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Sammanfattning 
Under hösten 2016 genomfördes en enkätundersökning på en familjecentral i syfte att utvärdera vad 

föräldrarna på familjecentralen upplevde som bra och mindre bra i enskilda samtal med en kurator på 

verksamheten. Resultatet av enkäten var till största del positivt, vilket ledde till att kuratorerna på 

familjecentralen önskade öka kunskapen kring vad som varit bra, samt undersöka vidare vad 

föräldrarna upplever som mindre bra i samband med samtalen. På uppdrag av dessa kuratorer har 

denna studie utformats med syfte att öka kunskapen kring föräldrars erfarenheter i samband med 

enskilda samtal med en kurator på en familjecentral, med fokus på vad föräldrar upplever som resurser 

och hinder i samtalen. Empirin har samlats in med hjälp av kvalitativ metod för att fånga föräldrars 

uppfattningar om de enskilda samtalen och för att få en djupare förståelse för dessa uppfattningar. 

Empirin består av åtta stycken semistrukturerade intervjuer med föräldrar som har deltagit i 

enskilda samtal med en kurator på den aktuella familjecentralen. Den insamlade empirin har 

analyserats med hjälp av fyra teoretiska utgångspunkter vilka är Bernler och Johnssons teori för 

psykosocialt arbete, allians, empati samt aktivt lyssnande. Det slutgiltiga resultatet visar att det som 

föräldrar främst upplever som resurser i de enskilda samtalen är relationen till kuratorn, att få konkreta 

råd, tillgängligheten till kuratorerna och familjecentralen samt trivsamma lokaler. Resultatet som 

belyser hinder i samband de enskilda samtalen berör föräldrarnas önskan om att få prata med kuratorn 

på familjecentralen om fler ämnen än sitt barn och sin föräldraroll, att erbjudas uppföljning efter 

avslutad kontakt och att kuratorernas delade lokaler med öppna förskolan kan upplevas som 

besvärligt. 

Studiens slutsatser är att föräldrarna uppskattar familjecentralen och att verksamheten är en bra 

arena för socialtjänsten att arbeta förebyggande på. En annan slutsats är att föräldrarna uppskattar 

kombinationen av både få stöd och konkreta råd från kuratorerna samtidigt som de får formulera sina 

egna behov. Det finns även indikationer på att familjecentralen kan behöva utöka sitt stöd eftersom att 

föräldrar beskriver att de hade velat prata om annat än det som rör föräldraskapet.  

Nyckelord 

Familjecentral, kurator, förebyggande arbete, stödsamtal, föräldrastöd, samtalsrum 

  



Abstract 

During the fall of 2016, a survey was implemented at a family center with the purpose to evaluate 

what the parents who visited the family center experienced as positive and negative aspects during 

individual counseling with a social worker at the family center. The survey showed a positive result, 

which led to that the social workers at the family center wanted to increase the knowledge about which 

aspects the parent found positive. They were also keen on to investigate more closely if the parents 

experienced some negative aspects during the counseling. On behalf of the social workers at the 

family center, this study has been designed to increase knowledge about parents' experiences of 

individual counseling with a social worker, focusing on what parents perceive as resources and 

obstacles in the counseling. The material of the study has been gathered using qualitative methods to 

capture parents' perceptions of individual counseling and to gain a deeper understanding of these 

views.  

The material consists of eight semistructured interviews with parents who have participated in 

individual counseling with a social worker at the current family center. The collected material has 

been analyzed using four theoretical starting points which are Bernler and Johnssons' theory of 

psychosocial work, alliance, empathy and active listening. The final result shows that what parents 

primarily perceive as resources in the individual counselings is the relationship with the social worker, 

getting hands on advice, the access to the social workers and the family center, as well as the 

enjoyable premises. The result that highlights obstacles in the individual counseling concerns the 

parents' desire to talk to the social worker at the family center about more than just their child and 

parenthood, to be offered a follow-up after the contact has been completed and that the professionals 

shared premises with the open preschool can be problematic.  

The conclusions of the study include the fact that the parents appreciate the family center and that 

the family center is a good arena for social services to work preventively on. Another conclusion is 

that parents find that a combination of both support and concrete advice from the counselors as well as 

the possibility to formulate their own needs is an appreciated balance in the individual counseling. 

There are also indications that the family center may need to expand its support since parents describe 

that they wanted to talk about other subjects other than parenting. 
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Först och främst vill vi ge ett stort tack till de föräldrar som har tagit sig tid att träffa oss och delat med 

sig av värdefull erfarenhet, utan er hade studien inte varit genomförbar! Sedan vill vi framföra ett 

varmt tack till kuratorerna på familjecentralen som givit oss förtroendet att genomföra studien och 

varit entusiastiska under hela resan. Vi vill även framföra ett stort tack till vår handledare Martin 
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1. Inledning 
Föräldrar i Sverige beskriver att det är av stor vikt att kunna få stöd och hjälp i sitt föräldraskap. 

Samtidigt framkommer det av studier att föräldrar förknippar föräldrastöd med osäkerhet, problematik 

och svårigheter och att ordet föräldrastöd därmed är negativt laddat (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

Folkhälsomyndigheten (2014) framhäver att relationen mellan barn och förälder har betydelse för 

barnets fysiska och psykiska hälsa under hela livet. Myndigheten verkar därmed för att Sverige ska 

bedriva ett förebyggande arbete för barn och familjer i form av föräldrastöd (Folkhälsomyndigheten, 

2016). Familjecentraler är ett exempel på en arena som erbjuder stöd till föräldrar, exempelvis i form 

av enskilda samtal med en kurator (Berg Wikander, 2006). Vi ställer oss frågande kring vilka tankar 

och känslor som kan väckas hos föräldrarna i samband med dessa samtal, och vad föräldrarna upplever 

som bra och mindre bra i kontakten med kuratorn. Därmed har vi i denna studie valt att undersöka 

föräldrarnas upplevelser och erfarenhet i samband med dessa samtal för att förstå deras perspektiv.  

Detta kapitel inleds med en bakgrund innehållande den svenska välfärdsstaten, förebyggande 

socialt arbete och familjecentraler, följt av studiens problemformulering, syfte och frågeställningar 

som avgränsas i relation till studiens forskningsområde. Även uppsatsens centrala utgångspunkt samt 

begreppsförklaringar och disposition presenteras i detta kapitel för att tydliggöra upplägget och 

utgångspunkterna för studien. 

 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Den svenska välfärdsstaten 

Det krävs en förståelse av Sveriges välfärdsutveckling för att beskriva familjecentralens framväxt och 

verksamhet, därmed tar studien avstamp i just detta kunskapsområde. För att ett samhälle ska kunna 

leva vidare måste barn födas och det är därför en nationell angelägenhet att uppmuntra barnafödande. 

Det är inte bara antalet barn som föds som är centralt för ett samhälles överlevnad utan det är även av 

angelägenhet att de barn som föds växer upp till friska och välintegrerade medborgare (Esping-

Andersen, 2016). Samhällets stöd har visat sig ha positiv inverkan på hur många barn som föds i ett 

land. I rapporten Families in the 21st Century visar forskaren Gøsta Esping-Andersen (2016) att 

Skandinaviens tidiga satsning på en omfattande välfärd bland annat har stärkt kvinnans roll i samhället 

vilket i sin tur ökar barnafödandet. Till skillnad från många andra länder är det även allt fler 

medborgare i Sverige som har stabilare relationer och som en följd stiger även födelsetalen. 

 Den svenska välfärdsstaten innefattar olika former av stöd och service till föräldrar. Exempel på 

detta är stöd i form av subventionerad barnpassning, föräldraledighet samt vård av sjukt barn (Esping-

Andersen, 2016). Stödet till föräldrar och uppmuntran till att föda barn är en del av den svenska 

modellen som växte fram i Sverige under sent 1940-tal, som bland annat innefattar det generösa 

välfärdsprogrammet i landet. Sverige var i framkant med en generös välfärdsstat vilket ledde till en 

stor offentlig och kommunal välfärdssektor med en trygg social service för medborgarna, där just 

barnomsorgen hade stort inflytande. Ytterligare exempel på den ökade välfärden var år 1957 då lagen 
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om socialhjälp utvecklades samt att obligatorisk grundskola infördes. År 1974 implementerades lagen 

om föräldraledighet och barnomsorgen byggdes ut ytterligare i landet (Magnusson, 2013). Bing (1999) 

beskriver en arbetsmodell som växte fram under 1980-talet som innefattade förebyggande arbete för 

barnfamiljer, denna arbetsmodell startade i Göteborg och kallas Göteborgsmodellen. Denna modell 

syftade till ett samarbete mellan socialtjänst och Barnavårdscentral (BVC), där socialtjänstens 

tillgänglighet betonades. Runt om i Sverige pågår ett arbete med att utveckla ett samarbete mellan just 

mödra- och barnhälsovård, öppna förskolan och socialtjänsten för att skapa arenor för förebyggande 

arbete med barnfamiljer (Berg Wikander, 2006). 

 

1.1.2 Förebyggande socialt arbete 

Folkhälsomyndigheten har till uppgift att på en nationell nivå ansvara för folkhälsofrågor och verka 

för en god folkhälsa. Syftet med myndigheten är att främja hälsa och förebygga sjukdomar genom att 

ta fram och sprida vetenskaplig kunskap. De arbetar på uppdrag från regeringen och har även i 

uppdrag att följa samhällets hälsoläge och faktorer som påverkar detta. Myndigheten samverkar även 

med andra aktörer för att följa upp och utvärdera metoder och insatser och de arbetar särskilt för att 

hjälpa de grupper som har störst risk att drabbas av ohälsa. Statliga myndigheter, landsting och 

kommuner är exempel på andra verksamheter som myndigheten samarbetar med. 

Folkhälsomyndigheten framhäver att relationen mellan barn och förälder har betydelse för barnets 

fysiska och psykiska hälsa under hela livet. Myndigheten verkar därmed för att Sverige ska bedriva ett 

förebyggande arbete för barn och familjer i form av föräldrastöd (Folkhälsomyndigheten, 2016). 

 Enligt svensk lag bedrivs ett förebyggande och uppsökande arbete vilket beskrivs som att ”ligga 

steget före” och på så sätt inte vänta på att skadan redan är skedd, detta redovisas i Policyn för socialt 

förebyggande arbete utfärdad av Akademikerförbundet SSR (2011). De menar vidare att socialt 

förebyggande arbete i Sverige inte bara innebär hjälp på en akut nivå utan även ska verka långtgående 

och erbjuda medborgarna en social service. Forskning, utredningar och rapporter påvisar att 

förebyggande insatser har ett stort värde. Det finns rapporter som påvisar de samhällsekonomiska 

vinster som ett förebyggande socialt arbete innebär. En följd av det är att kommun och landsting har 

påbörjat tvärsektoriella projekt för att förbättra en samverkan. Akademikerförbundet SSR (2011) 

beskriver även att en del av den professionella kompetensen är att kunna sammanställa information 

från olika kunskapsfält till en helhetssyn på individen. Eftersom att det krävs en helhetssyn för ett 

förebyggande arbete så menar förbundet att ett samarbete med andra professioner och att integrera 

individens nätverk är av betydelse för ett förebyggande socialt arbete (Akademikerförbundet SSR, 

2011). Ett exempel på verksamheter där en helhetssyn och förebyggande arbete utövas är så kallade 

familjecentraler, som även är den arena där denna studie genomförs. 
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1.1.3.Familjecentraler 

Det har funnits familjecentralsliknande verksamheter i Sverige från 1970-talet men den första 

familjecentralen öppnades år 1993 i Solna utanför Stockholm. Detta var en följd av att 

Folkhälsomyndigheten sedan i mitten av 1990-talet givit ökat stöd för arbete inom föräldrastöd 

(Föreningen för familjecentralers främjande, 2017). Socialdepartementet har som övergripande mål att 

öka samarbetet mellan olika aktörer för att främja ett föräldrastöd, öka antalet hälsofrämjande 

mötesplatser för föräldrar samt att öka evidensen i arbetet i form av att ge ökad utbildning bland 

aktörerna som arbetar på en familjecentral (Regeringen, 2013). Familjecentraler är etablerade i hela 

Sverige, både i glesbygd och tätort, men det är dock vanligare med familjecentraler i socialt utsatta 

områden (Föreningen för familjecentralers främjande, 2017). 

Familjecentraler bedriver en hälsofrämjande verksamhet som är generell, tidigt förebyggande och 

stödjande som riktar sig till föräldrar med barn i åldern 0-6 år. Verksamheten ska vara en 

lättillgänglig  arena och mötesplats för föräldrar och barn i syfte att skapa hälsofrämjande effekter. 

Familjecentraler är ett exempel på hur kommuner arbetar målinriktat för att erbjuda familjer en 

förebyggande hjälpinsats (Föreningen för familjecentralers främjande, 2017). Det som är utmärkande 

för familjecentraler är att den allmänna mödra- och barnhälsovården samverkar med öppna förskolan 

och socialtjänsten. Det innebär att familjecentraler drivs av både landsting och kommun som 

samordnar verksamheten (Berg Wikander, 2006). De professioner som arbetar på en familjecentral 

varierar men det ska alltid minst ingå förskollärare, barnmorskor och kuratorer. Det kan dock även 

finnas andra yrkesgrupper närvarande som exempelvis, läkare, psykolog och tandläkare på 

verksamheten. Den samverkan som råder mellan kommun och landsting på familjecentralerna syftar 

till att problematik ska synliggöras vid ett tidigare skede och att tidiga insatser blir mindre kostsamma 

(Lundström Mattsson, 2004). 

Kuratorerna på en familjecentral är anställda av kommunen, som en del av socialtjänsten, och 

arbetar uppsökande och serviceinriktat till föräldrar och barn utifrån lagar och riktlinjer för att erbjuda 

ett förebyggande arbete (Abrahamsson, Malm & Öberg, 2014). Familjecentraler ger en ökad möjlighet 

för socialtjänsten att träffa barn i ett tidigt skede i livet och kan på så sätt arbeta utefter socialtjänstens 

mål om ett förebyggande och uppsökande arbete. Ett tidigt stöd till föräldrar kan också bidra till att ett 

behov av socialtjänsten längre fram undviks (Föreningen för familjecentralers främjande, 2017). 

Samverkan mellan kommun och landsting bidrar till att föräldrarna inte behöver anpassa sig efter 

socialkontorets struktur och sammanhang. Det är istället socialtjänsten som anpassar sig efter 

föräldrarnas mötesplats på familjecentralen. Med familjecentralen som verksamhet finns 

förutsättningar för att en god relation mellan kurator och förälder skapas över tid eftersom att kuratorn 

exempelvis kan arbeta mer flexibelt och vara mer lättillgänglig än på ett socialkontor (Abrahamsson, 

Malm & Öberg, 2014).   

Det integrerade arbetet på en familjecentral syftar till att de olika professionerna bidrar med olika 

kompetenser och skapar på så sätt en arena utöver traditionell mödra- och barnhälsovård. Det 
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integrerade arbetet kan visas i form av exempelvis samtalsgrupper. En sådan grupp kan ledas av både 

en BVC-sköterska och en kurator. Ett sätt som grupperna formas på är att personalen på 

familjecentralen identifierar vad föräldrarna kan behöva utifrån deras behov. Det kan exempelvis 

handla om att samla unga mödrar i en samtalsgrupp, eller ha föräldragrupper med fokus på barnets 

anknytning. Aktiviteterna på familjecentralen syftar till att förebygga problematik och känna glädje 

kring föräldraskapet (Berg Wikander, 2006). På familjecentralerna arbetar barnmorskorna med att 

exempelvis identifiera oro eller depressioner hos föräldrar, för att upptäcka om det behövs hjälp och 

stöd. Vid sådan problematik eller om en förälder känner ett behov av att prata med någon gällande 

barnet eller sin föräldraroll, kan denne få kontakt med en kurator som erbjuder enskilda stödjande 

samtal (Berg Wikander, 2006). Den typen av samtal är det som denna studie kommer att fokusera på, 

med förhoppning att öka kunskapen kring föräldrars erfarenhet av enskilda samtal med en kurator på 

en familjecentral. En ökad kunskap kring stödjande samtal ur ett klientperspektiv kan bidra till att 

familjecentraler som verksamhet, samt andra yrkesverksamma inom socialt arbete som arbetar med 

stödjande samtal kan utveckla sitt arbete i kontakten med klienter. 

 

1.2 Problemformulering 
Vi har valt att utföra en studie vid en familjecentral i en kranskommun till Stockholm. Studien 

genomförs på uppdrag av kuratorerna på familjecentralen som önskar öka kunskapen kring hur 

föräldrar upplever de enskilda stödsamtalen med kuratorerna. En kvantitativ undersökning utförd av 

kuratorerna på den aktuella familjecentralen visar ett resultat där föräldrarna i huvudsak är nöjda med 

de enskilda samtalen de har deltagit i (se 1.5). Kuratorerna önskar således en djupare förståelse för vad 

det är som har varit bra och vad föräldrarna möjligtvis tycker kan förbättras i de enskilda samtalen, 

vilket studiens kvalitativa ansats bidrar med. Att öka denna förståelse bidrar med en djupare insikt i 

vad föräldrar önskar i mötet med en kurator på en familjecentral och detta i sin tur kan leda till ett 

utvecklat föräldrastöd. I denna studie har vi även valt att beröra andra aspekter som kan påverka de 

enskilda samtalen så som tillgängligheten till familjecentralen och verksamhetens omgivning. Detta 

eftersom att familjecentralen ska vara en tidigt förebyggande och tillgänglig verksamhet (Föreningen 

för familjecentralers främjande, 2017), och tidigare forskning visar att omgivningen påverkar det 

professionella samtalet (Engquist, 2013; Gordan, 2004). Därmed har vi även valt att undersöka dessa 

aspekter i studien för att ge en ökad kunskap kring det. 

Vid litteraturgenomgång har ett antal studier påträffats där ett klientperspektiv har belysts i 

samband med stödjande samtal inom andra verksamhetsfält än just familjecentraler. Tidigare kvalitativ 

forskning saknas dock kring målgruppen föräldrar och deras perspektiv på kuratorssamtal på en 

familjecentral vilket motiverar studiens syfte och forskningsfrågor.   
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1.3 Syfte 
Syftet med studien är att öka kunskapen kring föräldrars erfarenhet av enskilda samtal med en kurator 

på en familjecentral. 

 

1.4 Frågeställningar 

 Vad upplever föräldrarna som resurser i samband med de enskilda samtalen med kuratorn? 

 Vad upplever föräldrarna som hinder i samband med de enskilda samtalen med kuratorn? 

 

1.5 Central utgångspunkt 
Studien genomfördes på en familjecentral i en kranskommun till Stockholm, på uppdrag av två 

kuratorer som arbetar där. Därmed är studien avgränsad till en familjecentral där kuratorer, 

barnmorskor och förskollärare arbetar tillsammans. På den aktuella familjecentralen arbetar 

kuratorerna med att ge stöd och information till föräldrar eller blivande föräldrar som känner oro över 

sitt barn eller sin situation som förälder. Gravida som behöver stöd under graviditeten erbjuds även 

regelbundna träffar med en kurator och det är möjligt att träffa en kurator fram tills barnet är sex år. I 

studiens problemformulering beskriver vi att kuratorerna på familjecentralen som är aktuell i denna 

studie önskar öka sin kunskap kring vad som är bra, eller vad som kan förbättras i kontakten med dom 

gentemot föräldrarna. Denna önskan bottnar i enkätundersökning som utfördes på familjecentralen 

under oktober 2016 där graderingar och frågor med öppna svarsalternativ fick besvaras av besökarna. 

Resultatet för den aktuella familjecentralen i denna studie visar att det är vanligast att gå 2-5 gånger 

hos kuratorn, och att de tre vanligaste anledningarna till kontakt är bekymmer över barn, 

familj/parrelation och eget mående. En dryg tredjedel av de tillfrågade har angett fler än en anledning 

till kontakten med kuratorn. Frågorna i enkäten värderades på en skala från 1 till 6 där 1 innefattar 

”nej, inte alls” och där 6 är ”ja, absolut”. Enkäten berör huruvida respondenterna fick kontakt med en 

kurator när de behövde vilket de fick enligt resultatet. Resultatet visar ett medelvärde på 5,8 med 

kommentarer så som: ”Jag fick en tid vid första telefonkontakten” och ”Det gick snabbt att få kontakt 

och boka tid”. När respondenterna uppmanades att ge betyg på samma typ av skala utifrån vilket betyg 

de vill ge kuratorns bemötande ligger medelvärdet på 5,8 med kommentarer som ”öppet samtal, fick 

information som jag behövde” och ”lyhörd, ger goda råd och trevlig”. Enkäten redovisar även samtliga 

kommentarer som har skrivits av respondenterna, ett axplock av dessa är: ”Nya infallsvinklar på 

gemensamma problem, bra tips och råd”, ”Att få fler perspektiv på relationen, tips och råd om 

kommunikation och att nå varandra”, ”Prata ut, får redskap, förstå saker och ting”, ”Att få prata om 

känslor och släppa på trycket”. Det har även redovisats kommentarer där respondenterna får svara på 

frågan om vad som har varit dåligt/mindre givande med samtalen. Där redovisas kommentarer som: 

”Hade en förväntan att få mer konkreta verktyg”, ”För lite tid” och ”Bättre uppföljning av senaste 

samtalen. Röd tråd, vart är vi på väg”.    
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Överlag visar resultatet en övervägande positiv bild av kontakten med kuratorer på denna 

familjecentral. Trots de kommentarer som har getts i enkätundersökningen anser kuratorerna att 

kunskapen är bristfällig kring vilka hinder och resurser som föräldrarna upplever i enskilda samtal 

med en kurator. Därmed finns det en anledning att göra denna kvalitativa studie för att fördjupa 

kunskapen kring samtalen. 

 

1.6 Begreppsförklaringar 
Familjecentral 

Det finns många benämningar på en familjecentral, såsom familjecentrum, familjens hus och liknande. 

I studien utgår vi från Föreningen för familjecentralers främjande (2017) för att definiera ordet 

familjecentral. Ett antal kriterier behöver uppfyllas för att verksamheten ska räknas som en 

familjecentral: en familjecentral ska vara ägt av både kommun och landsting och arbete 

hälsofrämjande, tidigt förebyggande, generellt och stödjande samt riktas till föräldrar och barn. En 

familjecentral ska minst innehålla: mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola och socialtjänst 

med inriktning på förebyggande arbete (Föreningen för familjecentralers främjande (2017). 

  

Kurator 

I studien undersöktes erfarenheter av enskilda samtal med en kurator. Med en kurator menar vi en 

person som har en utbildning som är lämplig för professionen så som socionom eller socialpedagog 

och i studien utgår vi från Svensk Kurators Föreningens definition att en kurator är den sociala 

experten i hälso- och sjukvården och arbetar både med psykosocialt behandlingsarbete och socialt 

arbete, enskilt eller i grupp (Svensk Kuratorsförening u.å.).    

 

Enskilt samtal 

På en familjecentral erbjuds både aktiviteter i grupp och individuella stödsamtal. Vid önskan och 

behov får föräldrar kontakt med en kurator på en familjecentral som erbjuder stödjande samtal (Berg 

Wikander, 2006). För att skilja på gruppaktiviteter och individuella samtal med kuratorn har vi valt att 

benämna de samtal vi syftar till i studien för enskilda samtal. Vid sådana samtal kan mer än en person 

vara närvarande i rummet så som partner och/eller barn. 

 

1.7 Disposition 
För att underlätta läsningen beskrivs här studiens upplägg där varje kapitel kort presenteras. I kapitel 

ett ges en bakgrund med en övergripande bild av familjecentralernas verksamhet samt hur de 

historiskt har växt fram. I detta kapitel presenteras även en problemformulering med bakomliggande 

syfte och frågeställningar som motiverar studien. I kapitel ett presenteras vidare studiens centrala 

utgångspunkt samt begreppsförklaringar. Kapitel två syftar till att ge en överblick av kunskapsläget 

och tidigare forskning med utgångspunkt i förebyggande socialt arbete, föräldrastöd, familjecentraler 
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samt samtal och kommunikation. Dessa teman är relevanta för att få en förståelse för den kunskap som 

finns kopplat till studiens syfte och frågeställning. I det tredje kapitlet presenteras studiens teoretiska 

utgångspunkter vilka är Bernler och Johnssons teori för psykosocialt arbete, allians, empati och aktivt 

lyssnande. I kapitel fyra presenteras metodval och forskningsansats. I kapitlet presenteras och 

motiveras hur empirin har samlats in, vilket urval studien har samt vilka forskningsetiska 

överväganden som vi tagit hänsyn till. Vidare presenteras studiens genomförande, studiens 

tillförlitlighet och hur materialet har bearbetats under rubriken genomförande av analys. I detta kapitel 

presenteras även en litteratursökning samt en metodkritisk diskussion. I kapitel fem presenteras 

studiens resultat och analys. Kapitel sex redogör för studiens slutsatser samt en diskussion kring det 

resultat som framkommit i studien. Avslutningsvis består uppsatsen av referenslista och bilagor.   

2. Kunskapsläge och tidigare forskning 
I följande kapitel presenteras aktuellt kunskapsläge och tidigare forskning som knyter an till studiens 

forskningsfrågor. Kapitlet utgår från områdena förebyggande socialt arbete, föräldrastöd, 

familjecentraler samt samtal och kommunikation.  

 

2.1 Förebyggande socialt arbete 

2.1.1 Prevention 

För att få en förståelse för studiens forskningsfrågor finner vi det viktigt att få en övergripande 

förståelse för vad ett förebyggande socialt arbete är och hur det utformas i Sverige. Det finns en lång 

erfarenhet av förebyggande arbete inom mödra- och barnhälsovården men i socialt arbete har 

forskning gällande barn inriktas mer på åtgärder som behövs när skadan redan är skedd, snarare än 

preventivt arbete (Berg Wikander, 2006). Förebyggande arbete benämns även som preventivt arbete 

och prevention syftar till att främja hälsa och förebygga sjukdom. Forskaren Kari Killén (2009) delar 

in begreppet prevention i tre olika nivåer: universellt förebyggande arbete, selektivt förebyggande 

arbete och indikerat förebyggande arbete för att beskriva olika typer av prevention. Universellt 

förebyggande arbete syftar till att förhindra att problem uppstår. Dessa insatser riktas mot hela 

befolkningen och är exempelvis föräldraförberedande kurser. Selektivt förebyggande arbete innebär 

att tidigt identifiera riskfaktorer och förhindra dessa, dessa verksamheter riktar sig således till grupper 

med särskilda behov. Det förekommer att verksamheter som erbjuder ett universellt förebyggande 

arbete identifierar problematik som kräver selektivt förebyggande arbete. Författaren menar på så sätt 

att det är givande att det finns ett samarbete mellan det selektiva och universella förebyggande arbetet 

eftersom att ett sådant samarbete kan vara mindre stigmatiserande än vad en verksamhet som bedriver 

ett rent selektivt förebyggande arbete kan vara. Indikerat förebyggande arbete syftar till att minska ett 

problem som redan har uppstått och mildra konsekvenserna av problemet. Ett indikerat förebyggande 

arbete uppkommer således när ett universellt och selektivt arbete inte lyckats. Ett indikerat 

förebyggande arbete kräver behandling och intervention. Killén (2009) menar att det råder en 

bristfällig prioritering av förebyggande arbete i samhället trots att samhället genomsyras av att ”allt 
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kan förebyggas”. Författaren belyser att både lagstiftning och samhällets attityd präglas av ett 

förebyggande förhållningssätt men att praktiken inte utformas därefter. Enligt författaren innebär ett 

förebyggande arbete för barn bland annat att garantera barns möjligheter att utveckla sina 

förutsättningar på bästa sätt, att förebygga att föräldrar kommer till korta i sin föräldraroll och att 

förhindra att barn utsätts av bristande omsorg (Killén, 2009). 

  

2.1.2 Förebyggande arbete i svensk lagstiftning 

Uppsökande och förebyggande arbete för att främja barns utveckling har stöd i svensk lagstiftning. 

Det förebyggande arbetet som nämns i Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) bygger på principer 

som framkom när lagen implementerades under 1980-talet: rätten till självbestämmande, helhetssyn, 

kontinuitet, flexibilitet, närhet och normalisering (Abrahamsson, Malm & Öberg, 2014). I 

portalparagrafen i SoL (SFS 2001:453) framkommer det att samhällets socialtjänst på demokratins och 

solidaritetens grund skall främja människors ekonomiska och sociala trygghet, jämlikhet i 

levnadsvillkor och aktiva deltagande i samhällslivet. Vidare i 1 §, kap. 3, i SoL (SFS 2001:453) 

framkommer det att socialtjänsten skall genom en uppsökande verksamhet och på annat sätt främja 

förutsättningarna för goda levnadsförhållanden. År 2003 implementerades 1 §, kap. 5, i SoL (SFS 

2001:453) som bland annat beskriver att Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, vilken Åsa 

Lundström Mattsson (2004) beskriver som den mest aktuella paragrafen när det gäller förebyggande 

arbete gällande familjer i lagtext. Detta är bara några exempel på ett flertal paragrafer som påvisar att 

samhället ska bedriva ett förebyggande arbete (Lundström Mattsson, 2004). SoL (SFS 2001:453) är en 

målsättningslag som medför åliggande för kommunen men ingen rättighet för den enskilde. Det 

innebär att den enskilde personen inte själv kan ansöka om förebyggande arbete på samma sätt som 

det går att ansöka om andra insatser från kommunen. Det finns således inte några tydliga anvisningar 

för hur målen ska uppnås och därmed finns det inga tydliga riktlinjer för hur det förebyggande arbetet 

ska bedrivas, därmed ser det förebyggande arbetet olika ut i landets kommuner (Lundström Mattsson, 

2004). 

  

2.2 Föräldrastöd 

2.2.1 Föräldrastöd i Sverige 

För att få en förståelse för studiens forskningsfrågor är det viktigt att få en kunskap om vad ett 

föräldrastöd är, hur föräldrastöd utformas, och hur föräldrars önskemål kring föräldrastöd ser ut. I 

följande text presenteras därför relevanta delar kring föräldrastöd ur ett nationellt perspektiv. I 

rapporten Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla (Regeringen, 2013) 

uttrycks att regeringen är orolig för barns och ungdomars hälsa. I rapporten beskrivs att ett 

förebyggande föräldrastöd kan vända den negativa utvecklingen som de kan se av barns och 

ungdomars fysiska och psykiska hälsa. Den nationella strategin för föräldrastöd har som övergripande 
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mål att alla föräldrar som har barn mellan 0-17 år ska erbjudas hjälp och stöd under barnets uppväxt. 

Kommun och landsting har ett ansvar att uppnå en god hälsa för familjer och att stödja familjer och 

deras barn, och enligt SoL (SFS 2001:453)  besitter kommunen det yttersta ansvaret för att de som bor 

och vistas i kommunen får det hjälp och stöd som de behöver (Regeringen, 2013). 

Regeringen (2013) beskriver att två centrala begrepp inom hälsofrämjande och förebyggande 

arbete är skyddsfaktorer och riskfaktorer. Skyddsfaktorer är omständigheter som kan minska risk för 

ohälsa och hindra att problembeteenden utvecklas. Riskfaktorer är de omständigheter hos personen 

eller i hens omgivning som ökar troligheten för ohälsa eller för att utveckla problembeteenden. 

Regeringen framhäver familjen som den viktigaste skydds- eller riskfaktorn så länge barnen bor 

hemma. Därmed anser regeringen (2013) att en god strategi är att arbeta med föräldrar och att 

samhället riktar verkningsfulla insatser till föräldrar och barn. De menar vidare att det från samhällets 

sida är betydelsefullt att se till att föräldrar får hjälp och stöd som gör att de stärks i sin föräldraroll. De 

hävdar också att det är viktigt att hjälpen och stödet grundas i beprövad erfarenhet och forskning och 

att det finns tillgängligt för alla föräldrar under barnets hela uppväxttid. I betänkandet av Föräldrastöd 

- en vinst för alla (SOU 2008:131) framgår att vissa föräldragrupper nås i mindre utsträckning än 

andra av de stödinsatser som finns. Därmed vill Regeringen (2013) se till att det föräldrastöd som 

utvecklas ska vara intressant för de föräldrar som från början kanske inte är lika intresserade eller 

motiverade, och att stödet ska utformas på så sätt att det når alla föräldrar, oavsett om en är pappa, 

mamma, ensamstående, har utländsk bakgrund eller om man är förälder till ett barn med 

funktionsnedsättning. Regeringen menar vidare att för att öka förutsättningarna för föräldrar att få ett 

bra stöd är det viktigt med samverkan mellan olika sektorer. Familjecentralen är en samverkansform 

för barn och deras föräldrar som regeringen uttrycker sig positiv till. Studier visar att 

familjecentralerna är uppskattade bland föräldrarna, då barnen får träffa andra barn och leka samtidigt 

som föräldern får kontakt med andra föräldrar och kan kombinera sitt besök på flera olika 

verksamheter på samma gång. Den kritik som regeringen (2013) presenterar mot familjecentraler 

handlar många gånger om brist på väntrum, korta öppettider eller att fler aktiviteter önskas 

(Regeringen, 2013). 

  

2.2.2 Föräldrars behov och önskemål av föräldrastöd 

Det är av vikt att lyfta fram vad föräldrar önskar för stöd i sitt föräldraskap för att få en bild av 

studiens sammanhang, därmed presenteras en rapport kring ämnet i detta avsnitt. Myndigheten för 

familjerätt och föräldraskapsstöd är en statlig myndighet som arbetar för att barn ska få en bra relation 

till sina föräldrar och en trygg uppväxt. Det är en kunskapsmyndighet som arbetar kring frågor som 

familjerådgivning, föräldraskapsstöd, adoptioner och socialnämndernas familjerättsliga ärenden. 

Myndigheten för familjerätt och föräldraskapsstöd har publicerat en rapport utfärdad av 

Folkhälsomyndigheten (2014) som heter Föräldrar spelar roll: vägledning i lokalt och regionalt 

föräldrastödsarbete. Rapporten berör bland annat aktuell forskning kring föräldraskap, och hur 
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beslutsfattare, tjänstemän och praktiker på regional och lokal nivå kan påbörja ett föräldrastödsarbete 

som är framgångsrikt. Folkhälsomyndigheten belyser att föräldrar är experter på sina egna barn och 

därför ska föräldrarnas och barnets behov styra innehållet i föräldrastödet som erbjuds. Forskare har 

intervjuat föräldrar i Sverige om vilken typ av föräldrastöd de vill ha och vad de har för önskemål och 

förväntningar på föräldrastöd. De flesta föräldrarna beskriver att de i första hand tar hjälp av den andra 

föräldern eller det egna informella sociala nätverket när de behöver stöd. Ett stort antal föräldrar 

uttrycker även att det är av stor vikt att ha ett socialt kontaktnät för att kunna få stöd och hjälp, vilket 

kan bestå av andra föräldrar eller professionella rådgivare. Det finns dock en skillnad på det 

föräldrastöd som föräldrarna faktiskt deltar i och det föräldrastöd som föräldrarna beskriver att de 

önskar. Folkhälsomyndigheten beskriver vidare att en orsak till det kan vara att föräldrar inte känner 

till det utbud som erbjuds i kommunerna och att de därför inte är medvetna om de stödinsatser som 

faktiskt finns. Det framkommer även av studier att föräldrar förknippar föräldrastöd med problematik, 

osäkerhet och svårigheter, och att ordet på så sätt är negativt laddat (Folkhälsomyndigheten, 2014). 

I ett flertal studier beskriver föräldrar att de saknar fler mötesplatser i form av exempelvis öppna 

förskolor där de informellt möter andra föräldrar och det egna sociala nätverket. Denna önskan är 

särskilt utmärkande bland föräldrar som har ett litet socialt nätverk och/eller de som är yngre föräldrar. 

Cirka hälften av de intervjuade föräldrarna beskriver att de skulle vilja delta i individuell rådgivning, 

det vill säga rådgivning för föräldrar som upplever svårigheter med sina barn (Folkhälsomyndigheten, 

2014). 

Folkhälsomyndigheten (2014) beskriver i rapporten att de orsaker varför föräldrar väljer bort 

föräldrastöd är att föräldrarna inte upplever att de har något behov av stödet eller att det finns praktiska 

hinder som exempelvis tidsbrist för att delta i föräldrastödsprogram. Föräldrarna beskriver även att de 

har ett eget socialt nätverk att söka stöd från (Folkhälsomyndigheten, 2014).      

  

2.3 Familjecentraler 

2.3.1 Familjecentraler internationellt 

I följande avsnitt presenteras familjecentraler ur ett internationellt perspektiv för att få en förståelse för 

hur verksamheten är utformad utanför Sverige. Familjecentraler är en svensk modell som även spridit 

sig till våra grannländer i Norden. Det förekommer även liknande verksamheter på andra ställen i 

världen, då kallas de ofta för family service center eller bara family centers. Dessa går att finna 

exempelvis i Frankrike, Grekland, Australien, USA och Storbritannien (Andersen & Romfors, 2017). I 

Norden benämns familjecentralen olika beroende på i vilket land den är belägen. I Finland kallas det 

för familjecenter och i Norge Familiens hus, men de bygger alla på samma typ av koncept vilket är 

tidigt förebyggande och hälsofrämjande arbete med fokus på att välbefinnandet för förälder och barn 

har ett starkt samband (Andersen & Romfors, 2017). Familjecentralerna har fått en betydande roll i 

Finland de senaste årtiondet med anledning av att den finska hälso- och socialvården har reformerats. 

De aspekter som har lyfts fram som sägs påverka dagens föräldrar är bland annat: osäker föräldraroll, 
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anpassningen av föräldraskapet, stress och problem i parförhållandet. Synen på föräldraskap har fått 

en ny roll i Finland, och målet är att arbeta förebyggande utifrån de faktorer som beskrivs ovan 

(Viitala, Kekkonen & Halme, 2011). I Norge genomfördes ett projekt med Familiens hus under åren 

2002-2004, detta projekt var baserat på den svenska familjecentralen och var en del av 

Opptrappningsplanen for psykisk helse (1999-2008). Projektet blev lyckat och är idag ett koncept som 

fortsätter att användas och utvecklas utifrån det norska Hälso- och socialdepartementet (Thyrhaug, 

Vedeler, Martinussen & Adolfsen, 2011). Ett projekt startades upp i Danmark år 2009 som hette 

Barnets reform, vilket hade fokus på kvalitet i insatser gentemot barn samt på barnets rättigheter. I och 

med detta projekt startades Mødrenes Hus, vilket var inspirerat av de övriga familjecentralerna i 

Norden (Rolfgaard, 2011). 

Inom Europeiska Unionen (EU) finns också en bred enighet politiskt kring vikten av att satsa på 

familjer och barn. Eurochild är ett nätverk av individer och organisationer som arbetar inom Europa 

för att förbättra välbefinnandet och livskvaliteten för barn och unga. Eurochilds verksamhet har sin 

utgångspunkt i principerna i FN:s barnkonvention. Eurochilds medlemmar består av 134 

organisationer, forskningsinstitutioner, myndigheter och enskilda individer från 35 olika länder. 

Föreningen för familjecentralers främjande är medlem i Eurochild sedan våren 2011. Eurochild har 

upptäckt begränsningar av EU-kommissionens strama tolkning av bedömning av investeringar och 

offentliga val inom området föräldra- och familjestöd. Denna tolkning har lett till konsekvenser för 

verksamheter som bedriver familjestöd i Europa. Föreningen för familjecentralers främjande menar att 

det också kan ha varit konsekvenser för oss här i Sverige då myndigheter numera ställer höga krav 

kring utvärdering. Föreningen för familjecentralers främjande har varit deltagande i en policy som 

uppmanar EU-kommissionen och Europaparlamentet att ha ett mångsidigt förhållningssätt kring just 

utvärdering av föräldra- och familjestödjande metoder och service (Cesares Olsson, u.å.). 

  

2.3.2 Familjecentraler i Sverige 

Det finns ett flertal studier av svenska forskare kring familjecentraler och i följande avsnitt presenteras 

två studier som vi finner relevanta för denna studies syfte och forskningsfrågor. Kerstin Johansson 

(2010) framhäver att forskning visar att medvetna och strukturerade insatser som familjecentraler kan 

möjliggöra förändringar i ett barns liv och hälsa men påpekar att forskning visar att en generell 

välfärdspolitik kvarstår som den mest avgörande insatsen för en jämlik hälsa bland barn och unga. 

Författaren menar att familjers ekonomi, etnicitet och sociala villkor är den avgörande delen för barns 

hälsa och lärande. På så sätt understryker Johansson (2010) att det preventiva arbetet inte kan ersätta 

”det mer klassiska socialpolitiska arbetet” och därför måste preventivt arbete kritiskt granskas. 

Johansson (2010) menar att det finns en oklarhet kring huruvida föräldrar faktiskt besöker 

familjecentraler av fri vilja eller på vilka villkor som föräldrarna besöker familjecentralerna trots att 

det bygger på frivillighet. Författaren lyfter fram att en familjecentral balanserar mellan stöd och 

kontroll eftersom att det är familjecentralens normer och regler som skapar vad som anses vara det 
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normala, beteendet som samhället förväntar sig från individerna är på så sätt det som styr arbetet på en 

familjecentral (Johansson, 2010). Samtidigt påvisar Cecilia Lindskov (2010) i sin avhandling Family 

Centre Practice and Modernity - A qualitative study from Sweden att föräldrarna själva inte upplever 

någon kontrollfunktion på familjecentralen. Författaren lyfter fram att föräldrarna inte kommenterade 

familjecentralen som någon form av arena som innebar kontroll genom att övervaka och fånga upp 

familjer som befinner sig i risksituationer. 

Johansson (2010) anser att man bör diskutera familjecentralernas målgrupp eftersom att trots att 

alla är välkomna så har studier visat att resurserna inte räcker till alla, exempelvis räcker inte lokalerna 

alltid till. Familjecentraler arbetar med universell prevention men författaren menar att man skulle 

kunna kartlägga vilka besökarna är och undersöka civilstånd, kön, utbildning et cetera bland besökarna 

för att se om det motsvarar de demografiska uppgifter som råder inom kommunen. På så sätt menar 

Johansson (2010) att det skulle kunna gå att se om besökarna på familjecentralerna är representativa 

för den definierade målgruppen för att se om familjecentralen bör rikta insatserna mot en särskild 

målgrupp. Det finns studier som visar att många av kvinnorna som besöker en familjecentral är 

arbetslösa och att det är få fäder som besöker centralen (Johansson, 2010). Genom att tydligare 

definiera en målgrupp som är utsatt menar författaren att familjecentralerna skulle kunna samarbeta 

med exempelvis arbetsförmedlingen eller utbildningssamordnare. 

Lindskov (2010) har undersökt både professionellas och föräldrars uppfattningar av 

familjecentralen i förhållande till modernitetsteoretiska utgångspunkter. Avhandlingen ledde till ett 

flertal slutsatser varav en var att familjecentralernas verksamhet behöver hantera olika perspektiv av 

modernitet. Författaren belyser i sitt resultat att de professionella förväntas kunna hantera ett stort 

spektrum av sin yrkesroll som innehåller senmodernitetens förväntning på att utveckla personliga och 

nära relationer. Författaren beskriver vidare att föräldrarnas strävan efter personliga relationer kan få 

familjecentralen att liknas vid en social arena där gränser mellan det privata/personliga livet och det 

offentliga livet kan suddas ut. Föräldrarna försökte enligt resultatet att utveckla just nära och 

personliga relationer till personalen. Atmosfären på familjecentralen beskrivs också av föräldrarna 

som hemlik och familjär. Lindskov (2010) lyfter fram att om studien hade genomförts för ca 30-40 år 

sedan hade gissningsvis föräldrarna haft mindre fokus på att utveckla personliga och nära relationer, 

och istället handlat om personalens auktoritet i form av experter. Författaren beskriver att det annars 

kan antas att just samverkan mellan de olika verksamheterna skulle kunna bidra till att föräldrar 

känner sig mer övervakade, än när professionerna var skilda åt som de var i den tidigare 

organiseringen. Vidare menar Lindskov (2010) att just den informella karaktären som råder skulle 

kunna leda till en ökad känsla av att vara övervakad, då de yrkesverksamma kan träffa föräldrarna mer 

än bara inne på sitt eget rum, utan även i andra sammanhang. För att förstå varför denna 

kontrolldimension inte syntes i intervjuerna tar författaren hjälp av olika förklaringsmodeller. Dels det 

svenska välfärdsperspektivet där författaren beskriver att spänningar mellan statligt/offentligt och det 

privata familjelivet inte är lika stort som i andra mer liberala välfärdssystem och dels yrkesutövares 
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starka legitimitet i samhället i Sverige. En tredje tolkning är att föräldrarna ser de professionella som 

en naturlig del av sina egna liv och därmed inte uppfattar dom som kontrollanter (Lindskov, 2010). 

  

2.4 Samtal och kommunikation 
Det går att finna omfattande litteratur och forskning kring olika former av samtal, kommunikation och 

samtalsmetoder. Vi har valt att fokusera på den litteratur och forskning som berör det professionella 

samtalet och kommunikation mellan klient och hjälpare då det är vårt huvudsakliga fokus i studien och 

direkt kopplas till studiens syfte och frågeställningar. 

 

2.4.1 Det professionella samtalet 

Litteraturen är omfattande i detta ämne och det finns också ett stort antal definitioner av vad ett 

professionellt samtal är, och vad det kännetecknas av. Leif Andergren (2017) beskriver att antalet 

personer som arbetar stödjande och hjälpande har ökat i antal i det moderna samhället. Han menar att 

en av anledningarna till detta troligen beror på att behovet av hjälp och stöd har ökat. Eide och Eide 

(2006) beskriver att professionell kommunikation inte är det samma som kommunikation i 

vardagslivet. I yrkesrollen kommunicerar hjälparen inte som en privatperson utan som en professionell 

behandlare, yrkesutövare eller expert. Tom Eide och Hilde Eide (2006) menar att professionell 

kommunikation är den kommunikation som är baserad på de grundläggande värderingar som yrket är 

baserat på. De menar vidare att en god professionell kommunikation är den typ av kommunikation 

som syftar till att ha en stödjande funktion för klienten, i kraft av hjälparens yrkeskompetens och 

ställning. Författarna lyfter också begreppet praktik som används om de handlingar som används i 

yrkeslivet, samt de verksamheter som hör till yrket. Inom socialtjänsten och hälso- och sjukvården 

används ofta begreppet praktik som det arbete som sker i direkt kontakt med klienter, brukare, 

patienter och deras anhöriga. 

Det finns olika typer av kommunikationstekniker som kan användas i praktiken för att samtalet på 

ett ändamålsenligt sätt kan fungera som stödjande, hjälpande och problemlösande. Situationerna kan 

variera beroende på vem klienten är och varje individ har sina egna speciella behov. Situationerna kan 

också variera beroende på vilken yrkesgrupp som utövar kommunikationen. Det finns inget fastställt 

eller enkelt recept på vad som är mest problemlösande eller stödjande i ett samtal, och därmed finns 

inte heller ett enkelt facit till hur yrkesutövaren bör uppträda i varje situation. Trots detta så finns en 

rad tekniker för kommunikation som kan medföra ett gott samtal. Några av dessa tekniker är att 

lyssna, stärka motpartens resurser och möjligheter, förmedla information på ett förståeligt och klart 

sätt och att samarbeta för att hitta bra lösningar. Andra strategier kan vara att samtalsledaren är 

sympatisk inställd och accepterande mot klienten (Eide & Eide, 2006). 

Anders Engquist (2013) menar att ett samtal som präglas av ömsesidighet och respekt kan skapas 

genom att samtalsledaren har respekt för klientens värderingar, och även en förmåga att kunna ändra 

sina egna ståndpunkter exempelvis genom att kunna säga något i stil med ”det ligger något i det du 
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säger, det har jag inte tänkt på”. Engquist (2013) menar att ett sådant bemötande signalerar en styrka, 

snarare än undfallenhet eller svaghet. Vidare menar författaren att en samtalsledare som utgår ifrån att 

människor är utvecklingsbara, ansvarstagande och vill göra sitt bästa skapar de allra bästa 

förutsättningarna för ett gott samtal. Andergren (2017) menar att det finns fem stycken utmärkande 

drag som utgör en god samtalsledare. Den första aspekten är samtalsledarens självkännedom. 

Författaren menar att samtalsledaren ska kunna känna sig själv väl och vara så pass disciplinerad att 

hen kan reducera sina egna intressen och behov vid kontakten med klienten. Den andra förutsättningen 

beskriver författaren som att kunna ha en god empatisk förmåga, det vill säga att kunna inta en 

empatisk inställning och ett empatiskt uppträdande i samtalet. I den tredje aspekten lyfter författaren 

fram samtalsledarens förmåga att vara en människa, och därmed ha en tolerant hållning med en 

människas tillkortakommanden och ha en inställning av att ”det är mänskligt att vara en människa”. 

Med den fjärde aspekten menar Andergren att det ska finnas ett genuint intresse hos samtalsledaren att 

arbeta med människor och därmed har ett stort engagemang i sitt yrke. Den sista och femte aspekten 

som författaren vill lyfta fram är den yrkesmässiga kompetensen, som han menar är både en 

förutsättning för och förutsätter att de tidigare kriterierna är uppfyllda. Författaren beskriver att ordet 

kompetens har flera komponenter, men att det viktigaste för en samtalsledare är att både besitta 

kunskaper inom sitt fält, samt att kunna förvalta dessa kunskaper på ett effektivt och ändamålsenligt 

sätt. Han beskriver det som att samtalsledaren både behöver ha och göra. 

 

2.4.2 Klientperspektiv av kuratorssamtal 

Tidigare forskning som kan kopplas direkt till våra frågeställningar går inte att finna vid 

litteratursökningen. Den närmaste forskningen vi kan hitta är där klienter har kommit till tals med hur 

en har upplevt ett samtal med en kurator i andra sammanhang eller med andra professioner exempelvis 

med en sjuksköterska. Kuratorerna i de studier vi presenterar härnäst är dock inte anställda av 

socialtjänsten men vi finner det ändå intressant att ha med denna forskning då den berör stödjande 

samtal ur ett klientperspektiv.  

I studien Neuropsykiatriska utredningar: en kvalitativ studie utifrån ett klientperspektiv undersöker 

Helena Malmgren och Michaela Frisk (2011) klienters upplevelse av att genomgå en neuropsykiatrisk 

utredning, och hur de i denna utredning upplevt bemötandet från utredningsteamet. Bemötandet är ett 

tema vi har valt att använda i vår studie, vilket gjorde att denna tidigare forskning var relevant för oss, 

även om perspektivet i denna studie utgår ifrån en annan klientgrupp. Resultatet visar att flera 

respondenter var överens om vad ett gott bemötande innefattar, bland annat förståelse, lyssna på 

individen och vara tydlig och konkret. Resultatet kring bemötandet i studien visade också att 

respondenterna upplevde att en god kommunikation och att bli bemött med empati och respekt var av 

största vikt. Författarna av studien jämför detta med SOU-rapporten Kontrollerad och ifrågasatt: 

intervjuer med personer med funktionshinder (SOU 1998:48), som undersöker klienters upplevelser av 

bemötande inom vården. Den studien visade flera exempel på respondenter som upplever att de inte 
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kände sig förstådda i mötet med den yrkesverksamma, och att de kände att de blev placerade i olika 

fack på grund av sin funktionsnedsättning. Dessutom upplevde klienter inom vården en tidsbrist och 

att detta gjorde att den yrkesverksamma inte hade tid att helhjärtat ägna sig åt klienten. Klienterna 

upplevde dock ett stort förtroende för de yrkesverksamma eftersom att de hade stor kunskap kring 

funktionsnedsättningen. Klienterna hade ett flertal gånger mött yrkesverksamma från myndigheter 

som hade bristande kunskap kring funktionsnedsättningen, detta upplevde klienter påverkade 

bemötandet eftersom att de yrkesverksamma då enbart såg diagnosen och inte individen (Malmgren & 

Frisk, 2011). 

Elin Andersson och Daniel Ståhl (2013) redogör i studien Att möta patienten där den är: en 

kvalitativ studie om kuratorssamtalets betydelse för patienter i somatisk öppenvård att kuratorn har 

stor betydelse för patienterna och att de fungerar som ett bollplank och ger vägledning. Patienterna 

uttryckte att de blev stärkta av att få prata med någon och att kuratorn även kunde hjälpa patienterna 

att sätta ord på sina känslor och få en respons på det. Författarna konstaterar att flera patienter 

förändrat sitt förhållande till sin livssituation tack vara kuratorskontakten. Patienterna upplevde att de 

blev sedda ur en helhetssituation vilket bidrog till att patienterna kunde bearbeta följder av sjukdomen. 

En viktig del för patienterna var att kuratorn var lyhörd och att känna sig sedd utifrån den situation där 

patienten befann sig och sina behov. Det har även varit viktigt för patienterna att prata om normalitet 

med kuratorn och att kuratorssamtalet har varit ett utrymme för att prata om känsliga ämnen. Att 

kuratorn inte är känslomässigt bunden till patienterna beskriver patienterna som en fördel när de pratar 

om ämnen som de upplever som känsliga. Patienterna beskriver att, trots att det har ett nätverk, finns 

det ämnen som de väljer att inte diskutera med vänner och familj, dessa ämnen kan de istället prata om 

med kuratorn. Kuratorn vågar dessutom utmana patienterna vilket patienterna beskriver som positivt. 

Kuratorn är således en person som patienterna väljer att prata med när de inte vill belasta sitt nätverk 

och är alltså inte bara aktuell som en kompensation för patienter med svagt nätverk (Andersson & 

Ståhl, 2013). 

Lena Österman (2007) har i studien Blev det till hjälp? bland annat undersökt vad föräldrar till 

dödfödda barn upplever som varit bra och vad som var mindre bra avseende kontakten med kuratorn 

och vad det finns för förslag på förbättringar i arbetet. Även resultatet i denna studie visar att kuratorns 

erfarenhet och kunskap kring ämnet har varit oerhört viktigt för föräldrarna. Kuratorns kunskap har 

gjort föräldrarna trygga och har hjälpt föräldrarna att härbärgera deras ångest. Föräldrarna upplever att 

det har varit betydelsefullt att de inte behöver oroa sig för att göra kuratorn ledsen och att de inte 

behövt oroa sig för att kuratorn inte skulle orka lyssna. De beskriver även att det var givande att 

kuratorn hjälpte dem att förstå reaktioner och känslor när föräldrarna inte reagerade som de förväntat 

sig. Att få hjälp med att sätta ord på känslorna och få utrymme att samtala om omgivningens 

reaktioner med kuratorn upplever föräldrarna som betydelsefullt. Föräldrarna fick svara konkret på 

vad som var bra och till hjälp med kuratorsstödet, och genomgående uppskattade föräldrarna kuratorn 

och de upplevde även att kuratorn hade en förståelse. Att kuratorn hade tidigare erfarenhet av föräldrar 



 22 

i samma situation och att kuratorn varit engagerad uttryckte även föräldrarna som något positivt. 

Föräldrarna beskriver att det var positivt att det fanns en tydlig struktur med samtalen men föräldrarna 

uttryckte även att det var viktigt att kuratorn var lyhörd för hur länge och ofta föräldrarna önskade 

stöd. Vid sorgearbetet uttryckte föräldrarna att det var skönt att få praktiskt hjälp, med exempelvis 

försäkring och begravning, samt att få beskriva sin smärta och sorg var något som föräldrarna 

uppskattade i samtalen. Föräldrarna har, trots att frågan ställts vid ett flertal tillfällen, nästan inte 

kommit fram till något som fungerade mindre bra/dåligt i samband med kuratorsstödet. Författarna har 

trots det identifierat ett fåtal faktorer som föräldrarna identifierade som negativa, bland annat att de 

önskat att kuratorns arbetstider var anpassade efter föräldrarnas tillgänglighet. En del föräldrar 

uttrycker även att de har träffat kuratorn vid ett för sent skede för att exempelvis få hjälp med att fatta 

viktiga beslut (Österman, 2007). 

 

2.4.3 Samtalsrummet 

Det finns inte mycket tidigare forskning att finna kring rummets betydelse i en samtalssituation. Dock 

så har författarna Kurt Gordan (2004) och Anders Engquist (2013) beskrivit detta ämne. Gordan 

(2004) beskriver att samtalsrummet i klientens ögon kan ses som ett uttryck för samtalsledarens 

person, och gäller i större utsträckning ju mer rummet är samtalsledarens ”eget revir”. Den miljö som 

vi har i vårt hem eller på vår arbetsplats kan i en förlängning ses som en representation av vår 

personlighet. Därmed menar Gordan (2004) att många samtalsledare undviker en personlig prägel i ett 

samtalsrum då detta kan underlätta klientens egna föreställningar och fantasier. Han menar dock också 

att en för neutral miljö i form av sterila ytor och kyliga färger även kan vara negativt då det också kan 

ses som ett uttryck för samtalsledarens personlighet. Gordan (2004) belyser också vikten av att som 

samtalsledare fundera kring exempelvis möbleringen, och om klientens stol är bekväm. Han menar 

vidare att det finns psykologiska aspekter som går att koppla till just hur möbleringen ser ut. 

Exempelvis kan stolarnas placering vara av stor vikt. Han menar att många klienter upplever att det är 

svårt att relatera till andra människor och att hur stolarna är placerade exempelvis kan uppfattas som 

farligt om man sitter för nära, eller för distanserat om man sitter för långt ifrån varandra. Gordan 

(2004) menar vidare att det är av vikt att både klienten och hjälparen ska kunna ta sig fram till dörren 

och att ingen ska behöva vara eller känna sig instängd. En annan viktig förutsättning i ett samtal som 

författaren lyfter är att samtalsledaren är mån om att atmosfären är lugn i rummet. Han menar också att 

avbrott i samtalet kan bli destruktivt. Om samtalsledaren exempelvis accepterar att en kollega kommer 

in lite snabbt och säger något så kan detta uppfattas av den känsliga klienten som att den är mindre 

prioriterad och att den som kommer in och stör är högre prioriterad vilket kan få konsekvenser för 

samtalskontaktens fortskridning. Gordan (2004) menar vidare att en miljö som är ombonad förmedlar 

en hållning som är respektfull gentemot klienten, och att det är en god förutsättning för samtal av 

allvarlig karaktär. 
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Engquist (2013) beskriver att när samtalsledaren har ägnat sig åt detaljer i samtalsrummet 

signalerar det att hjälparen är mån om samtalspartnern. En lämplig möblering för samtal är att klienten 

och samtalsledaren sitter snett mot varandra med ett litet bord emellan sig. På så sätt behöver inte 

klienten titta på samtalsledaren under hela samtalet och författaren menar att det är bra om det finns en 

fönster som klienten kan vila blicken på och undvika en vit vägg. Stolarna bör ha samma höjd och det 

bör finnas en klocka på väggen så att samtalsledaren inte behöver snegla på sitt armbandsur. 

Författaren menar att miljön bör vara neutral med varken för mycket eller lite dekoration i rummet. 

Samtalsrummet bör inte innehålla personliga bilder eller politisk partisymboler et cetera eftersom att 

författaren menar att stämningen i rummet ska växa ur samtalet och inte av föremål i rummet. Att tala 

om personliga förhållanden och svåra frågor kräver koncentration och kan bara framkomma om du 

skapar en respektfull miljö. Författaren menar att den mentala atmosfären, inredningen i 

samtalsrummet tillsammans med samtalets syften, mål och tidsramar utgör samtalets mönster eller 

form. Vidare menar Engquist (2013) att inredningen i ett samtalsrum med fördel kan vara personlig 

men bör inte vara privat.  

  

3. Teoretiska utgångspunkter 

I detta kapitel presenteras och motiveras valet av teoretiska utgångspunkter i förhållande till studiens 

forskningsfrågor. För att få en förståelse för studiens resultat används de teoretiska utgångspunkterna 

som analytiska redskap i studiens resultat- och analyskapitel. De teoretiska utgångspunkterna 

innefattar teorin Bernler och Johnssons teori för psykosocialt arbete samt de teoretiska begreppen 

allians, empati och aktivt lyssnande. 

 

3.1 Bernler och Johnssons teori för psykosocialt arbete 
Resultatet i studien påvisade att relationen med kuratorn var en betydelsefull del av samtalen för 

föräldrarna. I resultatet kan vi också se att relationen består av ett flertal komponenter, samt att 

föräldrarna upplever att de blivit hjälpta av kuratorn. Därmed ansåg vi att Bernler och Johnssons 

(2001) teori för psykosocialt arbete var en passande teoretisk utgångspunkt att använda som analytiskt 

redskap i studien. Gunnar Bernler och Lisbeth Johnsson (2001) har med boken Teori för psykosocialt 

arbete strävat efter att skapa en enhetlig teori som behandlar det sociala arbetets praktik. Fokuset har 

varit på det faktum att man inom socialt arbete behöver arbeta med både människors yttre och inre 

verklighet. Författarna uttrycker att denna dubbla verklighet och samspelet mellan det inre och yttre 

gör att det är angeläget att utveckla en enhetlig teori som tar hänsyn till den formen av 

behandlingsarbete. Teorin bygger dels på författarnas egna erfarenheter samt två huvudteorier: 

psykodynamisk teori och systemteori. Teorin fokuserar på det psykosociala arbetet, inte hur 

psykologiska och sociala problem uppkommer, och är utformad i syfte att kunna användas i praktiken 
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som ett arbetsinstrument. Teorin innefattar en mängd aspekter, och vi har därmed valt att sålla i 

innehållet och lyfta fram det vi finner lämpligt för studiens syfte och frågeställningar. 

Bernler och Johnsson (2001) framhäver två olika former av hjälp: existentiell och instrumentell. 

Den existentiella hjälpen innefattar närvaro av en annan människa och den instrumentella hjälpen 

innefattar förmedling av tjänster och ting. Författarna menar att det är närvaron, alltså den existentiella 

hjälpen, som är grundläggande och är en förutsättning för annan typ av hjälp. De menar vidare att 

denna närvaro ligger till grund för behandlingen och menar att det inte blir någon behandling utan att 

ha en relation. Författarna beskriver att relationen i sig är en hjälp samtidigt som den bär 

behandlingen. Gränserna mellan vad som är relation och vad som är behandling kan flyta ihop då 

relationen präglas av de förväntningar som socialarbetare och klient har på behandlingen och på 

relationen. Bernler och Johnsson (2001) menar att relationen pendlar mellan olika nivåer och har 

utformat en modell i syfte att försöka dela upp dessa olika nivåförhållanden: 

Den första nivån berör den basala relationen. Den innebär den relation som är just här och nu, 

exempelvis relationen mellan socialarbetare och klient, men även deras reflektioner kring varandra 

och varandras handlingar. Författarna kallar denna nivå för ”kamraten”, sett ur klientens perspektiv. 

Av ”kamraten” förväntar sig klienten dels att bli mött som en person, men också att den andre ska 

göra något för hen, om behandlaren införlivar förväntningarna så stärks denna nivå av förhållandet. 

Den andra nivån berör relationen mellan klientens och behandlarens bilder av sina relationer, närmare 

bestämt en metaaspekt av det psykosociala fältet hos personen. Denna nivå kallar författarna för 

”rådgivaren”. När klienten demonstrerar hur hen ser på sina relationer finns det en förväntan att 

rådgivaren primärt ska lyssna på klienten, och sekundärt att ge stöd och råd kring situationen klienten 

berättat om. I detta uppstår en dialog som har som uppgift att definiera relationen som rådgivande och 

lyssnande. Den sista nivån handlar om relationen mellan klienten, behandlaren och klientens självbild. 

I självbilden inkluderas klientens egna reflektioner kring hur hen ser på sina relationer - inklusive 

relationen till behandlaren. Denna nivå kan därmed kallas för en meta-metanivå, som författarna kallar 

för ”terapeuten”. Här fokuserar behandlaren på klientens bild av sig själv och de reflektioner som 

klienten har kommit med. Genom att fokusera på detta kan klienten bli medveten om andra behov 

utöver de hen hade med sig från början (Bernler & Johnsson, 2001). 

 

3.2 Allians 
Resultatet påvisade att relationen till kuratorn var en central resurs för föräldrarna i samtalen vilket 

skapade emotionella band. Då begreppet allians belyser vikten av ett gott samspel mellan den 

professionelle och den hjälpsökande fann vi därför begreppet som en relevant teoretiskt utgångspunkt 

för att förstå studiens resultat. Inom socialt arbete är det viktigaste samarbetet och kontakten med 

klienten. För att som människa kunna utvecklas kognitivt, känslomässigt och socialt så är vi beroende 

av idéer och stimulans från andra människor och vi behöver bli lyssnade på och sedda. Omsorg, 

kärlek, bekräftelse, empati och att få hjälp att tolka vår omvärld och oss själva är något vi som 
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människor behöver. När det kommer till socialt arbete så är det av vikt att socialarbetaren lyckas 

bygga upp en nära och meningsfull relation till klienten (Tjersland, Engen & Jansen, 2011). Det 

samtal som utövas mellan klient och socialarbetare bygger mycket på den relation som finns mellan 

dom, och den relationen är under konstant utveckling. Denna relation mellan exempelvis en 

kurator/psykolog/läkare och en hjälpsökande klient kan kallas för en terapeutisk relation 

(Psykologiguiden, u.å.a). I samtalet mellan socialarbetare och klient belyses ofta vikten av samspel 

och relation och denna del av klientens och socialarbetarens relation kallas för allians. 

Alliansbegreppet beskriver det samförstånd och samarbete som kan uppstå i en relation mellan klient 

och socialarbetare (Johansson, 2006). Anna Kåver (2011) beskriver alliansen som ett fundament i den 

terapeutiska relationen. Begreppet allians har sitt ursprung i forskning kring psykoterapi och är ett 

fenomen som det har forskats mycket kring (Horvath, Del Re, Flückiger & Symonds, 2011). 

Odd Arne Tjersland, Gunnar Engen och Ulf Jansen (2011) beskriver att de förhållanden som gör att 

en allians stärks är terapeutens fallenhet att kunna vara tydlig och öppen och att kunna ha en 

kommunikation med klienten som gör att denne känner sig förstådd. Andra aspekter som författarna 

lyfter fram som tycks stärka en allians är att terapeuten är trygg, accepterande, besitter empati, har 

respekt för klientens egna upplevelse samt uppvisar en emotionell närvaro. Forskaren Edward Bordin 

har bidragit till alliansbegreppet genom att hävda att en allians är en given omständighet för att 

förändring ska kunna ske i en hjälpande relation (Horvath & Greenberg, 1989). Bordin beskrev vidare 

tre aspekter som definierade begreppet allians, dessa tre var mål med terapin (goal), medel för att nå 

målet (task), och till sist det emotionella band som skapas mellan klient och terapeut (bond). Han 

menar att styrkan i alliansen är beroende av huruvida terapeut och klient är överens kring mål och 

medel samt hur kvalitén är på det emotionella bandet. Genom gedigen forskning har begreppet allians 

blivit en betydelsefull del inom terapi, och även inom andra områden än det psykoanalytiska (Safran 

& Muran, 2000). 

Carl Rogers, en av grundarna till den humanistiska psykologin, har också bidragit till 

alliansbegreppet genom att fokusera på terapeutens bidrag till en framgångsrik terapi (Horvath & 

Greenberg, 1989). Efter att ha forskat kring den terapeutiska relationen menar han att det viktigaste 

som terapeuten kan bidra med är att vara varm, äkta, empatisk och att uttrycka en positiv syn på 

klienten (Horvath & Greenberg, 1989). Jesper Juul och Helle Jensen (2009) beskriver den terapeutiska 

relationen med hjälp av två dimensioner som kallas innehålls- och processdimensionen. 

Innehållsdimensionen innehåller vad parterna i relationen pratar om, och processdimensionen 

beskriver sättet som parterna gör det på. Det kan handla om exempelvis den ton, atmosfär eller 

stämning som finns i rummet. Det kan också innefatta exempelvis indirekt kommunikation eller 

kroppsspråk. Därmed kan det handla om både medvetna och omedvetna inre och yttre beteenden i 

relationen. Författarna beskriver att processdimensionen i stor utsträckning påverkar 

innehållsdimensionen, men att det inte är samma sak tvärtom. Författarna menar därmed att relationen 
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bygger på den interpersonella processen huvudsakligen, alltså det som sker här och nu mellan 

socialarbetare och klient. 

  

3.3 Empati 
Vi fann begreppet empati som en relevant teoretiskt utgångspunkt för att förstå studiens resultat 

eftersom att föräldrarna bland annat belyste att det var av betydelse för samtalet att kuratorerna 

respekterade deras behov och känslor. Dessutom går begreppet att koppla till omgivningens betydelse 

för samtalen på familjecentralen. Carl Rogers förknippas även med begreppet empati, vilket han 

menade var grunden till förändringsarbete. Det finns ingen enkel definition av begreppet eftersom att 

begreppet är mångfacetterat. Empati har ursprung i grekiskan där em står för en och pati kommer från 

pathos vilket betyder känsla (Bohlin, 2013). Den bokstavliga betydelsen är således in-känsla eller 

inlevelse och Henrik Bohlin (2013) menar att en allmän definition av empati skulle kunna vara ”att 

leva sig in i en annan människas tankar och känslor genom att se hennes situation så som hon ser den”. 

Ulla Holm (2013) beskriver empati enligt följande: ”Empati innebär att fånga upp och förstå en annan 

människas känslor och att vägledas av den förståelsen i kontakten med den andra”. Gordan (2004) 

beskriver empati som ”en inneboende förmåga till inlevelse eller inkännande i en annan människas 

subjektiva upplevelse av sig själv, sin situation och sin omvärld”. Det är viktigt att skilja på empati 

och sympati där det sistnämnda begreppet innebär en typ av medlidande och där en känner positiva 

känslor för personen. Empati handlar snarare om att sätta sig in i en annan persons situation med en 

neutral hållning. Holm (2009) belyser även att empati handlar om att förstå klienten snarare än att vara 

snäll och tycka om personen. Författaren menar att en grund för ett bra bemötande är den 

professionelles förmåga till att ha och visa empati gentemot klienten. Hon menar att som professionell 

hjälpare finns det krav på att vara lyhörd, visa omtanke och tröst samt att interaktionen mellan den 

professionelle och hjälptagaren har blivit allt mer viktig (Holm, 2009).  

Holm (2013) beskriver empati i förhållande till ett professionellt förhållningssätt där fokus ligger 

på relationen mellan den professionella hjälparen och klienten. En professionell hjälpare är ett 

samlingsnamn för en person som har ett yrkesmässigt ansvar och på så sätt ett maktöverläge på grund 

av både kunskap och position. Holm (2013) menar att empati är ett nödvändigt arbetsredskap för den 

professionella för att överhuvudtaget kunna hjälpa den hjälpbehövande. Den professionelles 

empati  för den hjälpsökande har en betydelse för den hjälpsökandes tillfredsställelse, och empati blir 

avgörande för hur hjälpen ges och tas emot (Holm, 2013). 

Det finns tre olika sorter av terapeutisk empati som vi väljer att fokusera på i studien: empatisk 

kontakt, kommunikativ intoning samt personempati. Empatisk kontakt innebär att terapetuen försöker 

visa medkänsla och hitta alternativ för att visa att terapeuten förstår klientens situation. Kommunikativ 

intoning betyder att terapeuten försöker känna in klienten för att få en bild av vart klienten befinner sig 

rent känslomässigt. För att nå klienten arbetar terapetuen aktivt med att hela tiden erbjuda sin 

känslomässiga närvaro. Personempati handlar snarare om att teraputen försöker förstå klientens 
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upplevelser, både i det förflutna och här och nu för att få en bild av den aktuella upplevelsen 

(Holmqvist, 2008). 

Vidare beskriver Holm (2009) att empati innebär att förstå en unik persons känslor men att det 

finns situationer där de flesta reagerar på ett liknande sätt. Är miljön lugn och ostörd finner de flesta 

människor att det exempelvis är lättare att prata om sina problem än i en stökig situation. Likaså blir 

de flesta människor trygga av att höra vad som förväntas, både av de själva och av hjälparen. Vidare 

belyser författaren att det finns en tendens att den professionella hjälparen glömmer bort vad klienten 

kan uppfatta som en utsatt situation, eftersom att hjälparen själv är så pass van vid situationen och 

riskerar att bli avtrubbad. Ett exempel på det är att den professionelle inte är tydlig med ramarna och 

uttalar vad som gäller för patienten, det kan då uppstå en oro och osäkerhet. Det är viktigt att komma 

ihåg hur vi själva reagerade när vi var i en liknande situation för första gången eller när vi själva varit 

hjälpsökande. Det kan även vara främmande för hjälpsökande att befinna sig i den fysiska miljön och 

att hjälparen glömmer bort att sätta sig in i dennes situation. Det är viktigt att hjälparen respekterar 

klientens behov och känslor. Holm (2009) menar att det på senare år har blivit allt vanligare att 

mottagningar för klienter förändrar sina rutiner och lokaler så att de ska passa klienterna bättre. 

Författaren belyser att bristande empati fortfarande finns kvar vilket samspelar med den mänskliga 

faktorn som avtrubbning och brist på motivation. I praktiken kan empati utformas i exempelvis en 

spegling av klientens känslor, det kan innebära att hjälparen exempelvis bekräftar genom att säga att 

”du ser ledsen ut” vilket resulterar i att hjälparen uppenbart både ser och är medveten om den 

hjälpsökandes känslor. Författaren menar även att empati handlar om att ta vara på dessa känslor vid 

utformning av åtgärder för klienten. Vidare menar Holm (2009) att känslor kan ta sig uttryck på andra 

sätt än vad som förväntas. Oro kan exempelvis resultera i att klienten är sur, gnäller eller är 

motsträvig, det gäller då för den professionella hjälparen att vara lyhörd för klientens känslor. Det kan 

handla om att ställa enklare frågor om hur det känns att vara där eller bekräfta klientens känslor och 

visa att hjälparen försöker möta och anpassa sig till klientens oro. Holm (2009) menar att det kan ge en 

ny vändning för klienten och även ett ändrat beteende. Författaren belyser att ett annat sätt att visa 

empati är att den professionella tar tid för klienten och inte signalerar stress. Studier visar att om den 

professionella hjälparen tar tid för att låta klientens oro komma till uttryck skapar det i längden kortare 

möten eftersom att hjälparen är mer mottaglig efter att fått berätta om sina känslor (Holm, 2009). 

  

3.4 Aktivt lyssnande 
Resultatet i studien belyser bland annat att föräldrarna upplevde kuratorn som närvarande och att de 

kände sig bekräftade av kuratorn under samtalen. Utifrån detta resultat fann vi att begreppet aktivt 

lyssnande var en relevant teoretisk utgångspunkt och analytiskt redskap i studien. Ett aktivt lyssnande 

innebär att man med hjälp av frågor, kroppsspråk, kommentarer och svar visar den andre personen att 

man är intresserad och engagerad av dialogen och att man försöker att förstå personen. Vid ett aktivt 

lyssnande så lyssnar vi efter det analoga- och digitala budskapet, alltså både efter sakinformation samt 
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underliggande budskap. Ett aktivt lyssnande innebär att man ger en aktiv återkoppling till den andre 

personen, det kan exempelvis handla om att man frågar ”vill du berätta mer om det?”. Ett annat sätt att 

visa för en annan person att man lyssnar och att man förstår hur den andre har det kan vara genom 

kroppsspråket, exempelvis genom att lägga en hand på armen på den som gråter. Ett aktivt lyssnande 

innebär att den andre personen får hjälp att sätta ord på sina tankar och känslor och att denne får hjälp 

att förmedla sina åsikter och uppfattningar. En betydelsefull del av aktivt lyssnande innebär att kunna 

förmedla till den andre personen att man har registrerat budskapet, och även att kontrollera med den 

andre om din förståelse stämmer överens med det som den andre personen ville förmedla. Det kan 

man göra genom att parafrasera budskapet, vilket innebär att man med egna ord säger hur man har 

uppfattat det, på detta sätt kan parafrasering bidra till att göra budskapet tydligt för både den andre och 

en själv (Røkenes & Hanssen, 2007). 

Björn Nilsson och Anna-Karin Waldemarson (2007) beskriver aktivt lyssnande som en viktig del i 

kommunikationen. De menar att man inte enbart ska ställa frågor när vi inte har förstått något, utan 

även när vi tror att vi har begripit något, detta för att reda ut om vi har tolkat rätt. De beskriver det som 

att ge en bekräftelse eller ett kvitto till den andre personen på att man strävar efter att förstå. Aktivt 

lyssnande innebär att fokus ligger på den andre personen och det innebär att vi, vid de tillfällen där det 

behövs, kontrollerar att vi har förstått den andre rätt. Därmed uttrycker man också att man för tillfället 

accepterar den andre personens känslor och uppfattningar, även om man skulle anse att de är felaktiga. 

Detta innebär i sin tur att vi kan uppfatta, identifiera och klargöra oklara känslor och upplevelser hos 

den andre. Det är också ett sätt att fortsätta berätta om det hen berättar om, samt att få hen att se gamla 

frågeställningar eller nya saker ur nya perspektiv. 

 

4. Metod 

I följande kapitel redogör vi för studiens tillvägagångssätt och beskriver även hur metodvalet 

motiveras i relation till forskningsfrågorna. Studiens forskningsansats presenteras i första delen där vi 

motiverar både forskningsdesign och metodval för studien. Vidare beskrivs hur studiens empiri har 

samlats in och vilket urval studien har samt vilka forskningsetiska överväganden som vi har tagit 

hänsyn till i studien. Här presenteras även studiens genomförande och studiens tillförlitlighet. Under 

rubriken genomförande av analys presenteras hur vi har kodat och tematiserat det insamlade 

materialet, samt vår förförståelse. Vidare presenteras ett avsnitt med en litteratursökning som visar hur 

vi har gått tillväga när vi samlat informationsunderlag för studien. Avslutningsvis presenteras en 

metodkritisk diskussion där vi diskuterar hur studien hade påverkats om vi valt att använda oss av 

andra metoder, och vilka konsekvenser detta kunde ha fått för studien. 
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4.1 Forskningsansats 
Studien har en induktiv forskningsansats vilket ger forskaren en möjlighet att studera ett visst fenomen 

utan att ha några förutfattade hypoteser. Det innebär att begrepp och teori successivt växer fram ur 

resultatet. Det är dock möjligt att utgå från en teori när ett särskilt fenomen studeras med en kvalitativ 

forskning, detta benämns då som deduktiv strategi. Vid deduktiv strategi utgår forskaren från en 

särskild teori från början och på så sätt styrs forskningen utifrån vad som är relevant inom ramen för 

den utvalda teorin (Larsson, 2005). Studien genomfördes med hjälp av kvalitativ metod. Kvalitativ 

forskningsmetod ger en beskrivande kvalitativ data om en aktör eller individs utsagor. Då studiens 

syfte var att skapa en djupare förståelse för föräldrars erfarenhet av enskilda samtal med en kurator på 

en familjecentral fann vi det lämpligt att ta del av föräldrarnas upplevelser och tankar kring ämnet. Vi 

fann därför att en kvalitativ intervju var den metod som var lämplig för att kunna besvara forskningens 

syfte och frågeställningar. Det finns tre huvudtyper av kvalitativ datainsamling vilka är direkta 

observationer, dokumentanalyser och öppna intervjuer. Den insamlingsmetod vi valde var öppna 

intervjuer då denna metod kan användas i syfte att ta del av respondenternas tankar, känslor, attityd 

och kunskap kring ett ämne. En idealistisk målsättning med kvalitativ intervju är att ”uppleva vad den 

andra upplever” eller ”se världen med den andres ögon”, empirin i en studie präglas dock alltid av 

forskarens subjektiva tolkning av materialet (Larsson, 2005).   

Utifrån en kvalitativ strategi har intervjuerna transkriberats och tematiserats vilket sammanställts i ett 

resultatkapitel. I syfte att förstå föräldrarnas erfarenhet av de enskilda samtalen analyserades resultatet 

av intervjuerna med hjälp av fyra stycken teoretiska utgångspunkter: Bernler och Johnssons teori för 

psykosocialt arbete, allians, empati och aktivt lyssnande.  

  

4.2 Empiri och urval 
Vi kom i kontakt med den aktuella familjecentralen då vi under pågående socionomutbildning gjorde 

ett studiebesök hos kuratorerna. Studiebesöket bottnade i ett intresse att lära sig mer om deras 

verksamhet och förebyggande socialt arbete. Då vi fann verksamheten som en spännande arena valde 

vi att höra av oss till kuratorerna inför genomförandet av en kandidatuppsats och frågade om det fanns 

något ämne på familjecentralen som de ville öka kunskapen kring. Vi fick svar från de två kuratorerna 

som kom med olika förslag på vad vi kunde undersöka närmare i deras verksamhet. Det ämne som vi 

fann intressant var just att kuratorerna ville utöka kunskapen kring vad föräldrarna tyckte har varit bra 

eller mindre bra i kontakten med dom under enskilda samtal. Vi kom fram till, i samråd med 

kuratorerna, att de skulle hjälpa oss att hitta respondenter att intervjua, då de har direkt kontakt med 

föräldrarna, och vi inte själva initialt kunde kontakta föräldrarna på grund av sekretess. Studien har 

genomförts med hjälp av kvalitativa semistrukturerade intervjuer med utgångspunkt i en 

intervjuguide. Alan Bryman (2011) beskriver en semistrukturerad intervju som en 

datainsamlingsmetod där forskaren har en uppsättning frågor som kan beskrivas som ett frågeschema, 

där frågornas ordning kan variera. I den semistrukturerade intervjun finns också ett utrymme för den 
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som intervjuar att ställa uppföljningsfrågor till det som är viktiga svar av respondenten. 

Intervjuformen innefattar också något som Bryman (2011) beskriver som en direkt intervju, vilket 

innebär att intervjun sker ansikte mot ansikte. 

 Inför insamlingen av empirin valde vi att använda oss av ett målinriktat urval. Bryman (2011) 

menar att just ett sådant urval är att föredra när studien har en kvalitativ ansats. Ett målinriktat urval är 

en icke-slumpmässig metod som innebär att respondenter väljs ut som har relevans för 

forskningsfrågorna. Då studiens fokus var föräldrars upplevelser av enskilda samtal med en kurator på 

en familjecentral blev det därför ett naturligt och självklart val att respondenterna är föräldrar som gått 

i enskilda samtal hos en kurator på den familjecentralen där studien genomfördes. Det målinriktade 

urvalet blev således passande för studien då respondenterna hade den erfarenhet som krävdes för att 

kunna besvara våra forskningsfrågor. De kriterier som har varit centrala gällande urvalet var att 

respondenterna skulle vara föräldrar eller blivande föräldrar och ha haft minst ett samtal med någon av 

de två kuratorerna på den aktuella familjecentralen. En av respondenterna var vid intervjutillfället inte 

en ännu förälder men barnet var beräknat att födas två veckor efter intervjun. Trots att respondenten 

inte ännu var förälder vid intervjutillfället har vi valt att kalla alla respondenter för föräldrar i studien. 

Sju av respondenterna är kvinnor och en respondent är en man. För att bibehålla respondenternas 

anonymitet har vi valt att inte identifiera något kön på respondenterna i resultatet och analysen. Vi 

valde därför att kalla de vid respondentnamn, R1-R8 eller ”hen”, siffran efter R är slumpmässigt 

fördelat på respondenterna. Eftersom att det var kuratorerna på familjecentralen som tillfrågade de 

möjliga respondenterna om medverkan har vi inte kunnat redogöra för hur många som valt att tacka 

nej till att medverka i studien, det vill säga bortfallet. Dock har det vid två tillfällen hänt att en 

respondent har valt att inte medverka i studien vid en första telefonkontakt med oss. 

    

4.3 Forskningsetiska överväganden 
Etiska överväganden och riktlinjer är viktigt för forskningens kvalitet och genomförande eftersom att 

forskning ska utveckla samhället på ett ansvarsfullt sätt (Vetenskapsrådet, 2017). Studien har 

genomförts vid en familjecentral i en kranskommun till Stockholm. Vi har valt att inte skriva ut vilken 

familjecentral vi har gjort studien på av hänsyn till respondenternas anonymitet. Då 

forskningsfrågorna berör hur föräldrar har upplevt samtal med en kurator anser vi inte heller att det är 

av relevans att veta exakt vart familjecentralen ligger. Vart familjecentralen är belägen kan dock vara 

av betydelse om man i framtida forskning exempelvis vill se hur föräldrarna upplever samtalen och 

hur det ser ut eller skiljer sig i olika bostadsområden. En annan åtgärd vi har vidtagit för att försöka 

säkerställa respondenternas anonymitet är att vi i resultat och analysdelen har valt att i vissa fall 

anonymisera respondenten genom att inte använda personens respondentnamn (R1-R8). Detta för att 

dessa specifika situationer skulle kunna härleda kuratorerna till att veta vem respondenten är, och på så 

sätt kunna koppla ihop den respondenten med andra utsagor i resultatet.  
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Det finns forskningsetiska principer i syfte att skapa normer för förhållandet mellan 

undersökningsdeltagare och forskaren, dessa principer utgör riktlinjer för den enskilda forskaren vid 

planering och genomförande av en studie. Principerna är en vägvisare och ett underlag för forskarens 

egna reflektioner och är således inte avsedda för att ersätta forskarens egna ansvar och bedömningar. 

Det finns fyra allmänna huvudkrav att ta hänsyn till i forskningsprocessen: informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. I följande avsnitt presenteras dessa 

kopplat till denna studie (Vetenskapsrådet, 2002). 

 Informationskravet bygger på att de som är berörda av forskningen ska informeras om den aktuella 

forskningens syfte. De medverkande ska även informeras om att det är frivilligt att delta och att de har 

rätt att avbryta medverkan när som helst (Vetenskapsrådet, 2002). Vid denna studie skrev vi ett 

informationsbrev (Bilaga 1) som kuratorerna lämnade till föräldrar som deltagit i enskilda 

kuratorssamtal på familjecentralen, de gav även muntlig information om studien. Det fanns undantag 

då kuratorerna hade glömt att lämna brevet och därför berättade vi även om studien muntligen eller via 

sms till föräldrarna. Vid de tillfällen där respondenterna inte hade fått informationsbrevet av 

kuratorerna, meddelade kuratorerna det till oss och vi var då extra tydliga med att allt som stod i 

informationsbrevet skulle framkomma när vi ringde och bokade en intervju. Trots att vi visste att 

deltagarna hade fått ett informationsbrev var vi ändå tydliga med att informera om innehållet i brevet 

till alla respondenter vid en första kontakt via telefon. Brevet innehöll information om studiens syfte, 

hur lång tid som var avsatt för intervjun, att det var frivilligt att medverka, att intervjun skulle spelas 

in, att respondenterna är anonyma samt att respondenterna själva fick välja vart intervjun skulle äga 

rum. Under telefonsamtalet betonades även att filerna med de inspelade materialet raderas efter 

transkribering. 

Samtyckeskravet innebär att deltagare i en undersökning har rätt att själva bestämma över sin 

medverkan och det är därför viktigt att få samtycke från respondenten (Vetenskapsrådet, 2002). Då 

alla respondenter i studien är över 15 år räckte det med deras egna samtycke. Föräldrarna blev 

tillfrågade om de ville medverka i studien av kuratorerna på den aktuella familjecentralen i samband 

med ett besök hos dem eller genom att kuratorerna ringde upp föräldern. Om föräldrarna meddelade 

att de ville medverka i studien gav de samtycke till att kuratorerna gav deras namn och telefonnummer 

till oss. Vi ringde sedan upp de som eventuellt ville medverka och informerade om studiens innehåll 

och villkor. Respondenterna skall ha rätt att självständigt bestämma om de vill delta i studien och på 

vilka villkor. De skall även kunna välja att avbryta sin medverkan om de upplever negativa följder 

(Vetenskapsrådet, 2002). Vid två tillfällen valde respondenter att inte medverka i studien och 

motiverade detta med dels personliga anledningar och dels på grund av att respondenten inte upplevde 

att hen kunde bidra med något till studien. Deltagare som valt att avbryta sin medverkan får inte 

utsättas för påtryckning eller påverkan (Vetenskapsrådet, 2002). När respondenterna valde att inte 

medverka informerade vi dessa att det givetvis gick bra eftersom att det är frivilligt att delta i studien 

och vi försökte inte övertala respondenterna. När respondenterna som medverkat i studien har gett oss 
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exempel på situationer som varit mycket specifika har vi frågat om det är okej att ha med dessa i 

resultatet eftersom att det finns en risk att kuratorerna kan räkna ut vem respondenten är. 

Respondenterna har givit samtycke att ha med dessa exempel trots att kuratorerna möjligen kan räkna 

ut vem som berättat om den specifika händelsen. 

Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter skall förvaras på ett sätt så att obehöriga inte 

kan få tillgång till informationen (Vetenskapsrådet, 2002). När kuratorerna gav oss information om 

vilka respondenter som ville medverka i studien gav de informationen med de medverkandes namn 

och telefonnummer via telefon. Information kring de medverkande skrevs således aldrig ned i mail 

eller sms för att undvika att de skulle kunna lagras, informationen delades alltid muntligen även 

mellan oss uppsatsförfattare. Vi meddelade aldrig till kuratorerna vilka deltagare som valt att delta 

eller hoppa av studien eftersom att forskare har tystnadsplikt. Det råder även tystnadsplikt beträffande 

information kring de medverkande eftersom att det kan vara obehagligt och kränkande att sprida 

information om de medverkande (Vetenskapsrådet, 2002). Filerna med de inspelade intervjuerna 

förvarades och raderades på ett sådant sätt så att det var omöjligt för utomstående att komma åt 

uppgifterna. Då det har använts mobiltelefoner för inspelning har vi varit noggranna med att stänga av 

tjänster som lagrar information på andra ställen än i mobilen. 

Nyttjandekravet innebär att det insamlade materialet om de enskilda personerna som medverkat i 

studien endast får användas för forskningsändamål (Vetenskapsrådet, 2002). Materialet som vi har 

samlat in för studien har enbart använts för att besvara studiens syfte och frågeställningar och 

innehållet används inte för kommersiellt bruk eller för icke-vetenskapliga syften.  

  

4.4 Studiens genomförande 
Studien har genomförts av två uppsatsförfattare, som båda varit delaktiga i samtliga moment under 

studiens gång. Ansvarsfördelningen i stort har inneburit att båda uppsatsförfattarna i lika stor 

utsträckning har bidragit med förberedelser av studien och intervjuerna, genomförande av intervjuer, 

litteratursökning, analysarbete och skrivprocessen. Vid det första handledningstillfället godkändes de 

forskningsetiska övervägandena av handledaren och vi kunde därmed påbörja insamlingen av empirin. 

Vi meddelade då kuratorerna att de kunde påbörja att tillfråga respondenter som var aktuella för 

studien. I samband med detta bifogade vi även ett informationsbrev (Bilaga 1) som kuratorerna delade 

ut till de respondenter som var intresserade av att delta i studien. När kuratorerna fått klartecken från 

en eller flera respondenter som kunde tänka sig att medverka i studien ringde kuratorerna successivt 

till någon av oss uppsatsförfattare och angav kontaktuppgifter till den eventuelle respondenten. Vi 

ringde då och bokade in intervjuerna utifrån när respondenten har önskat och inom ramen för den 

tidsperiod vi har haft möjlighet att göra studien. Respondenterna har själva valt vart de vill bli 

intervjuade och tre respondenter har velat träffats i deras hem, tre stycken har vi träffat på ett café och 

två stycken har vi träffat på den aktuella familjecentralen. Vid de tillfällen då vi har träffat 

respondenterna på café har vi placerat oss avsides och stämt av föräldrarna att de har känt sig 
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bekväma. Bryman (2011) menar att det är viktigt att forskaren visar sig tillgänglig och anpassar sig 

gentemot respondenten, både tidsmässigt och i val av plats då det även minskar bortfall. 

 Utifrån studiens syfte och frågeställningar utformade vi en intervjuguide (Bilaga 2) som kom att 

sorteras in i tre teman: bemötande, trygghet och omgivning. Dessa tre teman valdes ut då vi fann de 

intressanta och betydelsefulla för att undersöka de hinder och resurser som kan förekomma vid ett 

enskilt kuratorssamtal. I utformandet av dessa tre teman utgick vi dels ifrån tidigare forskning och dels 

från frågorna i enkätundersökningen som genomförts på den aktuella familjecentralen eftersom att 

kuratorerna önskat få en djupare förståelse av det resultatet. 

Vårt mål var att intervjua tio stycken respondenter då vi fann det dels som ett antal som kunde 

bidra med en bredd av empirin och dels fann vi antalet relevant för vad som skulle vara möjligt att 

hinnas med utifrån den rådande tidsbegränsningen. Respondenterna kom att bli åtta stycken föräldrar 

och således uppfylldes inte målet. Vi fann dock att antalet var tillräckligt för att besvara studiens 

frågeställningar eftersom att vi fann att resultatet blev mättat under intervjuerna, det vill säga, svaren 

från respondenterna kom att bli relativt lika. Båda uppsatsförfattarna har närvarat vid alla intervjuer 

och respondenterna har intervjuats enskilt, men vid vissa tillfällen har de haft med sin bebis. 

Forskningsintervjun styrs av forskaren som både definierar och kontrollerar intervjusituationen 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Därför har vi som intervjuledare varit måna om att respondenten ska 

känna sig så bekväm som möjligt, exempelvis har vi givit respondenterna möjlighet att själva välja tid 

och plats för intervjun. Vi har även uttryckt vår tacksamhet över att de medverkar i studien och varit 

tydliga med de rådande ramarna för intervjun. Det är viktigt att den som intervjuar både tolkar och 

registrerar det som sägs och sättet som det sägs på, därför måste forskaren ha kunskap om det ämne 

som berörs samt vara observant på kroppsliga uttryck som exempelvis tonfall och ansiktsuttryck 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Inför intervjuerna har vi därför varit pålästa om familjecentraler, 

förebyggande arbete och även forskning kring samtal. Bryman (2011) beskriver att det både kan vara 

stressande och krävande att hålla i en intervju. Att vi båda deltagit vid intervjutillfällena har bidragit 

till att vi har varit extra lyhörda eftersom att vi har kunnat hjälpas åt med teknik, identifiera relevanta 

följdfrågor et cetera. Bryman (2011) beskriver dock att om det är fler än en person som intervjuar är 

det viktigt att dessa personer är samspelta och är väl insatta i vad som krävs. Inför varje 

intervjutillfälle har därför en person utsätts till att vara huvudansvarig för intervjun, det har inneburit 

att den huvudansvariga har ställt frågorna från intervjuguiden med eventuella följdfrågor. Den andra 

uppsatsförfattaren har fått ansvara för att ljudupptagningen fungerar, ställa eventuella följdfrågor som 

dykt upp under intervjun samt se till att intervjun pågår inom förbestämd tidsram. Innan intervjun 

påbörjades informerade den huvudansvarige om studiens syfte och än en gång att det är frivilligt att 

medverka och att respondenten är anonym i studien. Intervjuguiden ändrades ingenting från den första 

till den sista intervjun eftersom att vi bedömde att frågorna kändes relevanta och att respondenterna 

besvarade frågorna utan svårigheter. Alla frågor i intervjuguiden ställdes vid samtliga tillfällen och 

trots att frågor från intervjuguiden redan berörts av respondenten fann vi det relevant att ställa frågan 
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eftersom att det möjligen kunde leda till ny information. Det ställdes även följdfrågor vid intervjuerna 

som kom att se olika ut vid de olika tillfällena eftersom att respondenternas svar delvis såg olika ut. 

Intervjun avslutades med att respondenten fick frågan om det fanns något som respondenten ville 

tillägga. Respondenten informerades när vi hade stängt av bandspelaren och vid några intervjuer 

framkom det värdefull information efter att ljudupptagningen stängts av, denna information har vi 

skrivit ned direkt efter och är således också en del av resultatet. Vi har dock inte skrivit ut direkta citat 

i studien som respondenter har sagt när bandspelaren har varit avstängd. 

Det är viktigt att använda bandspelare vid kvalitativa intervjuer, dels för att forskaren kan använda 

sig av ordagranna citat i resultatet och dels för att det möjliggör att datainsamlingen blir mer korrekt 

(Larsson, 2005). Materialet har spelats in på två mobiltelefoner för att säkerställa att få med vad som 

sägs och materialet har raderats efter transkribering. När vi har påbörjat inspelningen har vi meddelat 

det till respondenten och likaså har vi då sagt att det går bra att ta en paus eller avbryta intervjun om 

det skulle vara aktuellt. Intervjuerna har påbörjats relativt fort efter att vi har mött upp respondenten 

och det har i genomsnitt tagit cirka 40 minuter att genomföra intervjun och sammanlagt cirka 15 

minuter för tiden innan och efter intervjun. Att ha en utförlig utskrift av intervjuerna utgör en gedigen 

grund för forskaren vid analys av det kvalitativa materialet (Larsson, 2005). Därför har vi transkriberat 

intervjuerna genom att skriva ut allt som respondenten har sagt, även ord i form av ”ehm” och skratt 

skrevs ut. Även allt som vi uppsatsförfattare sade skrevs ut ordagrant. Dock så utelämnades 

huvudsakligen ord i form av ”ehm” och liknande när det var vi som pratade. Efter att studien 

examinerades raderades det transkriberade materialet av forskningsetiska skäl. 

  

4.5 Studiens tillförlitlighet 
Validitet och reliabilitet är två begrepp som används inom olika typer av forskningsområden. Validitet 

beskriver Bryman (2011) som ett av de viktigaste forskningskriterierna. Validiteten går ut på en 

bedömning av om de slutsatser man har kommit fram till i studien hänger ihop. Det handlar om 

huruvida forskaren har mätt det som har avsetts att mäta, eller i en kvalitativ studie, undersökt det som 

avsetts att undersöka. Syftet med studien var att undersöka föräldrars erfarenhet av enskilda 

kuratorssamtal och med hjälp av en intervjuguide har vi utformat relevanta frågor som vi ställt till 

föräldrar som har bidragit med ett material som hjälp oss att besvara studiens frågeställningar. 

Följdfrågorna vi ställt under intervjuerna har haft relevans för studiens ämne, och vi har därmed inte 

ställt frågor som inte är relevanta för våra frågeställningar. Vi bedömer därmed att studiens validitet 

således är hög och vi anser att vi har undersökt det som avsatts att undersöka. Reliabiliteten behandlar 

frågan om resultaten från studien blir likadant om undersökningen skulle genomföras på nytt, eller om 

de påverkas av tillfälliga eller slumpmässiga betingelser. Med hjälp av ett utförligt metodkapitel går 

det att följa hur en liknande studie skulle kunna utföras. Dock kan det vara svårt att göra en identisk 

studie eftersom att den har en kvalitativ metod och subjektivitet då påverkar studien.  
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Validitet och reliabilitet är vanligare begrepp inom kvantitativa studier. Inom den kvalitativa 

forskningen används därför ofta begreppet tillförlitlighet. Tillförlitligheten delas upp i delarna 

pålitlighet, överförbarhet och trovärdighet. Pålitligheten kan jämföras med reliabiliteten inom 

kvantitativ forskning som handlar om att alla delar i studien bör vara transparenta. Detta för att är de 

som texten granskas av ska kunna bedöma studiens pålitlighet och kvalitet. Överförbarheten innebär 

huruvida resultatet är generaliserbart och i vilken utsträckning (Bryman, 2011). I denna studie har vi 

presenterat hur vi har gått tillväga för att genomföra arbetet i alla olika steg, samt motiverat val av 

metod och vad vi kunnat göra annorlunda. Därmed är studien transparent och öppen för granskning.  

Det är viktigt att ha i åtanke att de intervjuer med föräldrar som vi har genomfört ger oss en 

subjektiv bild av samtalen med kuratorerna. I denna studie har vi en medvetenhet kring att resultatet 

inte kan leda till några generaliserbara resultat i statistisk mening då föräldrar på andra 

familjecentraler, eller föräldrar som inte ingått i studien kan ha en annan uppfattning än de 

respondenter som presenteras här. Målet har dock ändå varit att kunna presentera en analys av 

resultatet med hjälp av utvald teori som kan ge den fördjupande kunskap inom ämnet som vi beskriver 

i vårt syfte. Bryman (2011) beskriver att personer som intervjuas i en kvalitativ studie inte kan vara 

representativa för en population, istället menar han att resultat från kvalitativ forskning ska 

generaliseras till teori och inte till populationer. Han menar att det är kvaliteten på de teoretiska 

slutsatserna som formuleras av kvalitativ data som är det viktiga vid bedömningen av 

generaliserbarheten. Då denna studie har en induktiv ansats, och teoretiska utgångspunkter har valts 

utifrån den insamlade empirin, samt att empirin har kopplats till teoretiska resonemang och slutsatser 

bedömer vi att studien visar en analytisk generaliserbarhet. Målet med studien var att kunna presentera 

ett resultat som i sin tur leder till en fördjupad förståelse om vad föräldrar uppskattar och saknar i 

stödjande samtal, vilket är information av värde, även om resultatet i statistisk mening inte kan 

generaliseras till att gälla en hel population, eller alla föräldrar som besöker en familjecentral.   

Trovärdigheten innebär att de som genomför studien har uppfattat respondenternas verklighet som 

korrekt. Då vi är två personer som gemensamt varit delaktiga i utförandet av intervjuerna, behandlat 

intervjumaterialet och tolkat detta gemensamt, anser vi att vi har fått en klar och enhetlig bild av 

respondenternas verklighet. Bryman (2011) menar att för att skapa en trovärdighet i sina resultat 

behöver forskaren säkerställa att forskningen bedrivits i enlighet med de regler som finns och att 

resultaten rapporteras till de personer som är en del av den verklighet som har studerats. Detta för att 

bekräfta för forskaren att denne uppfattar verkligheten på ett riktigt sätt, vilket även kallas för 

respondentvalidering. Detta var något som vi i efterhand valde att inte göra på grund av tidsbrist. 

Däremot har vi under intervjuerna aktivt bekräftat med respondenten att vi har uppfattat svaren 

korrekt.  
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4.6 Genomförande av analys 
När en forskare ägnar sig åt kvalitativ forskning är det av vikt att beskriva de utgångspunkter av 

vetenskapsfilosofisk karaktär som vägleder undersökningen, många metodböcker som beskriver 

kvalitativ metod menar att denna dimension är viktig. Det finns olika typer av perspektiv inom 

kvalitativ forskning, exempelvis fenomenologiskt perspektiv som innebär att forskaren fokuserar på 

exakta beskrivningar av upplevelser eller uppfattningar som intervjupersonen berättar om, därmed är 

forskarens förkunskap eller inblandning nedtonad inom detta perspektiv. I studien har vi dock ett 

hermeneutiskt perspektiv vilket betyder att man försöker förstå meningen av en text. Inom detta typ av 

perspektiv är forskarens förförståelse av betydelse. Forskningsintervjun kan liknas vid ett samtal som 

ger kunskap, om man som i denna studie har spelat in intervjun och transkriberat den resulterar det i 

en text som kan göras till ett föremål för tolkning (Larsson, 2005). Tolkningen av texten sker via en 

process där delar av texten formas av hur man förstår helheten av texten, denna typ av tolkning kallas 

även för den hermeneutiska cirkeln. Det innebär att successivt öka förmågan att förstå enskilda 

fenomen genom att sätta in dem i sitt sammanhang. På så sätt får forskaren bättre förståelse för 

helheten, vilket leder till att man kan förstå delarna på ett nytt vis och med en fördjupad insikt 

(Psykologiguiden, u.å.b). 

En kvalitativ analys är en utmaning enligt Sam Larsson (2005), då han menar att det inte finns 

några metodregler som är tydliga och enkla för hur en sådan analys kan genomföras. Den som utför 

undersökningen måste därmed ha en strategi för att kategorisera sin data och försöka identifiera 

viktiga kopplingar och mönster. Dock menar Larsson (2005) att det ändå finns vissa allmänna 

principer som kan vägleda forskaren i sin analys, dessa allmänna principer bidrar dock inte med någon 

specifik metodanvisning för hur en kvalitativ analys kan utformas. Det finns olika tillvägagångssätt för 

att analysera det insamlade materialet, det sätt som användes i denna studie var tematisk analys. Den 

tematiska analysen är en allmän metod för analys av kvalitativt undersökningsmaterial som innebär att 

materialet struktureras under olika teman för att sedan sammanfatta resultatet (Langemar, 2008). Vi 

fann tematisk analys som en lämplig metod i denna studie eftersom att studien var av kvalitativ 

karaktär och syftade till att undersöka föräldrars erfarenheter. Vi kom fram till fem teman utifrån 

studiens resultat och således är dessa teman empiriskt styrda. De teman som vi kom fram till efter att 

ha kategoriserat materialet är: relationens betydelse, det hjälpande stödet, omgivningens betydelse, 

tillgänglighet och förbättringsmöjligheter. 

     Jens Rennstam och David Wästerfors (2015) beskriver tre arbetssätt som är grundläggande för att 

analysera material av kvalitativ karaktär, vilka är sortera, reducera och argumentera. Detta arbetssätt 

var något som vi använde oss av i denna studie för att undersöka empirin på ett metodiskt sätt. Denna 

typ av arbetssätt innebär att forskaren först sorterar materialet. Rennstam och Wästerfors (2015) menar 

att den insamlade datan kan kännas omfattande och kaotisk till en början, både till innehållet och 

mängden just för att det i det skedet saknas ordning och struktur. Vi skrev ut våra transkriberade 

intervjuer på papper och strök under återkommande teman för att få en bild av vad som var vanligt 
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återkommande svar från intervjupersonerna. Då vi omöjligt kunde ha med allt insamlat material i 

studien var det därför viktigt att påbörja nästa steg som innebar en reducering av materialet. 

Reduceringen av materialet innebar att vi försökte hitta nyckelord eller meningar som återkom i 

materialet och som vi såg som extra värdefulla kärnteman i empirin. Denna reducering slutade i de 

fem teman som vi önskade belysa extra mycket.  

Efter att ha sorterat och reducerat materialet gick vi vidare till det som Rennstam och Wästerfors 

(2015) kallar för att argumentera, vilket innebär att faktiskt hävda någonting med sitt material, inte 

bara presentera det som det är. Då vi har en induktiv ansats och inte utgick från en teori vid början av 

studien, var det efter reduceringen som vi började söka efter lämpliga teorier att förstå materialet med 

och därmed kunna påbörja argumentationen. Även den tidigare forskningen och det aktuella 

kunskapsläget var något som hjälpte oss att förstå materialet. I närmandet av empirin använde vi oss 

av Bernler och Johnssons teori för psykosocialt arbete samt de teoretiska begreppen allians, empati 

och aktivt lyssnande som utgångspunkter för att tolka och förstå materialet och på så sätt kunna 

besvara studiens frågeställningar. När forskaren har genomfört analysen och beskrivit kopplingar och 

mönster via tolkningar är det viktigt att sammanställa analysen så att man får fram den centrala 

resultatbilden (Larsson, 2005), detta har vi presenterat under rubriken slutsatser och diskussion. 

  

4.6.1 Förförståelse 

Då denna studie har en hermeneutisk ansats spelade vår förförståelse en stor roll (Larsson, 2005). 

Britt-Marie Sohlberg och Peter Sohlberg (2013) menar att eftersom människor lever i olika 

verkligheter så förstås världen utifrån olika perspektiv beroende på vilken livserfarenhet du har. 

Därmed blir forskarens förförståelse av stor vikt i en studie med en hermeneutisk ansats. Hur empirin 

tolkas och analyseras kan nämligen påverkas av hur forskarnas utgångspunkter och synsätt ter sig. Vår 

förförståelse kan till en viss del ha påverkat studiens innehåll. En del av vår förförståelse omfattades 

av vår centrala utgångspunkt i studien, vilket är den enkätundersökning som kuratorerna själva har 

genomfört och som vi har fått ta del av. Att ha tagit del av det resultatet gjorde att vi redan innan 

intervjuerna, och vid utformandet av intervjuguiden, hade en uppfattning om i vilken riktning 

föräldrarna kunde komma att svara på våra frågor. Det faktum att vi utförde intervjuer kontinuerligt 

under en cirka månads tid ledde också till att vår förförståelse ökade efter hand. Desto fler intervjuer vi 

genomförde, desto större blev vår förståelse kring vad föräldrar önskar i ett samtal, vilket även kan ha 

påverkat våra följdfrågor i senare intervjuer. Vi besatt också egna personliga tankar kring vad som är 

bra eller mindre bra i ett samtal, vilket dels formade de teman vi har i vår intervjuguide, och troligen 

även en del av följdfrågorna som har ställts under intervjuerna. Det faktum att vi har läst snart sex 

terminer på socionomprogrammet och tagit del av den läroplanen har också givit oss en viss 

förförståelse kring vad som är gott i ett samtal, och vad som kan vara mindre bra i mötet med 

människor.  
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4.7 Litteratursökning 
I följande kapitel redovisas hur vi har gått tillväga för att undersöka kunskapsläget kopplat till studiens 

frågeställningar. Trots att de enskilda samtalen med kuratorn på den aktuella familjecentralen inte har 

en behandlande funktion i form av terapi har vi ändå valt att utgå från litteratur som har en terapuetiskt 

hållning eftersom att vi i den kategorin av litteratur funnit områden som varit relevanta för studiens 

syfte och forskningsfrågor. 

Jarl Backman (2008) beskriver att det inom allt vetenskapligt arbete ingår att läsa om 

problemområdet. När en frågeställning är färdigställd är det ett givet moment att ta reda på vad som 

tidigare skrivits och gjorts i olika avseenden inom det berörda området. Han menar vidare att det är 

näst intill omöjligt att göra ett bra jobb om studiens författare inte har tagit reda på tidigare kunskap. 

Enligt Backman (2008) kan vetenskaplig kommunikation ta olika vägar och ske i olika former, 

exempelvis genom det talade eller skrivna ordet, informellt eller formellt. Han belyser tre olika former 

av sökmetoder som är konsultation, manuell sökning och datorbaserad sökning. Konsultation omfattar 

den typen av kommunikation som sker via samtal eller skriftligen mellan enskilda personer eller 

formella instanser, exempelvis organisationer och myndigheter. Detta är enligt Backman (2008) en 

viktig metod som ofta används för att hitta ingångar till en samlad kunskapsmassa. Information av 

denna sort som vi har samlat in i studien är exempelvis rapporter utfärdade av regering och myndighet. 

Den manuella sökningen innebär sökningar via olika tryckta kanaler så som böcker och tidskrifter. 

Detta är en typ av kunskapssökande vi har använt oss av i studien då vi har tagit del av olika 

publikationer i form av just böcker (Backman, 2008). 

När vi har letat efter böcker att använda till studien har vi använt oss av vissa ord så som 

familjecentraler, förebyggande arbete, samtal och hjälpande samtal för att söka i Ersta Sköndal 

Bräckes biblioteks databas och på så sätt hittade vi relevanta böcker. Att söka i bibliotekets databas 

ingår i den datorbaserade sökningen där även sökningar i andra olika former av referensdatabaser 

ingår. En referensdatabas innehåller vetenskapliga dokument, de vanligaste typerna av dokument är 

böcker och tidskrifter (Backman, 2008). Det var till en början svårt att hitta tidigare forskning som 

berörde ett klientperspektiv på samtal. När vi enbart sökte på ordet samtal på databasen Google 

Scholar gav det ungefär 115.000 träffar, och då insåg vi att vi var tvungna att smalna av våra sökord 

för att hitta tidigare forskning kring just det ämnet som var relevant för oss och våra forskningsfrågor. 

När vi då samsökte på orden samtal och kurator fick vi upp 11.800 resultat i samma databas. Då våra 

forskningsfrågor berör ett klientperspektiv försökte vi då att söka på samtal, kurator och 

klientperspektiv. Då fick vi upp 149 träffar varav en uppsats berörde klientperspektiv av kuratorsamtal 

och liknande teman som denna studie berör, därmed finns denna studie med i vår tidigare forskning. 

Majoriteten av resultaten vid litteratursökningar i ämnet behandlade dock kuratorers eller 

professionellas perspektiv på liknande ämnen som berörde samtal. 

Den 22 mars 2018 sökte vi samtal + kurator i databasen DiVa vilket gav tjugo träffar. Vidare den 

23 mars 2018 söktes referentgranskad litteratur i databasen DiVA med orden förebyggande arbete + 
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familjecentral vilket gav en träff. Den 27 mars 2018 användes sökorden kurator + samtal på samma 

databas vilket gav tjugo träffar. Samma datum användes orden kurator + samtal som sökord för 

referentgranskad litteratur på DiVA vilket gav två träffar. För att hitta internationell forskning har vi 

använt databaser så som Academia och PsycNET där vi har använt sökorden psychological och 

alliance för att finna de rapporter som används i studien. Vidare användes sökmotorn Google för att 

finna lämplig litteratur, där har vi använt oss av sökorden familjecentraler, kuratorer, allians och 

klientperspektiv. 

  

4.8 Metodkritisk diskussion 

4.8.1 Metodval 

I följande avsnitt förs en diskussion kring studiens metodval och vad som hade kunnat gjorts 

annorlunda i studien. Först och främst finner vi det av intresse att diskutera huruvida ett kvalitativt 

metodval var det mest lämpade valet för att besvara studiens syfte och frågeställningar. I kvalitativa 

intervjuer vill forskaren ha fylliga och detaljerade svar vilket var önskvärt även för denna studie 

eftersom att vi just ville ha en fördjupat kunskap kring föräldrarnas erfarenheter (Bryman, 2011) . 

Erfarenheter beskrivs enligt Nationalencyklopedin (2018) som ”regelmässig verksamhet eller 

sinnesiakttagelse byggande kunskap eller färdighet”. Då vi i studien har velat ta del av just 

föräldrarnas upplevelse av att delta i kuratorssamtal på en familjecentral och velat förvärva deras 

upplevelse kring ämnet finner vi att kvalitativ metod passat studien väl. Vid en kvantitativ studie söker 

forskaren efter svar som kan kodas och bearbetas. Vid ett sådant metodval tillåts inte några följdfrågor 

och egna avvikelser eftersom att det påverkar den standardiserade intervjuprocessen och som följd 

validiteten och reliabiliteten för studien (Bryman, 2011). Eftersom att en kvantitativ studie redan hade 

genomförts nyligen på familjecentralen i syfte att undersöka föräldrarnas åsikt om kuratorssamtalen, 

fann vi det inte heller relevant att göra en sådan upprepad studie. Vid denna studie ligger därför vikt på 

att få mer fördjupad bild av föräldrarnas erfarenhet. Vid en semistrukturerad intervju har 

intervjupersonerna stor frihet att utforma svaren på eget sätt vilket även motiverar metodvalet 

(Bryman, 2011). 

  

4.8.2 Urval 

Urvalet representerar respondenter som har medverkat i enskilda samtal hos någon av kuratorerna på 

familjecentralen. Fem av föräldrarna har deltagit i samtal med den ena kuratorn medan tre föräldrar 

har deltagit i samtal med den andra kuratorn. Det hade givetvis varit bra att ha ett jämnt fördelat antal 

respondenter på vardera kurator men för att kunna besvara studiens frågeställningar fann vi det 

viktigare att ha ett så stort antal medverkande som möjligt. Något som vi har reflekterat över är att vi 

inte har ett slumpmässigt urval. Det kan ha resulterat i samplingsfel vilket innebär att det kan finnas 

skillnader mellan ett urval och den population som urvalet baseras på. Å ena sidan hade det 

exempelvis varit av intresse att ha en mer varierad intervjugrupp där exempelvis flera pappor även 
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varit delaktiga. Å andra sidan syftar studien till att ta del av föräldrars erfarenhet kring enskilda 

stödsamtal och på så sätt besvaras frågeställningarna trots att undersökningsgruppen inte hade en jämn 

könsuppdelning. Hade studien syftat till att exempelvis undersöka likheter eller skillnader utifrån ett 

genusperspektiv hade denna studies urval varit mer problematiskt. Eftersom att kuratorerna tillfrågade 

de eventuella respondenterna är det svårt att svara på hur urvalet hade blivit om deltagarna hade valts 

ut slumpmässigt. De personer som har valt att delta i studien är möjligtvis utåtriktade personer 

eftersom att de frivilligt väljer att möta personer de inte känner för att prata om sina privata 

erfarenheter. Det kan därför finnas en risk att mer tillbakadragna personer inte har valt att delta i 

studien och att de möjligen anser att andra faktorer har varit hjälpande eller ett hinder vid 

kuratorssamtalen. Det faktum att det har varit kuratorerna som frågat om respondenterna vill delta i 

studien kan ha bidragit till att respondenterna har känt sig obekväma att lyfta negativa erfarenheter 

från kuratorssamtalen. Givetvis har vi informerat om respondenternas anonymitet gentemot 

kuratorerna men då urvalet varit relativt litet kan respondenterna trots det ha känt sig påverkade av 

kuratorernas medvetenhet av att respondenten eventuellt skulle medverka i studien. 

Det hade givetvis även varit av intresse att intervjua föräldrar som deltagit i kuratorssamtal på 

familjecentraler i flera områden med olika socioekonomiska förutsättningar och i olika delar i landet, 

men en sådan studie valde vi bort på grund av att studien genomförs på uppdrag av den aktuella 

familjecentralen. En sådan studie skulle dessutom blivit mer omfattande och ett för stort arbete att 

genomföra i relation till den tid vi hade till vårt förfogande under terminen. Det hade också varit 

givande att intervjua fler föräldrar på den aktuella familjecentralen eftersom att resultatet då hade 

blivit mer omfattande, dock så hade inte heller det varit möjligt utifrån den tidsperiod som var avsatt 

för en kandidatuppsatsen. Håkan Jönson (2010) belyser att det inte är möjligt att skapa en alltför 

omfattande forskning för studenter som har en begränsad period för uppsatsarbete. Författaren menar 

att sådana studier bör begränsas till att redovisa ett visst problem och sedan föra resonemang och 

problematisera det som respondenterna berättar. Resultatet i den här studien belyser dock ett antal 

föräldrars erfarenheter samt deras likheter och olikheter i svaren, och vi kunde på så sätt ändå besvara 

studiens syfte och frågeställningar. Det har varit av vikt att alla respondenter ska representera 

resultatet eftersom att studien ska representera föräldrars erfarenhet av samtalen. Innehållet av studien 

är kontrollerat så att samtliga respondenter är representerade i resultatet. En del av respondenterna har 

dock fått mer utrymme i resultatet än andra. Detta på grund av att dessa föräldrar berört studiens 

forskningsfrågor i större utsträckning under de kvalitativa intervjuerna, vilket faller sig naturligt vid 

kvalitativa intervjuer eftersom att respondenterna väljer att prata olika mycket. 

  

4.8.3 Intervjuer 

Det finns olika former av intervjuer, exempelvis telefonintervju eller direkt intervju. Bryman (2011) 

belyser att innehållet av en intervju som gjorts per telefon och vid en direkt intervju inte har några 

större skillnader innehållsmässigt. Författaren menar dock att längre intervjuer bör undvikas att göras 
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per telefon eftersom att det dels är lättare att avsluta en telefonintervju samt att det vid en 

telefonintervju inte går att se betydelsefullt kroppsspråk eller andra faktorer hos den som intervjuar 

som kan påverka respondenten. Dessutom kan den som genomför intervjun inte se personen som den 

intervjuar, vilket gör att de inte kan reagera på ansiktsuttryck som rör osäkerhet eller undran kring en 

fråga. Vid en direkt intervju kan intervjuaren med fördel reagera på sådana yttre tecken som 

respondenten uppvisar och på så sätt klargöra innebörden eller upprepa frågan. Samtidigt kan faktorer 

som kön, ålder, klass, etnisk bakgrund eller bara intervjupersonens närvaro påverka respondenternas 

svar vid en direkt intervju. Hade vi gjort telefonintervjuer hade vi möjligen kunnat intervjua fler 

personer eftersom att det både underlättat för respondenterna, kan vara billigare och tar mindre tid i 

anspråk. Det har dock varit betydelsefullt att träffa respondenterna, dels för att skapa goda 

förutsättningar för intervjun och dels för att vi önskat mer utförliga och längre intervjuer (Bryman, 

2011).  

Larsson (2005) menar att en intervju bör inledas med att forskaren beskriver ramarna för intervjun, 

berättar syftet med studien, informerar att intervjun spelas in samt stämmer av med respondenten att 

det är okej att påbörja intervjun, detta var något som vi gjorde vid samtliga intervjuer. Vi beskrev även 

vilka teman som intervjun skulle beröra. Vid de första tre intervjuerna gav vi överdrivet mycket 

information till respondenterna så att de inte skulle känna sig obekväma, exempelvis informerade vi 

föräldrarna om att de inte behövde berätta vad de hade pratat med kuratorn om. Detta märkte vi 

skapade osäkerhet hos respondenterna när de under intervjun ville nämna innehåll från 

kuratorssamtalet. En del föräldrar blev tveksamma och frågade då oss om det var okej att de berättade 

vad de hade pratat om i samtalen med kuratorn, vilket det givetvis var. Från och med det fjärde 

tillfället valde vi därför att inte säga vad de inte behövde prata om. 

En intervju bör läggas upp på ett sätt så att intervjupersonerna känner sig bekväma och att den som 

håller i intervjun ska skapa god kontakt genom att lyssna uppmärksammat och visa respekt för 

respondenten. Personen som håller i intervjun bör även vara tydlig med vad hon vill veta menar 

Larsson (2005), och de första minuterna är avgörande för den resterande tiden av intervjun. Vi 

utformade intervjuguiden (Bilaga 2) med inledande och mindre omfattande frågor som vi upplevde 

skapade en bra övergång till att prata om mer personliga och reflekterande ämnen. De inledande 

frågorna kom därför att bli som en uppvärmning inför den resterande intervjun.  

Det är viktigt att intervjuguiden har ett begripligt språk som passar intervjupersonerna och att 

frågorna inte är ledande (Bryman, 2011). Intervjuguiden utformades därmed med vad som vi ansåg 

som tydliga frågor och vi undvek akademiska ord för att göra frågorna tillgängliga och förståeliga för 

respondenten. Eftersom att vi båda är relativt nya forskare hände det att vi ställde ledande följdfrågor 

men i största mån strävade vi efter att att bemöta respondenterna med ett öppet förhållningssätt där 

respondenternas utsagor stod i fokus. Intervjuerna bör genomföras i en lugn och ostörd miljö, dels på 

grund av kvaliteten på ljudupptagningen och dels på grund av att intervjupersonerna inte ska behöva 

oroa sig för att någon obehörig hör vad som sägs under intervjun (Bryman, 2011). Tre intervjuer 
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genomfördes på ett café men eftersom att det var föräldrarna själva som hade valt den platsen, samt att 

vi placerade oss i en relativ ostörd del av caféet fann vi inte att innehållet av intervjun påverkades. 

Ljudupptagningen påverkades dock på så sätt att det tog längre tid att transkribera materialet med ett 

sorl i bakgrunden, men inget av innehållet från intervjupersonen försvann eftersom att det gick bra att 

höra vad som sades under hela intervjun. 

Eftersom att den semistrukturerade intervjuprocessen är flexibel har det bidragit till att 

intervjuernas innehåll har varierat dels beroende på vem vi har intervjuat och beroende på vem som 

huvudsakligen har hållit i intervjun. Bryman (2011) menar att om det är fler än en forskare vid en 

intervju bör de vara insatta i vad som krävs och vara väl samspelta. Vi bör därför beröra huruvida 

intervjuerna har påverkats av att vi har varit två personer som genomförde studien. Att det har varit två 

uppsatsförfattare som deltagit vid intervjuerna har både varit en tillgång och något som kan ha 

begränsat studien. Vid alla intervjuer har båda uppsatsförfattarna deltagit vilket bidragit till att det 

funnits likheter mellan intervjuerna trots att det har varierat vem som huvudsakligen hållit i intervjun. 

Som en följd av att det har varit två uppsatsförfattare som deltagit har givande följdfrågor ställts 

eftersom att den ena uppsatsförfattaren kan ha tänkt på något som den andra uppsatsförfattaren inte 

reflekterat över. Det som kan ha begränsat studien utifrån att det har varit två personer som genomfört 

intervjun kan vara att uppsatsförfattarna har ställt frågor på olika sätt, vilket kan ha format svaren från 

respondenterna.  

Det faktum att resultatet visar att föräldrarna har svårt att komma på några hinder i de enskilda 

samtalen kan ha flera betydelser, dels att de faktiskt inte har något negativt att säga om kuratorerna 

eller att de inte vill säga något negativt av hänsyn till kuratorernas känslor. En annan anledning skulle 

kunna vara att vi uppsatsförfattare är relativt nya inom forskningsvärlden och därmed kan ha varit 

återhållsamma i att våga fråga och vänta ut föräldrarnas svar kring det som varit negativt. Steinar 

Kvale och Svend Brinkmann (2009) beskriver att forskaren både kontrollerar och definierar 

intervjusituationen, och menar att det är viktigt att den som intervjuar kan tolka och registrera det som 

sägs, samt sättet det sägs på. Vi tänker att vår brist på erfarenhet att genomföra intervjuer i en 

forskningssituation inte kan uteslutas som en bidragande faktor till att föräldrarna inte kan komma på 

något negativt att säga om de enskilda samtalen. Även om vi givetvis gjorde vårt yttersta för att få 

föräldrarna att lyfta både resurser och hinder i samtalen. 

  

4.8.4 Analys 

När en intervju avslutas börjar analysarbetet eftersom att forskaren på en gång börjar reflektera och 

tänka kring intervjun (Jönson, 2010). Dock valde vi att påbörja det aktiva analysarbetet efter att alla 

respondenter hade intervjuats eftersom att vi inte ville att de resterande intervjuerna skulle påverkas av 

redan tematiserat material. Om forskaren under insamlingen av empiri inte aktivt påbörjat en analys, 

skapas mer arbete vid kodningen av bearbetningen av materialet (Jönson, 2010). Det gjorde att det 

krävdes ett extra omfattande arbete under de sista veckorna för att koda och tematisera materialet men 
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vi finner inte att vi hade velat göra på annat sätt eftersom att vi då hade kunnat missa värdefull 

information av de resterande intervjuerna.  

 

5. Resultat och analys 
I följande kapitel presenteras det resultat som avser studiens frågeställningar kring resurser och hinder 

i samtalet. Resultatet i studien som avser frågeställningen kring resurser i samtalet redovisas under 

följande teman: relationens betydelse, det hjälpande stödet, omgivningens betydelse och tillgänglighet. 

Det resultat som avser frågeställningen kring hinder i samtalet berörs under rubriken 

förbättringsmöjligheter. Efter varje tema presenteras en analys av detta. Analysen genomförs med 

hjälp av tidigare presenterade teorier eller teoretiska begrepp samt genom återkoppling till den tidigare 

forskningen. I detta kapitel beskrivs respondenterna som R1-R8. Överlag har det varit svårt för 

respondenterna att komma på något som de anser varit dåligt eller kunnat förbättras i samband med 

samtalen därför är resultatet gällande hinder i samband samtalen mindre omfattande än resultatet 

gällande resurser i samband med samtalen. 

  

5.1 Relationens betydelse 

5.1.1 Medmänniskan 

När vi har bearbetat vår insamlade empiri har vi kunnat märka en del likheter i respondenternas 

utsagor. En aspekt som respondenter uttrycker som värdefullt var att få en medmänsklig kontakt med 

kuratorn under samtalet på olika sätt. R2 beskriver sina samtal med kuratorn som att det var som att 

prata med en kompis eller en bekant. R6 beskriver det som att kontakten med kuratorn var som en typ 

av vänskap fast att skillnaden var att kuratorn såg allting utifrån och ”med andra glasögon”. Samma 

respondent beskriver även att kuratorn kunde vara ”mänsklig” och skratta och skämta, vilket R6 tyckte 

var ett bra bemötande och beskrev det vidare som att: ”Det behöver ju inte vara värsta proffssnacket”. 

En respondent beskriver en situation i ett samtal med kuratorn när hen var ledsen och kuratorn frågade 

då om respondenten ville ha en kram. Respondenten beskriver att människan i kuratorn tog 

överhanden: ”Och det tyckte jag i den situationen var väldigt fint och hade jättebetydelse”. 

  

5.1.2 Det lilla extra 

Vi har döpt rubriken till ”det lilla extra” eftersom att det respondenterna beskriver under följande 

rubrik är handlingar från kuratorn som har gjort att respondenterna har fått en positiv känsla i samtalet, 

och som vi tänker går utanför kuratorns huvuduppdrag. Fyra av sju respondenter beskriver att en sådan 

sak som att få vatten att dricka under samtalet var positivt. R3 beskriver att kuratorn: ”Hällde upp ett 

glas med vatten till en, så det är dom här småsakerna kuratorn gjorde som verkligen var jättefina”. R3 

beskriver vidare att kuratorn visade soffan för hen och frågade vad som var bekvämt för R3, samt att 

när R3 ammade så hämtade kuratorn en kudde. En handling som en respondent lyfter var när en 

kurator erbjöd sig att följa med respondenten till en läkartid som stöd, respondenten beskriver det på 
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följande sätt: ”När vi träffade läkaren så var det ju väldigt värdefullt att kuratorn var där, för då kunde 

kuratorn liksom ta vid när jag kände att jag inte lyckades förmedla det jag skulle”. Respondenten 

upplevde inte kuratorns erbjudande som påträngande utan snarare som ett erbjudande. En annan 

respondent beskriver en situation där hen mått dåligt och försökt att nå kuratorn men inte fått tag på 

hen. Respondenten beskriver då att kuratorn ringde upp respondenten, men att respondenten inte 

svarade på flera dagar. Kuratorn gav då ändå inte upp utan fortsatte att ringa tills respondenten 

svarade, vilket hen upplevde som positivt. R2 beskriver att hen kände sig väldigt ompysslad av 

kuratorn och att det var väldigt ”lyxigt” att gå dit. R2 beskriver vidare att kuratorn alltid var hjälpsam 

och exempelvis ville hjälpa till att bära, och bullade upp med kuddar. R7 beskriver också att kuratorn 

gav praktisk hjälp under samtalet och att kuratorn ”kunde se behovet på barnet, och hjälpa till”. 

  

5.1.3 Trygghet 

I den empiri som berör respondenternas upplevelse av trygghet i samtalen kan vi urskilja att det var 

flera olika saker som påverkade. En aspekt som R6 beskriver som viktig för att känna sig trygg i 

samtalet är att kuratorn försöker få kontakt med barnet om man har med sig det under samtalet: ”Inte 

minst för barnets skull, för att barnet också ska känna sig trygg i den miljön, för att om inte barnet är 

tryggt så är inte jag själv trygg”. R6 anser också att känslan av trygghet i samtalet ”handlar väldigt 

mycket om att den andra personen känner sig trygg”. R6 beskriver också att för att känna sig trygg 

med kuratorn så har det betydelse att kuratorn håller vad hen lovar, samt inte lovar mer än hen kan och 

är öppen med sina begränsningar: ”Att det inte bara är något man säger för att man försöker att vara 

snäll”. Att kuratorerna inte för journal var också en aspekt som R6 berättade om: ”Jag tror att det har 

betydelse för att då kanske man inte måste tänkte lika mycket på vad man säger”. 

 R5 beskriver att för att känna sig trygg så är det av vikt att inte känna sig dömd av kuratorn. R5 

beskriver också att hen redan hade träffat kuratorn innan första samtalet på öppna förskolan, vilket 

gjorde att hen kände sig mer trygg med kuratorn när de skulle ha sina enskilda samtal. R3 beskriver 

det som en trygghet att kuratorn vid det första samtalet inte var för ”på” och inte förväntade sig att R3 

skulle öppna upp sig på en gång, istället valde kuratorn att berätta om sig själv först, vilket gav R3 en 

känsla av trygghet. R1 beskriver att hen alltid kan vända sig till sin kurator, vilket ger R1 en 

trygghetskänsla. R2 beskriver att trygghetskänslan med kuratorn växte fram under de samtal de hade 

men att kuratorns engagemang i R2 gjorde att R2 kände sig ganska trygg. För R7 så handlar trygghet 

om att kunna berätta allt och inte behöva hålla något för sig själv, och menar vidare att ”just med 

kuratorn kunde jag berätta allt”. 

 Ett par respondenter nämner att det var positivt och tryggt att kuratorn pratade om själva samtalet 

under samtalets gång. R4 berättar att kuratorn kunde säga: ”’Om vi pratar om något som du inte vill, 

säg till, och om du vill prata om något annat är det bara att byta samtalsämne’”, och att R4 skulle säga 

till om R4 tyckte att kuratorn gick på för hårt, vilket gav R4 en känsla av att hen faktiskt skulle våga 

säga till om det skulle hända. R4 beskrev att kuratorn inledde med att samtalet skulle vara väldigt 
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öppet och då blev det det. R4 tyckte också att kuratorn gav tydliga ramar för samtalet vilket gav en 

trygghetskänsla och en känsla av att kuratorn hade ”koll på läget”. Exempelvis så beskrev kuratorn för 

R4 att kuratorn skulle anteckna under samtalet, och varför. R2 beskriver att kuratorn frågade hen om 

de pratade om det R2 ville prata om eller om R2 kände att hen kunde vara ärlig vilket R2 upplevde 

som positivt. R8 beskriver att tryggheten med kuratorn handlade om att hen kunde vara sig själv: 

”Man kunde vara sig själv bara, man kunde komma dit och sätta sig och skratta och våga prata om 

saker som man aldrig gjort”. R8 beskriver också vikten av att kuratorn hälsade välkommen, 

presenterade sig och gav ramar för samtalet: ”Det är viktigt för min del, alltså vad som händer, alla 

kanske inte bryr sig men jag gör det”. 

  

5.1.4 Kroppsspråk 

I resultatet kan vi urskilja flera aspekter av kuratorns kroppsspråk. Dels talar tre respondenter om 

kuratorns röst och dess funktion. R1 beskriver kuratorns röst som ”stark”, R4 beskriver att kuratorn 

pratade väldigt lugnt och R5 beskriver att det märks på kuratorns röst att hen är engagerad och 

involverad genom att kuratorn betonar olika ord. Andra händelser vi kunde utläsa av resultatet som 

berör kuratorns kroppsspråk är att R4 beskriver att kuratorn kändes väldigt avslappnad, säker i rummet 

och att kuratorn tog kommandot. R4 var osäker på vart hen skulle sitta i samtalsrummet och då visade 

kuratorn var R4 skulle sätta sig. R4 beskriver också att kuratorn placerade sig i rummet så att kuratorn 

kunde se klockan under samtalets gång, vilket kuratorn även förklarade för R4, detta ledde till att R4 

inte kände sig stressad. När väl kuratorn tittade på klockan tittade kuratorn diskret på den. R2 

beskriver att kuratorn log väldigt mycket och ofta, vilket ledde till att R2 då log tillbaka, samt att 

kuratorn alltid hade ”blicken upp”, även R6 kommenterar kuratorns kroppsspråk som en faktor som 

bidrog till ett bra bemötande. R1 beskriver också att kuratorn visar sig stark, glad och framåt. R8 

beskriver kroppsspråket som väldigt viktigt när det kommer till att känna sig trygg att öppna sig och 

förklarar att kuratorns kroppsspråk signalerade att hen kunde lita på kuratorn. R8 menar vidare att 

kuratorn med sitt kroppsspråk gav ett intryck av lugn, och att kuratorn kändes fokuserad: ”Det 

viktigaste är att man fokuserar på det man gör och det är det hon har gjort sedan dag ett, sen jag 

träffade henne”. R8 beskriver vidare att kuratorn alltid var glad och log när de möttes vilket R8 

beskriver som viktigt. 

  

5.2 Analys av relationens betydelse 

5.2.1 Emotionella band 

Bernler och Johnsson (2001) menar att relationen mellan hjälpare och professionell både är och bär 

behandlingen. Utifrån intervjuerna har det framkommit att respondenterna värderar relationen mellan 

de och kuratorerna som mycket betydelsefull för de stödjande samtalen på familjecentralen. 

Respondenter beskriver just att ”det lilla extra” som kuratorerna bidragit med har varit hjälpsamt. 

Detta kan vi förstå med hjälp av Tjersland, Engen och Jansen (2011) som påvisar att en god omsorg 
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och kärlek är av vikt för att som människa kunna utvecklas kognitivt och känslomässigt, och de menar 

att detta är något som vi människor behöver, vilket även är det vi kan utläsa av resultatet. Tjersland, 

Engen och Jansen (2011) menar vidare att när det kommer till socialt arbete så är det av vikt att 

socialarbetaren lyckas bygga upp en nära och meningsfull relation till klienten. Intervjuerna i denna 

studie påvisar att kuratorernas handlingar som har gått utöver vad respondenterna har förväntat sig av 

samtalen har varit extra betydelsefulla. Resultatet visar exempelvis att en respondent har uppskattat 

när kuratorn har ringt och sökt respondenten flera dagar i rad och en annan respondent beskriver att 

det har varit en resurs att kuratorn har följt med till vårdcentralen. Vi tolkar det som att respondenterna 

anser att dessa handlingar har haft en positiv inverkan på relationen med kuratorn, det vill säga omsorg 

från kuratorerna har uppfattats som något extra betydelsefullt. Detta kan även kopplas till Andergrens 

(2017) resonemang om att ett utmärkande drag som utgör en god samtalsledare är just att vara en är att 

vara en människa, och bland annat ha en tolerant hållning gentemot klienter och deras behov.  

Respondenterna beskriver att relationen till kuratorn skapar en trygghetskänsla och Kåver (2011) 

belyser just alliansens betydelse och menar att det är ett fundament till den terapeutiska relationen. 

Flera respondenter belyser betydelsen av att kuratorerna varit mänskliga och att relationen kan liknas 

vid en vän eller bekant. Bordin menar att en viktig aspekt för en allians mellan hjälparen och 

hjälptagaren är just de emotionella band som skapas mellan klient och terapeut (Safran & Muran, 

2000). Även Lindskovs (2010) avhandling visar föräldrarnas strävan efter personliga relationer vilket 

får familjecentralen att liknas vid en social arena där gränser mellan det privata/personliga livet och 

det offentliga livet kan suddas ut. I den tidigare forskningen presenteras Andersson och Ståhls (2013) 

studie där patienterna som de intervjuat beskriver att det är en fördel att kuratorn inte är känslomässigt 

bunden till ämnen som de pratar om. Patienterna menar att trots att de har haft ett nära nätverk så 

väljer de ändå att prata med kuratorn just eftersom att kuratorn inte är känslomässigt bunden, 

patienterna skiljer alltså på så sätt relationen till en vän och relationen till kuratorn. Resultatet i denna 

studie påvisar snarare att ett flertal respondenter beskriver relationen till kuratorn som en vänskaplig 

relation. Eide och Eide (2006) beskriver dock skillnaden på en vänskaplig och professionell relation 

och menar att professionell kommunikation inte är det samma som kommunikation i vardagslivet. I 

yrkesrollen kommunicerar hjälparen inte som en privatperson utan som en professionell behandlare, 

yrkesutövare eller expert och de menar vidare att en god professionell kommunikation är den typ av 

kommunikation som syftar till att ha en stödjande funktion för klienten. Respondenterna i studien 

beskriver visserligen att de också får just en expertkunskap och stöd och råd från kuratorerna vilket 

ändå talar för att det är en relation som både kan liknas som en vänskapsrelation och en professionell 

relation, vi tolkar därmed det som att respondenterna anser att det ena inte behöver utesluta det andra. 

 

5.2.2 Stöd och kontroll 

Johansson (2010) beskriver att familjecentraler balanserar mellan stöd och kontroll, samtidigt påvisar 

Lindskov (2010) att föräldrarna själva inte upplever någon kontrollfunktion på familjecentralen. 
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Resultatet från den här studien påvisar att respondenterna upplevde att de kunnat prata om vad de ville 

med kuratorerna, detta tolkar vi som att respondenterna har upplevt stödfunktionen, men inte 

kontrollfunktionen. R5 uttrycker exempelvis att känslan av att inte bli dömd från kuratorn bidragit till 

att R5 känt sig trygg under samtalet och R7 beskriver att ”just med kuratorn kunde jag berätta allt” 

vilket skiljer sig från Johanssons (2010) beskrivning av familjecentralen som en verksamhet som 

balanserar både mellan stöd och kontroll. Lindskov (2010) beskriver att det annars kan antas att just 

samverkan mellan de olika verksamheterna skulle kunna bidra till att föräldrar känner sig mer 

övervakade, en tes som varken stämmer i författarens eller denna studie där respondenterna överlag 

beskriver samverkan som något positivt. Lindskov (2010) menar att spänningen minskat på grund av 

att svenska medborgare generellt har en positiv inställning till välfärdsstaten och att de är vana vid att 

professionella är en del av vardagslivet och på så sätt uppfattas de inte som kontrollanter. 

 

5.2.3 Kuratorns påverkan på relationen 

Andergren (2017) menar att en förutsättning för att vara en god samtalsledare bland annat är 

samtalsledarens självkännedom. Författaren menar att samtalsledaren ska kunna känna sig själv väl 

och vara så pass disciplinerad att hen kan reducera sina egna intressen och behov vid kontakten med 

klienten. Att respondenterna i denna studie inte känt sig dömda och upplever att de själva får styra 

innehållet i samtalet talar för att kuratorerna inte låtit sina egna behov och intressen styra samtalet. 

Respondenterna i denna studie beskriver att en orsak till att de känt sig trygga under samtalet är att 

kuratorn har beskrivit ramarna och förutsättningarna för samtalet. Ett par respondenter nämnde att det 

var tryggt när kuratorn pratade om samtalet och att respondenterna kände sig delaktiga i vad de skulle 

prata om. När kuratorn gav tydliga ramar inför samtalet ansåg flera respondenter att det bidrog till en 

trygghetskänsla. Ett exempel på det är att kuratorn beskrev varför hen förde anteckningar samt att hen 

placerade respondenten i en av fåtöljerna så att kuratorn kunde se klockan och ha koll på tiden. Holm 

(2009) beskriver att ett sätt för den professionella att visa empati är vara att tydlig med ramarna och 

uttala vad som gäller för att det inte ska uppstå en oro och osäkerhet. Hjälparen, i det här fallet 

kuratorn, respekterar klientens behov och känslor vilket är ett sätt för kuratorn att visa empati. En 

respondent beskriver att kuratorn frågade respondenten om de pratade om det hen ville prata om, eller 

om respondenten kände att hen kunde vara ärlig under samtalet, vilket är ett exempel på där kuratorn 

inte tar respondentens känslor för givet utan kontrollerar att hen förstår respondenten rätt. Holm 

(2009) menar just att empati handlar om att inte ta för givet att någon känner på ett visst sätt utan att 

exempelvis oro kan uttryckas på olika sätt. Det är därför viktigt att den professionelle är lyhörd för 

klientens känslor genom att fråga om klienten har uppfattats på rätt sätt. Respondenterna beskriver att 

kuratorerna har varit öppna med vad samtalet ska innehålla och det framkommer även att kuratorerna 

har varit trygga och tagit kommandot. Kuratorerna beskrivs även som starka och att de har varit 

”framåt”. Tjersland, Engen och Jansen (2011) menar just att det som gör att en allians stärks är 

terapeutens fallenhet att kunna vara tydlig och öppen och att kunna ha en kommunikation med 
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klienten som gör att denne känner sig förstådd. Andra aspekter som Tjersland, Engen och Jansen 

(2011) lyfter fram som tycks stärka en allians är att terapeuten är trygg, accepterande, besitter empati, 

har respekt för klientens egna upplevelse samt uppvisar en emotionell närvaro. I intervjuerna har det 

framkommit just att kuratorerna upplevs närvarande och signalerar att de är lugna och trygga i 

samtalet genom exempelvis att ha en stark röst som betonat särskilda ord och genom att ha blicken 

uppe under samtalen. Detta har också bidragit till att respondenterna har uppfattat kuratorn som 

involverad och engagerad i samtalen. Närvaron som respondenterna beskriver kan förstås med Bernler 

och Johnssons (2001) begrepp existentiell hjälp, vilket innebär en närvaro av en annan människa. 

Denna närvaro är grundläggande för en relation och är en förutsättning för annan typ av hjälp. 

Författarna menar att det inte kan bli någon behandling om det inte finns någon relation och menar att 

relationen i sig är en hjälp, samtidigt som den bär behandlingen. Kuratorerna beskrivs som närvarande 

och engagerade av respondenterna vilket även är några av de aspekter som Andergren (2017) belyser 

för att vara en god samtalsledare. Han menar att det ska finnas ett genuint intresse hos samtalsledaren 

att arbeta med människor och därmed ha ett stort engagemang för sitt yrke. Begreppet aktivt lyssnande 

kan också förklara det respondenterna uppfattar som positivt från kuratorerna, det vill säga att 

hjälparen möter klienten med frågor som påvisar att kuratorn är närvarande och engagerad i samtalet. 

Även kroppsspråket kan vara avgörande för ett aktivt lyssnande, vilket respondenterna förklarade i 

denna studie så som exempelvis röstläge och att kuratorn tog kommandot i rummet (Røkenes & 

Hanssen, 2007). Røkenes och Hanssen (2007) beskriver att ett sätt att visa för en annan person att man 

lyssnar är att exempelvis lägga en hand på armen på den som gråter. En respondent beskriver i 

resultatet just att det hade ”jättebetydelse” när kuratorn erbjöd en kram när respondenten grät och att 

ett ”proffssnack” inte alltid är vad som behövs. 

  

5.3 Det hjälpande stödet 
5.3.1 Tips och råd 

Majoriteten av respondenterna uppskattade att få konkreta tips och råd av kuratorn vid de enskilda 

samtalen. R3 beskriver exempelvis att kuratorn gav bra verktyg som R3 kunde jobba med i sin egen 

vardag, och att dessa verktyg hjälpte R3 att ha ett bra förhållningssätt för att inte komma in i oönskade 

vanor. Även R4 upplevde att hen fick konkreta råd av kuratorn. R6 beskriver att hen fick hjälp med att 

konkretisera och prioritera i sin situation: ”Kuratorn kunde hjälpa till och strukturera i mitt kaos. När 

jag inte riktigt visste hur jag ska tänka. Var ska jag börja?”. R6 beskriver att kuratorn då kunde göra 

situationen mer konkret för respondenten. R7 beskriver att hen fick många bra konkreta tips och råd. 

R7 beskriver även att kuratorn vägledde hen åt rätt håll: ”Så att jag kunde inse att jag gjorde rätt”. R8 

beskriver att kuratorn tog emot hen bra och att hen lärt sig mycket av kuratorn: ”Jag tror att jag har lärt 

mig jättemycket från henne. Hur man ska bemöta folk och hur man ska tänka”. 
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5.3.2 Att bli bekräftad  

Majoriteten av respondenterna uppger att bli bekräftad av kuratorerna och att kuratorerna lyssnade på 

dom var viktiga aspekter i de enskilda samtalen. R1 beskriver att det i ett samtal är viktigt att kuratorn 

lyssnar och inte avbryter, samt ger respons. R1 anser också att det är viktigt att kuratorn säger vad hen 

tycker. Både R1 och R3 beskriver att de vid andra kuratorssamtal blivit bemötta av en kurator som 

endast svarar ”’mm, aa, mm’” och inte ger respons, vilket de upplever som negativt. R2 beskriver 

kuratorn på familjecentralen: ”Kuratorn bekräftade mig, hur jag kände mig” och kuratorn tilltalade 

alltid respondenten vid namn, vilket upplevdes som positivt. R2 beskriver vidare att kuratorn kom ihåg 

vad de hade pratat om, och uttryckte en förståelse för R2:s situation vilket var positivt. R2 beskriver 

också nyttan av de enskilda samtalen på det här sättet: ”Man blir sedd och bekräftad på ett sätt så att 

man kunde vara lite mer förlåtande mot sig själv”. R2 upplevde också de enskilda samtalen som 

kravlösa och att kuratorn såg R2:s barn, och att det inte bara var något som R2 ”släpade på”. Istället 

upplevde R2 att kuratorn var närvarande i samtalet och i stunden kunde kommentera vad barnet gjorde 

och fånga upp både R2 och barnet och reflektera kring deras samspel, vilket R2 beskriver som 

stärkande. 

R3 kände att hen fick prata av sig vilket var positivt då R3 slapp gå runt med sina tankar själv, och 

hen kände att kuratorn tog till sig av vad hen sa och att R3 inte pratade ut i tomma luften, som hen 

upplevt vid andra kuratorssamtal. R3 upplevde att kuratorn var inlyssnande och inte för ”på” och 

beskriver även att kuratorn satte ord på hens känslor som ledde till att hen fick ett tryggt förhållande 

till kuratorn, R3 beskriver det som: ”Åh gud, det här är verkligen någon som lyssnar på mig!”. R4 

beskriver att kuratorn upprepade vad R4 sa vilket ledde till att R4 kände att kuratorn lyssnade på hen 

och att de hann prata om allt och att man inte kände sig stressad. R4 beskriver också att ”man känner 

sig lite speciell, det låter ju lite... töntigt kanske, men att man inte bara blir en i mängden för dom”. R4 

beskriver också att kuratorn kunde hjälpa R4 att sätta ord på det hen tänkte vilket gav R4 en känsla av 

lugn. R5 upplevde att kuratorn lyssnade och förstod R5 och problemet direkt, och var involverad 

vilket märktes på grund av att kuratorn ställde följdfrågor. För R6 var det viktigt att få bolla sina 

funderingar med kuratorn och få träffa kuratorn kontinuerligt. R6 kände också att kuratorn inte kom 

med massa färdiga svar vilket R6 upplevde som positivt och beskriver vidare att hen inte kände att 

kuratorn: ”Kom med massa färdiga svar, utan att det handlade mer om att lyssna och bolla lite grand”, 

vilket R6 beskriver att hen just då behövde. R6 upplever också att kuratorn såg R6:s barn under 

samtalet vilket R6 tyckte var positivt. R7 beskriver att hen upplevde att kuratorn såg hen som en 

individ och förstod hens behov, detta är även något som R6 upplever då hen beskriver att kuratorn 

hade en fingertoppskänsla som gjorde att kuratorn kunde lokalisera respondentens behov. R7 beskriver 

att det var skönt att prata av sig, och hen upplevde kuratorn som hjälpsam och vägledande, samt duktig 

på att berömma och ge komplimanger. När R7 hade med sig sitt barn till det enskilda samtalet kunde 

kuratorn ge beröm och säga: ”’Åh vad bra du gjorde, att du gjorde så’”. R7 beskriver att kuratorn 

uppmärksammade att R7 såg sitt barns behov och bekräftade att R7 gjorde rätt. R7 tyckte att det 
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kändes bra att kuratorn verkligen såg R7 och barnet och såg vad R7 kunde och bekräftade det. R7 

beskriver också att det var positivt att kuratorn frågade hen mycket frågor för att få en bra bild av R7 

och R7:s situation och beskriver att kuratorn: ”Försöker inte gissa sig fram till hur jag är” utan menar 

vidare att kuratorn ville veta exakt hur det är. R8 beskriver att hen förklarade sin situation för kuratorn 

och hen kände sig förstådd: ”Ibland är det bra att prata med en person som förstår en”. 

  

5.3.3 Nya perspektiv 

Något som vi märkte återkom i flera intervjuer med respondenterna som upplevdes som positivt i de 

enskilda samtalen var att kuratorerna hjälpte respondenterna att få nya perspektiv. R1 beskriver att 

kuratorn fick hen att fundera, och gav hen alternativa synvinklar samt nya förslag på hur hen kunde 

tänka. Två respondenter beskrev det som att få ”aha-upplevelser” när de samtalade med kuratorn. R3 

berättar att kuratorn fick hen att tänka på saker som hen inte själv var medveten om, och att kuratorn 

förstod R3:s synvinkel men också presenterade andra, vilket hen tycker var positivt. R3 beskriver det 

vidare: ”Det var verkligen som en käftsmäll till en själv men det var på ett positivt sätt som att: ’Oj, 

det här har jag inte tänkt på att det kan vara så’”. R4 beskriver också att kuratorn gav hen nya 

perspektiv på saker och berättar att kuratorn kunde säga: ”Ja, men det har ju rätt i men då kan man 

också tänka såhär” och på det sättet fick R4 hjälp att ”byta tankesätt”. R5 berättar att hen fick hjälp att 

se på saker från olika perspektiv, eller från olika håll och fick tips på saker som hen kunde prova 

istället. R5 menar att hen fick nya förståelser och tips på saker hen inte har tänkt på tidigare vilket R5 

upplevde som positivt. R8 beskriver att hen uppskattar kuratorns förmåga att få R8 att tänka i nya 

banor och att kuratorn kunde hjälpa R8 att ”utvecklas snabbt” genom att säga: ”’Gör inte så, tänk så 

istället’” och R8 beskriver vidare att: ”Det var det jag tyckte var intressant”. R8 beskriver också att 

hen utvecklades vartefter tiden gick och ju fler samtal hen hade med kuratorn: ”Att man tänker på lite 

annorlunda sätt varje gång”. 

  

5.4 Analys av det hjälpande stödet 
Majoriteten av respondenterna beskriver i intervjuerna att de uppskattar att få konkreta tips och råd av 

kuratorn. Exempelvis beskriver en respondent att hen fick hjälp att sortera i sitt ”kaos” och andra 

respondenter beskriver just att det har varit hjälpande att få konkreta verktyg att jobba med från 

kuratorn eller att kuratorn hjälpte till att konkretisera situationer. I Malmgren och Frisks (2011) 

kvalitativa studie framkommer det också att respondenterna anser att det är av vikt att den 

professionella är tydlig och konkret. Resultaten kan beskrivas med vad Bernler och Johnsson (2001) 

beskriver som instrumentell hjälp vilket innebär just en förmedling av ting och tjänster. Resultatet i 

denna studie påvisar just att respondenterna uppfattat det som positivt när de fått konkreta och 

fungerande lösningar av kuratorerna som de haft nytta av i exempelvis vardagslivet. En respondent 

menar exempelvis att det var givande att kuratorn ledde hen ”åt rätt håll, så att jag kunde inse att jag 

gjorde rätt”. Att respondenterna uppskattar vägledning och konkreta råd kan vi förklara med hjälp av 
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Eide och Eides (2006) beskrivning av att en teknik för ett bra samtal är att stärka hjälptagares resurser 

och möjligheter, förmedla information på ett förståeligt och klart sätt och att samarbeta för att hitta bra 

lösningar. 

Flera av respondenterna upplever också att de under samtalets gång har blivit bekräftade i sin 

föräldraroll, exempelvis genom att kuratorn har sett hur de har hanterat sitt barn under samtalet och 

gett direkt återkoppling. En respondent hade vid ett tillfälle med sig sitt barn till det enskilda samtalet 

och då kunde kuratorn berömma hen och säga: ”’Åh vad bra du gjorde, att du gjorde så’”. Dessa typer 

av utsagor från respondenterna tolkar vi som att de kan få god stöttning i sin föräldraroll under de 

enskilda samtalen med kuratorn. Detta kan kopplas till regeringen (2013) som betonar i rapporten 

Nationell strategi för ett utvecklat föräldrastöd - en vinst för alla, att det från samhällets sida är viktigt 

att se till att föräldrar får just stöd och hjälp som gör att de stärks i sin föräldraroll. Regeringen (2013) 

framhäver vidare att den viktigaste skyddsfaktorn för att minska risk för ohälsa och framtida 

problembeteenden är just familjen. Vi kan tolka respondenternas svar som att de får ett gott stöd i sina 

situationer och i sin föräldraroll. Detta kan vidare tolkas som att kuratorn bidrar till att stärka 

respondenternas roll som en skyddsfaktor för barnet. Att respondenterna upplever att de blir 

bekräftade i sin föräldraroll i de enskilda samtalet med kuratorn kan också förstås med hjälp av Eide 

och Eide (2006). De beskriver olika tekniker som kan användas för kommunikation som kan medföra 

ett gott samtal, en av dessa tekniker är bland annat att stärka motpartens resurser och möjligheter, 

vilket vi då kan utläsa av respondenterna att kuratorerna har gjort. 

I resultatet beskrivs kuratorerna som inlyssnande och respondenterna har inte upplevt att de behövt 

prata ut i ”tomma luften”, snarare har kuratorerna fungerat som ett bollplank. Två respondenter 

beskriver att det varit viktigt att kuratorn beskriver vad hen tycker och inte svarar ”’mm, aa, mm’” 

utan ger konkret respons. Detta kan vi förstå med hjälp av termen aktivt lyssnande, vilket innebär att 

hjälparen ger direkt återkoppling till den andre personen. Även i Andersson och Ståhls (2013) och 

Östermans (2007) studier framkommer det som en positiv aspekt att kuratorn fungerar som ett 

bollplank och ger vägledning. Att resultatet i denna studie visar att kuratorerna lyssnar och ger råd och 

stöd kan även förklaras med hjälp av Bernler och Johnssons (2001) andra nivå, ”rådgivaren” som 

innefattar att behandlaren lyssnar till det som klienten säger, men också kommer med råd. En annan 

aspekt av kuratorn som rådgivare kan vi förstå med hjälp av Andergrens (2017) begrepp yrkesmässig 

kompetens, vilket han anser är en förutsättning för att vara en god samtalsledare. Det innebär att 

samtalsledaren måste besitta både kunskap kring aktuellt område, samt ha en förmåga att kunna 

förvalta dessa kunskaper på ett ändamålsenligt och effektivt sätt. Detta är något vi ser i vårt resultat då 

respondenterna beskriver att de både blir lyssnade på samt får relevanta råd som stämmer ihop med 

deras situation, och att kuratorn kan förmedla dessa råd på ett sätt som respondenterna beskriver att de 

kan ta till sig. 

Vidare framkommer det tydligt i resultatet att majoriteten av respondenterna anser att det har varit 

hjälpande att bli bekräftad och lyssnad på av kuratorerna. Respondenterna tycker att det är hjälpande 
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att kuratorerna bekräftar deras känslor och upplevelse samt att det är viktigt att kuratorerna uttrycker 

en förståelse för respondentens situation. Det framkommer även att respondenter har tyckt att det varit 

skönt att dela sina upplevelse med kuratorn och att de har även känt sig unika vilket kan förklaras med 

hjälp av Holms (2009) beskrivning av begreppet empati. Hon menar att empati bland annat innebär 

just att förstå och fånga upp varje enskild persons unika känslor. Även Andergren (2017) beskriver att 

det är viktigt att en samtalsledare besitter en god empatisk förmåga och intar en empatisk inställning 

och ett empatiskt uppträdande i samtalet och att det är en nödvändig aspekt för att vara en god 

samtalsledare. 

   Det framkommer även av intervjuerna att kuratorn hjälper respondenterna att sätta ord på sina 

känslor. Även i Andersson och Ståhls (2013) studie framkommer det ett liknande resultat i form av att 

respondenterna tyckte att kuratorn kunde hjälpa patienterna att sätta ord på sina känslor. Begreppet 

aktivt lyssnande kan förklara respondenternas upplevelser. Ett aktivt lyssnande innebär just att 

samtalsledaren hjälper klienten att sätta ord på sina tankar och känslor och att denne får hjälp att 

förmedla sina åsikter och uppfattningar. Att respondenter beskriver att de uppfattade att kuratorerna 

satte ord på deras känslor kan även förklaras med att kuratorerna parafraserar budskapet, vilket 

innebär att samtalsledaren beskriver hur hen har uppfattat klienten. Detta kan bidra till att göra 

budskapet tydligt för både samtalsledaren och klienten (Røkenes & Hanssen, 2007). Att lyssna aktivt 

innebär således inte bara att tro att man förstått budskapet utan även att kontrollera att man förstått 

budskapet rätt. Kuratorns parafrasering kan därmed vara en förklaring till att respondenterna uttrycker 

att de upplevde att kuratorn lyssnade aktivt och kom ihåg vad de hade pratat om. Att respondenterna 

upplever att de får hjälp med att sätta ord på sina känslor kan även förstås med det Holm (2009) 

beskriver som spegling vilket är ett uttryck för empati och innebär att hjälparen bekräftar klientens 

känslor genom att försöka sätta ord på dom. Det framkommer således i resultatet att kuratorerna just 

har speglat respondenternas känslor och givit de bekräftelse. Holm (2009) menar att hjälparen även 

måste göra något med känslorna vilket respondenterna i denna studie menar att kuratorerna visar 

genom att vara ett bollplank och komma med konkreta tips och råd. Ett annat typ av stöd som 

respondenterna beskriver är att kuratorerna har hjälpt dom att få nya perspektiv på saker. Detta kan 

också förklaras med hjälp av begreppet aktivt lyssnande. Nilsson och Waldemarson (2007) menar att 

genom att hjälparen använder ett aktivt lyssnande där hjälparen bekräftar att hen uppfattat hjälptagaren 

rätt även blir ett sätt att hjälpa den hjälpsökande att hitta nya frågeställningar eller se saker ur nya 

perspektiv. Att en del av respondenterna upplever att de fått hjälp med att se alternativa perspektiv och 

fått ”aha-upplevelser” kan även förklaras med hjälp av Bernler och Johnssons (2001) tredje nivå, 

”terapeuten”, som innefattar att behandlaren fokuserar på klientens egna reflektioner, och sedan kan 

styra klienten i samtalet till att tänka i nya banor. 
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5.5 Omgivningens betydelse 

5.5.1 Barnanpassat 

De respondenter (sju av åtta) som har barn har tagit upp att det har varit bra att lokalerna och 

samtalsrummen har varit barnanpassade vilket belyses som en tydlig fördel för respondenterna. Det är 

framförallt utmärkande att det har funnits fina leksaker i samtalsrummen, möblerna varit anpassade 

efter att man har barn med sig och att det gick bra att byta blöja på barnet under samtalen. R1 uttrycker 

sig på följande vis: ”Dom har en stor lokal med en stor matta och massa leksaker. Så då fick ju sonen 

gå omkring där och leka, och det är ju också väldigt positivt att man har chansen att kunna komma dit 

med barnet”. R1 och R2 beskriver fördelen med att det finns en tjock och mysig matta i 

samtalsrummet, R2 beskriver att det var en ”tjock mysig matta på golvet som jag kunde lägga henne 

på, det kändes rent och fräscht”. R2 beskriver även att det underlättade att barnet kunde vara med 

under samtalen: ”Det gjorde inte så mycket om hon var vaken eller behövde byta”. R5 beskriver att det 

var bra att det finns möjlighet att ta del av familjecentralens kök samt att det var smidigt att ta sig dit 

med vagn: ”Bra att man kan låna mikron och skålar, lätt att ta sig in med vagn, bara att rulla in”. R6 

säger att kuratorn kunnat anpassa vilket samtalsrum de ska sitta i om R6 har haft med sig sitt barn 

under samtalen: ”Ja men då satt vi kanske i ett rum som var lämpad för barnet, barnet kunde leka”. 

Vidare beskriver R6 att det blev ett annat typ av samtal beroende på vilket rum de hade samtalet i, men 

menar att det har varit bra att ha samtalen i ett lekrum om barnet varit med. 

  

5.5.2 Trivsamt 

Det framkommer att R1-8 är positivt inställda till lokalerna på familjecentralen och de upplever 

lokalerna som trivsamma. R1, R2 och R4 beskriver att lokalerna upplevs som rena och fräscha. R1, 

R2, R4 och R5 beskriver lokalernas storlek som något positivt och menar att de är lagom stora och R3, 

R4 och R5 säger att det är positivt att lokalerna är ljusa. R1, R5 och R7 beskriver att det är bekväma 

fåtöljer i rummen och flera respondenter beskriver lokalerna som hemtrevliga och ombonade. R3, R4 

och R6 betonar dock att det fortfarande känns som ett samtalsrum trots att de beskriver rummen som 

hemtrevliga, R6 beskriver rummet som att: ”Det var hemtrevligt men ändå inte”. Både R3 och R5 

menar också att det till en viss mån var avskalat i rummet vilket hade positiva följder för samtalet och 

R3 menar att det exempelvis var bra att det inte fanns för mycket på väggarna som kunde distrahera. 

R5 beskriver att: ”Eftersom att det var så pass neutralt så bidrog det till att man pratade om lite allt 

möjligt”. R3 beskriver att samtalsrummet inte kändes som det ”förväntade rummet med divaner” där 

man ska ”gråta ut och tycka synd om sig själv”, R3 beskriver det vidare som att det: ”Var som att 

komma hem till kuratorn nästan, så det var ju väldigt trevligt och mysig stämning där tyckte jag”. R5 

säger att ”miljö gör väldigt mycket” och ”miljön gör så att man känner att man har lust att vara där” 

och att lokalerna absolut kan påverka samtalet, R5 betonar vidare att lokalerna var mysiga och att 

detaljer som blommor, gardiner och färgglada kuddar bidrog till stämningen. R3 beskriver även 

färgerna på kuddarna som något positivt och R7 tog även upp att färgerna i rummet ”inte är så tråkiga” 

vilket bidrog till ett trevligt samtalsrum och att det är bra att rummet är färgglatt. R6 menar att rummet 



 54 

var ”jättesnyggt”, att färgskalan var harmonisk och matchande, och att det inte kändes sterilt eftersom 

det både fanns tavlor och gardiner i rummet. Majoriteten av föräldrarna påpekade även att det var 

positivt att det alltid fanns vatten på bordet, ”hon var väldigt noga med att jag skulle dricka vatten” 

(R2). R8 beskriver att lokalerna på familjecentralen var stora och mysiga samt att det var ”sköna 

soffor”. R8 beskriver också att samtalsrummet kändes tryggt: ”Man känner sig trygg där i rummet, det 

är bra, ganska mycket ljus, det är inte en sån där mörk vägg så man känner sig deprimerad”. R8 menar 

vidare att: ”Det är tryggt, det är ingen annan som lyssnar på samtalet så det är ganska bra, det är mera 

privat, då vågar man slappna av och kunna berätta, vara sig själv och prata om allt möjligt”.  

  

5.5.3 Avslappnad miljö 

Det har framkommit att ett flertal av respondenterna upplever att samtalsrummen är avslappnade. R6 

beskriver rummet som ”harmoniskt” och R5 beskriver att rummet påverkade samtalet eftersom att 

”man känner lugnet därifrån” och att rummet gjorde att R5 kände sig avslappnad. R4 menar också att 

”det var lugnt och lite ombonat, det gör faktiskt ganska mycket”. R2, R3 och R4 belyser att det är bra 

att samtalsrummen ligger avsides på familjecentralen och att det skapade en trygghet. En av 

respondenterna säger att: ”Det var inte det här springet utanför eller att det var någon som knackade 

på, utan det var väldigt lugnt”. R4 kände sig trygg och lugn för att ingen utifrån avbröt samtalet genom 

att exempelvis rycka i dörren samt att det inte var några telefoner som ringde. R2 beskriver att rummet 

skapade en trygghetskänsla eftersom att det inte var någon som kunde se in genom fönstret och ingen 

kunde höra utanför vad som sades, R2 menar att störningsmoment hade kunnat gjort så att hen hade 

”dragit på orden”. R5 beskriver att den avslappnande miljön bidrog till att R5 kände sig fri att prata på 

och säga vad R5 ville till kuratorn. Två respondenter belyser även att det var bra att man fick sitta kvar 

i rummet efter samtalet och exempelvis amma eller samla sig efter gråt och en respondent beskriver 

det som att: ”Jag kände mig aldrig stressad därifrån” och att det var ”väldigt, väldigt lugnt” på 

familjecentralen. Vidare säger en annan respondent att lokalerna bidrog till att hen kände sig bekväm 

på familjecentralen. Även R4 belyser att det fanns gott om tid för samtalen vilket gjorde att hen inte 

kände sig stressad.   

  

5.6 Analys av omgivningens betydelse 
Juul och Jensen (2009) beskriver den terapeutiska relationen med hjälp av två begrepp som kallas 

innehålls- och processdimensionen som kan få oss att förstå empirin från den här studien. Tidigare 

rubriker av resultatet berör snarare en innehållsdimension, det vill säga vad parterna i relationen pratar 

om. De sistnämnda tre rubrikerna i resultatet som belyser omgivningens betydelse berör en 

processdimension som beskriver sättet som parterna gör det på, det kan handla om exempelvis den 

ton, atmosfär eller stämning som finns i rummet. I resultatet framkommer det att processdimensionen 

haft stor betydelse i samtalen med kuratorn eftersom att ett flertal respondenter exempelvis beskriver 

miljön på familjecentralen som lugn vilket bidrar till en trygg känsla. 
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Holm (2009) beskriver att om miljön är lugn och ostörd så finner de flesta människor att det är lättare 

att prata om sina känslor. Att omgivningen är lugn och ostörd kan förstås som ett tecken på empati 

gentemot föräldern eftersom att kuratorerna då försöker ge föräldrarna bra förutsättningar för samtalet. 

Holm (2009) belyser att det finns krav på en professionell hjälpare att visa omtanke och vara lyhörd 

gentemot klienten, och att omgivningen är lugn och ostörd tolkar vi som att visa en omtanke och en 

lyhördhet gentemot föräldern, och därmed en form av empati från kuratorns håll. Flertalet 

respondenter beskriver samtalsrummet på familjecentralen som ombonat och hemtrevligt och vi tolkar 

det som att respondenterna upplever att rummet har haft betydelse för samtalssituationen. Detta kan vi 

förstå med hjälp av Gordan (2004) och Engquist (2013) som belyser just de psykologiska aspekter 

som går att koppla till rummets betydelse i en samtalssituation, och att ett ombonat samtalsrum även 

förmedlar en respekt till klienten. Båda författarna belyser att det är en förutsättning för svåra samtal 

att samtalsrummet är respektfullt inrett eftersom att svåra frågor kräver koncentration. En respondent 

beskriver det som att: ”Miljön gör så att man känner att man har lust att vara där”. Flera av 

respondenterna belyser valet av färger i samtalsrummet och att det upplevdes som ombonat och inte 

för sterilt och att atmosfären i rummet bidrog till att samtalet i sig blev öppet. Tre stycken 

respondenter betonar att samtalsrummet kändes som ett samtalsrum trots att de samtidigt beskriver 

rummen som hemtrevliga. Denna harmoni i att varken vara för neutral, eller ha för mycket dekoration 

i rummet går att koppla till Engquist (2013), som menar att en stämning i rummet ska växa ur 

samtalet, och inte av föremål i rummet. En respondent beskriver att: ”Eftersom att det var så pass 

neutralt så bidrog det till att man pratade om lite allt möjligt”. Dock har samtliga respondenter 

framfört att samtalsrummen på familjecentralen är trivsamma och fem respondenter beskriver 

lokalerna just som ombonade och hemtrevliga. Således anser respondenterna att lokalerna både är 

neutrala och ombonade vilket stämmer överens med hur Engquist (2013) anser att samtalsrum ska 

utformas. Likaså i Lindskovs (2010) studie framkommer det att atmosfären på familjecentralen 

beskrivs av föräldrarna som hemlik och familjär. Flera respondenter i denna studie uppger också att 

samtalsrummet kändes avslappnat, en av respondenterna säger exempelvis att: ”Det var inte det här 

springet utanför eller att det var någon som knackade på, utan det var väldigt lugnt”. Detta kan vi 

förstå med hjälp av Gordan (2004) som framhäver vikten av att det inte ska vara avbrott i samtalet, då 

detta kan bli destruktivt på så sätt att klienten känner sig mindre prioriterad. En respondent belyser just 

detta då hen menar att eventuella störningsmoment hade kunnat leda till att hen hade: ”Dragit på 

orden”. Ett aktivt lyssnande innebär att samtalsledaren visar klienten att man är intresserad och 

engagerad i klientens berättelse och på så sätt försöker förstå klienten (Røkenes & Hanssen, 2007). Ett 

samtalsrum där föräldern inte känner av eventuella störningsmoment skapar således förutsättningar för 

att kuratorerna ska kunna lyssna aktivt på föräldrarna vilket i sin tur leder till att respondenten ”inte 

drar på orden”.  
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5.7 Tillgänglighet 
5.7.1 Få tid snabbt 

Respondenterna har fått kontakt med kuratorerna på olika sätt, några via rekommendation från BVC, 

drop-in på MVC, rekommendation från öppna förskolan, samt utifrån ett informationsblad som sitter 

uppe på öppna förskolan. Samtliga respondenter uttrycker att de fick tid snabbt hos kuratorn på 

familjecentralen och en del av respondenterna kunde besöka kuratorn samma dag som första kontakten 

togs. R2 beskriver att kuratorn frågade: ”’Kan du komma om två timmar, jag har en lucka?’” och R4 

fick också träffa kuratorn samma dag som hon behövde. R1, R3, R5, R6 och R7 fick en tid hos 

kuratorn inom en vecka och respondenterna beskriver att det var lätt att få tider och att processen gick 

väldigt fort. R6 beskriver att: ”Man känner inte att det är en lång knepig process utan det är bara att 

ringa ett samtal”, och R4 beskriver det som positivt att R4 fick träffa kuratorn omgående i ett oroligt 

läge: ”Att jag då kunde träffa någon så fort gjorde att man lugnade sig väldigt fort”. R1 beskriver det 

som positivt att R1 kunde gå in till kuratorerna direkt från öppna skolan och boka en tid på en gång. 

Samtliga respondenter beskriver att det var smidigt att få kontakt med kuratorerna även om de fick 

kontakt på olika sätt. R4 belyser fördelen med att kuratorerna har ett samarbete med BVC vilket R4 

tycker är jättebra för att kuratorerna då kan ta hand om ”små akuta saker”. R4 beskriver vidare att det 

kan ”förhindra att saker blir akuta, i och med att kuratorn kunde möta upp så fort.” 

  

5.7.2 Familjecentralens placering 

Samtliga respondenter anser att placeringen av familjecentralen är bra och att det är positivt att 

familjecentralen ligger nära centrum. R2 och R3 beskriver att det är bra att familjecentralen inte är 

placerad mitt i centrum vilket R3 beskriver på följande vis: ”Den ligger ju inte mitt i smeten heller 

utan den ligger ju en liten bit avsides och det är bra”. R3 och R4 menar att det faktum att 

familjecentralen ligger lite avsides från centrum kan vara bra om någon som besöker kuratorerna på 

familjecentralen vill vara anonym. Även R6 är imponerad av familjecentralens läge och att 

verksamheten ligger nära centrum: ”En av de sakerna som jag tyckte var imponerande var just läget”. 

R1 beskriver ett flertal gånger att läget av familjecentralen har betydelse: ”Det är jättenära för mig, så 

det betyder jättemycket” och R1 beskriver även att det är bra att kuratorsmottagningen ligger bredvid 

öppna förskolan. R4 tycker att familjecentralen är tillgänglig eftersom att den är placerad nära 

centrum. R5 beskriver också att det är lätt att ta sig till familjecentralen.  

  

5.7.3 Flexibilitet 

R1, R2, R4 och R6 belyser att det råder en flexibilitet i kuratorns arbetssätt vilket de anser är en resurs 

i samband med samtalen. R1 beskriver att R1 kunnat ringa kuratorn samma dag och att kuratorn då 

erbjudit R1 att komma förbi: ”Så att ibland kan jag bara ringa: ”’Har du tid idag?’”, ”’ja, det har jag 

faktiskt, du kan komma förbi’”. Likaså R2 belyser att det varit positivt att kuratorn har kunnat erbjuda 

R2 att få komma på ett samtal samma dag som hen har kontaktat kuratorn. R4 beskriver även att 

kuratorn var flexibel och att kuratorn kunde anpassa sig efter när R4 kunde ses och att det inte heller 
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var någon väntetid på att få boka in ett samtal. Det gjorde att R4 inte behövde anpassa sitt arbete efter 

en samtalstid och slapp även sitta i telefonkö. Både R1 och R4 beskriver att kuratorn var tillgänglig 

eftersom att kuratorn ringde upp när de hade sökt kuratorn. R6 berättar att kuratorn varit flexibel när 

det gäller anpassning av samtalsrummet och beroende på om R6 har haft ett barn med sig under 

samtalet eller ej har kuratorn då anpassat lokalerna utefter barnet. R6 beskriver att kuratorn har: ”Varit 

bra på att vara flexibel så, rent praktiskt”. R2, R4 och R6 beskriver vidare att det varit positivt för 

samtalet att kuratorn även varit flexibel tidsmässigt och tänjde på sin tid ibland när kuratorn kände att 

de behövde mer tid för samtalet. R6 beskriver att kuratorn kunde säga: ”’Nej men det är okej, vi tar tio 

minuter till’”. 

 

5.8 Analys av tillgänglighet 
Samtliga respondenter uttrycker att det var en smidig process att få kontakt med kuratorn på 

familjecentralen och att de fick en samtalstid snabbt. Regeringen (2013) framhäver att det är 

betydelsefullt att se till att föräldrar får hjälp och stöd och att verksamheten ska vara lättillgänglig i 

syfte att skapa hälsofrämjande effekter. Empirin visar att samtliga respondenter som vi har intervjuat 

anser just att det har varit av stor betydelse att familjecentralen har varit lättillgänglig. Johansson 

(2010) menar att trots att alla föräldrar och blivande föräldrar är välkomna till en familjecentral så har 

studier visat att resurserna inte räcker till alla. Resultatet från den här studien skiljer sig från 

Johanssons (2010) eftersom att respondenterna i denna studie just har belyst att det varit smidigt att få 

tid på familjecentralen och att kuratorerna kunde erbjuda tid för alla respondenter inom samma vecka 

och vissa till och med fick tid samma dag. Det respondenterna beskriver är således ett exempel på de 

insatser som finns utifrån bestämmelsen från svensk lag där det exempelvis ska förekomma ett 

uppsökande och förebyggande arbete för att främja barns utveckling (Lundström Mattsson, 2004). 

Universellt förebyggande arbete innebär insatser som syftar till att förhindra problem före de har 

uppstått vilket familjecentralen kan beskrivas som eftersom att verksamheten är riktad till alla 

föräldrar och blivande föräldrar. När föräldrar eller blivande föräldrar går i kuratorssamtal är det ett 

exempel på selektivt förebyggande arbete eftersom att det är insatser som är inriktade till att hjälpa en 

särskild riskgrupp, i detta fall oroliga föräldrar eller blivande föräldrar (Killén, 2009). Resultatet visar 

att kuratorerna har hjälpt föräldrar att förhindra att oro har blivit akut och att de även erbjudits hjälp av 

kuratorn samma dag. Kuratorn har varit flexibel både när det gäller en första kontakt och mer akuta 

ärenden och därmed kan resultatet i studien kopplas till begreppet universellt förebyggande arbete. 

Killén (2009) menar att det är givande att det finns ett samarbete mellan selektivt förebyggande arbete 

och universellt förebyggande arbete eftersom att ett sådant samarbete kan vara mindre stigmatiserande 

än vad en verksamhet som bedriver enbart ett selektivt förebyggande arbete kan vara. Av resultatet 

från denna studie framkommer det just att föräldrarna oftast har fått kontakt med kuratorerna via just 

en arena som tillhör ett universellt förebyggande arbete. Att respondenterna fått kontakt med 

kuratorerna via andra instanser kan därmed tolkas som mindre stigmatiserat för respondenterna, 
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utifrån Killéns resonemang om att det är givande att selektivt- och universellt förebyggande arenor 

samarbetar med varandra. I 1 §, kap. 5, i SoL (SFS 2001:453) framkommer att socialnämnden skall i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs et cetera (Lundström Mattsson, 2004), denna samverkan kan vi 

utläsa av resultatet då respondenterna fått kontakt med kuratorn med hjälp av en annan instans. Utifrån 

resultatet i studien kan vi även se att respondenterna upplever att familjecentralen är belägen på ett 

sådant sätt att den är tillgänglig. Respondenterna beskriver även att familjecentralen bidrar med en 

flexibilitet i form av att kuratorerna ofta kan anpassa sina tider efter respondenternas behov. Denna del 

av resultatet kan kopplas till den svenska lagstiftningen och SoL (SFS 2001:453) som beskriver att det 

förebyggande sociala arbetets principer ska formas av bland annat just flexibilitet och närhet. Att 

föräldrarna upplevde kuratorerna som flexibla kan vi även tänka påverkar alliansen dem emellan på ett 

positivt sätt, då Johansson (2006) beskriver alliansbegreppet som ett samförstånd och samarbete som 

kan uppstå i en relation mellan klient och socialarbetare. Att uppfatta kuratorn som flexibel tänker vi 

leder till en känsla av att kuratorn öppnar upp för ett gott samarbete, och därmed en starkare allians.  

  

5.9 Förbättringsmöjligheter 

5.9.1 Delade lokaler med öppna förskolan 

R2, R3, R4 och R5 beskriver att det kan vara negativt att de måste gå igenom den öppna förskolan vid 

besök hos kuratorn för att komma till de enskilda samtalsrummen. De belyser att det kan vara känsligt 

att träffa på andra föräldrar som befinner sig i öppna förskolans lokaler när man ska gå till kuratorn. 

R4 beskriver det som att: ”Det som kan vara lite negativt är väl att man går igenom öppna förskolan. 

Jag vet inte, om man skulle stöta på någon man känner eller sådär, det vet man ju inte”. R4 beskriver 

att det kan vara uppenbart att man ska till kuratorn när man går igenom öppna förskolan. Vidare 

föreslår R5 att det skulle vara bra med en genväg till kuratorerna eftersom att: ”Det kan vara lite 

känsligt för några att gå genom öppna förskolan”. Det framkom även osäkerhet kring familjecentralens 

entré vilken beskrev som otydlig, en respondent beskriver exempelvis att hen hade önskat en skylt där 

det stod: ”Varsågod, kliv in” eftersom att respondenten nu inte visste om hen skulle ringa på eller 

kliva in på familjecentralen. R6 beskriver att hen märkte en stor skillnad ”trygghetsmässigt” när R6 

och kuratorn samtalade i ett litet samtalsrum som låg avsides, och när de samtalade i ett stort lekrum 

på öppna förskolan. R6 beskriver att skillnaden berodde på att i det rummet som låg avsides kunde de 

samtala utan att bli störda och att i lekrummet kunde det komma in folk som besökte den öppna 

förskolan eftersom att de var vana vid att kunna utnyttja rummet. R6 beskriver att: ”I stora rummet då 

var jag väl kanske lite mer återhållsam om det jag pratade om”. En respondent beskriver att 

familjecentralen hade kunnat vara mera handikappanpassad för föräldrar och barn. Hen menar att det 

kan vara svårt att ta sig från den närmaste handikapparkeringen till familjecentralen då man behöver ta 

sig upp för en backe och respondenten anser därmed att verksamheten borde vara mer tillgänglig. 
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Respondenten anser också att det kan vara problematiskt att ta sig till familjecentralen med 

kommunala färdmedel om man har någon form av rörelsehinder.  

  

5.9.2 Erfarenheter vid avslutad samtalskontakt 

R2, R6 och R7 uttrycker att de hade önskat uppföljning av samtalen hos kuratorn, som ett sätt att 

runda av och följa upp det som de hade pratat om under den pågående kuratorskontakten. R2 menar att 

det hade varit bra med ett uppföljande samtal efter cirka två månader och menar att hen nu bara skulle 

ringa upp om något ”akut uppstod” och att ”det vore skönt med uppföljning bara för att runda av” och 

att de ”inte hann prata färdigt riktigt”. En respondent beskriver en osäkerhet kring att först möta 

kuratorn i enskilda samtal och sedan påbörja en kontakt i ett gruppsammanhang. Det fanns då en 

förväntan att kuratorn skulle följa upp det som respondenten och kuratorn pratat om vid tidigare 

samtalskontakt när de sågs igen vid aktivitet i grupp. Respondenten beskriver att det då blev en annan 

typ av relation och att det kändes konstigt samt att hen kände sig bortstött när kuratorn inte följde upp 

det som de pratat om vid de enskilda samtalen.  

R1 menar att kuratorn kunde ge hen en känsla av att R1 gått i för många samtal, och att hen kunde 

känna en påtryckning från kuratorn att vända sig till vårdcentralen eller ett annat ställe på grund av att 

kuratorn inte kunde erbjuda ”rätt hjälp”. Detta gav R1 en känsla av att kuratorn inte ville att R1 skulle 

gå till kuratorn mer. R2 beskriver att hen tycker att det är ”jättesynd att det är så begränsat antal 

tillfällen” och att hen hade velat fortsätta gå i samtal hos kuratorn. R6 träffade kuratorn flera gånger 

men kände en osäkerhet i om det var okej att hen kom på fler samtal: ”Är det verkligen okej att vi 

träffas flera gånger?”. R7 beskriver också att hen hade önskat flera samtal med kuratorn, och att 

kuratorn hade kunnat vara mer bestämd mot hen i samtalen. R7 menar att det hade kunnat vara bra att 

få vissa uppmaningar av kuratorn tidigare och hen önskade att kuratorn kunnat vara mer bestämt och 

säga ”’gör så!’”. R7 kunde vid vissa tillfällen känna att hen inte förstod varför kuratorn inte kommit 

med uppmaningar tidigare än vad kuratorn gjorde. 

  

5.9.3 Önskan om att vilja prata om sitt privata 

Av resultatet framkommer det att flera respondenter önskar att de även kunde prata om andra saker 

med kuratorn än enbart sådant som berör stöd och information kring oro över sitt barn eller sin 

situation som förälder. R1 beskriver att hen gärna hade velat prata mer om saker som inte ingår i 

ramen för kuratorns uppdrag på en familjecentral. R6 hade önskat att kunna få expertkunskaper inom 

andra områden än just det som är kopplat till barnet, även om R6 inte förväntade sig det av kuratorn. 

R6 menar vidare att det kunde vara obekvämt att inte få prata om vissa saker med kuratorn och frågade 

sig ibland om det är okej att prata om andra saker vilket ledde till en obekväm känsla. R6 beskriver 

dock också att kuratorn: ”Inte varit alltför fyrkantig i vad det är som ingår i deras uppdrag” och varit 

tillmötesgående i det. R6 menar också att det inte alltid spelade roll att ämnena de pratade om inte 

tillhörde kuratorns expertområde då hen främst önskade ha någon att bolla med och få ha en 
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kontinuitet. R6 upplevde också att kuratorn var tydlig och öppen med sina ”expertbegränsningar” och 

vad kuratorn klarade av och vilket kuratorns område var vilket R6 tyckte var positivt. R7 beskriver att 

hen gärna hade velat prata med kuratorn om allt det privata även om det inte var kuratorns 

huvudområde. R7 beskriver också att kuratorn hänvisade hen vidare till annan instans men uttrycker 

att hen hellre hade pratat vidare med kuratorn om sina problem och R7 uttrycker att kuratorn skulle ha 

kunnat hantera R7:s problem bättre än den andra instansen. R7 beskriver att: ”Jag går gärna tillbaka 

imorgon och pratar om alla mina problem och livet”. Vidare beskriver respondenten att det även är 

problematiskt att ha flera samtalskontakter då det tar mycket tid i anspråk. 

  

5.10 Analys av förbättringsmöjligheter 
Respondenterna har under intervjuerna haft svårt att komma på några förbättringsmöjligheter då de 

överlag har varit nöjda med de enskilda samtalen. Av resultatet framkommer det dock att ett flertal av 

respondenterna anser att det kan vara problematiskt att behöva gå genom den öppna förskolan för att ta 

sig till samtalsrummet och kuratorerna på familjecentralen. Det kan väcka en känsla av obehag för att 

träffa någon som respondenterna känner. Holm (2009) belyser att det kan vara främmande för 

hjälpsökande att befinna sig i den fysiska miljön där man ska få hjälp, och att det finns en risk att 

professionella kan glömma bort att sätta sig in i den klientens situation, det beskriver Holm (2009) 

som ett uttryck för en brist på empati. Hon menar vidare att det är viktigt att hjälparen respekterar 

klientens behov och känslor genom att göra förändringar där hjälparen försöker sätta sig in i 

hjälpsökarens situation. Att ett flertal respondenter i denna studie anser att det kan vara olustigt att gå 

igenom den öppna förskolan kan förstås genom det Holm (2009) beskriver som bristande empati från 

den professionella. Författaren menar att det finns en tendens att professionella glömmer bort vad 

klienten kan uppfatta som en utsatt situation, eftersom att hjälparen själv är så pass van vid 

situationen. Regeringen (2013) kritiserar även familjecentraler då de många gånger har brist på 

väntrum, vilket stämmer även på familjecentralen som är aktuell i den här studien. De kritiserar även 

familjecentraler för bristande öppettider vilket även framkommer i en rapport från 

Folkhälsomyndigheten som visar att föräldrar väljer bort föräldrastöd på grund av tidsbrist 

(Folkhälsomyndigheten, 2014). Även i Östermans (2007) studie har föräldrarna önskat att kuratorernas 

arbetstider varit anpassade efter föräldrarnas tillgänglighet. De respondenter som vi har intervjuat har 

dock snarare framhävt att kuratorerna har varit mycket tillgängliga vilket de beskriver som något 

positivt. Visserligen har respondenter i denna studie inte uttalat sig om den öppna förskolans 

tillgänglighet utan enbart utformandet av föräldrastödet från de enskilda samtalen med kuratorn. 

Föräldrarna uppger att det är problematiskt att de enskilda kuratorssamtalen enbart ska beröra 

problematik och oro kring det som rör föräldrarollen eller barnet. Även i Lindskovs (2010) avhandling 

har det framkommit att de professionella förväntas kunna hantera ett stort spektrum av sin yrkesroll 

som innehåller senmodernitetens förväntning på att utveckla personliga och nära relationer. 

Respondenter i denna studie uttrycker att de hade velat ha mer expertkunskap kring andra 
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beröringspunkter än ämnen som berör föräldraskapet. Det har även framkommit i empirin att det tar 

mycket tid i anspråk att behöva gå till ett flertal professionella på samma gång och att det därför hade 

varit bra att kunna prata om flera aspekter av livet med kuratorn. 

  

6. Slutsatser och diskussion 
I följande kapitel diskuteras studiens resultat för att ge en bild av studiens slutsatser och vidare berörs 

även nya forskningsfrågor som har väckts under studiens gång. Kapitlet delas upp under rubrikerna 

övergripande resultat, hinder, relationen till kuratorn, konkreta tips och råd, tillgänglighet till 

kuratorerna och familjecentralen och förslag på vidare forskning.  

  

6.1 Övergripande resultat 
Syftet med studien var att öka kunskapen kring föräldrars erfarenhet av enskilda samtal med en 

kurator på en familjecentral, och undersöka vilka resurser och hinder som föräldrarna upplever i 

samband med samtalen. Det vi har sett som föräldrarna upplever som resurser i samtalen är relationen 

till kuratorn, att få konkreta råd, tillgängligheten till kuratorerna och familjecentralen samt trivsamma 

lokaler. Resultatet som belyser hinder i de enskilda samtalen berör föräldrarnas önskan om att få prata 

med kuratorn om fler ämnen än sitt barn och sin föräldraroll, att erbjudas uppföljning efter avslutad 

kontakt och att kuratorernas delade lokaler med öppna förskolan kan vara besvärlig. Föräldrarna är 

överlag mycket nöjda med de enskilda samtalen med kuratorerna på familjecentralen och de belyser 

ett flertal resurser, vilket stämmer överens med resultatet i enkätundersökningen som genomförts på 

familjecentralen. Det har varit svårare att få fram information kring vad föräldrarna saknat i samtalen 

och vad som skulle kunna vara en förbättringsmöjlighet. Trots att resultatet i enkätstudien och 

resultatet i denna studie liknar varandra bidrar denna studies resultat med mer omfattande, konkret och 

mer utvecklad information då föräldrarna har haft möjlighet att kvalitativt beskriva sina erfarenheter. 

  

6.2 Hinder 
Att föräldrarna hade svårt att yttra negativa aspekter om familjecentralen skulle kunna vara för att de 

inte vill kritisera kuratorerna trots att det råder en anonymitet i studien. Dock visar även den 

kvantitativa enkäten, med samma målgrupp och syfte, på ett liknande resultat vilket stärker att 

föräldrarna finner att de i stort är mycket nöjda med samtalen och därför har svårt att komma på 

negativa aspekter. Å ena sidan hade vi möjligen vi kunnat tro att föräldrarna skulle komma på fler 

hinder i samtalen i en intervjusituation där det finns mer utrymme att reflektera över svaren till 

skillnad från i en enkätundersökning. Även det faktum att vi som genomförde studien inte har någon 

anställning på familjecentralen tänkte vi kunde bidra till att föräldrarna skulle känna sig mer bekväma 

i att lyfta hinder i samtalen. Å andra sidan kan det tyckas vara enklare att skriva ned de mindre bra 

aspekterna snarare än att säga de rakt ut, ansikte mot ansikte.   
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I den kvantitativa enkäten har följande hinder bland annat framkommit: ”Hade en förväntan att få mer 

konkreta verktyg”, ”För lite tid”, ”Bättre uppföljning av senaste samtalen, röd tråd, vart är vi på väg”. 

Av resultatet från den här studien har det framkommit att det fanns en önskan om att ha uppföljande 

samtal några månader efter en avslutad kontakt, att föräldrarna hade velat ha större utrymme att även 

prata om annat än sin föräldraroll och sitt barn, osäkerhet kring att möta kuratorn i grupp samt att de 

delade lokalerna med den öppna förskolan kan skapa en osäkerhet. Således har det kommit upp andra 

aspekter av vad som kunnat förbättras än vad som angivits i enkäten. Å ena sidan kan självklart en 

faktor till det vara att det inte är samma urval men å andra sidan kan det även ha kommit upp nya 

tankar under den kvalitativa intervjun. 

Resultatet visar att en del föräldrar önskar ett uppföljande samtal efter avslutad kontakt med 

kuratorn. Familjecentralen rymmer ett flertal verksamheter som den öppna förskolan och aktiviteter i 

form av exempelvis föräldragrupper. Föräldrarna kan då komma att besöka familjecentralen igen efter 

att samtalskontakten med kuratorn är avslutad och därmed möta kuratorn i ett annat sammanhang. En 

förälder beskriver att hen i ett sådant sammanhang känt sig bortstött av kuratorn för att hen inte följde 

upp vad respondenten och kuratorn hade pratat om i de enskilda samtalen. Respondenten menar att det 

av den anledningen hade varit bra med ett uppföljande samtal. Å ena sidan kan det därmed finnas 

anledning att tro att en uppföljning kan kännas bra för föräldern i och med att denne kanske möter 

kuratorn igen i ett annat sammanhang. Å andra sidan kan en eventuell uppföljning också ta upp tid 

från andra ärenden som kan vara mer akuta samt att det även kan signalera att kuratorerna inte litar på 

att föräldrarna klarar sig själva. Samtidigt tänker vi att det är naturligt att det uppstår nya 

frågeställningar i ett föräldraskap som kan vara skönt att lyfta med kuratorn efter ett längre uppehåll, 

samt att det kan vara skönt att ventilera hur det faktiskt har gått att applicera kuratorns hjälp efter 

avslutad kontakt. 

I studiens analys och resultat problematiseras vidare samarbetet med det universellt förebyggande 

arbetet och det selektivt förebyggande arbetet i och med att föräldrar beskriver att det kan kännas 

olustigt att gå igenom den öppna förskolan för att besöka samtalsrummen på familjecentralen. Det 

talar för att det fortfarande kan upplevas skamfyllt att behöva ta hjälp av ett formellt stöd. Detta talar 

mot Killéns (2009) resonemang om att ett selektivt förebyggande arbete och ett universellt 

förebyggande arbete skulle underlätta för klienten eftersom att det kan minska stigmatisering. Å ena 

sidan kan det således vara ett hinder för föräldrarna att det råder en samverkan med den öppna 

förskolans verksamhet och de stödjande samtalen med kuratorerna. Å andra sidan verkar de flesta 

föräldrarna uppskatta just att verksamheterna har ett nära samarbete med varandra eftersom att 

kuratorerna då upplevs som tillgängliga. Av resultatet har vi även kunnat utläsa att föräldrarna 

upplever att det kan vara tidskrävande att ha ett flertal aktörer att behöva gå till, på så sätt talar även ett 

nära samarbete mellan instanserna för att det underlättar för klienten. 

Vi finner det förståeligt att vissa av föräldrarna hade önskat att få prata om fler ämnen än sin 

föräldraroll på familjecentralen då det kan vara krävande både tidsmässig och känslomässigt att ha ett 
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flertal samtalskontakter. Vi kan tycka att det är motsägelsefullt att familjecentralen har fokus på en 

aspekt av människors liv samtidigt som en av intentionerna i SoL (SFS 2001:453) är att en helhetssyn 

ska eftersträvas. Så som vi ser på begreppet helhetssyn anser vi att socialtjänsten bör samordna 

verksamheten därefter, det vill säga inte enbart utefter barnet, utan även för föräldern. Vi kan se en 

fördel med att föräldern skulle kunna erbjudas att besöka en samtalskontakt på familjecentralen där 

fler ämnen kan diskuteras för att undvika att behöva ”springa” mellan verksamheter för att få den hjälp 

som föräldern är i behov av. Resultatet från denna studie visar att samtidigt som socialtjänsten 

eftersträvar ett tvärprofessionellt samarbete så brister helhetssynen inom socialtjänsten. Vi funderar 

samtidigt kring resultatet som visar att relationen är av stor betydelse för föräldrarna, men att de ändå 

behöver söka annan experthjälp om de önskar hjälp inom andra områden än barn och familj, vilket i så 

fall innebär att relationen till kuratorn kan bli mindre omfattande eller upphöra. Detta tänker vi visar 

en praktik som värderar det sociala uppdraget med föräldrastöd högre än relationen. Samtidigt ser vi 

att familjecentralens kapacitet att samverka med andra instanser kan vara ett tecken på att 

socialtjänsten strävar efter en helhetssyn på klienten. Vi tänker att barnen påverkas av hur föräldrarna 

mår i sitt övriga liv och i relationer med andra och på så sätt skulle det kunna vara hjälpande även för 

barnen om utrymmet för samtalsämnen skulle vidgas ut. Det kräver såklart en kompetens inom 

aktuellt område och precis som Andergren (2017) skriver är det viktigt att den professionella kan bidra 

med kunskap och kompetens inom de ämnen som berörs i samtalen. Resultatet i denna studie påvisar 

också att kuratorn i vissa fall har kunnat utvidga samtalsämnena, men även varit tydlig gentemot 

föräldern med sina begränsningar. Detta anser vi tyder på att kuratorn i det fallet verkligen har försökt 

att möta förälderns behov så långt som möjligt vilket vi ser som en positiv aspekt. Utifrån ovan 

nämnda aspekter kan vi dra slutsatsen att familjecentralen som verksamhet uppskattas av de föräldrar 

som besöker den, men att verksamheten också skulle kunna utöka sitt stöd ytterligare för att möta 

föräldrarnas behov. 

  

6.3 Relationen till kuratorn 
Att relationen till kuratorn framkom som en viktig resurs är något som vi inte fann förvånande då den 

tidigare forskningen även belyser vikten av en god relation mellan hjälpare och hjälptagare. Precis 

som Bernler och Johnsson (2001) beskriver så är det relationen som både är och bär samtalen. 

Kuratorns förmåga att göra ”det lilla extra” var däremot ett resultat som vi inte hade räknat med. 

Resultatet visar att det inte enbart är innehållet i samtalet som är av vikt, utan att det är även är viktigt 

för föräldrarna att känna en medmänsklig närvaro av kuratorn samt att få känna sig speciell och bli 

ompysslad. Att urvalet i studien är föräldrar med småbarn tror vi har stor betydelse för just resultatet 

att det var givande att kuratorn gjorde ”det lilla extra” eftersom att vi kan tänka att föräldrar möjligen 

inte har tid att rå om sig själva eftersom att de lägger ned omfattande omsorg på sitt eller sina barn. 

Hade vi tillfrågat en annan typ av urval hade det inte varit säkert att känslan av att bli omhändertagen 

hade fått så pass mycket utrymme i intervjuerna. Resultatet påvisar även att föräldrarna upplevde att 
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de kunde säga vad de ville till kuratorerna och att de kände sig trygga under samtalen. Som nämns i 

den tidigare forskningen finns det en bild av att familjecentralen är en kontrollerande arena och att 

föräldrarna på så sätt kan bli begränsade i kontakten med kuratorn. Lindskov (2010) redovisar att 

föräldrarna i hennes studie inte upplevt sig kontrollerade av kuratorerna på familjecentralen. Detta har 

heller inte framkommit i denna studie. Lindskov (2010) menar att svenska medborgare är vana vid 

myndighetspersoner i vardagen samt att yrkesverksamma har en stark legitimitet i Sverige vilket kan 

vara anledningar till att föräldrarna inte känner sig kontrollerade av kuratorerna eller påverkade av att 

de är anställda av socialtjänsten. Även i den här studien tänker vi att detta kan vara en förklaring till att 

föräldrarna inte känt sig kontrollerade. Vi hade möjligen trott att kuratorernas anställning på 

socialtjänsten skulle ha betydelse för vad föräldrarna valde att säga till kuratorerna eftersom att 

socialtjänsten ofta utmärks som stigmatiserande, men resultatet visar att föräldrarna kände att de kunde 

prata om vad de ville med kuratorerna. Det faktum att föräldrarna känner sig trygga att prata om vad 

de vill med kuratorerna och att relationen på så sätt är bra, leder oss till slutsatsen att föräldrarna 

känner ett förtroende gentemot kuratorn, och därmed i förlängningen, kan man se det som ett 

förtroende för socialtjänsten. Därmed tänker vi att relationen med den enskilda yrkesutövaren kan 

påverka klientens bild av socialtjänsten som myndighet, och att familjecentralen verkar vara en bra 

arena för socialtjänsten att verka på för att nå föräldrar och arbeta förebyggande.  

  

6.4 Konkreta tips och råd 
Resultatet visar att det finns ett behov hos föräldrar att få hjälp och stöttning i sitt föräldraskap, vilket 

även den tidigare forskningen har påvisat. Vi tolkar resultatet som att föräldrarna i studien är i behov 

av ett formellt stöd från samhället och att det inte enbart räcker med ett informellt nätverk. En del av 

resultatet som också varit utmärkande är att föräldrarna upplever att de fått stöd och konkreta råd i 

samband med sina samtal, och att de fått verktyg som de kan applicera i vardagen. Det kan tyckas vara 

ovant med en arena som syftar just till att ge råd och stöd då vi upplever att många aktuella 

samtalstekniker går ut på att just klienten själv ska formulera svar och själv komma på en lösning. 

Visserligen visar resultatet från den här studien att kuratorerna även har varit till hjälp för att just 

hjälpa föräldrarna att själva sätta ord på deras känslor. Således kan vi dra en slutsats utifrån resultatet 

att en god kombination av att både ge stöd och konkreta råd samt att även låta föräldrarna formulera 

sina egna behov är en uppskattad balans i samtalen. Föräldrarnas svar visar vidare på att dessa 

konkreta råd har hjälpt dem att se saker ur andra synvinklar och att kuratorerna har bidragit med nya 

perspektiv. Vi kan därmed utläsa att föräldrarna uppskattar att få hjälp med att problematisera sin 

situation tillsammans med en formell hjälpare och vi tolkar det som att föräldrar kan tänkas behöva ett 

stöd utanför det informella nätverket som tillför ny kunskap. Att kuratorerna har erfarenhet och 

utbildning kring det aktuella ämnet och erbjuder expertkunskap till föräldrarna kan vi således tolka 

som viktigt då majoriteten av föräldrarna uttrycker att de blivit hjälpta. Vi tänker att det som föräldrar 

uppskattar är att kuratorn har en nyanserad bild av situationen vilket vi tror att en informell hjälpare, 
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exempelvis en vän, inte alltid kan erbjuda. Vi tänker att denna hjälp med att få nya perspektiv, och 

därmed utveckla sitt tankesätt kan leda till att förälderns och kuratorns allians stärks, då föräldern kan 

känna att hen utvecklas och att kuratorn bidrar med god hjälp som gör skillnad. Detta tänker vi kan 

leda till en tillit till kuratorn som yrkesutövare, och därmed stärks alliansen. 

  

6.5 Tillgänglighet till kuratorerna och familjecentralen 
Föräldrarna i studien upplever familjecentralen som tillgänglig vilket delvis avviker från tidigare 

studier som presenterats. Föräldrarna i studien beskriver att de har haft möjlighet att boka in ett första 

samtal med kuratorerna inom en vecka och ibland samma dag vilket har gjort att föräldrarna upplever 

att de fått hjälp innan problemen blivit för akuta. Familjecentralen ska just vara en tidigt förebyggande 

och lättillgänglig arena för föräldrar och barn i syfte att skapa hälsofrämjande effekter (Föreningen för 

familjecentralers främjande, 2017). Som presenterats tidigare utformas det preventiva arbetet i varje 

enskild kommun, och det kan därmed skilja sig från olika kommuner i hur arbetet är uppbyggt. Det 

faktum att resultatet därmed avviker från tidigare studier kan möjligen bero på att just denna 

familjecentral är belägen i en kommun där det läggs mycket resurser på förebyggande arbete. Likaså 

är antal hjälpsökande föräldrar en avgörande faktor för belastningen på familjecentralen, på så sätt kan 

tillgängligheten också variera beroende på område. Föräldrarna beskriver även kuratorerna som 

flexibla vilket påvisar att även det individuella arbetssättet har betydelse. Kuratorerna på den aktuella 

familjecentralen tycks möta föräldrarnas önskemål tidsmässigt och att de likaså haft luckor i kalendern 

påvisar att de arbetar för att kunna vara en tidig hjälp för föräldrarna. 

Majoriteten av föräldrarna beskriver att det var positivt att lokalerna på familjecentralen är 

barnanpassade, något som vi tänker är ett sätt för verksamheten att visa sig tillgänglig. Ytterligare en 

gång påvisar resultatet att föräldrarna beskriver att familjecentralen är en tillgänglig verksamhet vilket 

även är ett av familjecentralens syften. Dessutom tänker vi att tillgängligheten påverkar föräldrarna då 

de inte behöver anpassa sig efter att de ska ordna en barnvakt, vilket vi tänker även kan påverka 

huruvida det är möjligt att ta hjälp. Likaså framkommer det i resultatet att kuratorerna har ett flexibelt 

arbetssätt och kan boka in samtal när det passar föräldrarna. Hinder som exempelvis telefonköer eller 

en lång väntan på en samtalstid har därmed inte varit aktuellt för föräldrarna vilket påvisar att 

familjecentralen är just en tidigt förebyggande och tillgänglig arena. Hade inte familjecentralen varit 

så pass tillgänglig som föräldrarna beskriver tänker vi att det hade funnits en risk att missa 

problematik eftersom att föräldrarna då kanske inte hade orkat eller kunnat få den hjälp som de varit i 

behov av i tid. Utifrån ovan nämnda aspekter drar vi slutsatsen att den aktuella familjecentralen i 

denna studie just är tillgänglig, och därmed tidigt förebyggande. Vi kan också dra slutsatsen att 

kuratorernas individuella arbetssätt i stor utsträckning påverkar huruvida föräldrarna uppfattar 

familjecentralen som tillgänglig eller ej.  
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6.6 Trivsamma lokaler 
Resultatet av studien visar att föräldrarna beskriver att de upplever lokalerna som trivsamma och 

hemtrevliga, något som även tidigare forskning påvisar har betydelse för det professionella samtalets 

innehåll (Engquist, 2013; Gordan, 2004). Det är utmärkande i resultatet att föräldrarna anser att 

omgivningen haft stor betydelse för besöken och föräldrarna beskriver att de både känt sig 

avslappnade och att det har varit trevligt att besöka familjecentralen. Möjligen kan omgivningens 

betydelse påverkat att föräldrarna inte upplevt sig kontrollerade av kuratorerna eller känt av 

socialtjänstens närvaro. Att den öppna förskolan har varit belägen i samma lokaler som kuratorernas 

verksamhet kan möjligen också ha haft betydelse eftersom att föräldrarna har besökt lokalerna vid 

tillfällen då de inte ska ha ett enskilt samtal med en kurator, och därmed redan känt sig bekanta med 

omgivningen. Även här kan vi diskutera resultatet utifrån Killén (2009) som lyfter att det är givande 

att det finns ett samarbete mellan selektivt förebyggande arbete och universellt förebyggande arbete 

eftersom att ett sådant samarbete kan vara mindre stigmatiserande. Samarbetet mellan verksamheterna 

kan således leda till att tröskeln till socialtjänsten och dess hjälpande funktion kan upplevas som lägre 

för föräldrarna i och med att lokalerna både känns bekanta och trivsamma. Att det har varit mycket 

framträdande i resultatet att föräldrarna har belyst just att lokalerna har varit hemtrevliga och 

trivsamma med exempelvis detaljer som blommor, fina mattor och gardiner, talar för att det har varit 

en stor anledning till att föräldrarna känt sig som hemma hos kuratorerna snarare än på en myndighet. 

Det är dock av vikt att lokalerna inte är för dekorativa menar Engquist (2013) som beskriver att 

samtalsrummet ska kännas personligt men bör inte vara privat, denna balans lyftes även av föräldrar i 

studien som något positivt. Således kan vi dra slutsatsen att det verkar som att familjecentralen lyckats 

finna en balans mellan det hemtrevliga och det professionella samtalsrummet. 

Sex av åtta föräldrar beskrev att de har uppskattat att lokalerna på familjecentralen är 

barnanpassade och att det har underlättat att de har kunnat ta med sig barnet till de enskilda samtalen. 

Detta tänker vi även kan bidra till att föräldrarna känner sig mer bekväma under samtalen. En av 

föräldrarna beskrev att i andra situationer kan barnet kännas som något som man bara ”släpar på”. Vi 

tänker att det faktum att lokalerna är barnanpassade kan signalera ett välkomnande till föräldrarna som 

vi tror kan bidra till ett gott utgångsläge och stämning även i själva samtalet. Att resultatet påvisar att 

föräldrarna anser att lokalerna är trivsamma och hemtrevliga ger oss anledning att dra slutsatsen att 

lokalerna har påverkat föräldrarnas relation med kuratorn. Även Gordan (2004) påvisar att ur en 

klients synvinkel så kan samtalsrummet ses som ett uttryck för en samtalsledarens person. Engquist 

(2013) menar också att inredningen i samtalsrummet och den mentala atmosfären påverkar samtalets 

form och mönster. Givetvis tänker vi dock att kuratorernas bemötande är den största och mest 

betydelsefulla anledningen till att föräldrarna har känt sig bekväma att prata med kuratorerna. 
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6.7 Förslag på vidare forskning 
För att utveckla det sociala arbetet anser vi att det är viktigt att vidare forskning bedrivs inom området. 

Det vore av intresse att genomföra en studie med samma forskningsfrågor men på ett flertal 

familjecentraler för att få ett mer omfattande resultat. Ett sådant resultat vore givande eftersom att 

studien skulle innefatta fler familjecentraler, och urvalet skulle därmed bli större och mer varierat. En 

sådan studie skulle möjligen kunna generera ett mer omfattande resultat kring vad som varit ett hinder 

i samtalen eftersom att respondenternas sammanlagda erfarenhet berör ett större antal kuratorer. Då vi 

kan se att denna studie skiljer sig från tidigare studier när det kommer till exempelvis känslan av 

tillgänglighet på en familjecentral skulle det kunna vara av vikt att utföra vidare forskning kring hur 

familjecentralerna upplevs av föräldrar i exempelvis olika kommuner för att göra en mer omfattande 

och jämförande studie. Detta för att öka kunskapen kring vilka faktorer som gör att det kan skilja i 

resultat från kommun till kommun, hur de gemensamma positiva aspekterna kan förstärkas samt hur 

det som av besökare och professionella upplevs som mindre bra kan förbättras. En sådan studie skulle 

kunna bidra med att kommuner kan lära av varandra och på så sätt utveckla sina verksamheter för 

besökarna och yrkesutövarna. Det skulle även vara intressant i framtida forskning att undersöka hur 

socialtjänstens närvaro på familjecentraler påverkar de enskilda samtalen med föräldrarna, och 

undersöka den tvärprofessionella aspekten som en familjecentral bidrar med. Detta skulle kunna leda 

till kunskap som kan bidra med infallsvinklar på hur socialtjänsten vidare kan utveckla sin verksamhet 

och nå föräldrar och barn ännu mer effektivt och i ett tidigt skede. 
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Bilaga 1 
  
Hej! 
 

Vi är två socionomstudenter som under våren 2018 skriver vår C-uppsats där vi ska undersöka hur 

kuratorssamtal upplevs av föräldrar som har besökt, eller besöker en Familjecentral. Vi letar därför nu 

efter personer att intervjua som har medverkat i minst ett kuratorssamtal vid Familjecentralen i XXX. 
 
Vi anser att det är mycket viktigt att få höra från dig som förälder eller blivande förälder, vad Du 

tycker har varit hjälpande i samtalen och vad som eventuellt skulle kunna förbättras. 
  
Vi förstår att din tid är värdefull och därmed hålls intervjun på en plats som passar dig, exempelvis på 

Familjecentralen, på ett café eller hemma hos dig om du hellre föredrar det. Vi kan träffa dig måndag-

fredag under mars och april månad. 
  
Intervjun tar max 45 minuter, och du är givetvis anonym i studien. Intervjun spelas in med 

ljudupptagning för att vi lättare ska kunna komma ihåg vad som har sagts, och raderas efter att studien 

är genomförd. Du har självklart rätt att avbryta din medverkan i studien när helst du vill. 
  
Vi hoppas att Du vill bidra med dina erfarenheter! 
  
Är du intresserad av att delta är du välkommen att kontakta oss via mail eller telefon. 
  
Vänliga hälsningar, 
Katarina Forinder och Karin Wannbäck 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontaktuppgifter 

Katarina Forinder: katarina.forinder@hotmail.com, 073-xxxxxxx 
Karin Wannbäck: karinwannback@hotmail.com, 076-xxxxxxx 

  



 

Bilaga 2 
 
Intervjuguide 
  
-Hur många samtal har du deltagit i? 
  
-Hur kom du i kontakt med kuratorn? 
  
-Fick du kontakt med kuratorn när du behövde? 
  
-Vad hade du för förväntningar innan samtalet? 
  
-Hur upplevde du dina samtal? 
  
-Vad tyckte du var bra med samtalen? 
  
-Finns det något som du hade önskat av samtalen som du inte fick? 
  

Bemötande 
  
-Vad tycker du är ett bra bemötande? 
  
-Vad tyckte du om kuratorns bemötande? 
  
-Beskriv vad det som var bra/dåligt med bemötandet? 
  
-Kan du beskriva en situation med kuratorn där du kände att bemötandet var bra? 
  
-Kan du beskriva en situation med kuratorn där du känner att bemötandet inte var bra? 
  

Känsla av trygghet 
  
-Vad är viktigt i ett samtal för att du ska känna dig trygg? 
  
-Kände du att du kunde säga vad du ville? 
  
-Kan du ge ett exempel på vad kuratorn gjorde eller vad som skedde i rummet som gjorde att du kände 

dig bekväm? 
  
-Kan du ge ett exempel  på vad kuratorn gjorde eller vad som skedde i rummet som gjorde att du inte 

kände dig bekväm? 
  
-Pratade ni om det du ville prata om? 
  

Omgivning 
  
-Vad tyckte du om lokalerna? 
  
-Kan du ge ett exempel på vad som var bra med lokalerna? 



 

  
-Kan du ge ett exempel på vad som skulle kunna förbättras i lokalerna? 
  
-Tror du att lokalerna påverkat samtalet på något sätt? 
  
-Tycker du att det är lätt att ta sig hit? 
  
-Vad tycker du om Familjecentralen ligger just här? 
  

Avslutning 
  
-Känner du att du har haft nytta av samtalen? 
 
-Finns det något mer du tycker att vi borde fråga om? 
 

 

  

  

 

 


