mellan individer/grupper ska leda till ökad 

egenmakt för dessa genom att makt flyttas till de marginaliserade individerna/grupperna. Det 

individualistiskt-reformiska perspektivet ser socialarbetaren som en serviceinstans där 

individens behov ska tillgodoses med stöd av lagstiftning och effektivisering av marknaden 

och målet är att förändra samhället till ett jämlikt sådant.  

I föreliggande studie försöker jag beskriva familjecentralens arbete med marginaliserade 

individer och grupper. Oavsett vilket, eller vilka, av Paynes perspektiv som det sociala arbetet 

på familjecentralen utgår ifrån så blir de anställdas arbete med individen/gruppen ett sätt att 
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konstruera lösningar på de aktuella behov och problem som individen/gruppen står inför. I 

denna studie handlar det om hur de utlandsfödda småbarnsföräldrarna ska rekryteras till 

frivilliga, hälsofrämjande insatser och därigenom bli alltmer integrerade i det svenska 

samhället. Denna studies tanke är att, genom ovan nämnda socialkonstruktionistiska synsätt, 

identifiera hur detta arbete konstrueras, såväl avseende den interprofessionella organisering 

som det konkreta arbetet med marginaliserade individer och grupper. I det arbetet blir bl.a. 

språk och kommunikation viktigt för att kunna skapa fungerande verksamheter som, i sin 

sociala konstruktion, hjälper dessa individer och grupper till ökad integration och ökad hälsa.  

Tillsammans med individen/gruppen konstruerar alltså de anställda nya teorier utifrån nya 

sammanhang om hur detta ska lösas, och här blir Payne (2008) mycket relevant, då han menar 

att just homogena grupper där bl.a. sociala koder diskuteras ur ett socialpedagogiskt 

perspektiv, kan hjälpa individen/gruppen att lättare ta plats i det omgivande 

majoritetssamhället.  

4.4 Centrala begrepp 

4.4.1 Familjecentral 

Svensk mödra- och barnhälsovård kan ses som en samhällelig social konstruktion för att 

hjälpa barn att både bli friska från sjukdom, men också att hålla sig friska i allmänhet (Olin 

Lauritzen, 1990). Alla barn har, enligt artikel 24 i Förenta Nationernas konvention om barnets 

rättigheter, rätt till sjukvård och förebyggande hälsovård (Unicef, 2009) och i Sverige så 

kallas alla nyfödda barn till barnavårdscentralen. Om föräldern inte svarar på kallelsen kan 

detta bedömas som risk för omsorgssvikt och därmed, enligt Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453), föranleda orosanmälan till socialtjänsten. Att staten ser barns hälsa som viktig kan 

vi därmed konstatera.  

Mödra- och barnhälsovården har organiserats i olika former sedan början av 1900-talet. Från 

att inledningsvis ha handlat om en slags fattigvård har utvecklingen, i takt med den ökade 

folkhälsan, mer kommit att handla om förebyggande vård (Olin Lauritzen, 1990). Under 

1960- och 70-talen väcktes idéer om att kombinera denna verksamhet med sociala och 

pedagogiska insatser och därmed var embryot till dagens familjecentraler skapat.  

Under 1990-talet utvecklades en modell av familjecentral som kom att benämnas 

Stockholmsmodellen (Socialstyrelsen, 2008). Då skapades den första familjecentralen där 

BVC, MVC, öppen förskola och representant från socialtjänsten lokaliserades i gemensamma 

lokaler. Målet var att upptäcka de familjer som var i störst behov av stödinsatser. Det som 
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skiljer Stockholmsmodellen från övriga familjecentralsmodeller är att representanten från 

socialtjänsten inte bara hade ett uppdrag av förebyggande art, utan också hade 

myndighetsutövning och utredande arbetsuppgifter i sin arbetsbeskrivning.  

Den modell som liknar dagens modell mest är den s.k. Göteborgsmodellen, som skapades i 

Göteborg under 1970-talet (Socialstyrelsen, 2008). Det var då som en socialsekreterare för 

första gången ingick i personalstyrkan som arbetade på BVC, MVC samt på öppna förskolan, 

dock utan att de olika delarna hade gemensamma arbetslokaler. Det som skiljer 

Göteborgsmodellen från Stockholmsmodellen är socialsekreterarens roll som 

myndighetsutövare, vilken alltså inte ingår i Göteborgsmodellen, och vilket den heller inte gör 

i den modell som används idag. En familjecentral av dagens modell bör innehålla minst BVC, 

MVC, öppen förskola och närvaro av socialtjänstens förebyggande arbete (Socialstyrelsen, 

2008).  

Familjecentralerna är en del av det föräldrastöd som samhället i olika former har skyldighet 

att erbjuda. Hur föräldrastödet utformas hanteras av respektive kommuner och landsting som 

har att verkställa det. Skrivelser som rör föräldrastöd finns i en mängd lagar och 

styrdokument, t.ex. Barnkonventionen (Artikel 5, 18, 23, 24 och 27), Nationella strategin för 

ett utvecklat föräldrastöd, Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, Hälso- och 

sjukvårdslagen, Socialtjänstlagen, Föräldrabalken, Skollagen, Läroplan för förskolan, 

Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet, Läroplan för gymnasieskolan 

och Polislagen (SOU 2008:131, 2008).  

Sedan den trevande starten på 1960-talet har antalet familjecentraler stadigt ökat och 2016 

hade Föreningen För Familjecentralers Främjande (FFFF) 320 anslutna familjecentraler 

(Föreningen För Familjecentralers Främjande, 2016). Definitionen av en familjecentral lyder, 

enligt Socialstyrelsen (2008, s. 83):  

”En familjecentral bedriver en verksamhet som är hälsofrämjande, 

tidigt förebyggande och stödjande samt riktar sig till föräldrar och 

barn. En familjecentral bör minst innehålla, barnhälsovård, 

mödrahälsovård, öppen förskola och socialtjänst med inriktning mot 

förebyggande arbete. På en familjecentral arbetar flera olika 

yrkeskategorier tillsammans kring barnfamiljen. Förutom 

barnmorskor, sjuksköterskor, förskollärare och socialsekreterare kan 

det även finnas t e x familjerådgivare, fritidsledare, psykologer och 

läkare. Kännetecknande för verksamheten är att huvudmännen, t.ex. 
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kommun och landsting, samordnar sina resurser för att möjliggöra en 

tvärfacklig samverkan. Det finns många benämningar på 

familjecentral. Oavsett om det heter familjecentral, familjecentrum, 

familjens hus eller något annat så är det ovan nämnda kriterier som 

avgör om verksamheten är en familjecentral.” 

Familjecentralen som jag valt att studera, består av två BVC-sköterskor, en barnmorska, två 

förskollärare och en socionom. Lokalerna består av BVC, MVC och en öppen förskola, som 

alla har egna utrymmen men som ligger vägg-i-vägg. I dagsläget är det socionomen som har 

rollen som samordnare, men det uppdraget är inte knutet till socionomtjänsten, utan kan skifta 

mellan olika professioner. Målgruppen är föräldrar med barn i åldern 0-6 år, samt blivande 

föräldrar. Familjecentralen drivs gemensamt av kommunen och landstinget. De övergripande 

målen är enligt samverkansavtalet (se bilaga) att:  

 erbjuda ett lättillgängligt stöd för barn och föräldrar/blivande föräldrar 

 utifrån hela familjens situation främja en god hälsoutveckling hos målgruppen 

 erbjuda en mötesplats för at stärka det sociala nätverket kring målgruppen 

 tidigt identifiera riskfamiljer och erbjuda, eller hänvisa till, adekvat stöd, behandling 

4.4.2 Integration 

Integration definieras och tolkas på flera olika sätt. I Nationalencyklopedin (2017) står 

följande: 

”integration (latin integraʹtio, av iʹntegro ’återställa’, av iʹnteger 

’orörd’, ’ostympad’, ’hel’, ’fullständig’, ’oförvitlig’), integrering, 

inom samhällsvetenskapen: process som leder till att skilda enheter 

förenas; även resultatet av en sådan process.” 

Integration handlar alltså om såväl ett resultat, eller en slutprodukt, som beskriver när man är 

integrerad, men också om processen som leder till att man blir integrerad. Madsen (2006) 

skriver om integration genom social tillhörighet där individen blir integrerad genom att 

anamma gruppens eller samhällets gemensamma normer till den grad att samhälle, grupp, 

familj och individ delar ett gemensamt värdesystem. Denna process benämns ofta som 

assimilation. Madsen (2006) diskuterar också begreppet integration genom social 

differentiering, vilket är en långt mer invecklad och komplicerad process, där olika grupper 

och sociala system med tillhörande värderingar och normer existerar jämte varandra. 

Integrationen sker genom att individer ingår i flera olika grupper med olika värdesystem, och 
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därmed blir de olika systemen beroende av varandra. Madsen (2006) är också tydlig med att 

integration kräver samtycke och frivillighet från individens sida, annars kallar han det för 

normalisering, vilken mer har karaktären av tvång och krav på anpassning.  

Integration kan ske på flera olika arenor. Om det på dessa arenor pågår ett medvetet och 

strukturerat arbete för att lyfta marginaliserade och/eller exkluderad individer ur sina 

positioner kan de betecknas som socialpedagogiska integrationsarenor. Exempel på sådana är 

fängelser eller institutioner för olika slag av behandlingsinsatser, där individerna inte befinner 

sig frivilligt. Men det finns också arenor som individer själva och utifrån egen vilja söker upp 

och där ett socialpedagogiskt arbete sker. En familjecentral kan ses som ett exempel på en 

sådan frivillig socialpedagogisk integrationsarena, där samhället via hälsovårdspolitiska mål 

konstruerat mötesplatser, eller arenor, där individer och familjer kan få stöd i att förbättra eller 

upprätthålla sin hälsa.  

Jag vill koppla den ovan nämnda idén om integration genom social tillhörighet till det som 

Taylor (1999) menar är normen för ett liberalt och demokratiskt samhälle, nämligen att staten 

ska behandla alla invånare rättvist och att det görs genom att de behandlas lika. Han kallar 

detta för en likvärdighetspolitik, vilken han är starkt kritisk emot. Hans kritik består bl.a. av 

att den utgår från att den rådande majoritetskulturens, i det här fallet den västerländska, 

normer är överlägsen minoritetskulturens, och att målet tycks vara att alla ska stöpas i samma 

form, vilket leder till, om än inte ett utraderande av individers och gruppers egenart så 

åtminstone, ett avvisande av den, och ett försvårande för dess utövare.  

Taylor (1999) förespråkar istället en särartspolitik, som betonar att grupper i stället måste få 

tillåtas att behålla delar av sina kulturella uttryck för att ett samhälle ska kunna kalla sig 

demokratiskt. Kring denna särartspolitik fokuserar han snarare mer kring minoritetsgruppers 

integration i majoritetssamhället, än enskilda individers integration i gruppen eller i samhället, 

vilket jag tolkar att Madsen (2006) har större fokus på.  

När den gäller Madsens (2006) ovan nämnda idé om integration genom social differentiering 

menar jag att Taylors (1999) särartspolitik har beröringspunkter i tanken om att jämlikhet och 

rättvisa inte självklart behöver kopplas till likabehandling, utan att samexisterande grupper 

och kulturer i stället mycket väl kan fungera parallellt med varandra, och i vissa fall även vara 

nödvändiga för att integration ska kunna ske.  

Familjecentralen jag valt att studera besöks av föräldrar och barn från flera olika länder, 

kulturer och etniska tillhörigheter med det gemensamma att de är boende i en och samma 



 12 

socioekonomiskt svaga stadsdel. I familjecentralens uppdrag ingår att bedriva förebyggande 

och hälsofrämjande arbete på både individ- och gruppnivå. Således blir det intressant, och 

viktigt, att studera hur personalen på familjecentralen resonerar kring, och konkret genomför, 

det integrationsfrämjande arbete de har att hantera. I min forskningsfråga ”Hur arbetar 

personalen på familjecentralen för att underlätta för utlandsfödda föräldrar att ta del av det 

kommunala föräldrastödet?”, ingår alltså huruvida de utgår från en likabehandlingspolitik 

eller en särartspolitik, eller har de måhända funnit att båda modellerna är användbara i 

varierande situationer och efter varierande behov?  

Frågan ställs utifrån en hypotes om att om individer förväntas integreras genom insatser med 

fokus på likformighet och assimilation, så riskerar detta att leda till segregation. Detta då 

dessa individer väljer att undvika sådana insatser för att de inte vill ge upp sin kultur och dess 

värderingar i den mån som insatserna förutsätter. Denna hypotes har sin grund i Taylors 

(1999) idé om att om majoritetskulturen nedvärderar minoritetskulturen och dess uttryck så 

leder detta till att minoritetens självbild skadas och att människor införlivar det som 

nedvärderas. Därmed lider de verklig skada vilket kan leda till en inskränkt och förvanskad 

tillvaro.  

Kymlicka (1998) ansluter sig till Taylors resonemang om att jämlikhet och rättvisa går via 

bevarande av gruppers särart. Särskilt gäller detta människor som är på flykt ifrån förföljelse 

eller krig i sitt hemland, och därmed inte frivilligt valt att lämna sin kultur. Tvärtom har de 

flytt för att de vill fortsätta utöva sin kultur och sitt språk, och att då driva dem att assimilera 

sig till en ny kultur rimmar illa och kan snarare leda till ökad segregation.  

4.4.3 Kunskapslyft 

I föreliggande studie har jag valt att använda mig av begreppet kunskapslyft i betydelsen, och 

som en slags översättning, av begreppet empowerment.  

Empowerment benämns som ett arbetssätt som syftar till att stärka och stödja utsatta individer 

i att mobilisera sina egna krafter för att ta sig ur sin utsatthet. Begreppet har fått stort stöd och 

springer ur en protest mot att myndigheter inte i tillräckligt stor utsträckning engagerade sig i 

de hjälpbehövande eller marginaliserade individerna eller grupperna (Askheim & Starrin, 

2007). Det finns dock kritik mot detta begrepp som handlar om att det flyttar fokus till att det 

är individens eget ansvar att ta sig ur en situation som kanske orsakats av andra, och att det 

ger samhället ett alibi att i någon mån abdikera från att ansvaret om att ta hand om alla sina 

medborgare och då i synnerhet de svagaste (Lindén, 2004). Empowermenttanken bygger 
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också på att identifiera och mobilisera ”tolkar” som besitter för ändamålet särskilt viktiga 

kompetenser samt är innehavare av de marginaliserade gruppernas förtroende (Pierson, 2009).  

Definitionen av det kunskapslyft som jag benämner under föreliggande studies avslutande del, 

är alltså att en organisering av individer och grupper så att de själva ges möjlighet att påverka 

och styra det sätt som bäst leder att de blir en integrerad del av hela samhället. 

Utgångspunkten är att med goda förutsättningar så kan alla individer, grupper och områden, 

skapa en miljö som de trivs och vill vara i, vilket är en av grundstenarna i 

empowermentarbetet (Tengqvist, 2007).  
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5. Tidigare forskning  

5.1 Interprofessionellt samarbete 

Svenska myndigheter har, enligt Förvaltningslagen (SFS 1986:223), en övergripande 

skyldighet att samarbeta med varandra om det inte finns starka skäl emot det. Även samarbete 

inom myndigheter och yrkesgrupper ska utföras vid behov. I bl.a. Socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) finns dessutom specifika skrivningar om skyldigheter att samarbeta när det handlar 

om barn som är i riskzonen för att deras hälsa och utveckling ska påverkas negativt. Det finns 

även vissa skyldigheter att samarbeta när det gäller förebyggande insatser för barn, unga och 

familjer. I kombination med ökad professionskunskap och specialisering har detta lett till allt 

större grad av samarbeten inom och mellan kommuner, landsting och staten (Germundsson, 

2011).  

Familjecentralerna är en del av denna utveckling och det blir relevant för denna studie att 

väva in något om hur ett interprofessionellt samlokaliserat samarbete påverkar möjligheterna 

att arbeta med hälsofrämjande integration. Orsakerna bakom den interprofessionella 

samarbetstanken grundar sig många gånger i insikter i, och kunskaper om, att riktigt 

komplexa problem som missbruk, arbetslöshet eller barn som far illa inte går att lösa av 

enbart en profession eller myndighet (Germundsson, 2011).  

Forskning på området saknas inte. Huvuddelen av den existerande forskningen kring 

interprofessionellt arbete handlar om det samarbete som sker mellan hälsovård, sjukvård och 

sociala insatser. Fokus tycks vara på det konkreta arbetet, och inte hur olika professioner 

samverkar i uppsökande och relationsbyggande arbete (Orchard, 2010). Forskningen 

identifierar ett antal faktorer som påverkar utfallet av det tänkta samarbetet, varav jag här 

nedan listar några som jag särskilt funnit som centrala och relevanta för min studie.  

 Hur professionerna kommunicerar intra- och interprofessionellt 

 Graden av kännedom om, och respekt för, varandras kompetenser 

 Tydlighet i de olika professionernas roller 

 Tydligheten i arbetets målsättningar 

 Resurser, i tid och ekonomi, för konkret samarbete 

 Gemensamt språk 

Daniels och Edwards (2012) studie, rörande tio chefer inom den sociala barnavården i 

England, poängterar att i takt med samhällets ökade krav på att bemöta marginaliserade 
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grupper så ökar också möjligheterna att finna kreativa och lokalt anpassade lösningar på 

aktuella problem. Studien poängterar bl.a. vikten av ett gemensamt språk för de olika 

professionerna inom den sociala barnavården, samt chefernas förmåga att skapa en flexibel 

organisation som ständigt anpassar sig efter de aktuella och lokala behoven.  

En annan brittisk studie (Williams & Sullivan, 2007) tar sitt avstamp i en liknande 

problemformulering, nämligen att de offentliga verksamheterna i Wales i allt högre grad 

använder sig av olika former av interprofessionella verksamheter för att möta allt mer 

diversifierade problem. Även denna studie identifierar flexibilitet som viktigt för framgång, 

men också hög professionskunskap, gemensamma målsättningar och stöttande ledarskap som 

centrala faktorer.  

Almqvist, Reuterborg och Åsbrink (2011) har i en studie utvärderat familjecentraler i 

Gävleborgs län avseende organisationens och styrningens betydelse för en interprofessionell 

arbetsplats. Bl.a. konstateras att ledningens förmåga att se till att verksamheten har en 

gemensam programteori, dvs. en samling idéer om hur verksamheten är tänkt att fungera. 

Denna ska innehålla idéer kring vilka målgrupper som är i fokus, vilka mål verksamheten har 

och vad det är som gör samverkan effektiv och avgörande för verksamhetens resultat. 

Detaljstyrning samt långsamt och omständligt beslutsfattande beskrivs som faktorer som 

påverkar verksamheten negativt, vilket är i samklang med flera andra studiers resultat om att 

flexibilitet och anpassning är framgångsfaktorer.  

Interprofessionellt samarbete ger inte självklart ett positivt resultat eller en ökad möjlighet att 

nå målen. Det kan lika gärna ge negativt resultat eller försvårande omständigheter, och ovan 

nämnda faktorer ska inte ses som var sig positiva eller negativa i sig själva, utan snarare som 

centrala och värdet av dem avgörs först av hur de hanteras.  

Germundsson (2011) redogör för en del av forskningen kring interprofessionellt arbete kring 

barn som far illa, och menar att det finns gemensamma drivkrafter kring detta, nämligen en 

önskan av att samla kompetensen på ett och samma ställe, för att undvika fragmenteringen 

och öka koordineringen för dessa barn i kontakten med de varierande professionerna.  

Laferrière, Masseé-Mourneau och Vincents (2017) studie från Quebec, Kanada, studerade 

förebyggande arbete som syftar till att öka elevers skolnärvaro och studieresultat visar på 

intressanta resultat dels avseende det interprofessionella samarbetets organisering, men också 

kring själva utförandet av det förebyggande arbetet.  
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Även om det finns en ansenlig mängd forskning på området, så tycks den huvudsakligen vara 

inriktad på hantering av uppkomna problem, som i stycket ovan om chefer i den sociala 

barnavården (Daniels & Edwards, 2012). När det gäller forskningen på interprofessionellt 

arbete i förebyggande syfte förefaller det inte finnas lika mycket, vilket visar att det saknas 

kunskap inom detta område. Likaså tycks det finnas en övervägande del studier gjorda på 

interprofessionellt arbete med individer, men inte med familjer eller grupper.  

5.2 Hälsofrämjande integrationsarbete 

Utifrån tanken om en jämlik hälsa för alla så är det ett rimligt krav att ställa på samtliga 

offentliga instanser att de ska klara av att ge rätt stöd till varje person oavsett bakgrund. 

Generellt sett så organiserar de offentliga instanserna sig separat och utan samordning 

sinsemellan. Detta kan försvåra för vissa grupper att ta del av det hälsofrämjande arbetet, och 

sålunda riskerar dessa grupper att drabbas av sämre hälsa än andra (Lindencrona & Johansson 

Blight, 2005).  

Aktuella studier visar just på ojämlikhet i folkhälsa, med socioekonomiska faktorer som starkt 

påverkande på hälsan (Sveriges Kommuner och Landsting, 2013) En av de grupper som har 

sämre hälsa än majoriteten är de som invandrat till Sverige (Hollander, Burström, Bruce, & 

Ekblad, 2011; Socialstyrelsen, 2009; Socialstyrelsen, 2015).  

Lindencrona och Johansson Blight (2005) konstaterar i sin kunskapsöversikt att det skulle 

leda till påtagligt förbättrad hälsa för de grupper som identifierats med sämre hälsa, om 

samhället utvecklade förebyggande strategier och insatser riktade mot dessa grupper. Dessa 

insatser skulle behöva innehålla hög grad av professionskompetens, flexibilitet och kreativitet, 

och lokaliseras i närhet till där dessa grupper befinner sig, dvs. i bostadsområden, i skolor och 

i andra sammanhang som skulle göra dem lättillgängliga för behövande.  

När det gäller integrationsarbete så finns det en konflikt mellan likvärdighetspolitik och 

särartspolitik (se stycke 4.4.2) i hur integration ska uppnås. Avseende forskning på dessa 

begrepp finns studier som stödjer särartstänkandet, dvs. att skapa homogena grupper och ge 

dessa ett slags kunskapslyft, i syfte att de i och med detta sedan på egen hand lättare ska 

kunna integrera sig i det omgivande sammanhanget.  

Barma, Laferrière, Masseé-Mourneau och Vincent (2017) beskriver ett Kanadensiskt 

skolprojekt där en grupp elever med hög skolfrånvaro och låga skolresultat gavs exklusiv 

möjlighet att kombinera skola med yrkespraktik, i syfte att dels öka förbättra såväl närvaro 

som resultat i skolan, men också förbereda dem för arbetslivet. Resultaten var mycket 
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positiva. De utvalda eleverna stärktes och deras insatser ledde till att de vann en regional 

tävling i entreprenörskap.   

Spratt (2003) redogör för fem Nordirländska familjecentraler där särskilt utvalda familjer med 

hög påfrestning avseende såväl ekonomi som social status, och med medföljande risker för 

utsatthet för barnen, erbjöds deltagande i grupper för föräldrautbildning. Studien visar gott 

resultat avseende de utvalda familjernas nöjdhet med bemötande och förbättrade kunskaper 

kring sitt barns behov och kring sitt föräldraskap. Båda dessa studier ger stöd för tanken att i 

ett första steg ge de marginaliserade stöd, utbildning och resurser för att förbättra sin hälsa.  

När det gäller hälsofrämjande integrationsarbete med grupper som är marginaliserade eller 

exkluderade, t.ex. vissa ungdomsgrupper och etniska minoriteter, och därmed extra svåra att 

nå, menar Williams och Sullivan (2007) att det krävs stor noggrannhet i planeringen av 

verksamheter riktade mot dessa grupper. Kreativitet och innovationsförmåga är av stor vikt i 

sådant arbete, liksom betydande kunskap om dessa gruppers villkor och vad som kan 

skrämma bort dem från traditionella metoder. Fokus på delaktighet och demokratiska 

processer kan inte nog understrykas, menar studien.  

Payne (2008) menar att minoriteter, eller marginaliserade grupper, som tvingas ingå i mer 

”allmänna” grupper blir osynliggjorda just genom förnekandet av de strukturer som gör dem 

till marginaliserade. Han menar att det därför är av största vikt att hjälpa dessa att skapa egna 

homogena grupper, där de få hjälp att identifiera förtrycket och de mekanismer som förtrycker 

dem, och slutligen hur de kan motarbeta förtrycket. Payne kallar detta för ”åtskillnadspolitik”, 

vilket jag menar ligger nära ovan nämnda begrepp ”särartspolitik”.  

5.3 Kunskapslucka 

En fullgod empirisk studie utgår från aktuell litteratur och forskning, identifierar en eller flera 

kunskapsluckor och föreslår forskningsfrågor som ska bistå i att fylla i dessa luckor. 

Empiriska fallstudier har använts i arbetet med att skapa teorier i vitt skilda ämnen 

(Eisenhardt & Graebner, 2007) och således även inom det socialpedagogiska fältet. Esaiasson 

(2003) skriver om teoriutvecklande studier där empiriska slutsatser och analyser förväntas 

leda till nya svar på det studerade området eller fenomenet och givetvis har jag en 

förhoppning om att föreliggande studie ska kunna bidra till ökad kunskap och teoribildning. 

Jag har, i föreliggande studie, identifierat en kunskapslucka i aktuell forskning, nämligen 

avsaknaden av studier av interprofessionellt hälsofrämjande arbete som sker i uppsökande, 

förebyggande och relationsskapande syfte. Min studies inriktning på en familjecentral, vars 
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arbete syftar till just förebyggande arbete med marginaliserade grupper, i syfte att öka 

jämlikheten i folkhälsan, menar jag ger goda förutsättningar att bidra till att minska denna 

identifierade kunskapslucka.  
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6. Metod  

6.1 Metodologisk ansats 

I föreliggande studie är informanternas berättelser, upplevelser och perspektiv i fokus. Jag är 

intresserad av orsaker som förklarar informanternas tankar och handlingar utifrån ett 

professionellt perspektiv, kring hur relationer och förtroende etableras och upprätthålls. Med 

utgångspunkt i ovanstående resonemang menar jag då att kvalitativ ansats lämpar sig bäst för 

att besvara mina forskningsfrågor. Den öppenhet och möjlighet till nyansering som 

karaktäriserar ett kvalitativt angreppssätt ger goda möjligheter att fånga in mycket 

information, och således minskar risken för att missa något, för studien, avgörande eller 

väsentligt (Bryman, 1997). Jag menar också att mitt val av kvalitativ ansats ligger i linje med 

det vetenskapliga perspektiv som representerar mitt sätt att se på kunskap, kritisk realism, 

vilket är ett perspektiv som är en blandning av realism och relativism och som söker djup och 

komplexitet i frågor där realismen förhåller sig mer ytlig och där relativismen i sin extremaste 

form menar att det inte finns någon egentlig verklighet att studera (Danemark, Ekström, 

Jakobsen, & Karlsson, 2003; Stoerehl, 2007). Den kritiska realismen delar utgångspunkt med 

positivismen, på det sätt att de båda utgår från att en objektiv verklighet och sanning existerar 

oberoende av vilka som studeras. Men det som sedan skiljer dem åt är att den kritiska 

realismen menar att texter, bilder och berättelser får sin betydelse i relation till det språk eller 

det sammanhang som forskaren använder sig av. Positivismen menar däremot att den 

objektiva sanningen finns där oavsett språk eller sammanhang (Stoerehl, 2007).  

Jag menar att min studie syftar till att hitta vissa generiska och objektiva sanningar i 

informanternas berättelser, men att dessa sanningar inte är universella utan kontextberoende. 

De slutsatser som studien drar bör kunna vara överförbara till andra verksamheter, men inte 

till vilka verksamheter som helst utan till sådana med liknande eller motsvarande upplägg som 

den studerade familjecentralens. Detta behöver inte nödvändigtvis betyda att det är 

verksamheter som i huvudsak arbetar med integration av utlandsfödda, utan en förhoppning är 

att det även kan inkludera verksamheter som arbetar med fler typer av marginaliserade 

grupper, som t.ex. personer med psykisk ohälsa, missbruk eller ungdomar.  

Då jag strävar efter att studera hur professionella försöker påverka eller influera en viss grupp 

individer i syfte att dessa lättare ska kunna integreras i en viss verksamhet, blir det också 

logiskt att ha en teoretisk utgångspunkt i att också jag, i min forskningsprocess, riskerar att 

influera de som jag intervjuar eller studerar, utan att det självklart resulterar i att de 
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intervjuade därför kommer att förändra sitt arbetssätt, något som Stoerehl (2007) menar är 

egenskaper som kopplas till den kritiska realismen. 

6.2 Semistrukturerade intervjuer 

Baserat på föreliggande studies syfte valde jag alltså kvalitativ metod för att genomföra den. 

De traditionella sätten att samla in data till en kvalitativ studie är intervjuer, antingen 

ostrukturerade eller semistrukturerade, samt observationer. Observationer föll bort direkt, då 

studiens fokus var informanternas berättelser om verksamheten och inte deras agerande i den. 

I den ostrukturerade intervjun utgår forskaren direkt från sitt forskningssyfte. I den 

semistrukturerade utgår forskaren från ett förutbestämt manus som används i varje 

intervjusituation (Bryman 2002).  

”Om man vill veta hur människor uppfattar sin värld och sitt liv, varför inte prata med dem?” 

(Kvale & Brinkmann, 2014, s. 15). För att få svar på de frågor jag formulerat bedömde jag att 

den mest lämpade metoden var att genomföra en induktiv studie i form av semistrukturerade 

intervjuer, där informanternas svar inte styrs så starkt av mig utan att deras berättelse får vara 

styrande i intervjusituationen (Hjerm & Lindgren, 2014). Jag konstruerade en frågeguide med 

specifika frågeställningar (se bilaga 2). Då man intervjuar flera personer så menar Bryman 

(2002) att en sådan frågeguide är nödvändig för att den valda strukturen ska kunna följas i 

samtliga intervjuer. 

6.3 Urval och datainsamling 

Att min studie skulle komma att handla om föräldrastöd i någon form var ett beslut jag fattade 

tidigt. När sedan projektet Hälsofrämjande integration presenterades för oss studenter på det 

socialpedagogiska programmet så utkristalliserades den slutliga idén om vad jag ville att mitt 

examensarbete skulle handla om. Jag är sedan tidigare bekant med familjecentralen som 

koncept, vilken är en organisationsform som tilltalar mig mycket just kring sättet att arbeta 

med föräldrastöd. Jag fick tipset om att vända mig till en särskild familjecentral där det skulle 

finnas stor erfarenhet av att arbeta med utlandsfödda föräldrar. Min förfrågan besvarades 

positivt av samtliga på familjecentralen.  

Den familjecentral jag valde att studera ligger i en stadsdel som klassas som ett 

utanförskapsområde. Området är byggt enligt miljonprogrammets idéer om bostäder och 

trafikplanering och antalet invånare uppgår till knappt 5000 st. För att klassas som ett 

utanförskapsområde så har man hamnat på ett indextal under 70, baserat på statistik rörande 

sysselsättning, medelinkomst, valdeltagande och skolresultat (Folkpartiet, 2014). Andelen 
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invånare i den aktuella stadsdelen med utländsk bakgrund är, enligt den aktuella kommunens 

egen statistik, ca 48 %. Mitt val av familjecentral gav mig sålunda goda förutsättningar att 

hitta det jag sökte efter, nämligen hälsofrämjande integrationsarbete med utlandsfödda 

föräldrar, och då förhoppningsvis ett framgångsrikt sådant. 

Jag genomförde intervjuer med fem av de sex som arbetar på familjecentralen. En socionom, 

en barnmorska på mödravårdscentralen, en sjuksköterska på barnavårdscentralen och två 

förskollärare. Intervjuerna genomfördes på familjecentralen, efter att verksamheten stängt för 

dagen, vilket innebar att inga besökare fanns i närheten. Även de övriga anställda på 

familjecentralen hade lämnat lokalerna. Intervjuerna spelades in och transkriberades sedan 

inför analysarbetet. Totalt spelades 240 minuter intervju in, vilket resulterade i 48 sidor 

transkriberad text. I transkriberingen utelämnades pauser, suckar eller noteringar om 

kroppsspråk, då detta ansågs överflödigt utifrån studiens syfte och transkriberingens avsikt 

(Kvale & Brinkmann, 2014).  

6.4 Tematisk analys 

Utifrån att jag, via intervjuer, vill få fram inte bara medvetna arbetssätt utan också omedvetna, 

så gör jag bedömningen att en tematisk analys av materialet väl svarar mot min studies syfte. 

Enligt såväl Braun och Clarke (2006) samt Langemar (2008) kan den tematiska analysen 

användas oavsett vilken teoretisk utgångspunkt som valts, och det är också den modell som 

den oerfarne forskaren rekommenderas att lära sig först då den ger grundläggande kunskaper 

som sedan kan användas i andra former av kvalitativa analyser. Den tematiska analysen 

beskrivs vidare som lämplig för ett examensarbete på kandidatnivå jämfört med andra 

analysmetoder, samt att den kan ge oväntade upptäcker i det insamlade materialet (Braun & 

Clarke, 2006). Själva strukturen kring kodning, tematisering och analys (Braun & Clarke, 

2006) av textmassan ger goda förutsättningar att lyckas upptäcka de gemensamma och 

generiska faktorerna som jag eftersöker. Vidare menar Langemar (2008) att, om man besitter 

vissa förkunskaper i ämnet (vilket jag gör), så är en blandning av induktiv och deduktiv 

tematisk analys att rekommendera för att få fatt i ny kunskap. Enligt Braun och Clarke (2006) 

finns risken för anekdotisk bevisföring närvarande i den tematiska analysen, där man alltför 

lättvindigt drar förhastade och generella slutsatser, som egentligen inte existerar, baserat på en 

eller ett fåtal intervjuer. Det sistnämnda är givetvis en faktor som inte kan negligeras. En brist 

i min studie är ju att den är liten. Den innefattar intervjuer med fem anställda på en och 

samma familjecentral. Givetvis är risken för att deras gemensamt skapade berättelser och 

”sanningar” blir de som framförs till mig under intervjuerna och då i form av deras egna, 
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individuella uppfattningar. Samtidigt bör det också klargöras att om en grupp informanter, var 

för sig, beskriver likartade begrepp och gör beskrivningar som är starkt samstämmiga, så kan 

detta vara en styrka i studien, då det kan tyda på att den faktiskt är en ”sanning” på spåren. I 

mitt analysarbete så innebär detta att jag ständigt bör göra överväganden och bedömningar 

kring utsagorna och deras tyngd, för att kunna skilja på vad som är användbart och vad som 

ska ifrågasättas.  

6.5 Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Validiteten berör huruvida studien verkligen undersöker det som den syftar till att undersöka. 

Den berör också trovärdigheten i de utsagor som informanterna ger, och trovärdigheten i 

forskarens tolkning av utsagorna (Björklund & Paulsson, 2012). Den semistrukturerade 

intervjun möjliggör följdfrågor som ger förtydliganden vid behov, vilket också bidrar till ökad 

validitet. En, under studiens genomförande, ständigt reflekterande process kring om 

undersökningen verkligen har rätt fokus har pågått, för att minimera risken för dålig träffbild 

(Bryman, 1997; Kvale & Brinkmann, 2014).  

En studies reliabilitet handlar om dess tillförlitlighet och ställer frågan om det går att upprepa 

studien med samma slutsatser (Kvale & Brinkmann, 2014). För att tillmötesgå 

reliabilitetskravet konstruerade jag en intervjumall med tydliga frågeställningar, i syfte att 

frågorna inte skulle kunna tolkas på alltför olika sätt. Mallen gav också stöd i att undvika 

ledande frågeställningar. Mina förkunskaper och min förförståelse inom berörda områden 

medför dock en risk att frågorna styrs av mina egna uppfattningar och fördomar (Bryman, 

1997). Att upprepa denna studie skulle vara genomförbart även om dess resultat skulle kunna 

variera, beroende på att det som studien fångar är den aktuella ögonblicksbilden som 

informanterna har, och den kan förstås förändras över tid.  

Generaliserbarhet innebär möjligheten att göra konklusioner utifrån forskningsmaterialet 

vilka sedan kan appliceras på den allmänna populationen, eller på andra grupper eller 

individer som inte deltagit i studien (Bryman, 2008). Föreliggande studie baseras på ett litet 

antal informanter anställda på en familjecentral, vilket medför svårigheter att dra alltför 

långgående generaliserbara slutsatser. Enligt Bryman (2008) räcker det med att dra slutsatser 

som är användbara i liknande eller motsvarande sammanhang som de ämnen som studien 

berör. Det finns en viss generaliserbarhet kring vissa slutsatser som jag drar, vilket också 

redovisas närmare i kapitlen 7 och 8. Jag har självklart en förhoppning om att min studies 

resultat kan leda till ny eller förbättrad kunskap inom området (Kvale & Brinkmann, 2014).  



 23 

6.6 Litteraturinsamling 

Artiklar, rapporter och litteratur rörande de aktuella ämnena söktes i databaserna DiVa, 

SwePub, Taylor and Francis Online, ResearchGate, ProQuest, PsycInfo och PsycArticles. Min 

handledare gav också tips om relevanta artiklar och i litteraturförteckningar i aktuell litteratur 

och aktuella studier hittades ytterligare förslag på artiklar.  

Sökord som användes var: interprofessionellt arbete, interprofessionella organisationer 

familjecentral, hälsofrämjande, integrationsarbete, socialt arbete, barnhälsovård, utlandsfödda 

föräldrar, integration, interprofessional, collaboration, family-center, integration, social work, 

childcare, immigrants, parenthood. Dessa ord har dessutom använts i olika grammatiska 

former och satts ihop i olika kombinationer.  

Kring interprofessionellt arbete finns gott om forskning då området är applicerbart på många 

olika former av arbete och organisationer. Urvalet var därför inte helt enkelt ett göra, jag 

menar att jag ändå lyckades hitta ett antal relevanta artiklar för kombinationen 

interprofessionellt arbete i gränslandet hälso-, sjukvård och socialt arbete. Kring 

familjecentraler och hälsofrämjande integrationsarbete finns inte lika mycket 

forskningsmaterial att tillgå, men ändå tillräckligt, menar jag, för att hitta intressant material 

som bidrar till min studies relevans.  

6.7 Forskningsetiska ställningstaganden 

För att säkerställa att forskningsetiken följdes utgick jag från de fyra grundläggande 

forskningsetiska grundkraven som de formulerats av Vetenskapsrådet (2002), vilka benämns 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet, samtyckeskravet och nyttjandekravet uppfylldes genom att jag upplyste 

informanterna muntligen, och skriftligen via missivbrev, om studiens syfte, att deltagandet var 

frivilligt och att de när som helst kan meddela att de inte längre önskade delta i studien, samt 

att insamlad data enbart skulle komma att användas forskningsändamål.  

Konfidentialitetskravet var extra viktigt att hantera, för att säkerställa att informanterna inte 

skulle uppleva att det fanns en risk att de skulle särbehandlas av sin arbetsgivare vid 

eventuellt lämnande av känsliga eller kontroversiella uppgifter. Detta gjordes i två steg. För 

det första genom att de som av nödvändighet behöver känna till informanternas identitet 

innefattas av förbindelse om tystnadsplikt. För det andra att all information som på något sätt 
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riskerar att röja informanternas identitet förvaras avskilt från annat material, på en separat 

hårddisk och inlåst på ett ställe där enbart undertecknad har tillgång (Vetenskapsrådet, 2002).  

I rollen som forskare är det viktigt att ständigt fundera kring moraliska aspekter på studien. 

Jag har under hela studien gjort överväganden kring intervjuer, analyser, tolkningar, resultat 

och slutsatser och på vilket sätt mina förkunskaper och min person påverkat min studie. Detta 

har inneburit ett ständigt avvägande kring om intervjuerna handlar om rätt saker, och om 

någon riskerar att lämna för mycket eller irrelevant information om sig själv eller om någon 

av de besökare som familjecentralen har (Kvale & Brinkmann, 2014).  

Jag har hela tiden varit tydlig med att mitt fokus varit på informanternas upplevelser av sitt 

arbete, och inte på de besökare som vistas på familjecentralen, då de sistnämndas agerande 

inte är det intressanta i studien, utan just informanternas berättelser. Detta har varit särskilt 

viktigt då informanterna under hela studiens genomförande har haft möjlighet att dra sig ur 

om de önskat, något som familjecentralens besökare inte haft möjlighet att göra.  
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7. Resultat och analys 

7.1 Styrning 

En familjecentral är organiserad på flera olika nivåer. Dels finns den beslutande nivån där 

politikerna i socialnämnden har det övergripande ansvaret för kommunens folkhälsa och för 

att familjecentralen ska vara en del av denna, eller inte. Under denna finns en styrande nivå, 

där höga tjänstemän ingår i familjecentralens styrgrupp som ansvarar för att verksamheten 

följer de politiskt uppsatta målen. Det tycks finnas ett visst avstånd mellan dessa två nivåer 

och de anställda på familjecentralen, vilket tar sig uttryck under intervjuerna, i att 

informanterna generellt sett inte är uppdaterade på de styrdokument som ska ligga till grund 

för arbetet, med undantag för samordnaren, som också har rollen som rapporterande till 

styrgruppen. En viss grad av förståelse mellan de horisontella och vertikala delarna av en 

interprofessionell organisation framhålls som viktigt för att verksamhetens mål lättare ska 

uppnås (Germundsson, 2011), men samtidigt kan man också fundera över i vilket syfte alla 

anställda behöver ha detaljkännedom om styrdokumentens utformning då detta ingår i 

samordnarens uppdrag. Detta betyder inte att de anställda inte känner till verksamhetens mål 

och uppdrag. Kring detta finns en klar och gemensam bild av att familjecentralen finns till för 

att erbjuda hälsofrämjande föräldrastöd för barn i åldern 0-6 år, deras föräldrar samt blivande 

föräldrar och att detta ska ske i en samverkan mellan MVC, BVC, öppen förskola och 

socialtjänsten. Så även om styrdokumenten inte är något som används i det vardagliga arbetet 

så finns det en stark konsensus om arbetets inriktning och syfte. Det finns en balansgång att 

vara medveten om rörande styrning, och det är även om det anses viktigt att övergripande mål 

och grunder för verksamheten är förankrade hos de anställda, så finns det också en risk att 

överdriven detaljstyrning hämmar den nödvändiga flexibiliteten som verksamheten också 

behöver ha (Almqvist, Reuterborg, & Åsbrink, 2011).  

7.2 Samarbete och intern kommunikation 

Samtliga informanter lyfter fram det interna samarbetet som en viktig faktor i 

familjecentralens arbete. Ett exempel på detta är de informella samtal kring enskilda familjer, 

där någon tycker sig ha upptäckt något som oroar kring barnet, och där denne vill föra 

väsentlig information vidare till övriga. I dessa situationer så går helt enkelt den som vill prata 

med en av de andra över till den andres kontor och framför budskapet.  

”Behöver jag få tag på någon så är det egentligen bara att gå bort 

och öppna dörren och höra… ofta är det [namn utelämnat], 
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socionomen, som jag vill ha tag på, som är länken till socialtjänsten 

för oftast är det sådana ärenden som jag behöver ha kontakt kring” 

Tillgången till gemensamma arenor i form av veckomöten eller motsvarande, där just oro 

kring enskilda besökare finns som stående punkt på en dagordning, framkommer inget om 

under intervjuerna. Det utrycks inte heller någon större saknad efter sådana möjligheter. Det 

uttrycks visserligen en önskan efter mer tid tillsammans, men då med mer övergripande 

planering av verksamheten som innehåll.  

7.3 Professionskompetens och roller 

I den interna kommunikationen lyfts också fram hur synen på professionskompetens 

genomsyrar mycket av samarbetet. Man vänder sig helt enkelt till rätt kompetens för det man 

oroar sig för kring en enskild familj eller förälder. Alla har sin uttalade roll, och den rollen är 

knuten till professionen snarare än personen. Är man orolig kring den sociala aspekten så 

vänder man sig till socionomen. Handlar det om barnet söker man upp BVC och rör det sig 

om den nyblivna, eller blivande, modern så är det MVC som söks upp. Samtliga informanter 

ger uttryck för kännedom och respekt övrigas professionskompetens, och vilka 

arbetsuppgifter som ingår i respektive kompetens. Detta ligger i linje med att forskningen 

lyfter fram detta som en av de essentiella framgångsfaktorerna i ett interprofessionellt arbete 

inom hälso- och socialvård (Williams & Sullivan, 2007).  

De olika professionerna/rollerna ger en ganska väl utbredd möjlighet till en helhetssyn på 

familjerna, vilket står tydligt formulerat i det gällande samverkansavtalet, och är en av 

grundpelarna som starkt bidrar till verksamhetens legitimitet. MVC och BVC har fokus på 

den fysiska hälsan och utvecklingen hos barn och föräldrar medan förskollärarna och 

socionomen har fokus på förälder-barnrelationen, och då ur lite olika perspektiv.  

”Jag [socionomen] har ju vuxenögonen mer, tänker jag. 

Förskollärarna, de har ju barnögon. Sen är det klart, jag har ju varit i 

den här miljön jättelänge, så det är klart jag ser barnen och hur de 

samspelar och vad som händer. Jag förstår ju barn på ett annat sätt 

än vad jag gjorde när jag började jobba på öppna förskolan. Sedan så 

är ju min uppgift som socionom, om man säger så, att träffa föräldrar 

som behöver extra stöd eller blivande föräldrar.” 
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7.4 Socialtjänstens närvaro 

Under flera av intervjuerna kom samtalet in på socialtjänstens roll på familjecentralen, och 

om det fanns en risk att socialtjänstens närvaro riskerade att skrämma bort några potentiella 

besökare. Informanterna hävdade å ena sidan att det inte var någon hemlighet att 

socialtjänsten fanns representerad i verksamheten. Men samtidigt fanns ändå en viss 

återhållsamhet kring detta. På frågan om de besökande familjerna visste om att socialtjänsten 

var närvarande svarade en informant: 

”Ja, det vet de. Men jag vet inte… de frågar ju inte alltid det och vi 

berättar ju inte alltid heller. Men det står ju på vissa ställen så. Det är 

ju inte hemligt, jag tror det står på hemsidan och så sådär. Och frågar 

de vilka som bekostar så svarar vi ju att det är kommunen och 

socialtjänsten.” 

Andra informanter gav liknande svar. Roten till denna anade ambivalens går möjligen att 

finna i att det finns erfarenheter bland de anställda om att själva ordet socialtjänst kan väcka 

starka reaktioner hos vissa besökare, och att dessa reaktioner kan starta rykten som kan leda 

till att familjecentralen förlorar sitt goda anseende bland besökarna.  

”Vi har ju umgängen här också, mest barn som är 

familjehemsplacerade, och då har de fått låna lokalen. Så då fick de 

låna lokalen för att ha ett umgänge med en somalisk familj, men då 

tänkte jag att det kan vi inte ha här. Det går inte, det kan förstöra 

allting.” 

Det här berör ju en svårighet och balansgång som socialtjänsten har i många av sina 

verksamheter, dvs. att dess uppgift är att vara stödjande men att man samtidigt är 

myndighetsutövare med skyldighet att ingripa vid behov. Den här konflikten berör också ett 

genomgående tema för den här studien, dvs. hur når man de som är svårast att nå, utan att 

göra avkall på väsentliga delar av sin profession?  

Det finns ett löfte från verksamhetens chefer, om att familjecentralen ska ingå i de 

förebyggande verksamheterna och inte bli en av de insatser som socialtjänsten sätter in i sitt 

behandlande arbete med familjer. Det sistnämnda skulle medföra att många skulle undvika 

familjecentralen, tror de anställda, och då kan man ju inte hjälpa någon alls.  
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7.5 Avstånd och hastighet 

Som ytterligare en viktig faktor i familjecentralens organisering framträder 

samlokaliseringens effekter. Som tidigare nämnts så menar informanterna att enkelheten i att 

kunna få tag i någon av de andra anställda på familjecentralen är väldigt underlättande. 

Visserligen är möjligheterna till kommunikation idag större än någonsin tidigare, och telefon 

och e-post är alternativ som används i många andra interprofessionella sammanhang. Men i 

intervjuerna uttrycks tydligt hur mycket snabbare det går i och med att avstånden är så korta.  

Att det bara är en dörr och en korridor som skiljer MVC och BVC från öppna förskolan ger 

dessutom stora vinster för besökarna.  

”Om jag [barnmorskan] har en kvinna som jag bara berättar för om 

öppna förskolan så kan jag egentligen bara ta kvinnan eller paret med 

mig så kan vi gå in och titta och visa hur det ser ut. Då blir det lite 

avdramatiserat att komma in själv på ett ställe. Man blir liksom visad 

och känner sig mer bekväm att komma dit nästa gång också, då kan 

man gå själv.” 

Förskollärarnas och socionomens erfarenhet av andra öppna förskolor och familjecentraler är 

att besökarna oftast tillhör den grupp i samhället som minst är i behov av en öppen 

förskola/familjecentral, vilket bekräftas av viss forskning (Abrahamsson, Bing, & Löfström, 

2009; Socialstyrelsen, 2008). Men just samlokaliseringen innebär stora fördelar då det 

underlättar för många av de som annars kanske inte skulle besöka familjecentralens öppna 

förskola, dvs. de marginaliserade grupper som är extra svåra att nå (Williams & Sullivan, 

2007).  

7.6 Fokus på det positiva 

Under studiens gång framträdde en tydlig bild av familjecentralen och dess anställda som 

präglades av en väldigt tydlig positiv inställning till besökarna. Informanterna beskriver 

genomgående en attityd gentemot besökarna som präglas av öppenhet, respekt och vänlighet. 

Ambitionen är att alla besökare ska mötas med ett hej i syfte att de ska känna sig välkomna.  

”Det är tacksamt med en öppen förskola för det är en sådan trevlig 

verksamhet, och vi försöker möta alla och att alla blir sedda. Att man 

ska känna sig välkommen och att det ska vara fritt.” 
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I de dagliga arbetsuppgifterna på familjecentralen ingår alltså att hälsa på, prata med och 

underlätta för besökarna att ta del av verksamhetens innehåll. Vidare framträder en bild av hur 

de anställda, i samspråk med de besökande föräldrarna, huvudsakligen använder sig av 

uppmuntrande, stödjande och stärkande kommentarer och interventioner. Det finns en 

gemensam syn på att förmågan att skapa en ”trevlig” atmosfär är avgörande för att besökarna 

ska komma tillbaka. Men att reducera det till ”trevlighet” menar jag är att göra det alltför 

banalt. Jag noterade att det fanns klara tankar om att det krävs att man lyckas bygga upp ett 

visst förtroendekapital hos de enskilda besökarna innan man eventuellt framför vad som 

kunde uppfattas som kritiska synpunkter eller frågor.  

”Ja, men då försöker vi oftast lyfta positiva saker. Men sen när man 

har gjort det några gånger, då kan man också säga någonting som 

man undrar över […] man kan ju berömma en massa andra saker… oj 

vad han pratar bra… ojojoj nu pratar han… ja men att man säger 

många positiva saker först, för då är det lättare att säga en sak som 

kan vara lite jobbig. Det upplever vi att det oftast är mycket lättare 

då.”   

Ett annat sätt att sätta fokus på det positiva är de anställdas användande av sig själva som 

modeller, eller förebilder, i kombination med ovan nämnda sätt att samtala. T.ex. berättar 

informanterna om att de ofta befinner sig på golvet, med barnen på deras nivå, och samtalar 

med dem. I intervjuerna framkommer att informanterna ser vissa tydliga skillnader mellan 

svenska föräldrar och utlandsfödda föräldrar syn på barn och barnuppfostran. En del av dessa 

skillnader tillskrivs som kulturella. En sådan skillnad handlar om föräldrars kommunikation 

med sina barn, där informanternas uppfattning är att de svenska föräldrarna pratar mer med 

sina barn än vad många utlandsfödda föräldrar gör.  

7.7 Integration genom exklusivitet 

Familjecentralen erbjuder utöver den allmänna verksamheten som är öppen för alla också mer 

riktade insatser i form av olika grupper. En del av dessa grupper har pågått under en längre tid 

och några är förhållandevis nystartade. Bland de nystartade finns bl.a. en grupp där det 

erbjuds undervisning i Svenska för invandrare (SFI), för föräldrar med små barn.  

Bakgrunden till den här gruppens bildande kom ur insikten om att många kvinnor föder flera 

barn i tät följd och därför aldrig deltar i vanlig SFI-undervisning. Här får de ta med sig sina 

barn och under tiden som en lärare undervisar mammorna så passar förskollärarna barnen. De 
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här kvinnorna är också ofta lågutbildade och inte helt sällan analfabeter på sitt eget språk. 

Tidigare försök med allmänt riktade SFI-grupper har visat sig inte fungera så bra, beroende på 

att deltagarna haft så olika förkunskaper med sig. Det har då blandats bl.a. läkare från Syrien 

med analfabeter från Somalia och resultatet har blivit att de välutbildade upplevt frustration 

över för lågt tempo, medan de knappt läskunniga först tystnat för att sedan kanske inte 

komma alls på träffarna.  

I en annan nystartad grupp bedrivs föräldrautbildning för somaliska kvinnor enligt en metod 

som kallas Alla Barn i Centrum (ABC). Den här gruppen är exklusiv för just somaliska 

kvinnor, baserat på liknande erfarenheter som från SFI-grupperna. Familjecentralen har 

tidigare erbjudit ABC-grupper där alla har haft möjlighet att anmäla sig, och vid behov så har 

tolkar använts. Men erfarenheterna blev att grupperna attraherade mestadels svenska 

föräldrar, och de med utländsk bakgrund tystnade för att sedan utebli. Trots goda intentioner 

så lyckades man inte nå de som kanske var i störst behov av utbildningen, och som man helst 

av allt önskade att nå.  

Det här resonemanget, att trots att man i verksamheten förespråkar och eftersträvar 

integration, väljer att göra tvärtom, nämligen att välja ut en exklusiv grupp och ge riktade 

insatser mot just denna grupp, innebär en form av segregation. Informanterna är dock överens 

om, och förefaller trygga i, att detta är ett framgångsrecept för just integrationen.   

”Och det som inte fungerar är om man är analfabet, för då står man 

så långt ifrån och då får man ha en annan typ av undervisning. Så är 

det i gruppen för de med missbrukserfarenheter också, att man aldrig 

hade gått i samtal på öppenvården om man hade haft en liten bebis, 

utan det är ju så att samtalen eller stödet får komma till de som 

behöver det. Och så underlättar vi på olika sätt, och så bygger vi 

kring föräldraskap.”  

Missbruksgruppen som refereras till i citatet ovan är även denna en grupp som kännetecknas 

av en viss exklusivitet i urvalsprocessen. Deltagarna har alla någon form av erfarenheter av 

missbruk, antingen eget tidigare missbruk eller som närstående till någon med 

missbruksproblem, och är nyblivna eller blivande föräldrar. Gruppen träffas varje vecka och 

en kurator från kommunens öppenvårdsmottagning kommer och leder gruppsamtalen. En av 

grundidéerna bakom gruppen går att finna i citatet ovan, nämligen att dessa föräldrar inte 

skulle sökt upp öppenvården för stöd, kanske av rädsla för att socialtjänsten ska göra 

omfattande ingripanden i deras familj, kanske av skam eller av andra orsaker. Genom att 
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stänga ute andra föräldrar, som inte har de här erfarenheterna, så skapar man en arena där det 

istället går att nå dessa individer som annars skulle vara mycket svåra att nå.  

Organiserandet av dessa grupper, och rekryterandet av medlemmar till dem, har trots sitt 

segregerande anslag ett visst stöd i både litteraturen. Taylors (1999) förespråkande av en 

särartspolitik tangerar tänkandet kring dessa grupper, och även Madsen (2006) idé om 

integration genom social differentiering kan kopplas dit. Även i aktuell forskning uttrycker 

Barma, Laferrière, Masseé-Mourneau och Vincent (2017) samt Spratt (2003) stöd för att se på 

integration om en mer komplex process innehållande flera steg, vara ett kan vara att särskilja 

grupper åt i syfte att underlätta integrationsarbete med marginaliserade grupper.  

7.8 Kulturkompetens 

I aktuell debatt och diskussion görs ofta en automatisk koppling mellan kultur och invandring 

och integration, i den meningen att vissa kulturella yttringar och preferenser medföljer ens 

ursprung. Men jag vill vidga begreppet en aning till betydelsen kultur som socialt överförda 

levnadsmönster, och därmed lämna kopplingen till enbart biologiskt eller etniskt ursprung till 

förmån för en rymligare tolkning som också innefattar levnadsvillkor och sociala 

omständigheter.  

I arbetet med dessa grupper med särskild inbjudna medlemmar fann jag ett mönster avseende 

hur man arbetade för att överbrygga vissa kulturella skillnader som annars kunde riskera att 

leda till misslyckande. I informanternas berättelser nämndes unisont betydelsen av personer 

som var innehavare av vissa kompetenser vilka ansågs nödvändiga för att tolka mellan de 

anställda på familjecentralen och gruppernas medlemmar. Dessa bärare av kulturkompetens 

ansågs som nyckelpersoner för den integrerande delen av familjecentralens verksamhet.  

Att tolka mellan de olika kulturerna (de anställda och exklusivt utvalda gruppmedlemmarna) 

innebar att översätta mellan olika språk, men inte bara detta. Det innebar också att, till en viss 

grad, översätta de kulturella skillnaderna. Avseende ABC-gruppen med somaliska 

småbarnsmammor så innebar det att förmedla en svensk syn på barnuppfostran och 

föräldraskap, inte i syfte att nedvärdera somaliskt föräldraskap och uppvärdera svenskt, utan 

snarare i syfte att förbereda mammorna på vad det svenska samhället ser som viktigt rörande 

barn och barns villkor. För detta ändamål rekryterades en person med somaliskt ursprung men 

med god kännedom i det svenska språket och det svenska samhället, fortsättningsvis kallad 

kulturöverbryggare.  
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”Det är ju väldigt bra när man kan ha med någon kulturöverbryggare 

[min beteckning] som kan hjälpa till att översätta och förklara. Så det 

räcker ju med ett språk i taget. Eftersom vi har en väldigt stor grupp 

som blir väldigt glada, det tycker det är så bra det här.”  

”Det är mycket bättre med en kulturöverbryggare [min beteckning] 

som förklarar… den hör ju liksom diskussionerna och den behöver ju 

inte vara så saklig och säga exakt vilka ord som används, utan mer i 

det stora hela så. Så det har fungerat jättebra.” 

Kulturöverbryggaren assisterade gruppledarna i undervisandet av de somaliska mammorna 

och kunde översätta inte bara orden utan kunde också, genom sin grund i de båda kulturerna, 

ge mammorna en djupare förståelse för de kulturella skillnaderna och därmed förebygga 

missförstånd och avvisande av främmande idéer kring barnuppfostran. Kort sagt, 

kulturöverbryggaren minskade avståndet mellan svensk och somalisk syn på barnuppfostran 

och föräldraskap.  

”Vi har pratat med kulturöverbryggaren [min beteckning], hon har 

förklarat att det är svårt för dem hör i Sverige för barnen kommer 

hem och säger en sak och mammorna är inte ute i samhället så 

mycket, så de får inte kunskap riktigt om hur de ska göra och hur de 

ska bemöta när barnen kommer hem och säger att ”alla har mobiler 

nu”. Och mammorna vet inte riktigt om det stämmer. Sen har det 

också varit att barnen kommit hem och hotat att ”om inte vi får göra 

så, så kommer socialen och tar barnen”. Det har varit lite farhågor 

så, lite. Att man inte vet riktigt vad som förväntas. Hur ska jag vara 

förälder i Sverige, det är svårt. Men jag tror att det var detta mötet 

som inledde processen.” 

Den här kulturkompetensen, som här representeras av en kulturöverbryggare, har en 

dubbelverkande funktion i de grupper den finns närvarande. Utöver tolkandet av språk och 

kulturella yttringar från gruppledarna till de somaliska mammorna, så sker även motsvarande 

handlingar åt andra hållet. Kulturbäraren tolkar de somaliska mammornas frågor och 

kommentarer, men ger också en vidare bild av somalisk kultur och tänk kring de aktuella 

frågorna som diskuteras. Det uppstår sålunda möjligheter till samtal kring skillnader och 

likheter mellan de olika kulturernas syn på barnuppfostran och föräldraskap, vilket enligt 
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informanterna, skapar en väldigt positiv och glad stämning vilket i sin tur ses som en 

förutsättning för lärande och förhoppningsvis en lättare integration i det svenska samhället.  

”Men det är ju en vinst åt båda håll förhoppningsvis. För 

kulturöverbyggaren kan ju förklara även för oss då, hur… på ett annat 

sätt.” 

Kulturöverbyggaren tycks dessutom ha ytterligare en inte helt obetydlig funktion, nämligen 

att ge legitimitet åt de gruppledarna och åt de anställda på familjecentralen. Min tolkning av 

informanternas berättelser kring kulturbäraren blir att denne genom sin närvaro ger ett 

godkännande, en legitimitet, åt de anställda på familjecentralen, på det sätt att om denne, som 

t.ex. från Somalia, tycker att de anställda är ok så blir det också lättare för de somaliska 

mammorna i gruppen att tycka att de anställda är ok.  

I gruppen där föräldrar med erfarenheter av missbruk fanns inte kulturbärare närvarande på 

motsvarande sätt som i ABC-gruppen. I stället fanns en kurator från kommunens öppenvård 

med, samt socionomen från familjecentralen. Jag har ingen uppfattning om gruppledarnas 

egna erfarenheter av missbruk, vilket om detta fanns skulle kunna ge motsvarande 

kulturkompetens eller legitimitet som kulturöverbryggaren i ABC-gruppen gör. Men det går 

ändå att göra jämförelser, menar jag. Dels avseende rekryteringen av gruppmedlemmarna, där 

man, på samma sätt som i ABC-gruppen, vänder sig till småbarnsföräldrar med likartade 

erfarenheter och behov, och som annars troligen skulle bli helt utan förebyggande insatser. 

Men även kring kulturkompetensen. Kuratorn och socionomen besitter kunskap i missbruk 

och missbrukets effekter på individer och familjer, men också i hur man stödjer och hjälper 

individer och familjer till ett hälsosammare liv. Jag menar att detta kan ses som en form av 

kulturöverbryggning, med en fot i den marginaliserade gruppen där missbrukare och anhöriga 

ofta hamnar, och en fot i det omgivande majoritetssamhället, och därför någorlunda 

jämförbart med ABC-gruppen.  

Slutsatsen blir sålunda att kulturkompetens kan se ut på olika sätt, och den behöver inte givet 

innebära att kulturöverbryggaren själv tillhör den etniska grupp man ska arbeta med, eller att 

man själv har egna erfarenheter av missbruk, eller psykisk ohälsa som skulle kunna vara en 

annan målgrupp. Det kan givetvis underlätta i vissa sammanhang, men min poäng är att 

kulturkompetensen även kan erhållas via utbildning, erfarenhet och stor kännedom om de 

kulturer man ska överbrygga avståndet mellan.  
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7.9 Flexibilitet och aktuella behov 

På frågan varför familjecentralen har just en grupp för somaliska småbarnsmammor svarar 

informanterna att det helt enkelt beror på att de har, och har haft en tid, en stabil grupp av 

regelbundna besökare från Somalia, och där de anställda har uppfattat en efterfrågan från 

dessa att få en föräldrautbildning av något slag. Informanterna beskriver också att de uppfattar 

det som lätt och smidigt att förändra deras verksamhet efter de behov som är aktuella för 

tillfället.  

Flera studier påvisar just vikten av flexibilitet som viktig faktor för att lycka med såväl 

generellt interprofessionellt arbete (Lindencrona & Johansson Blight, 2005; Williams & 

Sullivan, 2007) och som särskilt viktigt i arbetet med marginaliserade grupper poängteras 

vikten av verksamhetens anpassning efter de lokala behoven (Daniels & Edwards, 2012).  

Ett annat lokalt och aktuellt behov som informanterna identifierat, och som kom upp i de 

flesta intervjuerna, berörde närvaron/frånvaron av pappor på familjecentralen. 

Familjecentralen beskrev som en slags fristad för de här somaliska mammorna, ett ställe där 

de fick vara utan sina män och umgås med andra mammor.  

”Männen träffas ju ganska mycket tillsammans, egentligen. 

Kvinnorna träffas bara här. Och det blir lite deras arena. Det är inte 

så att det blir konstigt på det viset när det kommer en man, för det 

kommer svenska pappor i grupperna 0-6 år, och det är helt ok. Men, 

deras egna män är inte här. ” 

Hör uppstår en konflikt mellan att vara en familjecentral för alla, och samtidigt locka hit de 

som kanske är i störst behov av att besöka familjecentralen. Informanterna berättar att i den 

här stadsdelen är andelen pappor på familjecentralen betydligt lägre än på andra öppna 

förskolor, eller familjecentraler, som är belägna i stadsdelar eller städer med starkare 

socioekonomisk profil. Informanterna uttrycker en lätt motsträvighet mot att försöka locka 

fler pappor generellt till familjecentralen, och då speciellt de somaliska papporna. Min 

uppfattning är inte att detta baseras på någon aversion mot pappor, det ska tydliggöras, utan 

att det helt enkelt är en del i det dilemma som verksamheten ställs inför i sitt hälsofrämjande 

integrationsarbete.  

”Vi har ju försökt. Men det är ju en utmaning, så är det ju. För 

mammorna vill ju inte att de ska komma hit.” 
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Att på det här sättet indirekt exkludera papporna knyter an till föregående styckes resonemang 

och slutsatser, och kan också kategoriseras som en form av integration genom exklusivitet, 

dvs. att välja bort några för att nå vissa andra.  

7.10 Kunskapsluckan 

Fallstudier kan vara en del i ett induktivt bildande av teorier eller hypoteser, där en studie ses 

om ett självständigt experiment som, tillsammans med andra självständiga studier/experiment 

i samma forskningsområde, leder fram till att en kunskapslucka minskar och att en teori eller 

en hypotes bildas eller framträder (Eisenhardt & Graebner, 2007; Esaiasson, 2003).  

I stycket 5.3 redogjorde jag för den kunskapslucka jag identifierat under genomgången av 

litteratur och tidigare forskning. Utifrån föreliggande studies resultat menar jag att min 

ambition att bidra till krympandet av denna kunskapslucka visade sig vara rimlig och möjlig 

att uppnå. I och med att studien lyckas besvara de ställda forskningsfrågorna så finns det nu 

mer aktuell kunskap än tidigare angående interprofessionellt hälsofrämjande arbete som sker 

i uppsökande, förebyggande och relationsskapande syfte, och min förhoppning är att studien 

ska kunna användas i fortsatt teori- och hypotesbildning i detta ämne.  

Jag menar att den kunskap som föreliggande studie tillför kretsar kring att vägen till 

integration av marginaliserade grupper mycket väl kan behöva ta omvägen via exklusiva 

grupper, eller segregation om man så vill. Att särskilja ut en grupp individer i behov av 

särskilt stöd och kunskapslyft i syfte att de senare på egen hand lättare ska ta plats i det 

omgivande samhället är ett sätt som kan förväntas möta viss kritik. Detta då det kan ses som 

en särbehandling av en grupp framför andra grupper. Det uppsökande, förebyggande och 

relationsskapande kan således innebära att vissa andra måste avskiljas för att de i störst behov 

ska kunna nås. Studien ger också vissa andra slutsatser, t.ex. kring organisering av de olika 

professionerna, men min uppfattning är att just detta, som jag benämner integration genom 

exklusivitet, är det min studies största bidrag till ökad kunskap och minskad kunskapslucka.  
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8. Diskussion  

Denna studies syfte har varit att undersöka hur professionella inom familjestödjande 

verksamheter arbetar i och för att etablera och underhålla hälsofrämjande integrationsinsatser 

för utlandsfödda föräldrar. Tillhörande frågeställningar har handlat dels om hur 

organiseringen på den aktuella arbetsplatsen understödjer sådana insatser, samt hur arbetet tar 

sig konkreta uttryck.  

Fokuseringen på utlandsfödda föräldrar, hälsofrämjande insatser och integrationsfrämjande 

arbete kan tveklöst kopplas till socialpedagogiken och till det sociala arbetet, utifrån dessa 

områdens karaktär. Socialpedagogiken handlar till stora delar om att lyfta marginaliserade och 

grupper ur exklusion och denna studie handlar till stora delar om just detta.  

Integration är ett ämne som berör många och som väcker människors diskussionslust. Vad 

som egentligen fungerar som integrationsfrämjande insatser är givetvis oerhört svårt att 

sammanfatta i ett sådan här examensarbete. Dels för att det är ett omfattande ämnesområde 

och dels för att det inte finns endast ett svar eller en modell som kan implementeras på 

integrationsfrämjande insatser. Svaren på utmaningarna varierar med stor sannolikhet 

beroende på vem eller vilka som ska integreras, vad dessa ska integreras i och i vilket syfte. 

Samt inte minst, vad är integration? Jag har i tidigare teoridiskussion närmat mig begreppet 

integration med avsikt att problematisera det i relation till examensarbetets syfte och 

frågeställningar, och då ur konflikten mellan den likvärdighetspolitik som förespråkas av 

vissa, och den särartspolitik som förespråkas av andra. Konflikten kokar ner, i min mening, 

till frågan om man kan integrera genom att segregera? Är det möjligt att integrationen 

underlättas av att vi inte blandar olika kulturer eller sociala bakgrunder, åtminstone inte i ett 

initialt skede?  

Såväl litteratur som forskning för fram idén om att om allt för heterogena grupper bildas i 

integrationsfrämjande åtgärder så kommer några att undvika att delta i insatserna. Resultaten i 

denna studie ligger i linje med dessa idéer. Informanternas berättelser om deltagare som inte 

deltar/närvarar när de upplever sig vara i någon slags underläge vittnar om just denna 

integrationssvårighet. När sedan grupperna omdefinierades från allmänna till särskilt riktade 

så steg såväl deltagarnärvaro som engagemanget. Informanterna beskrev hur de somaliska 

mammorna med glädje såg fram emot gruppträffarna, och deras frågor om det skulle erbjuda 

fortsättningskurser så småningom.  
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”De tycker det är så viktigt det här. De kan vara liksom pirriga på 

förmiddagen när de är här, för att det är kurs senare. De har fått 

material som de har fått med sig och det är pärmar och grejer. De är 

stolta att de går på kurs. Det är jätteroligt att se.” 

Så det förefaller som att när de somaliska mammorna alltså får bilda sin egen grupp så ökar 

både deltagande och engagemang, och utbildningens innehåll blir både relevant och lärorikt 

för dem. Man kan säga att det således föreligger goda förutsättningar för att just den här 

gruppen, vid dessa tillfällen, i hög grad nås av ett hälsofrämjande integrationsarbete.  

Vad är det som är integrerande i att en homogen grupp går en gemensam utbildning?  Jag 

menar att det genom utbildningen sker ett slags kunskapslyft. De olika varianter av 

föräldrautbildningar som ges runtom i landet, där Alla Barn i Centrum är en variant, anses 

överlag har vissa hälsofrämjande effekter, så även om gruppen är homogen så ökar den 

deltagarnas kunskaper och ger därmed förutsättningar för dem att hjälpa sina barn till en god 

hälsa. Min tolkning av detta kunskapslyft är att det sedan ger dessa mammor ett ökat 

självförtroende och en ökad kunskap vilket sedan minskar tröskeln till att delta i det 

omgivande samhället. Kunskapslyftet blir då ett steg mot ökad integration, ett kunskapslyft 

som troligen inte hade inträffat om gruppsammansättningen varit fortsatt heterogen.  

Men det tycks också som det finns en annan faktor som bidrar till de somaliska mammornas 

närvaro och entusiasm, nämligen frånvaron av de somaliska papporna. Studien kommer fram 

till att det finns en överhängande risk att man förlorar en del av mammorna om man lyckas 

locka till sig alltför många pappor, och då i synnerhet somaliska pappor. Mammorna har på 

familjecentralen fått en fristad som uppenbarligen innebär att de åtnjuter något som de annars 

har svårt att åtnjuta.  

Hur ska familjecentralen förhålla sig till detta? I familjecentralens övergripande mål är tydligt 

formulerat att det är hela familjens livssituation som ingår i det hälsofrämjande arbetet. Om 

papporna inte deltar, hamnar de då inte kunskapsmässigt efter avseende deras barns hälsa och 

utveckling? Svaret är inte givet och jag själv gör ingen bedömning av familjecentralens 

hanterande av detta dilemma, men jag kan konstatera att det är ett dilemma som förr eller 

senare kan komma att behöva adresseras.  

Hypotetiskt sett skulle en lösning kunna vara att skapa en grupp för enbart somaliska pappor, 

utifrån samma resonemang som man skapat gruppen för de somaliska mammorna. Gör den 

exklusiv, rekrytera kulturkompetensen och sätt igång.  
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Jag hade en förhoppning om att denna studies resultat skulle kunna vara generiska i den 

meningen att det går att översätta slutsatserna till andra verksamheter med marginaliserade 

grupper. Jag menar att det finns förutsättningar för att lyckas med denna föresats. Jag har 

tidigare nämnt Williams och Sullivan (2007) som menar att i planeringen av insatser riktade 

mot marginaliserade grupper så är noggrannhet, kreativitet och innovationsförmåga centrala 

delar för att lyckas. Med andra ord, det behöv både kunskap och mod. För det första menar 

jag att den studerade familjecentralen visar prov på detta genom de delar av verksamheten 

som jag jag fått förmånen att studera och senare försökt beskriva i detta examensarbete. 

Kunskapen speglas av hur mycket av deras organisering kring arbetet tycks överensstämma 

med aktuell forskning kring framgångsrikt interprofessionellt arbete. Modet i att ändå välja 

bort papporna, eller snarare kanske välja att inte fokusera så starkt på att rekrytera dem till sin 

verksamhet. Och av detta finns det saker att lära. Nämligen att välja bort en grupp kan vara att 

premiera en annan, och resultatet kan bli att några blir ”lyfta” istället för inga. Man måste 

kanske börja någonstans, eller som en av informanterna uttrycker det: 

”Vi är ju nöjda. Det är ju helt emot det som är samhället i övrigt, men 

vi är ju väldigt nöjda med att mammorna kommer hit och att de 

känner förtroende här. Nej, jag vet inte hur det hade sett ut om det 

hade kommit pappor.” 

Jag avslutar med att jag har gott hopp om att det här sättet att tänka och organisera 

hälsofrämjande integrationsarbete ska kunna utvecklas på flera områden än just det i studien 

beskrivna.  Jag använder begreppet integration i betydelsen av att sänka trösklarna för 

marginaliserade grupper att bli fullvärdiga medlemmar i ett demokratiskt samhälle, med all 

vad det innebär av skyldigheter, rättigheter och deltagande på alla nivåer, och så syftar jag på 

alla marginaliserade grupper och inte bara de utlandsfödda som denna studie har kommit att 

fokusera på. Integration kan ske genom exklusivitet, helt enkelt.  

”Har man bara börjat i en liten grupp så är det lättare att komma ut i 

de stora grupperna sedan.” 

”Ju mer jag lär mig desto mer inser jag hur lite jag vet”, lär Sokrates ha sagt. Följaktligen 

saknas inte idéer om vad som skulle kunna forskas vidare kring, utifrån mina slutsatser i 

denna studie. Jag är väldigt nyfiken på hur man skulle kunna genomföra motsvarande 

föräldrautbildning med somaliska pappor i syfte att öka integrationen. Vidare skulle jag också 

vilja undersöka om mina slutsatser, att tillvägagångssättet med ett särartspolitiskt angreppsätt 

kan fungera i ett arbete med andra grupper, så som t.ex. föräldrar med psykisk sjukdom eller 
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med intellektuella funktionsnedsättningar, och om resultat skulle bli framgångsrikt. Slutligen 

skulle jag förstås vilja veta hur utfallet blev för gruppdeltagarna i föreliggande studie. Ledde 

det till en ökad integration och till förbättrad hälsa? En uppföljande studie kring detta skulle 

kunna vara något för ett kommande examensarbete på grundnivå, eller varför inte om jag själv 

väljer att studera vidare på avancerad nivå.  
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