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SAMMANFATTNING 

Studiens syfte var att beskriva och analysera familjevägledares professionella 

förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Semistrukturerade 

intervjuer genomfördes med fem olika familjevägledare, yrkesverksamma på tre olika 

familjecentraler i en mellanstor kommun i Sverige. För att analysera intervjumaterialet har 

Giddens resonemang om moderniteten, Paynes resonemang om det sociala arbetets 

systemteoretiska tänkande samt Paynes kritiska perspektiv på socialt arbete, utgjort studiens 

teoretiska referensram. Resultatet visar att familjevägledarnas upplevda utmaningar är 

interkulturella möten, komplexa familjeförhållanden och ökad digitalisering. För att hantera 

dessa, innehar familjevägledarna inre och yttre handlingsberedskap, som utgör det 

professionella förhållningssättet. Inre handlingsberedskap innebär personliga erfarenheter, 

kunskaper samt inställning och synsätt gentemot föräldrar. Yttre handlingsberedskap 

innebär uttalade strategier såsom lösningsfokuserat arbetssätt och principen om barns bästa. 

Familjevägledarnas handlingsberedskap är vägledande för dem i deras yrkesroll, där de i stor 

utsträckning är sina egna redskap. Möjliggörande faktorer som familjevägledarna identifierar 

är familjecentralen som arena och en ökad digitalisering. Resultatet visar att 

familjevägledningen, som socialt arbete, främst är reflexivt-terapeutiskt och inbegriper 

systemteoretiskt tänkande. Flera modernitetsaspekter analyseras i resultatet, då de yttrar sig 

i såväl föräldrar levnadsvanor som i familjevägledarnas förhållningssätt. Resultatet bekräftar 

tidigare studier, även om familjevägledaren som föräldrastödjande profession på 

familjecentraler, i nuläget inte tar allt för stort utrymme i forskningen.  

 

Nyckelord; familjevägledning, familjevägledare, familjecentral, professionellt 

förhållningssätt, föräldraskap.   
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ABSTRACT 

The aim of this study has been to describe and analyze family counselors’ professional 

approach and experiences of meetings with parents. Data, consisting of semi-structured 

interviews with five various family counselors, working in three different family centers in a 

middle county in Sweden, was collected.  To analyze the material of the interviews, the 

reasoning of Giddens about modernity, the reasoning of Paynes about the system theoretical 

thinking of social work, and Payne’s critical perspective of social work, have been used as the 

theoretical framework of the study. The result shows that the challenges family counselors 

experienced are intercultural meetings, complex family relationships and increased 

digitization. To be able to handle these challenges, the family counselors have interior and 

exterior form of preparedness for action, which is the professional approach. The interior 

form of preparedness implies personal experiences, knowledge and approach towards the 

parents. The exterior form of preparedness implies expressed strategies as solution-focused 

approach and the principle of children’s well-fare. The preparedness of actions, that family 

counselors have got, is a guide to them in their professional role, where they to a great extent 

are their own appliances. The enabling factors that the family counselors are identifying are 

the family center as an arena and an increased digitization. The results show that the family 

guidance as social work is mainly reflexive-therapeutic and includes system theoretical 

thinking. Several modernity aspects are being analyzed in the result, as they express 

themselves in both parental habits and in the family counselors’ professional approach. The 

result largely confirms previous studies, even if the family counselor as a family guide 

profession on family centers, currently is not emphasized in the research. 

 

Keywords; family guidance, family counselor, family center, professional approach, 

parenthood.  

 

 

 

 



Förord 

 

…Och vips så var det mars månad 2019! Den här tiden har varit omvälvande och minnesvärd 

på flera sätt och det känns näst intill högtidligt att i skrivande stund, formulera uppsatsens 

förord.   

Jag vill först och främst rikta ett stort tack till studiens respondenter som så öppenhjärtigt 

valde att delta i studien. Er insats har varit av stort värde. Självklart vill jag även tacka min 

handledare Maria Hopstadius, som med sitt brinnande engagemang har bidragit till många 

kritiska reflektioner. Ditt stöd har varit mycket betydelsefullt under denna process. Jag vill 

också passa på att ge ett stort tack till mina nära och kära som funnits där i vått och torrt. Ni 

har tröstat mig när jag varit som mest otröstlig och försökt förstå mig när jag varit som mest 

oförståelig, ni är guld värda.  

Det må låta klyschigt, men vill jag slutligen ge mig själv en klapp på axeln. Periodvis trodde 

jag inte att denna stund skulle komma. Med mitt grundläggande intresse för sociala frågor, 

fanns dock en ständigt glödande låga som aldrig helt slocknade. Kanske är det just därför 

som jag, med både sorg och glädje i denna stund, kan sätta punkt.  

 

Ellen Pettersson, 2019



INNEHÅLL 

1 INTRODUKTION .............................................................................................................1 

1.1 Bakgrund.................................................................................................................. 1 

1.1.1 Familjen i förändring ........................................................................................ 1 

1.1.2 Professionellt föräldrastöd ................................................................................ 2 

1.1.3 Familjecentralen ............................................................................................... 3 

1.1.4 Föräldrastödjande samtal ................................................................................. 3 

1.2 Syfte och frågeställningar ....................................................................................... 4 

1.3 Uppsatsens disposition .......................................................................................... 4 

2 TIDIGARE FORSKNING .................................................................................................5 

2.1 Krav på ökad förståelse för familjens mångfald .................................................... 5 

2.2 Nya arenor ................................................................................................................ 6 

2.3 Nya roller att hantera ............................................................................................... 7 

2.4 Nytt handlingsutrymme ........................................................................................... 7 

2.5 Vägledande principer i det familjeinriktade arbetet .............................................. 8 

2.6 Sammanfattande reflektion ..................................................................................... 9 

3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER ............................................................................ 10 

3.1 Modernitetsaspekter ..............................................................................................10 

3.1.1 Social reflexivitet .............................................................................................10 

3.1.2 Intimitetens omvandling ..................................................................................11 

3.1.3 Expertsystem, tid och rum ...............................................................................11 

3.2 Det sociala arbetets systemtänkande ...................................................................11 

3.3 Det sociala arbetets inriktningar ...........................................................................12 

3.3.1 Reflexiv-terapeutisk inriktning .........................................................................12 

3.3.2 Socialistisk-kollektivistisk inriktning .................................................................12 

3.3.3 Individualistisk-reformistisk inriktning ..............................................................12 

3.4 Sammanfattande reflektion ....................................................................................13 

4 METOD OCH DATAINSAMLING .................................................................................. 14 



4.1 Val av metod ...........................................................................................................14 

4.2 Materialinsamling och genomförande ..................................................................14 

4.2.1 Urval ...............................................................................................................14 

4.2.2 Missivbrev och intervjuguide ...........................................................................15 

4.2.3 Intervjuernas förfarande ..................................................................................15 

4.3 Analysmetod och analysförfarande ......................................................................16 

4.3.1 Tabell 1 ...........................................................................................................17 

4.3.2 Tabell 2 ...........................................................................................................17 

4.4 Förförståelse och kvalitetskriterier .......................................................................18 

4.4.1 Förförståelse ...................................................................................................18 

4.4.2 Studiens tillförlitlighet och giltighet ...................................................................18 

4.5 Forskningsetiska överväganden ...........................................................................19 

4.5.1 Informationskravet ..........................................................................................19 

4.5.2 Samtyckeskravet .............................................................................................19 

4.5.3 Konfidentialitetskravet .....................................................................................20 

4.5.4 Nyttjandekravet ...............................................................................................20 

5 RESULTAT OCH ANALYS ........................................................................................... 21 

5.1 Centrala utmaningar ...............................................................................................21 

5.1.1 Interkulturella möten – ”Det här blir ju värsta krocken för alla…” .....................21 

5.1.2 Komplexa familjeförhållanden – ”Dina barn och mina barn, hur orkar man?” ..22 

5.1.3 En tilltagande digitalisering – ”Tekniken har gått så snabbt…” ........................23 

5.2 Inre handlingsberedskap .......................................................................................24 

5.2.1 Erfarenheter och kunskap – ”Jag litar på det jag har med mig…” ....................25 

5.2.2 Inställning och synsätt – ”Man får vara öppen i sinnet…” ................................26 

5.3 Yttre handlingsberedskap ......................................................................................28 

5.3.1 Lösningsfokus och delaktighet – ”Jag gör föräldrarna till experter i rummet…” 28 

5.3.2 Barnets bästa – ”Så länge barnet inte far illa…” ..............................................30 

5.4 Möjliggörande faktorer ...........................................................................................30 

5.4.1 Arenan - ”Föräldrar vågar berätta, man vågar öppna sig” ................................31 

5.4.2 En tilltagande digitalisering – ”Inte ens i samma rum…” ..................................32 

6 DISKUSSION................................................................................................................. 33 



6.1 Resultatdiskussion .................................................................................................33 

6.2 Metoddiskussion ....................................................................................................35 

6.2.1 Etikreflektion ...................................................................................................38 

7 SLUTSATSER ............................................................................................................... 39 

REFERENSLISTA ............................................................................................................... 40 

BILAGA A - MISSIVBREV  

BILAGA B – INTERVJUGUIDE .............................................................................................1 

 

 

 

 

 

  

 



1 

1 INTRODUKTION  

 

Vi lever idag i en turbulent, svår och obekant värld. Vare sig vi vill det eller ej, 

måste vi idag hantera de möjligheter och risker en sådan verklighet ställer oss inför 

(Giddens, 2007, s.193). 

Citatet ovan pekar på en verklighet, som innebär såväl möjligheter som utmaningar och som 

vi på ett eller annat sätt måste förhålla oss till. Komplexiteten som citatet på ett målande sätt 

inringar, omfattar samhällets olika vardagslivsinstitutioner såsom bland annat familjer, 

föräldraskap och relationer. Familjen har i dag omvandlats och i tonerna av 

individualiseringen klingar en mångfasetterad bild av vad familj, föräldraskap och intima 

relationer innebär (Bäck-Wiklund, 2012). Förändringarna i familjelivet vittnar om en 

samhällelig förändring, vilken är förenlig med det som inledande citat gestaltar; hur ett 

förändrat familjelandskap där separationer och nya familjeformer blivit allt mer 

förekommande, vilka utgör en verklighet med nya utmaningar som står till samhällets 

förfogande. Med hänvisning till Giddens, kräver en obekant värld, med nya utmaningar och 

möjligheter, även nya förhållningssätt. Samtidens förändrade landskap för dagens familjer, 

innebär således förändrade villkor även för samhällets professionella, vilka har till uppgift att 

stötta och vägleda föräldrar. Hur samhällets föräldrastödjande professioner förhåller sig till 

och upplever ett förändrat familjeliv, utgör därmed det övergripande intresset för studien.  

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Familjen i förändring 

Länge betraktades den traditionella kärnfamiljen som den enda accepterade familjeformen, 

där mannen skulle försörja familjen och kvinnan skulle sörja för barn och hem (Bäck-

Wiklund, 2012). Under 1930-talets Sverige upptog staten ansvaret att omfördela inkomster 

mellan familjer med olika förutsättningar att försörja barnen, detta i och med en 

uppkommen oro för det låga födelsetalet. I takt med detta inleddes svensk modern 

familjepolitik, med en optimistisk syn på föräldrar och barn och som präglades av ledorden 

om att öka barns utrymme för lek och frihet (Littmarck, 2012). Under samma period infördes 

flera familjepolitiska reformer, såsom fri förlossningsvård och förebyggande mödra- och 

barnavård. I takt med förändringarna utvecklades de befintliga reformerna och nya insatser 

infördes, såsom riktlinjer för familjerådgivning år 1960 (Holgersson, 2008). 

Det förändrade samhällsklimatet under 1950- och 60-talet medförde en problematisering av 

den stereotypa kärnfamiljen. Kvinnor hade vid denna tidpunkt börjat inträda på 

arbetsmarknaden och i samhällslivet och samhällsdebatten började få en allt mer feministisk 

prägel (Bäck-Wiklund, 2012). Ett mer framträdande samtal kring anpassning av social 

omsorg för barnfamiljer, äldre och funktionsvarierade, ledde till utvecklad barnomsorg i 
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Sverige i ljuset av 1960-talets förändrade familjesyn. Bland annat infördes kravet att 

kommuner ska svara för förskoleverksamhet och skolbarnomsorg (Holgersson, 2008).  

Allmänna föräldrautbildningar som infördes under 1970-talet, innebar att 

förstagångsföräldrar skulle få information och råd om barn och barnuppfostran (Wissö, 

2012) och samhällsstödet började anpassas till nya familjeformer som växte fram (Bäck-

Wiklund, 2012). Föräldrautbildningarna kom under 1990-talet att benämnas ”stöd i 

föräldraskapet”, vilket skulle omfatta ett bredare samhällsstöd för föräldrar, i syfte att stärka 

deras trygghet i föräldrarollen under hela barnets uppväxttid. Det nya stödet i föräldraskapet 

skulle också innebära praktiskt och psykologiskt stöd i form av barnomsorg, 

fritidsverksamheter, service från socialtjänst och rådgivning av olika slag (Wissö, 2012).  

Idag finns en mångfald vad gäller familjeformer och parrelationer. En moderniserings- och 

individualiseringsprocess har bidragit till ökad möjlighet att utforma familjen efter egna 

önskemål och det är idag inte självklart hur en familj bör utformas. Tre av fyra familjer i 

Sverige består idag av föräldrar som lever ihop, genom samboförhållande eller äktenskap. 

Statistiken visar att antalet par som separerar har sjunkit under det senaste decenniet. Trots 

detta, är Sverige ett av de länder i Europa där flest människor separerar. Två av tio barn lever 

i en ekonomiskt utsatt familj, vilket domineras av familjer med ensamstående eller 

utrikesfödda föräldrar. Den ökade invandringen under de senaste decennierna, har lett till att 

det idag finns familjer med olika kulturella bakgrunder i Sverige. Detta innebär att 

traditioner, värderingar och normer skiljer sig åt från familj till familj, inte minst när det 

kommer till barnuppfostran och föräldraskap (Bäck-Wiklund, 2012). I och med lagändringar 

har även homosexuellt föräldraskap fått en ökad legitimitet i samhället, vilket är en 

ytterligare aspekt som talar för variationen av dagens familje- och relationsformer 

(Johansson, 2009).  

1.1.2 Professionellt föräldrastöd  

Enligt 5 kap. 3 § Socialtjänstlagen (2001:453), ska kommunen se till att personer i behov av 

att bearbeta samlevnadskonflikter i familj eller parrelation, förses med familjerådgivning. I 

enlighet med denna bestämmelse och med bakgrund mot Barnkonventionen, har Sverige 

som nationell stat skyldighet att erbjuda föräldrar stöd genom exempelvis 

föräldrarådgivning, för att främja goda förutsättningar för ett välfungerande föräldraskap. 

Det innebär att föräldrar och barn ska delges information om bland annat barnhälsovård, 

näringslära och tillförsäkras kunskap om barns rättigheter (SOU, 2008:131). 

År 2008 beslutade regeringen att införa en nationell strategi för föräldrastöd i Sverige. Detta 

skedde i syfte att vidareutveckla det befintliga föräldrastödet och det övergripande målet för 

strategin var att höja föräldrastödets kvalitet och tillgänglighet för alla föräldrar med barn 

under 18 år. Föräldrastödets syfte är att främja positiv utveckling hos barn, stärka föräldrar i 

sin föräldraroll och utveckla kunskapen om barns behov. Föräldrastödet ska fungera 

preventivt; främja skyddsfaktorer mot fysisk och psykisk ohälsa, skapa god relation mellan 

barn och förälder och därigenom öka deras välmående. Föräldrastödet ska grundas på 

frivillighet och anpassas efter föräldrars önskemål, behov och förutsättningar. Arenorna för 
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föräldrastödet är bland annat familjerådgivning, mödra- och barnhälsovården, 

familjecentraler och förskoleverksamheter (SOU, 2008:131).  

1.1.3 Familjecentralen 

Sedan 2008 har antalet familjecentraler ökat runt om i landet och idag finns de i 91 av 

Sveriges 290 kommuner. Flera är placerade i storstadsregionerna Stockholm, Göteborg och 

Malmö, men även i mellanstora kommuner såsom Linköping, Umeå, Eskilstuna, Jönköping 

och Norrköping. En familjecentral är en mötesplats för familjer i ett bostadsområde och 

rymmer flera yrkesgrupper under samma tak; mödra- och barnhälsovården, öppna förskolan, 

socialtjänst. Denna bas omfattar således tre huvudområden: hälsa, pedagogik och socialt 

arbete. Tjänster som erbjuds varierar beroende på bostadsområdets behov och övriga 

yrkesgrupper som kan arbeta på familjecentraler är familjerådgivare, läkare, fritidsledare och 

psykologer (Johansson, 2010). Familjecentralen bedrivs utifrån tvärfacklig samverkan, som i 

regel möjliggörs genom att kommun och landsting samordnar sina resurser (Socialstyrelsen, 

2008).   

Familjecentralens mål är genom helhetssyn på familjers livssituation, främja god hälsa och 

utveckling hos barn och föräldrar. Det sker bland annat genom att stärka det sociala 

nätverket, erbjuda lättillgängligt stöd och finnas som en nära mötesplats och som ett 

informationscentrum (Föreningen för familjecentralers främjande, u.å.). Familjecentralers 

vanligaste målgrupp är familjer med barn under 5 år, men kan även inriktas till familjer med 

barn upp till 18 år. I och med mödra- och barnhälsovårdens program till småbarnsfamiljer 

och blivande föräldrar, finns utrymme att nå alla barn och föräldrar som på ett eller annat 

sätt är i behov av föräldrastöd eller som vill delta i familjecentralens aktiviteter. 

Familjecentralerna kan delas upp utifrån serviceinriktad familjecentral och särskilt inriktad 

familjecentral. I den förstnämnda arbetar socialtjänsten endast förebyggande med 

universellt preventionsarbete; stödet inriktas mot alla föräldrar för att minimera risker och 

bygga upp skyddsfaktorer. I den sistnämnda har socialtjänsten rollen som 

myndighetsutövare, arbetar med biståndsbedömda insatser till familjer och 

preventionsarbetet är främst selektivt; föräldrastödet inriktas till familjer i riskzon som är i 

behov av mer omfattande insatser (Socialstyrelsen, 2008). 

1.1.4 Föräldrastödjande samtal 

Föräldrastödet vid en familjecentral kan tillämpas bland annat genom olika former av 

samtal; enskild stöd- och vägledning, par- och familjesamtal, förebyggande 

familjerådgivning. Föräldrastödjande samtal på en familjecentral utgör en viktig del av det 

förebyggande föräldrastödet. Att tidigt erbjuda föräldrar stöd i form av vägledande samtal, 

kan hjälpa dem att stärka deras egna resurser och tackla svårigheter på egen hand. Samtalen 

kan även bidra till att både utvidga och stärka familjens omgivande nätverk och de 

professionella får möjlighet att uppmärksamma familjers behov (Perdahl, 2009). Enskilda 

samtal på en familjecentral ges vanligtvis av socialtjänst som arbetar förebyggande 

(Socialstyrelsen, 2008). 
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1.2 Syfte och frågeställningar 

Bakgrunden kartlägger och bekräftar både familjens förändrade samhällsposition under det 

senaste århundradet, familjepolitikens utveckling som kommit att anpassa föräldrastödet till 

föräldrar i Sverige och hur dagens föräldrastöd tillämpas på olika arenor, såsom på 

familjecentralen. I egenskap av blivande socionom, är frågor om relationer inom 

vardagslivets olika institutioner, av intresse för mig. Jag finner det därför intressant att söka 

förståelse för familjevägledares sätt att förhålla sig till ett förändrat familjelandskap. 

Forskningsambitionen är att bidra med ökad förståelse för denna profession, för såväl 

forskningsområdet, som för det sociala arbetets fält.   

Syftet med studien är att beskriva och analysera familjevägledares professionella 

förhållningssätt samt deras erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Med 

familjevägledare avses i denna studie professionella som arbetar föräldrastödjande med 

föräldrautbildningar och enskilda samtal, på en familjecentral eller familjecentralsliknande 

verksamhet. Genom kvalitativa intervjuer med yrkesverksamma familjevägledare ämnar 

studien besvara nedanstående empiriska frågeställningar: 

1. Vilka utmaningar går att identifiera inom dagens familjevägledning? 

2. Vilken handlingsberedskap upplever familjevägledare att de har i mötet med 

föräldrar?  

3. Vilka möjliggörande faktorer går att identifiera inom dagens familjevägledning? 

1.3 Uppsatsens disposition  

Uppsatsen innehåller sju avsnitt. Introduktionsavsnittet består av inledning, bakgrund 

uppdelad i tre underrubriker, beskrivning av studiens syfte och frågeställningar samt 

dispositionsbeskrivning. Efterföljande avsnitt innehåller en sammanställning av tidigare 

forskning, vilken avslutas med en reflektion. Det tredje avsnittet redogör för studiens 

teoretiska utgångspunkter, vilken likaså avslutas med en reflektion. Därefter följer 

metodavsnittet innehållande metodbeskrivningar och motiveringar av bland annat 

urvalsmetod, analysmetod och kvalitetskriterier. I avsnittet därefter redovisas resultatet i en 

integrerad analys, tematiskt uppdelad. Det näst sista avsnittet är diskussionen som inleds 

med en sammanställning och tydliggörande gällande besvarandet av syfte och 

frågeställningar. Detta följs av en resultatdiskussion samt metoddiskussion, innehållande en 

etikreflektion. Uppsatsens sista avsnitt består av slutsatser med förslag på vidare forskning 

inkluderat.  
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2 TIDIGARE FORSKNING  

Följande forskningsöversikt syftar till att skapa en överblick över studier, som 

problematiserat familjevägledande professioner i relation till ett nytt familjelandskap. 

Forskningsartiklar och avhandlingar har inhämtats via databaser som Sociological Abstract, 

Archival Journals, SwePub och Sage Publications. De mest användbara sökorden har varit: 

family therapy, family support, family social work, extended family, stepfamily och family 

forms. Sökningarna skedde initialt via Mälardalens Högskolas databas Primo, i syfte att 

utforska återkommande databaser och tidskrifter. Sökorden var då allomfattande, vilket 

genererade forskningsartiklar från flera olika fält, från det sociala arbetets fält till det kliniska 

familjeterapeutiska fältet. Inkluderingskriterierna var: expertgranskade artiklar eller 

godkända avhandlingar och fokus på den familjeinriktade professionen eller 

familjecentralen. För att göra forskningsöversikten övergripande har både nationella och 

internationella forskningsartiklar sammanställts. Det tycks dock finnas tendenser som talar 

för att forskning, med familjecentralen i fokus, i högst utsträckning är nationell eller 

skandinavisk.  Det gick att se hur utvalda artiklar och avhandlingar hade skilda teoretiska 

ingångar och perspektiv samt forskningsfrågor, därför utgörs forskningsöversikten av en 

sammanställning av det som anses relevant i studiernas konklusioner. Sammanlagt har 

tretton studier i form av artiklar och avhandlingar sammanställts. Utkristalliserade teman i 

dessa är: Krav på ökad förståelse för familjens mångfald, Nya arenor att söka stöd, Nya 

roller att hantera, Nytt handlingsutrymme och Vägledande principer i det familjeinriktade 

arbetet. Avsnittet avslutas med en sammanfattande reflektion om studiernas likheter och 

skillnader samt vilka insikter om forskningsfältet, de bidragit med till denna studie. 

2.1 Krav på ökad förståelse för familjens mångfald 

En rad studier identifierar de utmaningar som familjeinriktade professioner kan ställas inför 

i sin yrkesutövning. Dessa utmaningar betonar på olika sätt vikten av förståelse för den 

kulturella kontexten som dagens familjer befinner sig i. I Lindskovs (2011) artikel presenteras 

resultatet från en kvalitativ studie med professionella och föräldrar anknutna till en svensk 

familjecentral. Resultatet visar att familjecentralens professionella kan ställas inför 

utmaningar, vad gäller interkulturella möten. Å ena sidan behöver de förhålla sig till 

kulturella särdrag bland familjerna de möter, å andra sidan behöver de professionella bejaka 

likheter oavsett kulturell bakgrund, exempelvis hur en graviditet i regel är något universellt.  

Liknande utmaning återfinns i resultatet av en kvalitativ studie av Söderbäck och Ekström 

(2014), vilken bygger på BVC-sjuksköterskors erfarenheter av hälsovägledning för somaliska 

familjer. Studien pekar på en tvetydig situation för hälsovägledarna. Detta då de söker 

förståelse för andra kulturer och vilka lärdomar de kan dra av dessa, samtidigt som de bär 

ansvaret att ge de somaliska föräldrarna tydlig information om hur ett gott föräldraskap 

regleras enligt svensk lag och vilka konsekvenser ett lagöverskridande kan innebära. Den 

professionella hälsovägledaren behöver ta sig tid att främja förståelse för föräldrasituationen 

och vara lyhörd för såväl föräldrarnas livserfarenheter och behov, som för deras kulturella 

bakgrund. Detta för att främja en relation med föräldrarna, som kan underlätta den fortsatta 
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dialogen och samarbetet med dem. Resultatet talar även för de somaliska föräldrarnas 

bristande tilltro till hälsovägledningen och dess utformning, som bidrar till att föräldrarna i 

fråga undanhåller viss information. Detta reducerar i sin tur möjligheten för hälsovägledarna 

att skapa sig en helhetsbild över familjens behov.  

Att en ökad kulturell mångfald tenderar att utmana familjeterapeuter, då kulturellt betingade 

värderingar och erfarenheter inte alltid överensstämmer med familjeterapeutens, beskrivs i 

Sporakowskis studie (1988). Den lyfter fram betydelsen av professionellas förmåga att 

bemöta familjer med skilda behov, utifrån ett mångkulturellt förhållningssätt och att utveckla 

metoder som kan vägleda de professionella i bland annat interkulturella möten. Ett annat 

resonemang av Sporakowski (1988) är hur ogifta par mer sällan vänder sig till äktenskaps- 

eller familjeterapeuter än gifta par, då det finns en kunskapslucka vad gäller 

utomäktenskapliga parrelationer. I detta avseende påpekas hur vägledning för ogifta par i 

större utsträckning ges i religiösa eller utbildningssammanhang, vilket understryker vikten 

av ökad medvetenhet och kunskap hos familjeinriktade professionella om olika behov i såväl 

den allmänna, som i den professionella kontexten.  

Moderna familjers komplexitet belyses av Ahlborg (2008), vars avhandling bygger på en 

kvalitativ analys av intervjuer, med vuxna skilsmässobarn. Bland annat visar studien att 

definitionen av familj inte är något statiskt, utan situationsberoende. Denna parentes blir 

relevant i relation till de utmaningar som forskningsartiklarna beskriver att professionen står 

inför att hantera. Bland annat Rosiks (2014) studie beskriver utmaningar som professionella 

ställs inför i sin yrkesutövning. Där dras slutsatsen att västvärldens ökade legalisering av 

samkönade äktenskap tenderar att utmana religiösa och konservativa familjeterapeuters 

moraliska ståndpunkter, vilka bör överskuggas av en professionalitet med förståelse för 

mångfald och komplexitet i familje- och parrelationer. En studie som styrker föregående är 

Knudson-Martin och Laughlin (2005), som menar att en central utmaning för det 

familjeterapeutiska fältet är att integrera ett könsneutralt och mångkulturellt perspektiv i 

praktiken och åskådliggöra hur makt och kön utspelas på olika sätt beroende på den 

kulturella kontexten.  

2.2 Nya arenor  

Dagens föräldrar söker i högre utsträckning stöd och råd via internet eller sociala nätverk, 

vilket belyses av Plantin och Daneback (2009) i en litteraturstudie. Ett sätt att förklara denna 

förändrade inställning till att söka stöd, är enligt forskarna samhällsförändringar och en ökad 

individualisering. En ökad internetanvändning medför fördelar för både föräldrar och för 

familjestödjande professioner, då det möjliggör för professionella att nå fler grupper, 

inklusive de föräldrar som föredrar anonymitet i sitt sökande efter råd och stöd. 

Internetanvändningen belyses av forskarna (2009) också som en möjlig ingång för 

professionella att utveckla sitt familje- och föräldrastödjande arbetssätt. 
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2.3 Nya roller att hantera 

Förändringar i dagens samhälle påverkar den familjevägledande professionens roll och dess 

förväntningar, vilket framkommer i forskningen. Familjecentralens funktion har idag 

utvecklats till en ”modern välfärdsarena”, byggandes på frivillig samverkan mellan 

professionella och föräldrar. Samtidigt förväntas de professionella beakta barnets bästa och 

vara lyhörd för att upptäcka eventuella riskfaktorer hos barn. Detta framför Lindskov (2011) 

och påpekar hur den familjeinriktade professionsrollen dels fungerar som en expertroll, för 

att ge råd och stöd, dels vägledande med syfte att främja god relation till föräldrar. Denna 

rollhantering kräver således ständig balansgång (a.a.). En annan studie som pekar på den 

familjeinriktade professionsrollens komplexitet, är Ahlborg (2008), som beskriver att vissa 

skilda föräldrar med kommunikationssvårigheter vänder sig till medlare i form av psykologer 

eller familjeterapeuter, i syfte att skapa en förhandlingsarena. 

Ytterligare en studie som avspeglar komplexitet i familjeinriktat arbete och som tydliggör hur 

den familjeinriktade professionsrollen är beroende av den aktuella samhällskontexten, är 

Studsrøds, Ellingsen, Muños Guzmán, Mancinas och Espinozas (2018) fokusgruppsstudie 

genomförd med socialarbetare från Chile, Mexiko och Norge. Studien pekar på en gemensam 

nämnare som majoriteten av socialarbetarna lyfter som deras viktigaste arbetsuppgift; bejaka 

barns bästa. Det betonas dock en differens gällande socialarbetarnas förhållningssätt; de 

chilenska och mexikanska socialarbetarna hänvisar främst till barnets sociala nätverk, de 

norska socialarbetarna hänvisar främst till statens samhällsansvar att skydda barn. De tre 

ländernas olika välfärdssystem problematiseras i studien, samt huruvida välfärdsregimen i 

länderna möjliggör eller begränsar utrymmet till familjeinriktat socialt arbete.  

En studie som pekar på yrkesrollens positiva förändring, är Bing och Abrahamssons (2011) 

studie om socialt förebyggande arbete på familjecentraler. Resultatet ger uttryck för hur 

yrkesverksamma socionomer på familjecentraler, upplever att yrkesrollen blivit mer 

dynamisk, vilket belyses som fördelaktigt för det föräldrastödjande arbetet. Liknande 

resonemang återfinns i Bings m.fl. (2011) enkät- och intervjustudie genomförd med 

familjecentralers olika yrkesgrupper. Studien beskriver socionomers upplevelse av att inneha 

en förtroenderoll för föräldrar. Kontrasterande forskning är Söderbäcks och Ekströms studie 

(2014), som beskriver de professionella hälsovägledarnas känsla av otillräcklighet i mötet 

med somaliska föräldrar.  

2.4 Nytt handlingsutrymme  

I Bing och Abrahamssons (2011) studie om familjecentraler, belyses socionomers upplevelse 

av ökat handlingsutrymme. Studien beskriver även socionomers upplevelse av ökade 

möjligheter till förstärkt barnperspektiv. Det förklaras genom familjecentralens utformning, 

där samverkan mellan olika grupper möjliggörs och ger utrymme till att uppmärksamma 

barns behov och eventuella riskfaktorer. Även Bing m.fl. (2011) beskriver hur 

familjecentralens professionella upplever tillgången till andra yrkesgrupper och deras 

kunskap, som fördelaktig. Det kan bidra till att skapa en helhetsbild över familjer och 

möjligheten till kunskapsutbyte mellan olika professioner.  
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2.5 Vägledande principer i det familjeinriktade arbetet  

Forskning belyser vikten av att arbeta utifrån frivillighet, lösningsfokus och lättillgänglighet 

på familjecentraler och att stärka föräldrars egna resurser så att de kan återta makten över 

sin situation. Detta genom främjande av samarbetsrelationer med föräldrar, snarare än 

expert-klientrelationer. Resonemanget belyses av Bing och Abrahamsson (2011) vars studie 

vidare ger uttryck för hur professionellas helhetsperspektiv på familjer, kan möjliggöra 

förståelse för föräldrars livsvärld och barnets behov. Liknande resonemang återfinns i 

Morris, White, Doherty och Warwicks (2015) kvalitativa vinjettstudie om socialarbetares 

uppfattningar om familj och föräldraskap. Studien lyfter vikten av det familjeinriktade 

arbetets främjande av föräldrars delaktighet och stärkandet av deras egna resurser, för att 

hitta konstruktiva problemlösningar. Även Bing m.fl. (2011) lyfter betydelsen av 

familjecentralens hälsofrämjande arbete och vikten av att stärka blivande föräldrar och 

småbarnsföräldrar i sin roll och förmågan att finna egna problemlösningar. Förenligt med 

föregående studier är Mancinis och Orthners (1988) något äldre studie, vilken beskriver hur 

förändringar i familjelivet bidragit till nya utmaningar för familjestödjande professioner att 

hantera. Studien belyser den familjestödjande professionens betydelse, i en tid då familjen 

står i förändring och då professionell familjevägledning, som synliggör behov och upptäcker 

möjliga lösningar, aldrig varit viktigare. 

En annan vägledande princip lyfts i Studsrøds m.fl. (2018) studie, som beskriver hur 

socialarbetare från olika länder vägleds av principen om att beakta barns bästa. Även i 

Söderbäcks och Ekströms (2014) studie framkommer hur hälsovägledare i mötet med 

somaliska föräldrar, ständigt avväger hur de ska bejaka kulturella olikheter, samtidigt som de 

ska ge tydlig information om barns rättigheter. 

En ytterligare princip, som vägledande för det familjeinriktade arbetet, uttrycks i Papernows 

(2018) studie. I studien betonas vikten av ett systemteoretiskt tankesätt inom familjeterapin 

för att förstå familjen och dess komplexitet och hur familjemedlemmar interagerar utifrån 

familjesystemets strukturer. Perspektivet menar Papernow även är gynnande för inkludering 

av styvföräldrar och styvsyskon i systemet. Att söka förståelse för familjers komplexitet och 

beakta hur familjer påverkas av strukturer, är ett förhållningssätt som framkommer även i 

Söderbäcks och Ekströms (2014) studie. I studien belyses vikten av att i mötet med somaliska 

föräldrar vara lyhörd för deras erfarenheter, dra lärdomar av dessa och därav främja en god 

dialog med föräldrarna. Även Sporakowski (1988) lyfter systemets betydelse inom det 

familjeterapeutiska fältet. En familj ingår i många olika system och Sporakowski 

understryker vikten av involvering när det gäller släktmedlemmar, vänner, allmänna och 

privata nätverk, för att terapeuten ska förstå familjekontexten och koordinera sin vägledning 

utifrån den.  
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2.6 Sammanfattande reflektion  

Den del av forskningsfältet jag närmat mig, åskådliggör en rad utmaningar som 

familjeinriktade professioner kan stöta på. Ett flertal studier belyser interkulturella möten 

som utmanande för professionen (se Lindskov, 2011; Söderbäck & Ekström, 2014; 

Sporakowski, 1988), medan andra lyfter komplexiteten i det moderna familjelivet som 

utmanande (se Rosik, 2014; Papernow, 2018; Mancini & Orthner, 1988). 

En reflektion är att studierna, med olika familjeinriktade professioner i fokus, tycks lyfta 

liknande utmaningar, se exempelvis Lindskovs (2011) och Papernows (2018) studie. En 

annan reflektion är att ett förändrat familjeliv med ökad komplexitet, avspeglas i flera 

studier, äldre - se exempelvis Sporakowski (1988), såväl som nyare - se exempelvis Papernow 

(2018). En tredje reflektion är hur forskningsartiklarna i hög utsträckning är kvalitativa. En 

möjlig tolkning, är att studiernas syfte att undersöka professionellas upplevelser eller 

erfarenheter, är förklaringen till studiernas kvalitativa ansatser. Detta kan också ses som att 

familj som fenomen, är kontextberoende till den grad att kvantitativa ansatser inte skulle 

kunna fånga upp dessa förändringar och upplevelser, utifrån professionellas perspektiv.  

Ytterligare en reflektion är hur forskningsartiklarna, med familjecentralen i fokus, inte har 

familjevägledare som studieobjekt, utan snarare familjecentralens professionella generellt 

sett. Därav fångar ingen av forskningsartiklarna det urval som denna studie avser att 

undersöka. Med hänsyn till bakgrunden om familjecentralers etablering under 2000-talet, 

kan detta tänkas bero på att arenan är relativt ny på fältet. Studier med familjecentralens 

olika professioner i fokus, har ändå bidragit till många insikter, då dessa åskådliggör på vilket 

sätt familjecentralens professionella skiljer sig från andra familjeinriktade professioner, 

exempelvis familjeterapeuter. Det har bidragit till en ökad förståelse för på vilket sätt 

familjecentralens utformning, är en del av det förebyggande och föräldrastödjande arbetet. 

Sammantaget bidrar redovisade studier till en bild över hur den familjeinriktade 

professionen tidigare berörts i forskningen och vilka centrala aspekter i fråga om den, som 

lyfts. Med föreliggande studie, vill jag utvidga förståelsen för den familjevägledande 

professionen och därmed bidra med nya insikter för detta forskningsfält.  
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3 TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER  

Studiens teoretiska referensram utgörs av teoretiska utgångspunkter, vilka jag hämtat 

inspiration ifrån olika håll. Studiens problemområde är ett förändrat familjeliv som den 

familjevägledande professionen ska förhålla sig till och hantera. Teoretiska utgångspunkter i 

denna studie tas bland annat ifrån Giddens modernitetsaspekter, vilka varit fruktbara för att 

problematisera det moderna familjelivet, men även professionens förhållningssätt. Begrepp 

hämtade från Giddens som varit användbara är social reflexivitet, intimitetens omvandling, 

expertsystem och tid och rum. Inspiration har även inhämtats från det systemteoretiska 

tänkandet, som emellertid utgör grunden för familjeinriktat arbete. Systemteorins uppkomst 

under 1970-talet fick stor betydelse för familjeterapin, då den möjliggjorde ett 

helhetsperspektiv på familjen som socialt system, med medlemmar i samspel med varandra 

(Payne, 1997). Payne är en teoretiker som låter sig inspireras av olika systemteorier och ger 

en helhetsbeskrivning av systemteorin i relation till socialt arbete, därför används hans 

perspektiv som huvudsaklig källa. Det systemteoretiska perspektivet kan tänkas bidra till att 

sätta professionen i ett yrkessammanhang, men även möjliggöra teoretisk förståelse för 

systemtänkandets betydelse inom familjevägledningen. Slutligen har Paynes 

socialkonstruktionistiska syn på socialt arbete och dess tre huvudinriktningar tillämpats, då 

dessa kan bidra med ett kritiskt perspektiv gällande innebörden av att som professionell 

befinna sig på ett föränderligt yrkesfält, vilket därmed kan placera professionen i en 

yrkeskontext.  

3.1 Modernitetsaspekter  

Moderniteten utgörs av bland annat ökad globalisering och individualisering och politiken 

står inför nya frågor såsom social rättvisa, familjeliv och kulturell identitet. Förändrade 

livsvillkor som samtiden medför innebär en förändring i hur individer formar sitt liv och sin 

självuppfattning. En framförallt tilltagande individualisering, menar Giddens är 

utgångspunkten för flera av samhällets förändrade villkor (1991/1997).  

3.1.1 Social reflexivitet  

En ökad individualisering ställer individen inför en rad olika livsval, där ett ökat 

kunskapsflöde medför kravet om ständiga reflektioner. Förmågan att reflektera över sitt eget 

öde blir central, vilket Giddens (1990/1996) benämner som social reflexivitet, vilken 

existerar på både institutionell och individuell nivå. Genom att ständigt förvalta inhämtade 

kunskaper och reflektera över dessa bidrar det till en samhällelig organisering och 

förändring. Kravet på omvärldsreflektioner och ständiga livsval utgör basen för 

modernitetens familjeliv och förändrade relationssyn.  
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3.1.2 Intimitetens omvandling 

Människor handlar inte längre efter tradition. Den sociala reflexiviteten gör att de snarare 

reflekterar över traditioner och uppsatta normer. Exempelvis äktenskapet var tidigare en del 

av traditionen. Idag gifter sig människor snarare av egen vilja, än av tradition. Denna 

reflexivitet och avtraditionalisering förklarar Giddens (1992/1995) som en utgångspunkt för 

förändrade familjeförhållanden. Idag har den traditionella familjeformen upplösts allt mer 

och definitionen av familj och relation, är inte självklar. I det förmoderna byggde familjen på 

exempelvis familjeförsörjning, i det moderna bygger familjen istället på sexuell attraktion och 

behov av intimitet. Sex har därmed frikopplats från reproduktionssyftet och exempelvis 

preventivmedel har möjliggjort sexuell frigörelse. Intimitetens omvandling innebär vidare en 

förändring vad gäller sexualitetens och kärlekens natur. Idealet om evig kärlek har upplösts 

allt mer och ersatts med konfluent kärlek byggd på frivillighet, vilken kan förklara ökningen 

av skilsmässor och separationer. 

3.1.3 Expertsystem, tid och rum  

En annan utmärkande aspekt för moderniteten menar Giddens (1990/1996), är 

institutionernas bundenhet till tillit för expertsystem, de system som bygger på professionell 

expertis och som strukturerar den sociala och materiella miljön som människor lever i.  

Reflexiv kunskap strukturerar samhället efter tilliten till expertisen och dess trovärdighet. 

Tilliten till abstrakta system, såsom expertsystem, är i det moderna samhället en del av 

vardagslivet och präglar individers samhällssyn. Tilliten som individer känner till 

expertsystemen präglas således av erfarenheter och kunskap, förmedlade genom exempelvis 

massmedia. Att känna tillit till system bygger således på att expertkunskapen är hållbar och 

sann. En annan aspekt av moderniteten är varandet över tid och rum. Människor är allt mer 

frånvarande från platsen, oberoende av interaktion, ansikte mot ansikte. 

3.2 Det sociala arbetets systemtänkande  

Det sociala arbetets systemteoretiska tänkande är influerat av både den generella 

systemteorin och den ekologiska systemteorin, men utgår främst ifrån den generella 

systemteorin med synsättet att alla individer och organismer ingår i system och subsystem, 

som i sin tur är en del av supersystem. Det systemteoretiska tänkandet bidrar med ett 

helhetsperspektiv, vilket andra teorier ofta tenderar att bortse från och som därför gjort 

systemteorin så framgångsrik i det sociala arbetet (Payne, 1997). Information om klientens 

omgivning och sociala sammanhang är eftersträvansvärt för att kunna genomföra 

bedömningar inom socialt arbete. Payne (2015) beskriver dock socialarbetares brist på 

holistiskt förhållningssätt. Tendensen är att se familjen som egen social enhet och den 

faktiska omgivningen i form av världssamhälle och strukturer som individen lever i, beaktas 

sällan (a.a.). 

Det sociala arbetets systemteoretiska tänkande uppmärksammar interaktionen mellan 

individ och omgivning, istället för att se individerna som problembärande i sig. Det sociala 
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arbetets huvuduppgifter utifrån ett systemteoretiskt perspektiv är; hjälpa människor att 

utifrån sin förmåga lösa egna problem, skapa goda interaktioner människor emellan och 

mellan människor och olika system för att möjliggöra tillgång till systemets resurser, främja 

social förändring, ge praktisk hjälp (Payne, 1997).  

3.3 Det sociala arbetets inriktningar  

3.3.1 Reflexiv-terapeutisk inriktning 

Inom denna inriktning ligger fokus på att främja välbefinnande hos individer och samhällets 

olika grupper och nätverk. Detta sker genom att stärka individers egenmakt och främja egen 

gynnsam utveckling. Fokus ligger på självförverkligande, förändring och utveckling. Denna 

form av socialt arbete är av reflexiv karaktär och i centrum står individen som ska stärkas och 

utvecklas (Payne, 1997).   

3.3.2 Socialistisk-kollektivistisk inriktning 

Inom denna inriktning sker ett sökande efter förändring och stöd till samhällets utsatta 

individer, genom kollektivt samarbete i syfte att främja deras resurser och egenmakt. 

Samhällseliten ses som maktutövare med störst innehav av samhällsresurser och som 

därmed agerar i egensyfte. Istället för strävan efter individens självförverkligande, som är 

centralt inom reflexivt-terapeutiskt synsätt, finns en övertygelse om att detta är omöjligt i och 

med förtrycket mot missgynnade individer, såvida det inte sker en social förändring (Payne, 

1997).  

3.3.3 Individualistisk-reformistisk inriktning 

Denna inriktning kan betraktas i skenet av välfärdssamhällets serviceinriktade hållning 

gentemot utsatta individer. En effektivisering av det sociala arbetet, kan genom detta synsätt 

ske genom att möta och anpassa servicen till individers behov. Främjandet av samhällelig 

rättvisa anses rimlig och individens självförverkligande betraktas som möjlig genom sociala 

förändringar. Detta ses dock som orealistiskt, eftersom individuella förändring är det som det 

sociala arbetets praktik i regel fokuserar på (Payne, 1997).  

Varje huvudinriktning belyser det sociala arbetets mål, men lyfter också upp kritiska aspekter 

gentemot de andra perspektiven. Det finns dock vissa gemensamma drag, exempelvis de två 

förstnämnda inriktningarna, som fokuserar på förändring och utveckling. Samtidigt 

fokuserar det första och sistnämnda perspektivet på individen istället för den sociala 

omgivningen. På så sätt innehåller dessa inriktningar element som på olika sätt kompletterar 

varandra (a.a.).  
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3.4 Sammanfattande reflektion  

Redovisade modernitetsaspekter utgör inspirationskällan till denna studie, då de klarlägger 

en samtid, som i modernitetens namn, är komplex. Detta bidrar till en problematisering av 

professionen på ett förändrat fält, med nya utmaningar och möjligheter att förhålla sig till. 

Det sociala arbetets systemtänkande, är en annan teoretisk utgångspunkt som kan bidra med 

förståelse för de system som professionen befinner sig och interagerar i, samt hur samspelet 

kan yttras mellan föräldrar och familjevägledare. Även synliggörandet av hur 

systemteoretiskt tänkande implementeras i familjevägledningen, möjliggörs av denna 

teoretiska utgångspunkt. Det systemteoretiska perspektivet kan i sin tur förenas med 

modernitetsaspekter såsom expertsystem, där professionen agerar expert och som på olika 

sätt ingår i och interagerar med andra subsystem och supersystem. De tre kritiska 

perspektiven på och inriktningarna inom socialt arbete, syftar till att synliggöra 

familjevägledningen i bemärkelse av socialt arbete och som på så sätt sätter professionen i ett 

yrkessammanhang. Förhoppningen är att de teoretiska utgångspunkterna kan komplettera 

varandra, möjliggöra en utvidgad ram för analysen och därmed bli användbara analytiska 

verktyg. Ramen kan ses omfatta olika nivåer. Detta då modernitetsaspekter framförallt talar 

för samhälleliga förändringar, systemteoretiska perspektivet kan belysa professionens 

yrkeskontext och familjevägledningens systemteoretiska tänkande, samt perspektiven på 

socialt arbete som kan synliggöra familjevägledarna i bemärkelse av socialarbetare. 
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4 METOD OCH DATAINSAMLING  

4.1 Val av metod  

Denna studie använder sig av en kvalitativ forskningsmetod, vilket anses lämpligt då syftet är 

att beskriva och analysera respondenters upplevelser och erfarenheter och tolka meningen i 

deras beskrivningar. Kvale och Brinkman (2014) lyfter den kvalitativa forskningstraditionen 

och dess syfte att förstå världen eller fenomen ur respondentens perspektiv och därmed 

skapa mening i dess erfarenheter och upplevelser. Det finns flera kvalitativa metoder, 

däribland semistrukturerad intervju som denna studie använder sig av. Studien har ett 

abduktivt förhållningssätt, vilket enligt Alvesson och Sköldberg (2008) innebär att forskaren 

utgår ifrån både empiri och teori. Utifrån det abduktiva förhållningssättet kan teori inspirera 

och bredda vägen för att upptäcka mönster eller fenomen, som sedan i växelverkan med 

empiri succesivt omtolkar varandra, justeras och förfinas (a.a.). I denna studie sker det med 

utgångspunkt i det moderna samhällets föränderlighet, vilket kan stödjas av moderna 

samhällsteoretiker. Med avstamp i en teoretisk förförståelse och i och med det abduktiva 

förhållningssättet, har en medvetenhet förelegat om vilka empiriska iakttagelser som kan 

uppstå och på vilket sätt dessa kan både förenas och motsäga tidigare teorier. 

4.2 Materialinsamling och genomförande   

Semistrukturerade intervjuer har genomförts med fem olika yrkesverksamma 

familjevägledare, fördelade på tre familjecentraler eller familjecentralsliknande verksamheter 

i en mellanstor kommun i Sverige.  

4.2.1 Urval 

Med grund i studiens kvalitativa ansats, har ett snöbollsurval tillämpats för att få tillgång till 

respondenter som på bästa sätt kan bidra till att besvara studiens syfte och frågeställningar. 

Snöbollsurval innebär att forskaren försöker få kontakt med en individ eller en mindre grupp 

individer, relevanta för forskningsfrågan, för att sedan hänvisas vidare till ytterligare 

relevanta respondenter. Snöbollsurval är både en form av bekvämlighetsurval och 

målinriktat urval; forskaren väljer tillgängliga respondenter som uppkommer genom 

initierade kontakter, samtidigt som målet att finna respondenter relevanta för 

forskningsfrågan är det eftersträvansvärda (Bryman, 2011). Snöbollsurvalet skedde initialt 

genom kontakt med en studiekamrat, som genomfört sin praktikperiod på en familjecentral. 

Syftet var att genom kontakten få upplysning och information om familjecentraler och dess 

yrkesverksamma, i den valda kommunen. Genom denna kontakt fick jag uppgifter om två 

familjevägledare på en familjecentral, vilka senare kontaktades via telefon och delgavs 

information om studiens syfte och förfrågan om att delta. Eriksson-Zetterquist och Ahrne 

(2015) beskriver att tillvägagångssättet i ett snöbollsurval sker genom att forskaren vid en 

första intervju frågar respondenten om namn på andra villiga respondenter. Studiens 
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tidsram omöjliggjorde detta tillvägagångssätt. Istället sökte jag redan vid det första 

telefonsamtalet med respondenterna, efter andra respondenter som de hänvisade till. Detta 

resulterade i kontakt med sammanlagt fem respondenter fördelade på tre olika 

familjecentraler.  

4.2.2 Missivbrev och intervjuguide  

Ett missivbrev utformades och mailades cirka en vecka före avtalad intervjutid, till samtliga 

respondenter, med en påminnelse om studiens syfte. I mailet framkom praktisk information 

om tid och plats samt varför respondenternas deltagande var värdefullt. De teman som 

intervjuerna skulle beröra, beskrevs även kortfattat.  Vid intervjutillfället tilldelades 

respondenterna ett utskrivet missivbrev, intervjun inleddes med en muntlig genomgång av 

missivbrevets innehåll och muntligt samtycke inhämtades. Missivbrevet innehöll även 

information om hur studien förhåller sig till de forskningsetiska principerna, se bilaga A.  

Den inledande delen av semistrukturerade intervjuguiden innehöll bakgrundsfrågor och 

definitionsfrågor. Därefter följde frågor utifrån tre teman; familjevägledning i praktiken, 

upplevelsen av mötet med familjer, upplevelsen av den egna yrkesrollen. Intervjuguiden 

avslutades med två frågor vars betoning på betydelse och framtid, syftade till att avrunda 

intervjun på ett naturligt sätt, se bilaga B. Frågorna följde en ordning som kändes logisk för 

intervjun. Detta kan stödjas av Bryman (2011) som menar att intervjuguiden bör skapas efter 

aktuella teman som följer varandra på ett naturligt sätt, även om ordningsföljden kan ändras 

under samtalet. Intervjuguidens frågor bör formuleras efter forskningssyftet, ha ett begripligt 

språk och inte vara ledande. Bryman (2011) belyser även bakgrundsfrågors relevans för att 

sätta uttalanden i ett sammanhang. Därför formulerades till en början bakgrundsfrågor om 

respondenternas ålder, titel, utbildning och antal år i yrket. Dessa reviderades före den första 

intervjun, då ålder inte längre ansågs relevant för studiens syfte, eftersom antalet 

yrkesverksamma år ansågs ge en tillräcklig bild av respondenternas yrkeserfarenhet. På 

grund av litteraturens mångfaldiga användning av olika titlar, efterfrågades respondenternas 

yrkestitel för att klargöra vilken denna studie bör använda sig av. Bakgrundsfrågan om 

utbildning utformades i syfte att sätta respondenternas uttalanden i relation till eventuella 

förkunskaper från genomförd grundutbildning, vidareutbildning eller andra yrkesmässiga- 

eller akademiska kunskaper. Thurén (2007) menar att definitioner är viktiga att klargöra i 

vetenskapliga sammanhang, då samma begrepp kan användas med olika betydelser. Därför 

formulerades definitionsfrågor gällande begreppen ”familj” och ”förälder”, vilket även ansågs 

fördelaktigt för att stärka studiens begreppsvaliditet. 

4.2.3 Intervjuernas förfarande  

Samtliga intervjuer pågick mellan 50-60 minuter och genomfördes på respektive 

respondents arbetsplats. Den första intervjun hölls medvetet veckan före de andra 

intervjuerna för att hinna utvärdera eventuella brister i intervjuguiden och göra korrigeringar 

innan övriga intervjuer. Den första intervjun gav insikter i intervjuguidens användning och 

vilka frågor som eventuellt var överflödiga och kunde strykas. Emellertid skedde inga större 

korrigeringar. Det fanns ett tydligt behov av uppföljningsfrågor, då respondenterna skilde sig 
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åt i fråga om att tala fritt. Den semistrukturerade intervjuns utformning visade sig därför 

vara nödvändig. Den första intervjun gav en orientering i vilka teoretiska utgångspunkter 

som kunde vara användbara i studien, vilket i sig understryker studiens abduktiva 

förhållningssätt. Intervjuerna inleddes med frågor om familjevägledningen och dess 

innebörd, vilket i enlighet med Kvale och Brinkman (2014) är ett sätt att i början av en 

intervju tolkningsfritt sätta sig in i respondentens livsvärld. Med hänsyn till kraven som 

Bryman (2011) beskriver är viktiga att ta hänsyn till i en intervju, har dessa beaktats under 

studieprocessen. Intervjuguiden utformades i god tid före intervjuerna och i och med 

förarbetet om studieobjektet, förelåg en medvetenhet om intervjuns fokus. Samtliga 

intervjuer inleddes med en genomgång av missivbrevet och studiens syfte. Strax innan sista 

intervjufrågan påpekades att intervjun snart skulle avrundas, så att respondenten fick 

möjlighet att utveckla sina svar. Avslutningsvis tillfrågades respondenterna om de ville 

tillägga något eller om det fanns några funderingar.  

Under intervjuerna var det eftersträvansvärt att respondenterna skulle tala till punkt och att 

de inte skulle känna sig begränsade i samtalet. I och med detta gavs utrymme till att kunna 

ställa eventuella uppföljningsfrågor och sonderingsfrågor. Den semistrukturerade 

intervjuguidens teman möjliggjorde att intervjun kunde styras i rätt riktning och för att få 

respondenten att återkomma till relevanta ämnen. Frågornas ordningsföljd varierade dock 

som ett resultat av intervjuguidens öppenhet. Vissa teman tyckes locka fram ett intresse hos 

respondenterna som bidrog till spontana beskrivningar, vilket Kvale och Brinkman (2014) 

menar kan förekomma i intervjuer då respondenten tenderar att själv analysera sina 

intervjuuttalanden. 

4.3 Analysmetod och analysförfarande 

Med hänsyn till syftet att beskriva och analysera upplevelser utifrån respondenters 

perspektiv, syftas här till meningstolkning som betonar vad som sägs, snarare än hur det 

sägs.  Efter ordagrann transkribering av intervjumaterialet, genomlästes transkriberingarna 

upprepade gånger och anteckningar fördes. För att finna mening i intervjumaterialet, 

strukturerades det därefter för att bli överskådligt. Detta skedde genom dikotom 

kategorisering, vilket Kvale och Brinkman (2014) beskriver är en form av 

meningskoncentrering där långa intervjuuttalanden komprimeras och indelas till få enkla 

kategorier, vilka både kan vara förbestämda eller framväxande under analysen. Kategorierna 

benämndes: ”problemorienterade” och ”lösningsorienterade” och var delvis förbestämda i 

och med formulerade frågeställningar, de kom dock att modifieras under analysprocessen. 

Då kategorierna redan identifierats innan intervjun, genererade intervjuguiden rika 

beskrivningar av ämnen som kunde speglas i kategorierna. Analysarbetet visade dock att 

materialet inte var så dikotomt som antagits. Av den anledningen utmynnade materialet 

slutligen i tre övergripande kategorier med respektive huvudteman, förankrade i studiens 

syfte; ”problemorienterat” innehållande huvudtemat ”centrala utmaningar”, 

”lösningsorienterat” innehållande huvudteman ”inre handlingsberedskap” och ”yttre 

handlingsberedskap”, ”möjlighetsbaserat” innehållande huvudtemat ”möjliggörande 

faktorer”, se tabell 1. Dessa kategorier och huvudteman infördes i en tabell för att göras 
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överskådliga. Detta tillvägagångssätt kallar Bryman (2011) för ”framework” och är 

fördelaktigt vid uppdelning av datamaterial, såsom vid tematiseringar.  

Efter kategoriseringen började materialet tematiseras. Då fokus låg på meningstolkande, blev 

tematisk analys en självklar analysmetod att tillämpa. Genom identifiering och färgkodning 

av teman, markerades relevanta citat i respektive temafärg. En tabell skapades därefter med 

huvudteman, där de mest beskrivande citaten placerades in i matrisceller för respektive 

subteman. Tabellen gjorde materialet överskådligt och möjliggjorde jämförelser mellan olika 

respondenters utsagor.  Utkristalliserade subteman till respektive huvudteman strukturerade 

analysen på följande sätt: ”centrala utmaningar” innehållande tre subteman, ”inre 

handlingsberedskap” innehållande två subteman, ”yttre handlingsberedskap” innehållande 

två subteman, samt ”möjliggörande faktorer” innehållande två subteman, se tabell 2. I 

uppsatsens resultat- och analysavsnitt sker regelbunden citering från intervjuerna. 

Respondenterna har avidentifierats, men tillskrivits varsin siffra som redovisas för att 

möjliggöra konfirmering av resultatet och stärka studiens tillförlitlighet.  

4.3.1 Tabell 1 

 

Problemorienterat Lösningsorienterat Möjlighetsbaserat 

Centrala utmaningar Inre handlingsberedskap Möjliggörande faktorer 

 Yttre handlingsberedskap   

 

4.3.2 Tabell 2 

 

Centrala 

utmaningar 

Inre 

handlingsberedskap 

Yttre 

handlingsberedskap 

Möjliggörande 

faktorer 

Interkulturella 

möten 

Erfarenheter och 

kunskap  

Lösningsfokus och 

delaktighet  

Arenan 

Komplexa 

familjeförhållanden 

Inställning och synsätt  Barnets bästa Ökad 

digitalisering 

Ökad digitalisering    

Huvudteman  

  
  
  

  
  

 S
u

b
te

m
a

n
 

 

Kategorier 

 H
u

v
u

d
te

m
a

n
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4.4 Förförståelse och kvalitetskriterier   

För att möjliggöra kritisk diskussion om studiens kvalitet, redogörs här för min förförståelse 

och relevanta kvalitetskriterier. Jag väljer att ta fasta på Kvale och Brinkman (2014), vilka 

inte förkastar begrepp som reliabilitet, validitet och generaliserbarhet, men som 

omformulerar dessa för att bli relevanta för kvalitativ intervjuforskning.  

4.4.1 Förförståelse 

I allt meningsfullt tänkande finns en tolkning, vilket således innebär att tolkningen av fakta 

är beroende av ett perspektiv. I mötet med fenomenet som ska tolkas föreligger alltid en 

förförståelse; en färdig föreställning om hur ett fenomen ter sig. Det är viktigt att som 

forskare både vara medveten om och redogöra för sin förförståelse och vilket perspektiv som 

ligger till grund för den, för att ge utrymme för kritisk granskning. Redovisande av 

förförståelse blir därmed en form av kvalitetskrav (Larsson, 2005). Som forskare kliver jag 

inte förutsättningslöst in på detta fält, då jag har en förförståelse med mig som jag både 

bejakar och kritiskt beaktar. Förförståelsen i denna studie är huvudsakligen teoretisk, 

inspirerad av moderna samhällsteorier om familjeförändringar. Även tidigare forskning är en 

del av förförståelsen, som således kan betraktas som nödvändig för studiens 

problematisering. Kvale och Brinkman (2014) menar att förförståelse som utgångspunkt för 

ledande frågor i en kvalitativ intervju, inte nödvändigtvis behöver undvikas. Snarare lyfter de 

vikten av att erkänna förförståelsen och ge läsaren möjlighet att bedöma dess påverkan på 

forskningsresultatet.  

4.4.2 Studiens tillförlitlighet och giltighet   

Huruvida ett forskningsresultat kan reproduceras av andra forskare vid andra tidpunkter, 

handlar om studiens tillförlitlighet (Kvale & Brinkman, 2014). Tillförlitlighet kan delas upp i 

fyra delkriterier; trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, möjlighet att konfirmera. 

Trovärdigheten avgörs av hur väl studien genomförs i enlighet med uppsatta regler och att 

resultatet förmedlas till studiens respondenter för bekräftelse av korrekt tolkning. 

Överförbarheten avgörs av hur utförligt studieobjektet beskrivs, vilket kan ge underlag för att 

överföra resultatet till andra miljöer eller studieobjekt. Pålitligheten avgörs av hur utförligt 

forskningsprocessen beskrivs, exempelvis är motivering och beskrivning av urvalsmetod och 

analysmetod viktiga. Möjligheten att konfirmera avgörs av huruvida resultatet är opåverkat 

av forskarens personliga värderingar och således inte är manipulerat (Bryman, 2011). 

Huruvida det som ska undersökas är det som undersökts, att resultatet avspeglar fenomenet 

som studien syftar att beskriva eller analysera, handlar om en studies giltighet. Ett begrepp 

att ta hänsyn till för att mäta giltigheten är begreppsvaliditet, som handlar om att begrepp 

som tillämpas i studien är validerade och således bidrar till välgrundade tolkningar (Kvale & 

Brinkman, 2014).  

Såsom Kvale och Brinkman (2014) beskriver, är en återstående fråga efter bedömningen av 

en studies tillförlitlighet och giltighet, huruvida resultatet är generaliserbart eller inte. Ett 
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argument mot kvalitativa studiers möjlighet att generalisera, är det ofta begränsade urvalet 

som dessutom sällan uppkommit slumpmässigt. Det är därmed ofta svårt att generalisera 

studier vars empiriska material bygger på respondenters upplevelser, vilka i sin tur valts ut 

genom tillgänglighets- eller målinriktade urval (a.a.). Det föreligger således en medvetenhet i 

denna studie om att resultatet inte är generaliserbart av flera skäl: urvalet om fem 

respondenter är begränsat, har inte uppkommit slumpmässigt och är därmed inte 

representativt för familjevägledare som population, samt att studiens kvalitativa syfte med 

fokus på upplevelser försvårar generaliserbara resultat.  

4.5 Forskningsetiska överväganden 

Att göra forskningsetiska överväganden och beakta kortsiktiga och långsiktiga följder som 

forskningen kan få för undersökningspersonerna, är viktigt för att forskningen ska vara etiskt 

försvarbar. Individskyddskravet innebär att samhällets medlemmar har rätt till skydd mot 

otillbörlig insyn i deras liv, psykiska och fysiska övergrepp, kränkningar och förödmjukelse. 

Detta är konkretiserat genom fyra allmänna huvudkrav som kan vägleda forskaren under 

forskningsprocessen; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet, 

nyttjandekravet. Då de fyra allmänna forskningsetiska principerna är generellt formulerade 

finns det risk för eventuella luckor för etiska svårigheter i enskilda fall. Principerna är till för 

att vägleda forskaren och det föreligger därmed ett ansvar att med stöd av principerna 

tillämpa dem så att forskningen bedrivs etiskt (Vetenskapsrådet, 2002).  

4.5.1 Informationskravet 

Informationskravet innebär att respondenterna ska informeras om studiens syfte och 

tillvägagångssätt, respondenternas uppgift och villkor i studien, varför deras medverkan är 

relevant, samt information om deras frivillighet och rätten att avbryta sin medverkan. 

Information om att resultatet kan komma att offentliggöras ska även delges, samt 

kontaktuppgifter till projektansvarig och annan anknuten till institutionen, vilket i denna 

studie avser student och handledare. Informationen ska delges senast i samband med 

undersökningen, muntligen eller skriftligen (Vetenskapsrådet, 2002). Informationskravet 

har i studien beaktats då information tilldelats respondenterna skriftligen och muntligen, 

före och under intervjutillfället. I första telefonsamtalet med respondenterna beskrevs 

studiens syfte, att deltagandet är frivilligt och att en vecka före intervjun kommer ett 

missivbrev mailas innehållande mer information, se bilaga A.  

4.5.2 Samtyckeskravet  

Samtyckeskravet innebär att samtycke alltid ska inhämtas från studiens deltagare. En 

respondent har rätt att avbryta sin medverkan och omständigheterna kring inhämtade av 

samtycke bör övervägas noga utifrån aspekter som kan strida mot individskyddskravet 

(Vetenskapsrådet, 2002).  I denna studie finns inga omständigheter som talar för att särskild 

försiktighet bör iakttas, då urvalet består av professionella som förutsetts kunna tillgodogöra 
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sig given information. Därmed har det muntliga samtycket bedömts som tillförlitligt. Vidare 

har rätten att avbryta sin medverkan framkommit genom telefonsamtal, missivbrev, 

mailkontakt och muntligt vid intervjutillfället.  

4.5.3 Konfidentialitetskravet 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter ska behandlas konfidentiellt och förvaras 

så att de inte kan nås av obehöriga. Uppgifter som kan antas kränkande eller obehagliga för 

berörda, ska betraktas som etiskt känsliga och forskaren bör därmed underteckna 

tystnadsplikt om uppgifterna. Vidare ska personuppgifter inte kunna nås av obehöriga och 

materialet ska avidentifieras så att inga personuppgifter går att utläsa (Vetenskapsrådet, 

2002). I denna studie omfattas inte urvalet av respondenter med personuppgifter som 

betraktats som etiskt känsliga, därav har ingen tystnadsplikt undertecknats. Däremot har 

personuppgifter behandlats konfidentiellt, genom att de inte avslöjats för obehöriga och 

samtliga uppgifter, såsom adresser, namn, transkribering och ljudupptagning, har förvarats 

på enheter som inte är nåbara för obehöriga. Ljudupptagningarna från intervjuer har 

kasserats efter intervjumaterialet bearbetats, vilket även respondenterna informerats om via 

missivbrev och muntligt vid intervjutillfället. Vidare har respondenterna avidentifierats i 

resultatet, så att varken kommun, familjecentraler eller respondenter ska kunna härledas.  

4.5.4 Nyttjandekravet 

Nyttjandekravet innebär att insamlande av material endast får användas för 

forskningsändamål. Vidare får materialet inte användas för kommersiellt bruk eller andra 

icke-vetenskapliga sammanhang. Personuppgifter som insamlats i syfte för forskning får 

heller inte användas som underlag för åtgärder eller beslut med direkt påverkan på enskild, 

såvida den enskilde inte godkänner till det (Vetenskapsrådet, 2002). Respondenterna har i 

denna studie fått vetskap via missivbrev om att intervjumaterialet endast kommer användas i 

forskningssyfte, men även det färdiga resultatets eventuella offentliggörande.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



21 

5 RESULTAT OCH ANALYS 

5.1 Centrala utmaningar  

Ett genomgående tema i intervjumaterialet, är hur respondenterna uppger att de sällan kan 

förbereda sig för vilka föräldrar de ska möta. Vad gäller utmaningar som respondenterna 

identifierar, finns det variationer framförallt mellan familjevägledare från olika 

familjecentraler. Detta kan tolkas innebära att familjevägledningens utmaningar är kopplade 

till familjecentralens område. Sammantaget, går det ändå att urskilja tre centrala utmaningar 

i intervjumaterialet, som samtliga respondenter på ett eller annat sätt berör. 

5.1.1 Interkulturella möten – ”Det här blir ju värsta krocken för alla…” 

Att bemöta människor med annan kulturell bakgrund, som kan ha andra värderingar, 

erfarenheter, syn på föräldraskap och barnuppfostran, är något som lyfts i materialet. Vilka 

frågor föräldrar har, deras behov och det enskilda mötets utfall, kan kopplas till familjernas 

kulturella bakgrund. Utmaningen är bristande samsyn, som blir påtaglig i mötet med 

föräldrarna, vilket bland annat uttrycks på följande sätt: 

Om man kommer från Mellanöstern då har man ett annat tänk med barn och man 

släpper dem lösa när de är små och så drar man in dem när de blir stora. Vi gör ju 

tvärtom, vi håller i barn när de är små och så släpper vi dem lösa när de blir stora. Och det 

här blir ju värsta krocken för alla, både för oss som bodde här först och de som kommer, 

så vi snackar liksom om dem ”kolla de bara låter ungarna springa vind för våg” och de 

säger att ”åh gud de låter tonåringar vara ute hela nätter och de får allt (R2).  

Bristande samsyn tas inte endast i uttryck genom skilda synsätt på barnuppfostran, även 

olika syn på jämställdhet i parrelationer kan bli tydligt i interkulturella möten. En respondent 

beskriver att en del av uppdraget är att tidigt möta föräldrar i frågor om jämställdhet. Vid 

dessa tillfällen får föräldrar ta del av ett kompendium för att bedöma hur nöjda de är med 

arbetsfördelningen i hemmet. Detta menar respondenten har lett till att skilda synsätt på 

jämställdhet, blivit tydligt:  

Utrikesfödda som inte har varit här så länge de pratar om att man hjälper till alltså ”nej 

men jag hjälper”, jag kan liksom höra hur resonemanget går ”nej men jag hjälper min fru 

jättemycket” ”jaha så du hjälper? Alltså, är det någon skillnad mellan att hjälpa och känna 

att man delar på det? (R4).  

Interkulturella möten är samtidigt något, som flera respondenter uttrycker bidrar till krav på 

ökad förståelse, samtidigt som det bidrar med lärdomar för familjevägledarna:  

Jag har träffat jättemånga kvinnor som just beskriver det här att tar du av dig sjalen så 

blir du i din bekantskapskrets spottad på, du blir kallad hora och du har inga vänner kvar, 

så den står för mycket och det är inte så ”bara”. Sen är det ju många unga tjejer som ”ja 

men jag vill ha den för det är en del av min kultur” och då blir det ju något annat… (R1).  
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Citatet kan tolkas som att interkulturella möten bidragit till ökad förståelse hos 

familjevägledarna för kulturella särdrag, där erfarenheter av samtal om slöjbärande bidragit 

till en förståelse för dess komplexitet. Ovanstående citat illustrerar även i skenet av 

systemteoretiskt tänkande, vikten av förståelse för systemets strukturer och interaktioner. 

Det som framkommer i citatet kan även förstås som att familjevägledaren i fråga bejakar ett 

mångkulturellt perspektiv, som i detta avseende synliggör maktstrukturer och dess gråzoner. 

De resonemang som framkommer avseende interkulturella möten, speglar även tidigare 

studier som pekar på liknande dilemman (se Lindskov, 2011; Söderbäck & Ekström, 2014; 

Sporakowski, 1988). Materialet framhäver vikten av förståelse för omgivande strukturer, 

vilket är särskilt viktigt för familjevägledarna i fråga om att upptäcka barn som far illa i 

hedersproblematik. En respondent uttrycker detta som utmanande, då kulturella betingelser 

inte får utgöra underlag för kränkningar och fördomar:  

Jag tror att vi inte får vara så naiva, samtidigt som vi inte får kränka människor (R4).  

Citatet talar för familjevägledarnas pendling mellan att å ena sidan vara misstänksamma för 

att bejaka barns bästa, samtidigt som de ska behandla alla föräldrar respektfullt. 

Resonemanget kan förenas med Knudson-Martin och Laughlin (2005), vilka belyser det som 

utmanande för familjeterapeuter att åskådliggöra maktstrukturer i praktiken. Även vikten av 

förståelse för helheten och strukturers påverkan, återfinns i tidigare studier (se Lindskov, 

2011; Bing & Abrahamsson, 2011; Bing m.fl., 2011; Papernow, 2018; Sporakowski, 1988). 

Resonemanget kan även tolkas som ett systemteoretiskt tänkande, då vikten av helhetssyn på 

familjer och beaktandet av strukturers påverkan, möjliggör för familjevägledarna att 

upptäcka hedersproblematik, men bidrar även till reflektioner om hur makt kan utspelas i 

interkulturella möten. Samtidigt kan citatet förstås utifrån professionens reflexivitet, där de 

ständigt ställs inför reflektioner och val om hur de ska agera i det aktuella mötet.  

5.1.2 Komplexa familjeförhållanden – ”Dina barn och mina barn, hur orkar man?”  

En aspekt av dagens familjeliv, är hur moderna familjeförhållanden innebär en komplexitet, 

som enligt vissa respondenter försätter barn i en svår situation. Att förhålla sig till moderna 

familjekonstellationer och stora ombildade familjer och samtidigt beakta barnets bästa, är en 

utmaning i familjevägledarnas yrkesvardag. Detta utmålas av en respondent på följande sätt: 

En utmaning tycker jag är att möta de här konstellationerna av olika familjer, alltså det är 

riktigt halabalo vill jag säga. Alltså vi på den här sidan av världen som jobbar med det vi 

säger ibland ”vad är det vuxna håller på med?”. Alltså de skiljer sig, ja fine för det är 

normalt att man inte kommer överens, men så hoppar man in i nästa relation och så har 

den nya partnern ett äktenskap bakom sig, har barn och så bor man tre stycken och det är 

barn hit och barn dit och dina barn och mina barn och…hur orkar man? […] det är en 

utmaning ska jag säga dig, det är en utmaning för oss som jobbar med detta (R3). 

Bristande kommunikation mellan separerade föräldrar, är i sin tur en annan utmaning för 

familjevägledare då det försvårar de föräldrastödjande samtalen: 

Jag ritar upp han och hon och ”ja då var han gift med henne och de bor inte ihop, men de 

har tre barn och så är den liksom gift med någon ny och så de här barnen träffar alla de 
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barnen varannan vecka” och ja du förstår… ”nej men vi pratar inte alls med varandra och 

vi har ingen bra kommunikation”, då blir det ganska tungt (R2). 

Den utmaning som belyses av ovanstående citat, kan förenas med Ahlborg (2008) som pekar 

på liknande företeelse hos skilda föräldrar. Detta kan förstås utifrån ett systemteoretiskt 

perspektiv då nätverkskartan, som respondenten i citatet beskriver att den målat upp, 

representerar en strävan efter förståelse för systemet, dess olika medlemmar och aspekter. 

Ombildade familjer och komplicerade familjeförhållanden, är något som flera respondenter 

menar att de har stött på under många år. I fråga om dessa konstellationer, finns det dock 

resonemang som talar för en förändring som blivit allt mer tydlig under åren: 

Nya familjekonstellationer som vi då kallade för ”nya familjer”, de har funnits under hela 

den här perioden, men det har hänt nånting… hur ska jag säga, folk har liksom blivit 

galnare på något sätt. Det viktigaste är att man är kär och att man har hittat en ny partner 

[…] vuxna har blivit lite mer… egoistiska, det är min egen hypotes (R3). 

Citatet ger utrymme för tolkning utifrån Giddens resonemang om intimitetens omvandling 

och hur preferenser om attraktion och intimitetsbehov kommit att överskugga traditionella 

parrelationer, som bygger på ekonomiska och rationella motiv. En annan tolkning, är 

individualiseringsprocessen som ett recept för det som citatet beskriver; hur människor idag, 

i sin reflexiva process med fokus på självständighet och individuellt tänkande, kan uppfattas 

som egoistiska av omgivningen. 

5.1.3 En tilltagande digitalisering – ”Tekniken har gått så snabbt…” 

Ett annat tema som talar för en förändring som utmanar familjevägledare, är informationens 

ökade tillgänglighet i form av en tilltagande digitalisering. En central aspekt avseende detta 

som flera respondenter lyfter, är hur en stor del av de frågor som föräldrar idag har, 

behandlar ämnen som skärmtid:  

En vanlig fråga som föräldrar kommer med det är ju när deras barn spelar för mycket, det 

är jättemycket frågor kring det […] det fanns ju inte när man själv växte upp så det är ju 

sånt som genomsyrar och påverkar jättemycket och som skolpersonal tar upp. 

Förskolepersonal tar upp det att när barn ska skolas in, så äter de inte i början därför att 

föräldrar har satt upp telefonen varje gång de äter, så där är ett problem (R1).  

Respondenten som uttrycker ovanstående citat, väljer dock att tillägga att skärmtid och 

spelande sällan är den huvudsakliga orsaken till att föräldrar söker stöd, men vid samtalet 

kring rutiner och vardag så uppkommer ofta skärmtiden som en bidragande faktor till 

problem i hemmet. En annan respondent menar att skärmtiden är något som föräldrar idag 

har förlorat kontrollen över, vilket av respondenten förklaras delvis bero på digitaliseringens 

kraftfulla utveckling som vuxna inte hängt med i: 

Tekniken har gått så snabbt och vi har inte hängt med utifrån konsekvenserna […] jag tror inte 

att vi hängde med som vuxna och att det här har en baksida i form av hat, i form av sexuell 

utsatthet, i form av att barn söker och kommer åt allt möjligt, våld och sex (R3). 

En annan respondent uttrycker oro för att digitaliseringen ska bidra till ogynnsam utveckling 

hos barn:  
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Vad gör det med ens utveckling när vi vet att det här nära, att man får responsen, att man 

blir speglad i sin förälder, är så viktigt för ens anknytning, för ens självkänsla, självbild 

och utveckling överhuvudtaget? Vad kommer vi göra? Vad gör vi med en hel generation 

som växer upp nu? (R1). 

Citatet ovan avspeglar en ambivalens och kan tolkas som att analyser och reflektioner över 

samhällets påverkan på individen, ständigt är en del av de professionellas reflexiva process. 

Citatet kan även förstås utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, då det hos familjevägledarna 

tycks föreligga en medvetenhet och beaktande av strukturers påverkan för individen i fråga. 

Beaktandet av strukturers påverkan tycks därav genomsyra familjevägledarnas sätt att 

resonera kring barnets bästa och hur i detta fall digitaliseringen, kan komma att få 

ogynnsamma konsekvenser för barnet i fråga. Flera respondenter uttrycker att en tilltagande 

digitalisering inte endast är en del av barns vardag, då även vuxna är påverkade av internet 

och sociala medier. En respondent pekar på tendenser, som talar för att internet idag har en 

så pass stor roll i vuxnas liv, att de blir osäkra på vad som är sanning och osanning: 

Jag kan se att det påverkar föräldrar idag, de här som är ute på nätet hela tiden och läser 

allt vad de kommer över och så blir de jätteosäkra och oroliga och ”hur ska jag göra? Det 

stod ju på den där bloggen att man ska göra såhär och sen stod det där att man inte ska 

göra…” […] och då säger jag ”skit i å läs” (R2)  

Flera respondenter ger uttryck för hur dagens föräldrar tycks vara i behov av att ständigt vara 

uppkopplade och har därav bråttom att få snabba svar på sina frågor. Detta uttrycks som en 

förklaring till föräldrars inställning till att söka stöd via arenor som exempelvis internet:  

Det är bara det att det är så lätt idag tror jag, det är så lätt och det finns där, för alla har en 

mobil i sin hand hela tiden (R2).  

Ovanstående citat ligger i linje med den tidigare forskningen, som likaledes understryker hur 

dagens ökade tillgänglighet av information via internet, bidragit till att föräldrars sökande 

efter stöd och råd hos professionella, är en nedåtgående trend (se Plantin & Daneback, 

2009). De två ovanstående citaten kan även tolkas utifrån Giddens och hur en ökad 

reflexivitet bidragit till att människor ständigt reflekterar över kunskaper och sanningar och 

som därmed skapar viss ambivalens. Detta resultat är även förenligt med resonemanget om 

tid och rum, då föräldrar idag kan befinna sig på flera olika arenor samtidigt, söka efter 

kunskap från olika håll och reflexivt förhålla sig till dessa.  

5.2 Inre handlingsberedskap  

Ett annat genomgående tema, är respondenternas reflektioner om sin egen yrkesroll, 

upplevelser, erfarenheter, kunskaper och hur dessa påverkar familjevägledningen. Temat 

talar för att en del av familjevägledarnas professionella förhållningssätt, utgörs av 

handlingsberedskap i form av yrkesmässiga och privata erfarenheter och kunskaper samt 

inställning och synsätt på föräldrar. Detta benämns därför som inre handlingsberedskap; 

individuella för familjevägledaren i fråga.  
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5.2.1 Erfarenheter och kunskap – ”Jag litar på det jag har med mig…” 

Avseende familjevägledarnas förhållningssätt till föräldrar de möter, är insamlade 

erfarenheter och kunskaper ett återkommande tema. Det går att urskilja tendenser i 

intervjumaterialet som talar för att antalet år i yrket är avgörande för familjevägledarens 

upplevda trygghet i den befintliga yrkesrollen. Denna tolkning kan styrkas av bland annat ett 

citat från den respondent i urvalet med flest yrkesverksamma år som familjevägledare: 

Jag känner mig väldigt sällan bekymrad över att gå in i ett rum och inte veta, jag tänker 

att jag fångar det som är och jag litar på det jag har med mig (R4).  

En annan respondent med färre antal år i yrket, ger uttryck för en annan upplevelse: 

Jag kan känna att jag har jättemycket mer kvar att lära, och det är det jag tycker är roligt, 

det tycker jag är en utmaning att man aldrig liksom blir fullärd… utan jag får hämta 

kunskap från många håll fortfarande (R5).  

Detta kan tolkas som att erfarenheter och införskaffade kunskaper som kommit till under 

åren, är avgörande för familjevägledarens upplevelse av sin yrkesroll. Åren av 

yrkeserfarenhet, menar en av respondenterna, innebär en mängd förvaltade kunskaper som 

är svåra att uppnå endast genom grundutbildning eller livserfarenhet: 

Även om jag hade min utbildning, jag hade min livserfarenhet, men det är inte tillräckligt. 

Jag måste ha arbetslivserfarenhet, att jag har jobbat med familjer, att jag har läst på, att 

jag har gått utbildningar och att jag liksom fattar vad jag pratar om (R3). 

Citatet ovan kan tolkas utifrån expertsystemets krav på professionen att ständigt besitta 

hållbara och äkta sanningar, för att vinna förtroende hos samhällets medborgare. Samtidigt 

vittnar citatet om ett behov att vinna legitimitet som professionell - legitimitet som tycks 

bygga på en bred kunskapsbas och erfarenheter hämtade ur såväl yrkesmässiga som privata 

sammanhang. Kraven på kunskap och förståelse för familjers mångfald hos professionella, är 

förenligt med forskningen (se Lindskov, 2011; Söderbäck & Ekström, 2014; Bing & 

Abrahamsson, 2011; Sporakowski, 1988; Rosik, 2014). Det tycks dock inte enbart vara 

yrkeserfarenhet från familjevägledarrollen som har betydelse, även tidigare yrkesroller kan 

ha betydelse för hur familjevägledarna ser på sin nuvarande yrkesroll. I fråga om 

interkulturella möten uttrycks av en respondent, med yrkeserfarenhet från socialtjänst, hur 

mötet med föräldrar bidragit till många nya lärdomar gällande interkulturella frågor:  

Ja man stöter på många sådana här dilemman som jag inte hade koll på under åren som 

jag jobbade med myndighetsutövning, som jag har lärt mig mycket mer om här, för man 

kommer människor mer under huden på nå vis […] (R1).  

Ovanstående citat, kan förstås som att rollen som familjevägledare på familjecentraler är 

mångfasetterad i och med nära kontakt med föräldrar. Detta kan i sin tur förenas med 

forskningen som talar för en ökad dynamik i socionomrollen, vilken breddat 

handlingsutrymmet på familjecentraler (se Bing m.fl., 2011). Samtidigt påpekas av 

respondenten hur erfarenheterna från tidigare yrkesrollen bidragit till insikter i den 

befintliga yrkesrollen:  
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Man lär sig ganska snart att det här som man tänkte när man var ung och utbildade sig att 

ja men man ska hjälpa barn så att de får ett bra liv…nja jag hjälper barn så att de får det 

mindre dåligt […] (R1).  

En annan respondent påtalar hur ökad insikt om bemötande, vuxit fram under åren. Detta i 

och med att respondenten har filmat sig själv i olika sammanhang, för att identifiera styrkor 

och svagheter i kommunikationen: 

Jag vet att jag låter på ett speciellt sätt, jag har funderat mycket på det, jag är en ganska 

kraftfull tjej […] jag försöker använda den på ett så ödmjukt sätt som möjligt och lyfta folk 

och få de att känna att de absolut har makten själva […]  (R3).  

Citatet ovan ger uttryck för den reflexiva process som familjevägledarna befinner sig i och 

som i ljuset av individualiseringen talar för ökade krav på professionen, ständiga reflektioner 

och val över hur och vad som ska lyftas i mötet med föräldrar. Utöver yrkeserfarenhet, menar 

flera respondenter, att även livserfarenheter och personliga egenskaper är avgörande för 

familjevägledningen. En av respondenterna, som själv är utrikesfödd, uttrycker: 

Vi talar ju språket, då kan jag liksom förmedla på mitt sätt som jag blir nöjd med, så 

språkkunskaperna är en fördel. En stor fördel är också att jag är invandrad, en tredje 

fördel är att jag har kommit så långt att jag är integrerad och en fjärde fördel är att jag är 

så kunnig i det svenska samhället, liksom jag vet vad jag pratar om (R3).  

En annan respondent, som tidigare bott i ett annat land, uttrycker i likhet med ovanstående 

att personliga erfarenheter är viktiga för att sätta sig in i föräldrars livssituation: 

Jag vet hur man blir betraktad och hur man blir bemött fast man har akademisk examen, 

så jag har känt inpå huden och det har jag haft jättemycket nytta av […] har man känt det 

inpå huden, då har man en annan förståelse för hur det faktiskt är att komma till nånting 

som är annorlunda och där man blir betraktad som lite mindre vetande och mindre 

kunnig för att man inte har nyanserna i språket eller så (R1).  

Ovanstående citat kan tolkas med systemteoretiska glasögon, då helhetssynen på föräldrars 

livssituation och strukturers påverkan, beaktas. Tydligt i citatet är även hur 

familjevägledarens inre handlingsberedskap i form av erfarenheter och kunskaper, genererat 

en förståelse och medkänsla för utrikesfödda föräldrar.  

5.2.2 Inställning och synsätt – ”Man får vara öppen i sinnet…” 

Flera respondenter betonar hur deras inställning har en påverkan på det enskilda mötets 

utfall. Det professionella uppdraget som familjevägledare tycks idag innebära en osäkerhet, 

då det aldrig går att förbereda sig helt och hållet inför ett samtal med föräldrar. En positiv 

inställning och öppenhet för mångfalden av föräldrar familjevägledarna kan möta, lyfts i 

materialet som ett sätt att hantera denna osäkerhet: 

Man kan ju liksom inte förbereda sig. Man får vara öppen i sinnet och ta in det som 

kommer i rummet (R5).  

Materialet kan i flera avseenden tolkas som att familjevägledningen huvudsakligen är en 

form av reflexivt-terapeutiskt socialt arbete, där individens styrkor står i fokus. 
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Familjevägledarnas syn på föräldrar är en av flera aspekter som belyser arbetet som reflexivt-

terapeutiskt. Ett citat som i sin enkelhet sätter fingret på just detta, är följande:  

Jag tror på människan och att föräldrar kan göra skillnad (R4).  

Tron på föräldrars förmåga, är ett synsätt och en inställning som i sin tur kan förstås utgöra 

grunden för familjevägledarnas sätt att förhålla sig till komplicerade frågor i mötet med 

föräldrar: 

Det är lite kul när man kommer så långt in i ett samtal med någon att man kan vara 

ganska rak och man kan ha de här diskussionerna och jag tänker att på det sättet så drar 

jag mitt lilla strå till stacken genom att inte väja för frågorna med de föräldrar jag möter 

(R1). 

Några av respondenterna ger även uttryck för hur de vissa fall går utanför sina ordinarie 

arbetsuppgifter. Avseende interkulturella möten med föräldrar som kan ha praktiska frågor, 

ges följande exempel: 

Folk som kommer och knackar på min dörr och så kanske man inte kan så många ord 

svenska och de har praktiska frågor, att ta kontakt med Försäkringskassan, köerna kan ju 

vara oöverstigliga och så ska man på knacklig svenska göra sig förstådd. Då blir jag någon 

sorts ombud och hjälper till, och det gör jag i mån av tid för det är ju inte mitt 

huvuduppdrag egentligen, men självklart (R1).  

Det som beskrivs i citatet ovan kan ses som en systemteoretisk aktion i det sociala arbetet. 

Detta då stöttning, i form av praktiska råd som ska öka individers möjlighet att ta del av 

systemets resurser, är en av huvuduppgifterna inom det sociala arbetets systemtänkande.  

Citatet kan även tolkas som ett resultat av expertsystemet, där samhällsmedborgarna känner 

stark tillit till professionens kunskap. Flera respondenter beskriver att de upplever sig vara 

förtroendepersoner för föräldrar, samtidigt som en respondent uttrycker att känslan av 

otillräcklighet är ofrånkomlig: 

Jag tror att man i det här jobbet alltid får leva med att man är otillräcklig […] när man har 

jobbat ett tag så inser man att kan jag hjälpa någon och att det faktiskt blir en verklig 

förändring då är jag nöjd, jag kommer inte kunna hjälpa alla (R1).  

Detta ligger i linje med forskningen som påpekar en känsla av otillräcklighet hos 

professionella (se Söderbäck & Ekström, 2014). En möjlig tolkning, är hur den reflexiva 

processen försätter professionen i en ambivalens där strävan efter en hållbar och säkerställd 

sanning blir onåbar. Forskningen är dock dubbelsidig och just detta citat är därmed 

kontrasterande mot Bing m.fl. (2011) som i sin tur beskriver de professionellas upplevelse av 

att vara en förtroendeperson.  
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5.3 Yttre handlingsberedskap 

Ett tredje framträdande tema i intervjumaterialet, är vägledande principer för den 

professionella familjevägledaren. Dessa principer utgör en form av yttre handlingsberedskap, 

då de är uttalade och är till för de yrkesverksamma familjevägledarna att tillämpa. Yttre 

handlingsberedskap skiljer sig på så sätt från det inre, då det inte vilar på familjevägledarens 

personliga egenskaper, erfarenheter eller upplevelser, utan snarare är uttalade principer som 

professionen ska tillämpa i sin yrkesutövning.  

5.3.1 Lösningsfokus och delaktighet – ”Jag gör föräldrarna till experter i rummet…” 

En vägledande princip som respondenterna ger uttryck för, är det lösningsfokuserade 

arbetssättet. Det betonar vikten av att skapa egenmakt hos föräldrar för att hitta egna 

lösningar. Det lösningsfokuserade arbetssättet tycks vara en strategi som gör föräldrar 

delaktiga i vägledningen, men som även är vägledande för professionen i fråga: 

Nej men jag säger ju ”jag är ingen expert, det är ni som känner era barn” och jag försöker 

lägga över det tillbaka till dem, det är de som är experterna faktiskt och vi ska ju bara 

coacha dem för att de ska hitta lösningarna själva […] (R2). 

Lösningsfokus tycks även vara ett användbart arbetssätt framförallt i mötet med föräldrar 

som inte ser sin egen del i problematiken hemma:  

För en del ringer till mig och så säger de ”ja vi har en tioåring och han skulle behöva prata 

med någon” och då brukar jag fråga dem ”men vad tänker du att jag skulle kunna säga 

som inte du kan säga?” (R2). 

Ovanstående citat kan dels förstås som att familjevägledarna betraktas av föräldrar som 

experter, där tilliten är stark. Föräldrarna som citatet ovan hänvisar till, tycks därav ha ett 

förhållningssätt till professionella som präglas av tillit till expertsystemet, samtidigt som det 

även präglar förhållningssättet gentemot barnen i fråga. Med avstamp i ovanstående citat, 

kan även familjevägledningen tolkas som reflexivt-terapeutiskt socialt arbete. Detta då citatet 

illustrerar hur familjevägledarens svar till föräldern i fråga, tycks genomsyras av tanken om 

att sätta föräldern i fråga i centrum, dess styrkor och hur den på egen hand kan hantera 

situationen. Hur det lösningsfokuserade förhållningssättet går till i det enskilda mötet, 

varierar enligt respondenterna från gång till gång. Målet med familjevägledningen tycks vara 

att coacha föräldrar till att själva finna lösningar för sina problem, vilket även kan förstås 

som ett sätt att reducera maktasymmetrin i mötet med föräldrar. Att som professionell inte 

föreläsa och berätta för föräldrar hur de ska gå till väga, kan tolkas vara ett sätt att ge 

föräldrarna kontroll över sin egen situation och som därav minimerar bilden av 

familjevägledaren som ”expert”. Resonemanget utmålas på följande sätt:  

Det behöver inte vara att jag pratar, jag kan bara ställa en fråga och så kan de få en ”aha-

upplevelse” av den frågan, så jag behöver inte föreläsa eller hålla på (R3). 

Ett annat citat som gestaltar hur familjevägledarnas användning av lösningsfokus främjar 

individens delaktighet i familjevägledningen, är följande:  
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När det gäller tonårsföräldrar så blandar jag alltid in tonåringen om den vill, för vi tänker 

att de är så pass stora att de behöver vara delaktiga i förändringsarbetet. Det är så viktigt 

för tonåringar att känna sig delaktiga så att de får kontroll över sitt liv, för ibland får man 

en känsla i tonåren att man tappar lite kontrollen […] man förändras som person och då 

förändras även omgivningen runt omkring (R3).  

Citatet ovan kan förstås utifrån ett systemteoretiskt tänkande om familjen som ett socialt 

system, då familjevägledarna uppmärksammar hur systemets omgivande strukturer påverkar 

interaktionen i familjen. Resonemanget kan även förstås som en medvetenhet om vikten av 

delaktighet, som därav är en central del av familjevägledningen för att stärka tonåringens 

egenmakt. Ett annat citat som likaså utmålar familjevägledarnas fokus på interaktion och 

bemötande framkommer i följande:  

Många föräldrar tror att deras barn har diagnoser, och det kanske en del har, men det är 

inte det vi utgår ifrån. Oavsett om barn har diagnoser eller inte så brukar vi prata om hur 

man förhåller sig, hur man bemöter sina barn (R4).  

Ovanstående citat kan likväl förstås utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, där individen, i 

detta fall barnet, inte betraktas som problembärande. Det är snarare bemötandet och 

interaktionen i familjen som ses som det problematiska, vilket ligger i linje med föregående 

resonemang om att beakta omgivningen som tonåringen omges av och inte betrakta 

individen som huvudsakligt problem. Familjevägledningens fokus på att stärka egenmakt och 

delaktighet hos föräldrar och barn, framkommer även i följande citat: 

För det första måste man inse att det här är jättejobbigt för barnen, för alla inblandade. 

Sen är det jättejobbigt för den som kliver in i ett system som har med sig ett system och så 

ska man kliva in i ett till system… man måste förstå att det här kommer inte vara lätt. 

Därför stärker vi föräldrar i att skapa egen tid med sitt eget system, jag måste ägna tid åt 

mina barn utan att känna dåligt samvete (R3). 

Citatet ovan illustrerar hur det systemteoretiska synsättet är en del av familjevägledarnas 

yrkesvardag och hur beaktandet av systemets olika aspekter och strukturer är centrala. 

Respondenternas beskrivningar av det lösningsfokuserade förhållningssättet och synen på 

delaktighet, kan tolkas som vägledande för professionen i situationer då de i sin ovisshet om 

vilka de ska möta, inte kan förbereda sig. Detta förhållningssätt belyser även vikten av att 

göra föräldrar till experter i rummet, vilket är förenligt med det som den tidigare forskningen 

talar för (se Bing & Abrahamsson, 2011; Morris m.fl., 2015; Mancini & Orthner, 1988; Bing 

m.fl., 2011). Resultatet är dock oförenligt med Lindskovs studie (2011), som menar att en del 

av professionsrollen innebär att agera expert och ge råd och stöd. Att göra föräldrar till 

experter i rummet, kan tolkas utifrån den sociala reflexiviteten och hur människor idag på 

olika arenor ständigt måste reflektera över sina livsval. Detta förhållningssätt kan även 

utifrån Paynes perspektiv på socialt arbete, identifieras som ett reflexivt-terapeutiskt 

förhållningssätt, då fokus på föräldrars egenmakt är utgångspunkten för förändring. Det 

faktum att familjevägledarna belyser att de lösningar som föräldrar själva föreslår är de som 

brukar komma till stånd, avspeglar även den reflexiva process som familjevägledarna är en 

del av.  
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5.3.2 Barnets bästa – ”Så länge barnet inte far illa…” 

En princip som är vägledande för familjevägledarna, är beaktandet av barns bästa. Att vara 

ense om att vara oense, är något som vissa menar är godtagbart, men till en viss gräns: 

Så länge barnet inte far illa, så måste man få tänka olika tänker jag […] Det beror ju på till 

vilken gräns eftersom vi också har en ram att förhålla oss till när vi hör saker som jag 

känner oroar, då har vi ju anmälningsplikt (R5).  

Respondenterna tycks vara eniga om att denna princip är vägledande. En respondent 

uttrycker följande: 

När liksom föräldrar börjar kliva över en gräns, det är ett dilemma hur man ska göra det 

på ett respektfullt sätt så att de inte känner sig kränkta och jag säger ”du det där är inte 

okej, det här är absolut förbjudet” (R3). 

Dessa citat går att förena med den tidigare forskningen, som likaså pekar på dilemmat hos 

professionella på familjecentraler att samarbeta med föräldrar, samtidigt som de ska vara 

vaksamma på riskfaktorer hos barn (se Lindskov, 2011). Forskningen talar även för att 

principen om barns bästa är vägledande på det familjeinriktade fältet, men att sättet att 

hantera dessa frågor skiljer sig mellan olika länder (se Studsrød m.fl., 2018). Ett sätt att 

hantera frågor som rör barns bästa, beskriver en respondent på följande sätt:  

Sällan säger jag ”ja men då gör jag en orosanmälan”, utan jag pratar om att ”då hjälps vi 

åt, så att ni får kontakt med socialtjänsten och då handlar det om att ni behöver 

tillsammans med mig formulera en oro att ni är oroliga för att det här ska hända era barn 

eller så och så hjälps vi åt”(R4).  

Citatet ovan understryker hur principen om barns bästa är vägledande för de professionella. 

Citatet kan emellertid tolkas som att förhållningssättet till frågor om barns bästa, genomsyras 

av ett tankesätt om att föräldrar vill sina barns bästa. Det professionella förhållningssättet 

kan på så sätt även i detta avseende förstås inbegripa ett fokus, där föräldrarnas egna 

resurser ska stärkas för att återta makt över situationen. Det går att tolka familjevägledarnas 

förhållningssätt som reflexivt-terapeutiskt och citatet ovan tyder på att familjevägledningen 

kräver en ständig balansgång, vilket är förenligt med Lindskovs forskning (2011). Detta 

resultat kan även tolkas utifrån ett systemteoretiskt perspektiv. Detta då citatet avspeglar ett 

socialt arbete som tillskriver föräldrar kontroll över sin egen situation och genom en 

öppenhet om oro för barn, främjas även föräldrars tillgång till systemets resurser; 

socialtjänsten.  

5.4 Möjliggörande faktorer  

I materialet lyfts faktorer med betoning på möjligheter för dagens familjevägledning. Av 

nedan beskrivna teman kan utläsas hur arenan beskrivs som möjliggörande för dagens 

familjevägledning, medan en ökad digitalisering belyses som en framtida möjlighet för den 

familjevägledande professionen.  
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5.4.1 Arenan - ”Föräldrar vågar berätta, man vågar öppna sig” 

En av de faktorer som majoriteten av respondenterna lyfter som fördelaktig för 

familjevägledningen, är familjecentralen som arena. Ett resonemang avseende detta, är hur 

familjecentralens distans från det stereotypa socialkontoret, bidragit till att föräldrar vågar 

öppna sig om sina problem:  

Vår fördel på familjecentrum tänker jag är att vi inte är kopplade med socialtjänsten, det 

kan jag känna är stor skillnad […] föräldrar vågar berätta, man vågar öppna sig (R5).  

Detta kan förstås som en viktig utgångspunkt för familjevägledningen, då den i och med det 

lösningsfokuserade arbetssättet är beroende av föräldrars delaktighet. Det faktum att 

familjecentralerna är fördelade på olika områden i vald kommun, lyfts av vissa respondenter 

vara fördelaktigt då det gör att föräldrar själva kan välja vem de vill öppna sig för och 

vägledas av:  

Folk väljer att komma hit och man kan välja att gå till någon annan […] (R1).  

En annan fördelaktig aspekt med familjecentralen som arena, är hur det förebyggande 

arbetet möjliggörs genom att de professionella integreras i det bostadsområde som 

familjecentralen ligger i:  

Ja men våra områden, vi försöker ju nätverka och förstå vad som händer, vad som är på 

gång och förebygga så tidigt som möjligt, och det är ju bra tänker jag (R2).  

Resonemanget ligger i linje med tidigare studier, som likaså understryker familjecentralens 

gynnsamma miljö (se Bing m.fl., 2011; Bing & Abrahamsson, 2011). För att förena den 

tidigare forskningen med Paynes perspektiv på socialt arbete, går det även att betrakta detta 

arbetssätt som individualistiskt-reformistiskt, då familjevägledarnas service är anpassad 

efter de behov som finns hos föräldrar i det aktuella området. Det förebyggande arbetet kan 

även delvis betraktas som socialistiskt-kollektivistiskt socialt arbete, där det kollektiva 

samarbetet i området ska bidra till att främja individers egna resurser, även om det 

huvudsakliga syftet inte är social förändring. Ovanstående citatet går även att tolka utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv. Detta då bostadsområdet som system, innehåller flera sociala 

system som exempelvis familjer med olika behov och förutsättningar, samtidigt som 

bostadsområdet finns i ett större system med strukturer som är påverkande. Genom att 

interagera med andra system i form av andra nätverk, arbetar familjevägledarna på så sätt 

förebyggande. Familjecentralens utformning är enligt vissa respondenter även fördelaktig för 

att kunna uppmärksamma barns behov: 

Den här connection med förskolor och skolor, vi har sådana riktiga guldkorn, jag skulle 

kunna berätta hur många guldkorn som helst där vi har familjecentrum som kan göra 

sånt som andra instanser inte kan göra (R4). 

Detta är förenligt med den tidigare forskningen som också belyser hur familjecentralen ökar 

möjligheten till ett stärkt barnperspektiv, då olika yrkesgrupper kan samverka i samma miljö 

(se Lindskov, 2011; Bing & Abrahamsson, 2011; Bing m.fl., 2011).  
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5.4.2 En tilltagande digitalisering – ”Inte ens i samma rum…” 

Utöver respondenternas problemperspektiv på en ökad digitalisering, tycks detta också 

genomsyra flera av respondenternas framtidsutsikter med betoning på möjligheter. En av 

respondenterna klargör att digitaliseringen är en del av vår samtid, som inte bör förnekas, 

utan istället bör fokus ligga på att se dess förtjänster: 

Det är ju vår nutid, man kan inte döma ut det, utan man måste jobba på att hitta 

förtjänsterna med det (R4).  

Digitaliseringen kan enligt vissa respondenter ses som ett recept på ökad tillgänglighet, vilket 

illustreras genom följande citat: 

Man skulle ju kunna ha möten via Skype, man skulle kunna ha föräldrautbildningarna 

liksom där man är inte ens i samma rum, det finns ju mycket man kan göra (R2). 

Innebörden av ovanstående citat kan tolkas som möjliggörande. I likhet med citatet, menar 

forskningen att digitaliseringen kan möjliggöra för professioner att nå ut till fler föräldrar (se 

Plantin & Daneback, 2009). Citatet kan även förstås utifrån Giddens resonemang om tid och 

rum, då digitaliseringen innebär ett varande som inte är bundet till platsen, vilket således 

möjliggör ökad tillgängligheten av stöd och råd till föräldrar. En respondent uttrycker, i 

likhet med ovanstående citat, digitaliseringen som möjliggörande för framtida generationer, 

men som kräver ett reglerande skydd: 

Vi kan inte bara ta upp en sådan med barn och föräldrar och säga ”aja baja”. Det är 

jättefint, det är underbart och det är fantastiskt att våra barn har såna möjligheter vill jag 

säga, men vi måste vara där och skydda dem (R3). 

Likt detta resonemang, menar en respondent att informationen som idag flödar via digitala 

nätverk är positiv, men som kräver vägledande redskap för hanteringen av detta 

informations- och kunskapsflöde: 

Och det är ju klart att det är bra med information och så, men det blir ju svårt om man 

inte har något komplement till det, hur ska man processa allt det här man har läst? (R2). 

Detta kan förstås utifrån den reflexiva process som kunskapsflödet försätter individen i, där 

vikten av att ständigt ifrågasätta sanningar, står i centrum. Därav kan citatet tolkas ligga i 

linje med den ambivalens som Giddens menar att reflexiviteten kan generera. Trots synen på 

digitaliseringen som en framtida möjlighet, pekar materialet på att det hos familjevägledarna 

finns förhoppningar och tro om att människor ändå alltid kommer vara i behov av det 

mänskliga mötet:  

Jag kan tänka mig att det kommer bli ett komplement till oss […] Vi är ju på väg mot att 

inte träffas alltså vi behöver inte gå hemifrån, vi behöver inte träffa någon så här ansikte 

mot ansikte, men jag tror ändå att det kommer finnas behov av det (R5). 

 

 



33 

6 DISKUSSION 

Studiens syfte var att beskriva och analysera familjevägledares professionella 

förhållningssätt, erfarenheter och upplevelser av mötet med föräldrar. Resultatet beskriver 

interkulturella möten, komplexa familjekonstellationer och en tilltagande digitalisering, som 

centrala utmaningar inom dagens familjevägledning, vilka besvarar studiens första 

frågeställning. Utmaningarna pekar både på ökad komplexitet som familjevägledarna ska 

förhålla sig till, men även krav på ökad förståelse för den samtida familjens mångfald. Detta 

resultat har framförallt tolkats med Giddens modernitetsaspekter som analytiska verktyg.  

Resultatet, som i det andra och tredje temat beskriver familjevägledarnas förhållningssätt i 

form av handlingsberedskap, besvarar studiens andra frågeställning. Resultatet om inre 

handlingsberedskap i form av erfarenheter och kunskaper, inställning och synsätt talar för att 

uppdraget som familjevägledare förutsätter nyttjande av personliga resurser och ständiga 

reflektioner. Resultatet om yttre handlingsberedskap, i form av lösningsfokus och principen 

om barnets bästa, talar för principer som professionen har att luta sig mot och tillämpa. 

Resultatet om de olika formerna av handlingsberedskap är på flera sätt förenligt med tidigare 

forskning som lyfter såväl vikten av lösningsfokus, systemtänkande och föräldrars 

delaktighet, som beaktande av barns bästa. Resultatet om handlingsberedskap har 

analyserats framförallt med hjälp av perspektiv på socialt arbete och det sociala arbetets 

systemtänkande som teoretiska utgångspunkter. 

Möjliggörande faktorer som resultatet identifierar inom familjevägledningen, är 

familjecentralen som arena och ökad digitalisering, vilka besvarar studiens tredje 

frågeställning. Arenan beskrivs som främjande för familjevägledningen, medan 

digitaliseringen beskrivs som möjliggörande ur ett framtidsperspektiv. Vid analysen har 

arenan som möjlighet, främst tolkats utifrån perspektiv på socialt arbete, men även utifrån 

systemteoretiska ingångar. Analysen indikerar hur familjevägledningen främst är reflexiv-

terapeutisk. Den tilltagande digitaliseringen som möjlighet, har analyserats utifrån 

modernitetsaspekter som tid och rum och social reflexivitet.  

6.1 Resultatdiskussion  

Respondenternas beskrivningar av samtidens föräldrar, kan betraktas som en 

samhällsgestaltning förenlig med bilden av och aspekterna ur moderniteten och det 

individualiserade samhället. Detta då föräldrars behov av att finna kärlek, utan vidare hänsyn 

till barnens bästa, är ett av flera exempel som är förenligt med intimitetens omvandling och 

dess ledord. Detta resultat, som belyser utmaningar vilka kan kopplas till 

modernitetsaspekter, talar i sig för en komplexitet i dagens familjeliv i svensk kontext. På så 

sätt blir modernitets- och individualiseringsprocessen självklara utgångspunkter för att 

beskriva vad familjevägledarna idag kan möta. Dessa teoretiska aspekter blir även självklara, 

för att förstå familjevägledarna och deras professionella förhållningssätt, vilka varit studiens 

huvudfokus.  
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Uppdraget som familjevägledare tycks genomsyras av viss frihet och flexibilitet, vilket även 

forskningen lyfter (se Bing & Abrahamsson, 2011). Utifrån de professionellas yttre 

handlingsberedskap, exempelvis lösningsfokus, kan en allmän föreställning för gemene man 

tänkas vara att vägleda föräldrar, som ska finna egna lösningar, är enkelt. Frikoppling från 

myndighetsaktörer, journalföring och manualstyrning, kan därmed tänkas utgöra grunden 

för ett dynamiskt och flexibelt uppdrag, således synonymt med; ett enkelt uppdrag. Med 

avstamp i modernitetens centrala utgångspunkter, finns det dock flera aspekter som talar för 

det motsatta. Till att börja med, bör vi ställa oss frågan, vad är ett enkelt uppdrag inom 

socialt arbete? För vissa må frihet och flexibilitet vara receptet för det ideala uppdraget som 

socialarbetare, där avsaknaden av lagstyrning och byråkrati skapar professionellt 

självförverkligande. Med modernitetens avsaknad av tydliga normer och regler, avseende 

såväl frågor på individnivå om relationer och vardagsliv, som frågor kring kommunikation 

och bemötande på organisationsnivå, kan detta emellertid förstås som faktorer till den 

moderna människans ambivalens, i ett samhälle som kräver ständiga reflektioner. Detta 

resonemang, kan på så vis ses som ett tydligt argument för familjevägledningens komplexitet 

och mångdimensioner, vilka saknar fasta regler och tydliga förhållningssätt. 

Familjevägledningen kräver därmed en reflexiv professionell, vilken ständigt avväger vilket 

förhållningssätt som är lämpligast i det aktuella mötet. Det ena utesluter givetvis inte det 

andra, regler eller inte. Svaret på frågan om vad som är ett enkelt uppdrag inom socialt 

arbete, kan således tänkas kräva flera parametrar. Att som professionell, tänkande och 

reflexiv varelse, förhålla sig till andra människor, oavsett om det gäller byråkratisk 

myndighetsutövning, klientnära behandlingsarbete eller familjevägledning, innebär 

emellertid alltid etiska dilemman och utmaningar att hantera.  

Det går även att diskutera familjevägledaren, som aktör på familjecentralen som 

institutionell arena. Familjevägledaren vinner legitimitet genom kunskap, förståelse och ett 

professionellt förhållningssätt. Detta blir särskilt tydligt då resultatet ger uttryck för hur 

förtroendet som föräldrar känner till familjevägledarna, inte är förutsättningslöst, utan 

bygger på att familjevägledarna ständigt reflekterar över frågor om exempelvis 

kommunikation och värderingar. Denna aspekt, som likaså kan betraktas i ljuset av såväl 

individualiseringen och expertsystem, som utifrån ett systemteoretiskt perspektiv, beskriver 

professionen i en reflexiv process, nödvändig för att uppnå hållbar familjevägledning. Detta 

kan ses som särskilt nödvändigt då resultatet likväl som den tidigare forskningen, påvisar att 

även föräldrar är reflexiva och ifrågasätter information och kunskaper förmedlade via 

digitalisering och media (se Plantin & Daneback, 2009). Detta ger argument för att 

familjevägledarna ständigt behöver uppdateras om relevant omvärldskunskap, för att vinna 

legitimitet hos föräldrar som reflekterar över och ifrågasätter det informationsflöde de tar del 

av på olika arenor. Dessa reflektioner, avspeglar även familjevägledarnas systemteoretiska 

tänkande, då analysen framhäver familjevägledarnas beaktning av omgivande strukturer som 

samtidens föräldrar omges av. Med stöd av Paynes perspektiv på socialt arbete, kan 

familjevägledningen betraktas som mångfasetterad. Detta understryks av analysen som lyfter 

familjevägledningen som reflexivt-terapeutiskt socialt arbete, men i vissa avseenden även 

som socialistiskt-kollektivistiskt och individualistiskt-reformistiskt.  

Resultatet om familjevägledarnas upplevda utmaningar och möjligheter, i relation till deras 

inre och yttre handlingsberedskap, utmålar bilden av familjevägledare som aktörer avskalade 
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från organisatoriska direktiv och styrningar. I mötet med mångfalden av familjeformer och 

relationer, tillämpas huvudsakligen ett reflexivt-terapeutiskt socialt arbete. Målet är att, med 

hjälp av inre och yttre handlingsberedskap bestående av tidigare erfarenheter, kunskaper 

samt inställningen att föräldrar vill sina barns bästa, vägleda föräldrar till att finna egna 

lösningar. Familjevägledarna i egenskap av föräldrars stöttepelare, ska förhålla sig till både 

utmaningar och möjligheter, där de är sina egna redskap.   

Resultatet synliggör familjevägledningen och dess dimensioner utifrån ett professionellt 

perspektiv. Detta bekräftar tidigare studier som likaså pekar på familjeinriktade 

professioners komplexitet. Samtidigt kan analysen om familjevägledarna som sina egna 

redskap, ses som berikande för den aktuella forskningen, då detta utvidgar bilden av 

professionens förutsättningar och yrkesvardag. För den enskilde familjevägledaren, är 

förhoppningen att denna studie kan bidra med nya insikter om det professionella 

förhållningssättet. Studiens resultat kan även förhoppningsvis fungera som en 

kunskapsöversikt att ta del av på organisationsnivå och som kan bidra med nya insikter. 

Exempelvis vikten av lösningsfokus som studien pekar på, kan tänkas väcka samtal om hur 

förhållningssättet ska tillämpas och personal uppdateras. Slutligen är förhoppningen att 

synliggörandet av familjevägledarnas arbete med föräldrar, på samhällsnivå kan bidra till 

insikter om det förebyggande arbetet, uppmärksamma familjevägledningen och nyttja 

resurserna och stödet de erbjuder.  

6.2 Metoddiskussion  

Studiens syfte och frågeställningar kan anses besvarade. Detta har skett genom fem 

semistrukturerade intervjuer, med olika familjevägledare på tre olika familjecentraler i en 

kommun. För att diskutera studiens och resultatets styrkor och svagheter, har jag låtit mig 

inspireras av kvalitetskriterierna; innebördsrikedom, struktur, användbarhet, nytillskott, 

teoritillskott, konsistens/inre logik, empirisk förankring, perspektivmedvetenhet, vilka 

Larsson (2005) redogör för. Studien diskuteras även i relation till begrepp som tillförlitlighet, 

giltighet, begreppsvaliditet och social önskvärdhet.  

En styrka med studien kan bedömas vara innebördsrikedomen, då resultatet presenterats 

genom frekvent citering från intervjuerna, med syftet att tolka meningen, vilket på så vis kan 

ses som täta beskrivningar. Presenterade citat är dock de som ansetts mest relevanta, vilket 

talar emot innebördsrikedomen, men talar för uppsatsens struktur. Med detta menas att det 

finns en logisk struktur i resultat- och analysdelen, då dess upplägg är detsamma som 

ordningen på studiens frågeställningar. Vidare ges en kort beskrivning på varje temas 

innehåll, vilket kan bedömas styrka resultatet- och analysdelens struktur och logiska ordning.  

En annan styrka med studien, kan bedömas vara studiens användbarhet. Detta då den, med 

hänsyn till bristen av forskning om familjevägledare, lyfter frågan om denna profession, 

vilket kan tänkas lägga grund för samtal kring den och dess förutsättningar.  

Familjevägledarnas inre och yttre handlingsberedskap, är begrepp som tillkommit under 

studien och som ansetts användbara och målande för respektives innebörd. Begreppen skulle 

kunna ses som nytillskott. Detta då de kan tänkas vara användbara för vidare forskning eller i 
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praktiskt föräldrastödjande arbete - för att sätta ord på hur ett professionellt förhållningssätt 

både bygger på personliga inre resurser, men även uttalade yttre resurser för hela 

organisationen eller verksamheten att nyttja. Studiens resultat kan som helhet bekräftas av 

tidigare studier. Samtidigt är resultatet om familjevägledare som sina egna redskap, inte 

något som betonats i tidigare forskning. På så vis kan denna del av analysen ses som 

teoritillskott, då det kan berika det aktuella forskningsfältet med ett nytt perspektiv på 

professionen, dess förutsättningar och professionella förhållningssätt.  

Bedömningen av studiens tillförlitlighet kan ske utifrån olika kriterier. Trovärdigheten i 

denna studie kan bedömas som relativt hög, då forskningsetiska principer följts. Arbetets 

tidsram har dock inte gett utrymme till att förmedla resultatet till respondenter, för 

bekräftelse av korrekt tolkning. Studiens trovärdighet är därmed möjlig att kritisera ur denna 

aspekt. Dock har respondenterna informerats om möjligheten att korrigera sina svar, vilket 

styrker trovärdigheten något. Studiens överförbarhet är svårbedömd av flera grunder. 

Studiens syfte utgår ifrån en kontext och social miljö, som är svår att direkt beskriva 

samtidigt som den valda kommunen inte avslöjas och som därmed omöjliggör detaljerade 

beskrivningar. Miljöbeskrivningarna blir därför generella och en svaghet i fråga om studiens 

överförbarhet. Pålitligheten i studien torde vara relativt hög, då metodavsnittets syfte är att 

utförligt ge en bild av studieprocessen. Även här finns dock kritiska aspekter, då 

examensarbetets anvisningar omöjliggör ett allomfattande metodavsnitt. Möjligheten att 

konfirmera resultatet i studien kan bedömas som relativt hög, då resultatet presenteras 

genom frekventa citat för att ge en rättvis bild av intervjumaterialet. En kritisk aspekt 

avseende detta, är risken för att citaten hämtats ur sitt sammanhang, vilket ökar risken för 

feltolkning av meningen.  

Studiens giltighet kan likaså bedömas som relativt hög, då den avsedda målgruppen är den 

som undersökts. Det finns emellertid kritiska aspekter i detta avseende, exempelvis risken att 

studiens resultat inte fullt avspeglar den reella verkligheten. Under analysen kunde tendenser 

urskiljas, som visade att familjevägledare från en och samma familjecentral gav liknande 

svar. Familjecentralens geografiska område kunde tolkas som en utgångspunkt för vilka 

utmaningar respektive familjevägledare upplevde, vilka således inte skiljde sig nämnvärt åt 

mellan familjevägledarna på samma familjecentral. I detta avseende går alltså att diskutera 

huruvida resultatet avspeglar verkligheten, men även studiens överförbarhet. Andra metoder 

såsom triangulering eller större urval, med fler familjevägledare från flera olika 

familjecentraler, hade kunnat tänkas generera en bredare bild av professionens upplevda 

utmaningar från olika områden i den valda kommunen och därmed stärka studiens giltighet.  

Det kan med hänsyn till resultatet, som pekar på variationen av upplevelser mellan olika 

familjecentraler i en kommun, konstateras att resultatet inte är representativt för varken 

kommunen i fråga eller målgruppen generellt. Dock kan konstateras, med hänsyn till den 

kvalitativa ansatsen, att representativitet eller generalisering inte varit studiens syfte. Trots 

det, kan detta ses som ett argument mot studiens användbarhet ur generaliseringsapekt. 

Faktumet att variationer mellan respondenterna redovisas i resultatet, kan bedömas tala för 

konsistens, inre logik. Detta då resultatet redovisats genom citat med respektive respondents 

tillskrivna siffra, för att redovisa materialets bredd men även för att styrka hur materialet 

tagits om hand. Samtidigt har motsägande uttalanden från olika respondenter redovisats för 
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att belysa materialets variationer, men även dess koppling till exempelvis faktorer som 

familjevägledarens antal år i yrket. En aspekt som styrker studiens giltighet är 

begreppsvaliditeten, vilken kan bedömas som hög i studien. Detta eftersom samtliga 

intervjuer inleddes med att reda ut respondenternas definition av sin yrkestitel, samt de i 

intervjufrågorna återkommande begreppen ”familj” och ”förälder”. Detta skedde för att 

validera tolkningen av respondenters utsagor, där dessa begrepp användes. 

Begreppsvaliditeten talar även för att resultatet är empiriskt förankrad, då intervjumaterialet 

skulle kunna tolkas på liknande sätt av andra, då de utredda begreppen skapar en reglerande 

tolkningsram.   

I kvalitativa studier finns alltid utrymme för tolkning och förförståelsen får därmed en 

central betydelse i forskningsprocessen (Szklarski, 2002). I denna studie har förförståelsen 

redovisats, vilket i sig stärker tillförlitligheten och samtidigt fyller kvalitetskriteriet 

perspektivmedvetenhet. Som forskare har jag med min förförståelse och har givetvis inte helt 

förutsättningslöst gett mig ut på fältet och att resultatet skulle tillkommit genom en 

fullständig objektivitet, kan således bedömas som osannolikt. Bland annat finns det kritiska 

aspekter att belysa angående intervjuguiden, som i och med denna studies abduktiva 

förhållningssätt grundas i en teoretisk förförståelse om fältet. Detta ger således utrymme för 

diskussion om intervjuguidens frågor är ledande, exempelvis frågor om kultur och 

digitalisering. Av den anledningen kan inte säkerställas att utsagor om dessa företeelser hade 

förekommit, utan ledande frågor som lyfte dessa aspekter. Med avstamp i Kvale och 

Brinkman (2014), kan det dock hävdas att ledande frågor inte nödvändigtvis påverkar 

studiens kvalitet eller tillförlitlighet, framförallt med hänsyn till medvetenheten som 

förelegat om denna kritiska aspekt i studien. Något annat att ha i åtanke och fundera över är 

frågan: kan förståelse för andras upplevelser verkligen skapas genom ett intervjusamtal? 

Denna fundering känns viktig att lyfta, då formulering av andra människors upplevelser, kan 

tänkas vara lättare sagt än gjort. Detta kan vara värdefullt att beakta vid bedömning av hur 

väl resultatet avspeglar den reella verkligheten.  

En annan aspekt att framföra, är att det inte kan säkerställas att intervjumaterialet inte 

grundas på det som Bryman (2011) kallar för social önskvärdhet. Detta kan ha skett då 

exempelvis information om intervjuns teman, delgavs i mail till respondenterna. Detta kan 

ha medfört risken att respondenternas svar grundades i vad de, utifrån informationen om 

intervjun, trodde var mest önskvärda. Samtidigt har vissa av respondenterna själva en 

socionomutbildning och en aspekt att då ha i åtanke är hur min roll som blivande socionom 

och representant för högskolan, kan ha påverkat deras svar. Detta då deras utbildning kan 

tänkas ha medfört en förförståelse om examensarbetets innebörd, vilken omedvetet eller 

medvetet kan ha gjort att de svarade så som de trodde att jag önskade. Även min roll i 

bemärkelse av forskare, kan tänkas bidragit till en maktasymmetri som påverkade 

respondenternas svar, exempelvis genom politisk korrekthet i språk. En upplevelse är dock 

att detta inte var fallet i studien, vilket även kan konfirmeras genom presenterade citat som 

flera gånger inbegriper talspråkliga uttryck.  

Ytterligare kritik gentemot studien är hur syftet, som varit levande under processen, 

omöjliggjorde att specifik information om studiens syfte och frågeställningar delgavs 

respondenterna i början av processen. Informationen om studiens syfte i missivbrevet är ett 
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sådant exempel, se bilaga A. Informationen som delgavs var generell, men ändå specifik i 

den mån att syftet är detsamma idag, dock med modifieringar i formuleringen. De tidiga 

kontakterna med respondenterna kan ändå tänkas innebära risken, att respondenternas 

första intryck av studien, präglat deras sätt att förhålla sig till den och deras svar i 

intervjuerna. Detta kan därför ses som en svaghet i fråga om studiens giltighet. En svårighet 

som uppstod i vissa intervjuer, var att respondenterna utförligt beskrev det moderna 

föräldraskapet och vilka utmaningar föräldrar står inför, vilket var ett sidospår svårt att 

komma ifrån. Detta skulle delvis kunna förklaras utifrån respondenternas eget intresse för 

dessa frågor, i och med deras yrkesroll. Samtidigt skulle det kunna förklaras som ett resultat 

av att syftet inte klargjordes tillräckligt tydligt i den tidiga kontakten och som därför skapade 

felaktiga föreställningar om studiens syfte. Denna svaghet med studien, har emellertid lett till 

insikter om värdet av studiens metodval. Den semistrukturerade intervjuguiden 

möjliggjorde att nödvändiga teman berördes och på så sätt navigerade respondenterna till att 

återgå till fokus på deras egna upplevelser av exempelvis utmaningar inom 

familjevägledning. Trots detta, ger denna svaghet utrymme för kritik angående studiens 

tillförlitlighet och giltighet.  

6.2.1 Etikreflektion  

De forskningsetiska kraven har beaktats och nödvändig information har delgivits berörda 

respondenter. Under studien har respondenterna, i egenskap av professionella, förutsatts 

kunnat tillgodogöra sig den information som delgivits. Det kan därför konstateras att inga 

etiska svårigheter förelegat i studien.   
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7 SLUTSATSER  

Studiens slutsatser grundas i huvudsak på resultatet, byggt på empiriskt material från 

intervjuer med familjevägledare. Det kan inledningsvis konstateras utrymme för kritik, 

gentemot studiens tillförlitlighet och giltighet. Vidare kan slutsatser dras, förankrade i 

studiens syfte och frågeställningar. Det bör påpekas att slutsatserna avser studiens 

respondenter och inte ett större urval. En slutsats är att studiens respondenter upplever 

interkulturella möten, komplexa familjeförhållanden och ökad digitalisering, som centrala 

utmaningar inom dagens familjevägledning. En annan slutsats är att studiens respondenter 

hanterar dessa utmaningar med hjälp av inre och yttre handlingsberedskap. En tredje 

slutsats är att familjecentralen som arena och en ökad digitalisering upplevs som 

möjliggörande faktorer av respondenterna. Såväl utmaningarna som möjliggörande 

faktorerna bekräftar den tidigare forskningen. Även professionens handlingsberedskap 

bekräftar tidigare studier till viss del.  

En särskilt relevant slutsats, är att familjevägledarna i stor utsträckning är sina egna redskap 

i mötet med föräldrar. Det kan noteras, att detta ställer krav på familjevägledarna att 

uppdateras i och följa den föränderlighet som samtidens familjeliv idag innebär. 

Familjevägledarnas nyttjande av såväl personliga, som organisatoriska resurser, blir därmed 

avgörande för familjevägledningens utfall. Det kan konstateras att familjevägledare på 

familjecentraler, i nuläget inte tar stor plats i den tidigare forskningen. Studien visar att 

respondenterna, fördelade på olika familjecentraler i en kommun, har skilda erfarenheter 

som tycks vara kopplat till familjecentralens område. Förslag på vidare forskning är därför 

att genomföra fokusgruppsstudier med flera familjevägledande professioner från olika 

kommuner i Sverige, för att utvidga bilden av deras upplevelser av att hantera dagens 

utmaningar och möjligheter. Detta skulle kunna åskådliggöra både familjevägledarnas 

betydelse i samhället och deras mångfasetterade arbete och därmed kvalitetssäkra 

föräldrastödet de erbjuder.  
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BILAGA A – MISSIVBREV  

Hej!  

Jag heter Ellen Pettersson och är socionomstudent på sjätte terminen vid Mälardalens 

Högskola. Detta missivbrev tilldelas dig som jag varit i kontakt med tidigare, avseende min C-

uppsats som kommer skrivas under våren 2019. Med detta missivbrev vill jag tydliggöra 

studiens syfte och redogöra för de forskningsetiska principer som studien grundas på.  

Syfte med studien som jag ämnar genomföra är att få en bild över hur familjevägledare på 

familjecentraler ser på sin professionella yrkesroll, hur de förhåller sig till förändrade 

familjestrukturer och vilka utmaningar de kan ställas inför i sin yrkesutövning. För att 

insamla detta material önskar jag genomföra kvalitativa intervjuer med familjevägledare på 

familjecentrum som är intresserade av att delta i studien. Intervjuerna kommer behandla 

teman om hur familjevägledare upplever sin yrkesroll, centrala utmaningar och möjligheter. 

Intervjuerna förväntas pågå mellan 40 till 60 minuter. Din kunskap och erfarenhet som 

familjevägledare är av stort värde för denna studie och min förhoppning är att du därför vill 

delta.  

Jag försäkrar dig härmed att de forskningsetiska principerna kommer beaktas, vilket innebär 

att: 

• Du är garanterad information om studiens syfte, vilket meddelas via detta missivbrev samt 

muntligt vid intervjutillfället.  

• Du är garanterad information om att ditt deltagande är frivilligt och du har rätt att när som 

helst avbryta din medverkan i studien, detta meddelas via detta missivbrev samt muntligt vid 

intervjutillfället.  

• De uppgifter som lämnas kommer hanteras med största möjliga konfidentialitet, vilket 

innebär att personuppgifter förvaras så att obehöriga inte kommer åt de och materialet 

kommer avidentifieras så att personuppgifter inte går att utläsa i uppsatsen.  

• Du informeras härmed om att det färdiga resultatet kan komma att bli offentligt.  

• Intervjumaterialet kommer endast att användas i forskningssyfte.  

• Allt intervjumaterial, det vill säga ljudupptagningsfiler och transkribering, kommer att 

kasseras när bearbetning av materialet skett. 

• Du som respondent har rätt att ta del av det färdiga resultatet.   

Om du har några funderingar så är du välkommen att kontakta mig eller min handledare: 

Ellen Pettersson                                       

epn16007@student.mdh.se     

072 xxx xx xx  

 

 

 Handledare: Maria Hopstadius                     

maria.hopstadius@mdh.se                

 016 xx xx xx  

 

Stort tack på förhand!
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BILAGA B – INTERVJUGUIDE  

 

Bakgrundsfrågor  

Titel 

Utbildning 

Antal år i yrket 

Definitionsfrågor 

Hur definierar du begreppet ”familj”? (när du besvarar frågor om ”familjen”, vilka tänker du 

på?) 

Hur definierar du begreppet ”förälder”? (när du besvarar frågor om ”föräldern” vilka tänker 

du på?)  

 

Familjevägledning i praktiken  

1. Berätta lite om ditt arbete  

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Vilka är dina arbetsuppgifter? 

- Vad innebär familjevägledning? 

- Finns det något som tydligt utmärker familjevägledning på familjecentraler? 

 

2. Vilka föräldrar möter du i din yrkesutövning? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Vilka anledningar är de vanligaste till att föräldrar vänder sig till dig? 

- Vilken inställning upplever du att föräldrar har till att söka hjälp och stöd? 

 

3. Hur många och vilka brukar delta i familjevägledningen/samtalet? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Båda föräldrarna? Flera föräldrar? Anhöriga?  

- Vilka fördelar respektive nackdelar ser du med antalet personer som är delaktiga i 

familjevägledningen? 

- Brukar barnen delta?  

- Vilka fördelar respektive nackdelar kan du se i att barnen deltar i samtalet?  

 

Upplevelsen av mötet med familjer 

1. Hur skulle du beskriva det moderna föräldraskapet? 

Möjliga uppföljningsfrågor:  

- Ser du någon förändring gällande behov hos föräldrar över tid? (beror på hur länge 

respondenten arbetat) 
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- Upplever du att digitaliseringen har en påverkan på den moderna familjen? Om ja, på 

vilket sätt? 

- Ser du någon skillnad när det gäller vilka frågor föräldrar har i förhållande till 

faktorer som etnicitet, kultur, sexualitet, form av parrelation, antal barn osv?  

 

2. Vilka utmaningar upplever du i familjevägledningen? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Hur hanterar du dessa? 

- Hur undviker man dessa?  

- På vilket sätt påverkar dessa utmaningar dig?  

 

3. Om du ska möta en familj/föräldrar för första gången och ha ett samtal, hur 

förbereder du dig då? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Finns det frågor eller behov du upplever att du kan ha svårt att besvara eller bemöta? 

Om ja, vilka typer av frågor kan det vara? 

- Om du stöter på frågor du aldrig tidigare fått, hur bemöter du det?  

- Vilka redskap upplever du dig ha för att bemöta olika behov och frågeställningar från 

familjer/föräldrar?  

 

Upplevelsen av den egna yrkesrollen  

4. Vilken betydelse spelar din yrkesroll som familjevägledare, för dig? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Har din yrkesroll förändrats något över tid? 

- Känner du att du har de resurser du behöver för att ge kvalitativ familjevägledning, 

eller känner du dig någon gång begränsad?  

- Om du har de resurser du behöver, vilka är de? 

- Om du känner dig begränsad, varför, när och på vilket sätt?  

- Ser du att det finns något behov av förändringar när det gäller ert arbetssätt? 

 

5. Vilken relation upplever du att du har till föräldrar som du möter? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Kan du se någon maktasymmetri i mötet? Om ja, vad kan det bero på? Hur arbetar ni 

med dem frågorna? Om nej, vad kan det bero på? 

- Brukar du reflektera över bemötande och din roll i som familjevägledare?  

 

6. Om du skulle möta en familj/föräldrar som har helt annan uppfattning än dig om vad 

ett gott föräldraskap innebär, hur förhåller du dig till det?  

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Exempel; Ett föräldrapar med annan kulturell bakgrund hävdar att deras tonårsdotter 

inte bör delta i aktiviteter där pojkar närvarar, detta har försvårat dotterns situation i 

skolan. Hur bemöter du detta scenario? 

- Exempel; En ombildad familj kommer till dig, bestående av två föräldrapar och flera 

barn, där det föreligger en konflikt mellan föräldrarna om vem som ska ha barnen och 

när. Du uppmärksammar att barnen känner stor olust i samtalet. Hur bemöter du 

detta scenario?  
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- Kan dessa typer av dilemman uppstå i din yrkesvardag? Om ja, hur brukar du hantera 

detta? 

 

7. Tror du att dina erfarenheter och värderingar avseende familj och föräldraskapet kan 

påverka ditt sätt att ge stöd? 

Möjliga uppföljningsfrågor: 

- Tror du att exempelvis din könsroll påverka hur du ser på exempelvis en parrelation, 

ett äktenskap, könsroller? 

- Tror du att exempelvis din kulturella bakgrund kan påverka hur du ser på en 

parrelation, föräldraskap, familjen? 

 

Avslutande frågor 

8. Vilken betydelse upplever du dig som familjevägledare ha såväl för familjer på 

individnivå som för samhället i stort?  

9. Hur ser du på din framtida yrkesroll? Tror du att familjevägledningen kommer 

förändras, er roll eller familjen?  
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