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FÖRORD 

Först och främst vill jag rikta ett stort tack till Edita Pajić och Berima Haćam som har hjälp 

mig och guidat mig genom hela mitt arbete och vistelse i En Starkare Familj och framför allt 

för att de tillsammans med personalen välkomnat mig med öppna armar och fått mig att känna 

mig uppskattad. Jag vill även passa på att tacka personalen för att de låtit mig observera deras 

arbete och svarat på alla mina frågor, stora som små.  

Ett riktigt stort tack vill jag även rikta till de familjer som ställt upp på min intervju och för att 

de svarat på frågor som väcker starka känslor. 

Jag vill även passa på att tacka min handledare, Thomas Knoll, som visat sitt stöd under 

denna resa. 

 

Tack! 

 

Natasha Dizdar                                                                                                                

Mostar/Halmstad 2010 
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 SAMMANFATTNING 

TITEL: ”Med Barnet i Centrum” SOS- Kinderdorfs Familjecenter - En Starkare Familj- ur personalens 

synvinkel. 

FÖRFATTARE: Natasha Dizdar 

NYCKELORD: Stigma, Rollteori, Gemeinschaft, Gesellschaft, Diskusanalys, Personal, Familj, En 

Starkare Familj 

ÅR: Vårterminen 2010  

ABSTRACT: Att många barn världen över mist rätten till sitt biologiska hushåll och att flera befarar 

att hamna i samma situation är ingen nyhet. I Bosnien- Hercegovina råder en kaotisk efterkrigstid som 

satt sina spår på familjebanden. Detta i form av att gemenskapen familjemedlemmar emellan blir allt 

svagare eller löses upp. För två år sedan byggdes ett Familjecenter för stigmatiserade familjer vars mål 

är att stärka familjeband och ge hushållets medlemmar ny hopp. Jag blev väldigt nyfiken på detta 

Center speciellt eftersom det var så annorlunda från andra Sociala Välfärdscenter i staden. Syftet med 

detta arbete är framförallt att ur personalens synvinkel får kunskapen om vad Familjecentret En 

Starkare Familj är för verksamhet och att samtidigt få en bild av de familjer Centret samarbetar med. 

Även vill jag få fram kvalitén på personalens arbetsinsatser, både vad de själva tror samt vad 

familjerna anser.   

Min huvudfråga är:  

- Uppnår Familjecentret ”En Starkare Familj” de hjälpkriterier som familjerna är i behov av 

sett ur rollen som anställd och är familjerna beredda att hålla med?? 

Mina tre underfrågor är: 

- Vilka utlösande faktorer ligger bakom skapandet av En Starkare Familj? 

- Varför skapades En Starkare Familj och vilken roll har Familjecentret i familjernas tillvaro? 

- Hur upplever personalen sin arbetsplats och hur ser de på sitt yrke samt de familjer de 

samarbetar med? 

- Hur upplever familjerna personalens arbetsinsatser? 

METOD: Kvalitativa intervju har ägt rum med fem anställda på Familjecentret En Starkare Familj i 

Mostar, Bosnien- Hercegovina. Även har jag intervjuat tre stycken familjemedlemmar som personalen 

på Centret samarbetar med. Jag har tagit mig an en deltagande observation på deltid samt gjort ett 

försök till en diskursanalys i bearbetningen av mitt intervjumaterial.  

TEORI: De teorier jag har använt mig av för att analysera mitt material ifrån min empiriska forskning 

är: Stigma av Erving Goffman, Rollteori av Erving Goffman, Gemeinschaft, Gesellschaft av 

Ferdinando Tönnies och Kritisk teori  

RESULTAT: Resultatet av min studie visar på att kriget är den huvudsakliga utlösningsfaktorn 

tillsammans med nationalismen till att En Starkare Familj skapades. Familjecentret är en väl omtyckte 

och uppskattad plats av såväl personal som familj. Personalen trivs mycket väl på sin arbetsplats och 

anser att Familjecentret är till stor nytta och hjälp för de drabbade familjer. Familjerna i sin tur visar 

samma bejakande uppskattning för En Starkare Familj och menar på att Centret tillsammans med dess 

personal har ett affirmativt inflytande i deras liv. Konklusionen är den att diskursen mellan familjer 

och arbetspersonal stämmer överrens då båda anser att Familjecentret är en positiv samt bistående 

plats i familjers liv. 
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1. INLEDNING  

 

Bilden med barnet i centrum som utgör familjens allra heligaste kärna skall inte tas för givet. I 

dagens oroliga värld finns det ofantligt många barn som inte får den chans att växa upp tryggt 

i sin biologiska familj, vilket är något som många av oss tar för givet. Miljontals barn har 

förlorat sina föräldrar, rätten till sin biologiska familj och många, många fler befinner sig på 

gränsen att hamna i liknande situation. Detta leder till att barn inte har en trygghet och stöd i 

sitt liv som är nödvändig för en normal uppväxt.     

I staden Mostar som ligger i Hercegovina finns den neutrala österrikiska NGO organisationen 

SOS- Kinderdorf sedan 1998. De har ett Familjecenter sedan 2008 vid namn En Starkare 

Familj. Detta Center arbetar med att förstärka band mellan utsatta familjer. De menar på att 

den biologiska familjen är den viktigaste platsen för barn att växa upp i och deras mål är att 

det skall förbli så med de hushåll de har samarbete med.  

Inom programmet finns många hushåll med antingen en förälder eller båda. Hit är alla 

familjer med barn och ungdomar välkomna vare sig etnicitet, religion eller politisk åsikt. 

Familjer kommer hit för stöd, umgänge, samtal och för att känna att någon lyssnar och bryr 

sig om dem. Detta kan vara, i vissas ögon, små ting men som hos utsatta familjer betyder 

synnerligen mycket. 

Min personliga uppfattning är att ifall en arbetsplats skall kunna fungera på bästa möjliga vis 

så måste kemin och samarbetet mellan de anställda vara trivsam. Personalens välbefinnande 

på jobbet reflekteras i deras sätt att arbeta på. Är trivseln på topp så är chanserna att 

presentationsförmågan ligger likaså. Detta är av ännu större vikt inom denna typ av 

arbetsplats där andras svårt problemfyllda situationer blir ens del av vardagen.  

”Jag ser inte på detta som någon form av daghem, utan mer som ett varmt hem där alla vi är 

som en familj.” Anställd 3 
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 1.2 SYFTE 

Efter krigets slut har tillståndet i landet Bosnien- Hercegovina och i staden Mostar varit minst 

sagt kaotiskt. Anledningen till att ett Familjecenter byggdes för stigmatiserade familjer är för 

att gemenskapen inom den egna familjen blivit svagare till följd av inbördeskriget och 

misären. Familjecentrets huvudsakliga mål är att reparera minskade gemenskapsband emellan 

familjemedlemmar så att bättre förutsättningar för barn och ungdomar att växa upp i ökar i 

kvalité.    

Syftet med detta arbete är att se hur ett Familjecenter som En Starkare Familj fungerar främst 

ur personalens synvinkel. Det jag vill ha reda på är hur personalen ser på sin roll som anställd 

och på den roll de stigmatiserade familjer utgör i En Starkare Familj. Slutligen är min mission 

att få kunskap om ifall diskursen dessa två huvudroller emellan stämmer överrens - upplever 

familjerna personalens arbetsinsatser likt personalstyrkan anser? 

 1.3 FRÅGESTÄLLNINGAR 

Den huvudfråga som kommer utgöra grunden för denna c- uppsats är följande: 

- Uppnår Familjecentret ”En Starkare Familj” de hjälpkriterier som familjerna är i 

behov av sett ur rollen som anställd och är familjerna beredda att hålla med?

  

För att kunna besvara huvudfrågan kommer jag ta hjälp av tre underfrågor:  

- Vilka utlösande faktorer ligger bakom skapandet av En Starkare Familj? 

- Varför skapades  En Starkare Familj och vilken roll Familjecentret i familjernas 

tillvaro? 

- Hur upplever personalen sin arbetsplats och hur ser de på sitt yrke samt de familjer 

de samarbetar med? 

- Hur upplever familjerna personalens arbetsinsatser? 
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 1.4 UPPSATSENS DISPOSITION 

Efter inledningen som belyser mitt valda ämne och som även tar upp uppsatsens syfte och 

frågeställningar, kommer bakgrunden. Sedan följer en redogörelse av de teoretiska 

utgångspunkter som jag funnit relevanta och en beskrivning av tillvägagångssättet jag använt 

mig utav. Efter metoddelen kommer presentationen av materialet som är uppdelat i fyra delar, 

med utgångspunkt i frågeställningarna. Sedan kommer sociologisk analys och tolkning med 

utgångspunkt i de teorier jag valt. Slutligen knyts uppsatsen ihop med en reflektion av arbetet.

  

 1.5 BRA ATT VETA 
Med detta vill jag belysa att ingen tidigare forskning om mitt val av ämne gjorts vilket är 

anledningen till att denna punkt inte finns med i denna c- uppsats. Däremot hoppas jag att 

detta arbete kommer utgöra en informativ källa inför framtida forskning om personalens 

synvinkel på En Starkare Familj samt de familjer de samarbetar med. 
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2. BAKGRUND   

 2.1 SOCIALISTISKA FEDERATIVA REPUBLIKEN JUGOSLAVIEN 

För att få en bättre överblick av den nuvarande situationen i Bosnien- Hercegovina, är det 

nödvändigt att ge en bild av hur det var innan kriget då Bosnien- Hercegovina fortfarande var 

en del av SFR Jugoslavien.  

Dåvarande Jugoslavien bestod sammanlagt av sex republiker: Bosnien och Hercegovina, 

Kroatien, Slovenien, Serbien, Montenegro tillsammans med Makedonien samt de två 

autonoma provinserna Kosovo och Vojvodina.  

Bosniska muslimer, kroater, serber, makedonier, montenegriner och slovener utgjorde 

befolkningen dock kallade de flesta sig för jugoslaver. Under Jugoslaviens tid fanns två 

skrivspråk: kyrilliska och det latinska alfabetet. De tre officiella språken som talades var: 

serbokroatiska, slovenska och makedonska.
1
  

Som namnet Socialistiska Federativa Republiken Jugoslavien talar om så präglades den 

vänstersinnade republiken av en socialistisk marknadsekonomi samman med ett 

enpartisystem. Jugoslavien leddes av Josip Broz Tito.
2
   

Eftersom Jugoslavien bestod av sex mindre republiker och därmed en mängd nationaliteter 

var denna fråga känslig som man i början inte riktigt visste hur man skulle handskas med. 

Dock valde man den enkla vägen ut genom att sopa de regionala och etniska problemen under 

mattan eller så fick partieliten ta itu med denna svårighet ”bakom stängda dörrar”.
3
 Efter ett 

tag insåg man att dessa frågor inte skulle försvinna vilket gjorde att man bestämde sig för att 

di- stigmatiserad dem och försöka lösa problemet genom att ge republikerna och provinserna 

mer av den centrala makten.
4
 Tillslut införde man en så kallade regional självständighet vilket 

innebar att makten delades mellan de sex republiker och två provinser.
5
 

                                                           
1
  Đorđević, 1973, sid. 15f 

2
  Ibid, sid. 25, 36, 51 

3  Kukić och Kožul, 1999, sid. 9  
4
  Ibid, sid. 11 

5
  Ibid, sid. 12 
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Ur ekonomins synvinkel hade Jugoslavien det som enhet ganska bra, dock ifall man jämförde 

den ekonomiska situationen mellan republikens olika regioner märkte man markanta 

skillnader då vissa hade det bättre ställt än andra även socialt. Slovenien samt Kroatien har 

alltid haft det bättre satt än resterande republiker och provinser.
6
  

När det kom till den sociala skyddslagen var enligt vissa källor alla lika inför regeln. Detta 

innebar att alla hade samma rätt till hälsovård, allehanda bidrag, anställning, rätten till 

skolgång för att bara nämna några.
7
 Man erbjöd befolkningen trygghet via den välfärdstatliga 

solidariteten. Den sociala skyddslagen var implementerad i Jugoslavien och pengarna för att 

finansiera olika bistånd kom från republikens privata budget.
8
 Enligt andra källor råder det 

delade meningar ifall man hade större rätt till lagen ifall man var medlem i partiet än om man 

inte var det. Var man inte medlem av partiet blev man behandlad likt en invånare av andra 

klass. Enligt vissa innebar det att friheten till religion minskade.
9
,
10

 Det är även viktigt att 

nämna att barn som var utan föräldrar eller kom från svåra familjeförhållanden hade årligen 

en veckas semester under sommaren samt under vintern som staten finansierade.
11

  

 2.1.1 FAMILJEN 

Eftersom Jugoslavien präglades av en socialistisk anda avspeglades detta även på 

familjestrukturen. I teori och enligt lag hade alla samma rättigheter. Jämlikhet rådde mellan 

könen och både mannen som kvinnan hade samma rätt till arbete. I teorin var 80 % av 

populationen bosatta på landet vilket hade sin prägel på familjens sammansättning sedan 

innan SFR Jugoslaviens tid då republiken var ett kungadöme. Majoriteten av hushållen 

försörjdes utav fadern medan modern stannade hemma för att ta hand om huset, landet samt 

boskapen. Stadens familjestruktur skildes ifrån landets genom att det var mer vanliga att både 

mannen och kvinnan försörjde den egna familjen.  

De problem vissa familjer på denna tid hade var inte lika öppna för allmänheten likt de är 

idag. Det finns inte heller någon statistik som anser exakt den mängd hushåll som befann sig i 

svåra förhållanden. Detta beror mestadels på en typ av idealism som man ville bevara. Inte 

heller fanns Sociala Centrum i samma upplaga som det finns idag samt det faktum att 

                                                           
6
  Bolčić, 1994, sid. 56 

7
  Bakić, 1982, sid. 100 

8
  Đorđević, 1973, sid. 201f 

9
  Bolčić, 1994, sid. 110 

10
  Ibid, sid. 111 

11
  Bakić, 1982, sid. 106 
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majoriteten av befolkningen bodde på landet underlättade den klassiska familjestrukturen och 

sammanhållningen.
12

  

 2.2 SITUATIONEN I BOSNIEN – HERCEGOVINA 

Ett citat som höll ihop det forna SFR Jugoslavien och som alla ifrån dessa trakter väl känner 

till är ” Čuvajte bratstvo i jedinstvo kao zjenicu oka svog” vilket i svensk översättning betyder 

” ta hand om varandra likt de bröder ni är”
13

 . Detta eftersom Tito väl var medveten om hur 

lättsamt nationalismen kunde finna vägen tillbaka till folkets själ som den gjort så många 

gånger innan SFR Jugoslaviens tid.
14

 

Beviset på detta är det hemska inbördeskriget som varade mellan åren 1992- 95. Nuvarande 

läget i Bosnien och Hercegovina är värre än någonsin. Landet befinner sig i en politisk och 

socio- ekonomisk kris som ingen med säkerhet vet hur länge den kommer vara. Nationen 

delas mellan tre stora folkgrupper: bosnienmuslimer även kallade bosniaker (islam), 

bosnienkroater (katoliker) och bosnienserber (serbisk- ortodoxa kristna) vilket även innebär 

att tre språk talas i Bosnien- Hercegovina: bosniska, kroatiska och serbiska. Dessa språk 

skiljer sig inte alltför mycket åt.   

I och med krigets slut så delades landet in i två entiteter, Federationen Bosnien- Hercegovina 

och Republika Srpska, samt ett disktrikt, Brčko. Denna administrativa indelning grundar sig 

på Daytonavtalet, vilket var ett fredsavtal för att stoppa motstridigheterna i landet. Idag, 15 år 

senare, kan man diskutera ifall detta verkligen var den allra bästa lösningen på problemet. 

Avtalet skrevs på främst för att sätta stopp för det förödande kriget dock har det fått 

ödestigande politiska konsekvenser som sätter käppar i hjulet för landets framtid. 

När man beslutade sig för att skriva på fredsavtalet innebar detta ett införande av en Hög 

Representant från det internationella samfundet vars uppgift är att bevaka situationen i landet 

och se till att freden bevaras. På den centrala nivån i Bosnien- Hercegovina väljer varje 

folkgrupp den president som skall representera dem under en fyra- års mandat. Detta betyder 

att landet har tre presidenter som får turas om var åttonde månad om presidentposten.    

                                                           
12

  Bolčić, 1994, sid. 360ff 
13

  Ibid, 371 
14

  Ibid, 250 
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Huvudmålet för Bosnien- Hercegovina i nuläge är att bli en del av EU. Dock har denna 

process mött på motgångar mestadels på grund av politiken samt förvaltningen. Den rådande 

uppdelningen olika nationaliteter emellan leder till att deras röst faller på president- 

kandidaten som tillhör deras nationalitet istället för presidenten som de anser har bäst 

befogenheter att leda landet. För att nationen skall kunna gå med i EU måste hatet mellan 

olika nationaliteter sina så att Bosnien- Hercegovina kan nå någon slags stabilitet tillsammans 

med större enhet. Politiken samman med det administrativa måste stramas upp. Dock har detta 

inte uppnåtts och processen går snarare bakåt. Presidentvalen 2006 var året då 

nationalitetsbaserad röstning blomstrade som mest.   

Enligt Världsbankens beräkningar är Bosnien- Hercegovina ett lägre medels- inkomst land 

med ett BNP/Capita på 2, 280USD. Enligt samma källa anses ekonomin vara någorlunda 

stabil dock ojämt fördelad bland befolkningen då minoriteten har samtidigt som majoriteten 

lever i fattigdom.   

Arbetslösheten är ansenlig och 29 % av en befolkning på 3,8 miljoner är utan arbete. De som 

hamnar i den största riskgruppen är kvinnor, ungdomar, individer med olika funktionshinder 

och folkgrupper man anser vara av mindre värde som exempelvis romer.  

Utav landets sammanlagda befolkning lever 680 000 i fattigdom och enbart hälften får någon 

form av socialhjälp i penningform. De hushåll där fattigdomen är som vanligast är de med 

många barn, de hushåll som är flyktingstämplade och de som blivit tvångsförflyttade. Med 

flyktingstämplade hushåll menas de som flytt undan kriget för att sedan återvända hem. 

Processen att integrera dessa familjer till den nuvarande situationen har varit svår och många 

har inte kunnat återvända till sitt forna hem eftersom det pågått etnisk rensning i större delar 

av landet vilket lett till att folkgrupper idag är fördelade. Innan kriget levde alla tillsammans, 

sida vid sida vare sig nationalitet eller religion. Idag är bilden en annan. Många 

flyktingförklarade familjer kan inte återvända till sina forna hem ifall de inte tillhör den 

nationaliteten som nu härjar i området. På samma vis som vissa flyktingstämplade familjer 

inte kan återvända hem finns det familjer som blivit tvångsförflyttade för att deras nationalitet 

skiljer sig från den rådande homogena nationaliteten de bor i.  
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Efterkrigs hjälp är huvudsakligen inriktad på barn och kvinnor eftersom dessa anses vara mest 

drabbade av krigets konsekvenser. 
15 16

 

 2.2.1 FAMILJEN 

I dagens Bosnien- Hercegovina är sammansättningen av familjen fortfarande av det klassisk 

slag. Även i dagens situation råder jämlikhet mellan könen och båda har samma rätt till 

arbete. Dock är det mer vanligt att även kvinnan idag tillsammans med mannen agerar som 

försörjare även ute på landet.
17

 Anledningen till att familjestrukturen aningen genomgått en 

förändring är huvudsakligen på grund av kriget som medförde att befolkningen genomgick en 

urholkning då många liv togs, en stor del flydde till andra delar av världen och allt fler 

familjer som innan bott på landet flyttande in till städerna. Detta innebär att i dagsläge så bor 

sammanlagt 90 % av befolkningen i staden
18

 Dagens diskutabla situation har inte heller 

bidragit med någon hjälp. Det har även blivit mer vanligt med problematik inom familjer som 

bidrar till att familjebanden blir svagare. Det finns alltfler ensamstående föräldrar, i de flesta 

fall unga mammor, föräldralösa barn. Det har även blivit allt mer vanligt med alkohol- och 

drogproblem, misshandel, depressioner, psykiska sjukdomar, arbetslöshet och fattigdom inom 

huhåll.
19

      

 2.3 SITUATIONEN I MOSTAR 

Staden Mostar med en population på nästan 130 000 ligger i södra delen av Bosnien- 

Hercegovina. Floden Neretva rinner genom staden som delar den i två delar. Gamla Bron som 

förenar dessa två sidor över floden är stadens allra största och heligaste symbol som lockar 

turister från världens alla hörn. Mostar ligger i entiteten Federationen Bosnien- Hercegovina 

och denna federation är indelad i ytterligare två kantoner varav staden tillhör Hercogivna- 

Neretva kantonen.  

Innan kriget levde muslimer, kroater och serber sida vid sida vilket man sällan ser idag. 

Mostar är staden där kriget lämnat störst spår efter sig i form av hat mot anda nationaliteter 

som inte utgör ens egna. Staden som efter kriget låg i ruiner återbyggs sakta men säkert dock 

                                                           
15

  Polozaj djece u Bosni i Hercegovini- Analiza polozaja djece bez roditeljskog staranja i/ ili djece 

kojoj prijeti gubitak roditeljskog staranja zasnovana na pravima djece, 2008. Sid 6 
16

  Vazno mi je: priprema za samostalni zivot- Analiza situacije u semlji u pogledu prava mladih 

koji napustaju javnu brigu Bosna i Hercegovina, 2008/2009. Sid 6 
17

  Kukić, 2004, sid. 400 
18

  Bolčić, 1994, sid. 352 
19

 Ibid,  sid. 359  
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läks inte hatet i folket utan nationalismen verkar växa mer och mer för var dag som går. Idag 

lever majoriteten av den kroatiska befolkningen på västra delen av staden medan majoriteten 

av muslimer lever på den östra. Ett litet område är även bebodd av serber på den östra sidan. I 

de flesta fall håller varje nationalitet sig till sitt område. 

Arbetslösheten är anselig då 33 % av stadens befolkning går sysslolösa på gatorna. För en 

stad som anses vara en av de dyraste att vara bosatt i i landet så ligger medellönen på 610 KM 

(Konvertibil Mark) vilket är cirka 3000 Svenska Kronor. Detta räcker knappt till att mätta alla 

hungriga munnar i familjen då matpriserna nästan ligger på samma nivå som Sveriges.    

Den politik som förs är krisartad och politiker anstränger sig inte för att förbättra situationen i 

staden samt livet för befolkningen. Det tog sammanlagt 440 dagar att välja dagens 

borgmästare, Ljubo Bešlić, vilket innebär att staden inte hade en borgmästare under hela 

denna tidsperiod.   

En process till förening bland olika folkgrupper har hittills varit svårhanterlig vilket försvårar 

arbetet för de olika statsinstitutioner som försöker arbeta tillsammans för att hjälpa de som har 

det svårt. De som kommer mest i kläm är barnen tillsammans med deras rättigheter till social 

hjälp, skolgång, och rätten till vård med mera. Deras behörighet till ett normalt liv rubbas. I 

dag finns nästan alla statliga institutioner i två upplagor, belägna på varsin sida av staden.   

Studerar man på den sociala skyddslagen i kantonen Hercegovina- Neretva ser man att den 

inte är fullbordad. Individer med olika sociala svårigheter och nackdelar får inte den hjälp de 

behöver vilket är bara ett av problemen. Grundläggande rättigheter är inte bemötta, man tar 

inte till några officiella medel för att skydda de familjer, barn och ungdomar som har det svårt 

eller försöker hjälpa de familjer som befinner sig i riskzonen för att splittras. Man gör inte 

heller försök till att motverka att barn och ungdomar blir lämnade utan föräldrar. De hushållen 

med låga inkomstkällor som har barn eller ungdomar att försörja och enligt lag skall får 

ersättning i penningform får inte detta. Anledningen är att det inte finns tillräcklig med pengar 

i stadens budget för att täcka dessa kostnader vilket även leder till att stadens Sociala 

Välfärdscenter inte kan fungera propert.   

http://hr.wikipedia.org/w/index.php?title=Ljubo_Bešlić&action=edit&redlink=1
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 2.4 EN STARKARE FAMILJ 

Syftet med Familjecentrets En starkare familj är att barn och ungdomar som befinner sig på 

gränsen att inte kunna växa upp i den familj de är födda i för att föräldrarna inte är kapabla till 

att ha vårdnad om sina barn eller ungdomar skall kunna göra just detta med den hjälp de får 

av Centret. Detta är föräldrar som med professionell hjälp och stöd kan uppnå kriterier för att 

behålla sin familj. De behöver mer kunskap om hur det är att vara förälder samt hur man 

stärker familjebanden sinsemellan. För att förstärka hushållen samt deras band tar man till alla 

tillgängliga resurser ifrån gemenskapen. Familjecentret arbetar direkt med familjerna samt 

med kantonens olika lokala verksamheter så att de på bästa vis kan stärka familjerna så de blir 

mer självständiga. På detta vis kan de skydda sina barn och ungdomar samt ta hand om dem 

på rätt vis. Familjecentret som enskild enhet skulle inte kunna erbjuda lika mycket hjälp som 

de kan med sitt rika nätverk. Exempelvis erbjuder vissa av verksamheterna familjer gratis 

dagis eller fritis medan andra ger barn och ungdomar tillgång till gratis sportaktiviteter efter 

skolan. Målet med programmet är att familjerna tillslut skall lämna Familjecentret för att stå 

på sina egna ben med den hjälp och stöd de fått under sin vistelse. 

 2.4.1 VEM BEFINNER SIG I RISKZONEN? 

När man pratar om de barn samt ungdomar som befinner sig i riskzonen för att inte kunna 

växa upp i sin biologiska familj menar man familjer där barns och ungdomars rättigheter, 

känslor, materiella nödvändigheter hälsa och skolgång inte tas till hänsyn som de borde.  

Den typ av miljö som barn och ungdomar vistas i som utgör målgruppen för programmet och 

där dessa är i risk att förlora sin biologiska familj är där den ena eller båda föräldrarna 

antingen: missbrukar alkohol och/eller droger, är psykiskt sjuk eller ostabil, fattig (på grund 

av arbetslöshet eller för att man inte kan arbeta), har problem med behärskning av 

aggressioner, har låg eller ingen utbildning samt minimal eller ingen hjälp från deras familj.   

De barn, ungdomar och föräldrar som är mest utsatta inom ovannämnda målgrupper är 

uppdelad i tre nivåer: hög, mellan och låg. Familjerna delas in i olika nivåer av 

Familjecentrets socionomer beroende hur stor risken är att barnet eller ungdomen förlorar 

rätten att stanna kvar i sin biologiska miljö. Detta gör det enklare för socionomerna att känna 

igen familjerna tillsammans med deras problem och behov.  

De högsta kriterier där föräldrarna kan förlora vårdnad om sina barn respektive ungdomar är: 
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1. Där man kränker barnens/ungdomens psykiska och känslomässiga behov samt hälsa.   

2. Utnyttjande av barn/ungdom eller någon annan familjemedlem. 

3. Dåligt uppförande från föräldrars sida. Allt från kriminalitet, prostitution till missbruk. 

4. Alla sorters mentala samt fysiska problem som ställer till problem för föräldrar att 

kunna ha hand om sina barn/ungdomar.  

5. Där föräldrar har stora konflikter mellan varandra och dålig eller ingen stöd från andra 

familjemedlemmar eller andra medlemmar i samhället. De är i behov av stöd, råd och 

utbildning om föräldraskap. 

6. De föräldrar som förlorat vårdnaden om sina barn/ungdomar men som professionella 

sociala arbetare, psykologer och pedagoger anser kan få tillbaka vårdnaden ifall de får 

hjälp. 

Mellan (inom denna nivå är inte en separation från sin biologiska familj nödvändig, utan 

kan utvecklas till detta i framtiden ifall man inte söker hjälp)  :  

1. Barn/ungdom med psykologiska, sociala samt sociala problem och svårigheter. 

2. Barn/ungdom med speciella behov vars anspråk inte kommer till ytan på grund av 

olika problem inom den egna familjen. Det kan vara ekonomiska problem, men även 

problem mellan föräldrarna eller föräldraras förmåga att inte inse barnets/ungdomens 

behov och problem. 

Låg. 

1. Inom denna nivå så har barnet/ungdomen blivit separerade från sin biologiska familj 

på grund av en familjekris men målet är att barnet/ungdomen inom snar framtid skall 

återvända till sin biologiska miljö.  

 

 2.4.2 VAD GÖR FAMILJECENTRET FÖR FAMILJERNA? 

De föräldrar, barn och ungdomar som är en del av detta program skall ha tillgång till all den 

hjälp Familjecentret kan erbjuda. Detta innebär att Centret erbjuder stöd, information, 
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rådgivning, samtal och terapi av olika slag. För barn och ungdomar finns allehanda 

sportaktiviteter, chansen att få lära sig spela ett instrument samt olika dans och språkkurser 

för att bara nämna några. För föräldrar anordnas även påbyggande utbildningar eller 

yrkesutbildningar samt edukativa utbildningar inom föräldraskap. 

Familjecentrets har även i uppgift att besöka dessa familjer i deras egen miljö under hela 

processens gång, från början till slut. Det första Familjecentrets socionomer gör när en familj 

bli en del av Centret är en evaluering av varje individ enskild för sig inom familjen för att se 

vilken typ av hjälp de är i behov av.  Detta leder till att man sluter ett kontrakt med vardera 

familjemedlem och man gör husliga besök månadsvis för att se hur det går. Familjerna är 

även mer än välkomna till Familjecentret när de känner behov för det.
20

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
20

  Programi jacanja porodice- Prirucnik za organizaciju SOS Djecjih sela, 2007 
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3. TEORETISKA UTGÅNGSPUNKTER 

 

Detta kapitel kommer redogöra de fyra teorier som legat till grund för hela mitt uppsatsarbete. 

De två sociologer som präglat min c-uppsats är: Ervin Goffman och Ferdinando Tönnies. 

Goffman bidrar med de två förstnämnda teorier, stigma och rollteori, som man direkt kan 

applicera på de som styr En Starkare Familj och på de familjer Centret samarbetar med. Dessa 

familjer är stigmatiserade av samhället vilket är den största anledningen till att jag valde 

teorin. Rollteorin beskriver hur människor handlar, vilka roller de spelar i olika sociala 

interaktioner, hur de bemöter andra individer vilket är ett självklart val eftersom både 

personalen och familjerna har sina roller, som är olika, att spela.  

Ferdinando Tönnies berömda beteckningar Gemeinschaft och Gesellschaft spelar en stor roll i 

mitt uppsatsarbete. Gemeinschaft är av stor nytta när det kommer till att beskriva hur livet var 

innan krigets härjning samt hur familjer och personalen fungerar som en gemenskap för sig 

där man bryr sig om varandra och ger näring och kärlek till de band man har. Gesellschaft 

beskriver staden Mostar och landet Bosnien och Hercegovina ur ett mer statligt och nationellt 

perspektiv där politiker tar beslut som enbart gynnar dem utan en tanke på befolkningens 

situation och framtid.  

Den kritiska teorin anser att förklaringen till landets och stadens sociala problem ligger i det 

strukturella. Situationen för befolkningen kan inte ändras till det bättre ifall landets struktur 

inte gör detsamma.  

 3.1 STIGMA 

När Ervin Goffman beskriver stigma så handlar det om tre olika typer av utanförskap som en 

individ kan inneha. Dessa tre är: kroppslig stigma, fläckar på den personliga karaktären och 

trial stam. Goffman definierar stigma likt den situation som drabbar en individ som av någon 

anledning inte är i stånd att vinna fullt socialt erkännande 

Kroppslig stigman: innebär att man har ett synligt stigma. En defekt på kroppen som är 

synlig för allmänheten. Det kan vara allt ifrån ärr till allehanda ätstörningar eller 

funktionshinder. Något förkroppsligat som skiljer sig från mängden man vistas i. 
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Fläckar på ens personliga karaktär (Karaktärsstigman): kan vara någon form av missbruk 

eller psykiskt tillstånd som nödvändigtvis inte syns utåt. Här talar man om missbruk så som 

alkohol eller droger. De mentala tillstånden kan vara att man lider av schizofreni eller PTSP 

(Posttraumatiskt stressyndrom). 

Trial stam (Gruppstigman): innebär religion, nationalitet och etnicitet som mängden ser ner 

på och anser att dessa folkgrupper är mindre värda. 
21

 Ett exempel är att det i dagens samhälle 

finns det en stor islamfobi vilket har lett till att man ser ner på muslimer och anser att de är 

mindre värda som människor. En annan grupp människor som har varit stigmatiserade i flera 

hundra år är romer.    

 3.2 ROLLTEORI 
I vårt vardagliga liv pågår ett skådespel där jaget, aktören, alltid har huvudrollen i var och ens 

liv. Den rollen vi spelar i vårt liv, scenen, vill vi andra, publiken, skall uppfatta som vårt sanna 

jag. Vi själva kan välja hur vi vill bli sedda av våra medmänniskor där vi antingen vill att de 

skall tro på den roll vi spelar upp eller så vill vi inte det och ger då dem en anledning till att 

tvivla på rollen. Detta sker antingen medvetet eller omedvetet.
 22

,
23

 En individ vill styra de 

intryck andra skall ha om denne. Detta kallar Goffman för intrycksstyrning. En individ spelar 

många olika roller i sitt liv beroende på situation samt miljö denna infinner sig i.
24

 Det är 

därför av allra största vikt att aktören kan skilja mellan sina roller och veta när en viss roll ska 

utspelas. Som aktör är det viktigt att kunna distansera sig från sina roller annars kan en 

rollkonflikt uppstå. Detta kallar Goffman rolldistans. Om en aktör har svårigheter att urskilja 

sina roller tyder detta på att något inte står rätt till. Goffman menar även att alla roller inte kan 

intas med lika stor inlevelse då vissa roller spelas bättre än andra.
25

 Eftersom att en aktör 

innehar en mängd roller som denne vara medveten om och kunna urskilja mellan kallar 

Goffman detta för rollmedvetande. Aktören måste vara medveten om rollen den har beroende 

på situationen denne infinner sig i.
26

 

                                                           
21

  Goffman, 1986, sid. 4f 
22

  Goffman 2006, sid. 25 
23

  Ibid, sid. 57f 
24

  Ibid, sid. 182 
25

  Ibid, sid. 31f 
26

  Ibid, sid. 167 
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Det är inte enbart en individ i sin ensamhet som kan ta plats på scenen utan det förekommer 

även framträdanden i team. Här intar flera aktörer med sina roller scenen.
27

 När en individ 

eller ett team intar en specifik social roll upptäcker denne eller teamet att det redan i förväg 

finns uppsatta regler som kommer styra ens beteende.
28

 En professor beter sig inte likt en 

student i en föreläsningssal. Miljö, normer och inramningen (inredningen) styr aktörers sätt 

att agera på. Precis som en professor inte tar efter studenters agerande och vice versa så beter 

vi oss inte likadant på en konsert som på ett sjukhus.
29

   

Goffman använder sig mycket utav begreppen främre och bakre region. När Goffman talar 

om främre region talar han om den föreställning som spelas upp på scenen. Den roll en 

individ spelar upp om sig själv inför andra, inför en publik. Anledningen till att individen 

spelar upp denna roll är för att omgivningen förväntar sig detta.
30

  Aktören sätter på sig en 

mask som denne tar av när denne går bakom scenen, till den bakre regionen. När individen 

befinner sig i den bakre regionen behöver denne inte spela teater, aktören behöver inte sätta 

upp en pjäs utan kan vara sig själv. Detta brukar oftast vara när man är inom det egna 

hemmet, med sin familj och vänner där man känner trygghet.
31

     

 3.3 GEMEINSCHAFT OCH GESELLSCHAFT 

Ferdinando Tönnies populära begrepp Gemeinschaft och Gesellschaft förklarar skillnaden 

mellan det gamla samhället och det nya, mellan det organiska och rationella, mellan det 

traditionella och det målinriktade samt framåtsträvande samhället. Anledningen till att det inte 

finns någon rak översättning av dessa två mycket komplexa begrepp är för att de är, som 

många andra tyska ord, för mångtydiga. 
32

 Gemeinschaft och Gesellschaft kom till när det 

gamla och kollektiva samhället övergick till det nya, moderna och kapitalistiska samhället 

med en stark inriktning på det individuella.
33

 Enligt Tönnies finns det två sorters 

individualism: en som man är omedveten om och som ingår i Gemeinschaft och den andra 

som man är medveten om som tillhör Gesellschaft.
34

  

                                                           
27

  Ibid, sid. 73 
28

  Ibid, sid. 33 
29

  Ibid, sid. 29 
30

  Ibid, sid. 97 
31

  Ibid, sid. 101f 
32

  Knoll & Witt 2005, sid. 11 
33

  Ibid, sid. 12 
34

  Ibid, sid. 13 
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Det som betecknas av Gemeinschaft är kollektiv, gemenskap, de starka familjebanden och 

sociala banden mellan människor. Inom denna gemenskap umgås man mycket och tar vara på 

varandra. Det som styrker sambandet i ännu högre grad är tron på något gemensamt vilket 

nödvändigtvis inte behöver vara i teologisk bemärkelse. Har man minnen ihop och man är en 

del av varandras liv så stärks gemenskapen. Gemenskapen kan stärkas ytterligare då man 

upplever hot ifrån det yttre. 
35

 

Gesellchaft är också en samhörighet dock inte i samma kollektiva bemärkelse som 

Gemeinschaft. Inom Gesellschaft råder individualitet där man inte bryr sig om sina 

medmänniskor lika mycket som inom det förstnämnda. Man är mer mån om sina egna 

intressen än gruppens. Först kommer jaget, individen, sedan kommer resten. Det nya och 

moderna samhället präglas mer av individualismen än kollektivismen. Enligt Tönnis, och jag 

citerar: 

”Alla deltar genom en individuell handling så att den blir en allmän, gemensam handling.”
36 

 3.3.1 DET ÄR HANDLING SOM STYR GEMEINSCHAFT OCH GESELLSCHAFT 

Det finns två typer av viljor som styr ens handling: Wesenswille (Väsensvilja) och Willkur 

(Villkorsviljan). Wesenwille, enligt Tönnis, är direkt sammanbunden med aktören och 

aktörens handlingar styrs framförallt av känslor och minnen. Detta är en naturlig och spontan 

handling.  Gemeinschaft präglas av denna typ av handling medan Gesellschaft formas av 

Willkur. Denna typ an handling kräver mer eftertanke, kalkylering och planering. Man väger 

in alla tänkbara problem och utkomster. Denna typ av handlig har alltid ett mål och är inte 

förknippad i samma höga grad med aktören. Denna handling är mer rationell i sitt sätt. 
37

  

Man kan tala om Gemeinschaft och Gesellschaft som två olika beteckningar men sanningen är 

att det ena inte kan existera utan det andra. Det kan inte finnas något Gemeinschaft ifall det 

inte existerar ett Gesellschaft och tvärtom. Det kan inte finnas någon villkorsvilja om det inte 

finns någon väsensvilja och vice versa. Inspiration och val av handling måste härstamma i 

någon grad ur något som berör aktören inom villkorsviljan. Väsensviljan är inte heller enbart 

orationell i sitt handlande, lite eftertanke måste ligga bakom denna sorts av handling med.
38

,
39
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  Ibid, sid. 64 
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  Ibid, sid. 48 
37

  Ibid, sid. 33f 
38

  Ibid, sid. 17 
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3.4 KRITISK TEORI 

Den kritiska teorin har sitt ursprung i marxismen och Frankfurtskolan och målet är att man 

skall bevisa dolda mekanismer inom samhällets struktur som styr och förstrycker individen 

utan dennes medvetande. Teorin var en kritik till allt kapitalimen stod för: alienation, förtryck, 

ojämn fördelning av tillgångar, förlust av frihet och så vidare. Den kritiska teorin innebär att 

man ser på samhället och på dess olika teorier kritiskt. Vidare menar man på att människors 

handlingar bestäms av de faktiska förhållanden som är i samhället och de reella 

möjligheterna. Denna teori nöjer sig inte med en beskrivning av hur tingen är utan även hur de 

bör vara.
40

 Människan är en del av sin tid. Den kritiska teorin antar både ett makro och en 

mikro nivå då den anser att samhället skapar människan samtidigt som människan skapar 

samhället.
41

 

 3.5 TEORIDISKUSSION 

De familjer och barn som är med i En Starkare Familj kommer från svåra familjeförhållanden 

och är oftast utstötta från resten av samhället för att de är stigmatiserade av olika anledningar. 

Även om det varit ett krig i landet anses det fortfarande vara en skam att be om hjälp och 

erkänna att man har det dåligt ställt och att man har problem. Anledningen till att de är en del 

av detta Familjecenter är för att de inte är kapabla till att vara en tillräckligt stark och 

ansvarsfull familj och framförallt förälder till sina barn. Familjerna har framförallt de två 

förstnämnda stigman, kroppslig eller karaktärsstigman. Många lever i fattigdom för att de inte 

kan arbeta på grund av olika fysiska skador och handikapp. En del skapar problem i familjen 

på grund av deras missbruk av droger, alkohol eller andra farliga preparat. Psykiska 

sjukdomar tär också på familjeband.  

En starkare familj är ett program skapat för stigmatiserade familjer och dess medlemmar.    

Alla som är anställda inom En Starkare Familj har en roll att utspela. Detsamma gäller de 

familjer som är en del av detta Center. Det finns sammanlagt fem anställda med olika 

yrkesroller; pedagoger, psykologer och socionomer. Alla dessa yrkesroller beter sig efter 

redan utsatta normer och värderingar som är specifika för deras yrke. En psykolog beter sig 

inte likt en pedagog och tvärtom. Goffmans berömda rollteori behandlar människors beteende 

                                                                                                                                                                                     
39

  Ibid, sid. 35 
40

  Boolsen, 2007,  sid. 33 
41

  Ibid, sid. 34 



Högskolan i Halmstad                                                                                                                    Natasha Dizdar 
Sektion för Hälsa och Samhäll 
C- uppsats 
VT 10 
 

23 
 

inom sociala interaktioner. Det är aktörens egen roll som utgör hur denna skall bete sig i 

samband med de roller som omger aktören eftersom vi blir påverkade av aktörer vår 

omgivning.   

Gemeinschaft kan man använda för att beskriva samhällstrukturen i forna Jugoslavien. Även 

kan man finna denna gemenskap både inom de egna familjerna som är en del av En Starkare 

Familj som inom personalen. Familjemedlemmarna har ett band mellan varandra och en stark 

gemenskap där man bryr sig om varandra och detta band stärks mer och mer med den tid som 

går. Ibland kan dessa band förstöras på grund av olika problem. När dessa band tärs så 

kommer familjerna till En Starkare Familj i hopp om att få den hjälp de behöver.   

Personalen har inga blodsband som håller dem ihop dock en gemensam tro och ett gemensamt 

hopp om att hjälpa familjer i nöd. Detta stärker banden inom personalen så att de bildar en 

egen gemenskap som strävar efter samma mål och har liknande ambitioner.  

Gesellschaft kan man märka av på den nationella nivån i Bosnien och Hercegovina eller den 

statliga. Politiker löser inga problem, tänker absolut inte på landets eller stadens befolkning 

eller vad som vore bäst för Mostar eller Bosnien och Hercegovina. De sätter ut spelreglerna 

efter sina egna intressen som befolkningen måste följa vilket innebär att arbetslösheten är stor, 

det råder ekonomisk kris, det råder en stor depression efter kriget som även dagens ungdomar 

och barn märker av, det råder anarki, korruptionen är skyhög, det föreligger hat på gatorna på 

grund av nationalitet och religion. Kort sagt så är inget som det skall. Landet och staden 

befinner sig i en djup kris och ingen vet när det kommer bli bättre och om det ens kommer bli 

det.  Familjer som är med i En Starkare Familj hamnar utanför samhället och hade detta 

Center inte funnits så hade livet säkerligen sett annorlunda ut för dessa individer. 

Den kritiska teorin passar bra in i mitt val av ämne eftersom det främst är samhällets situation 

som påverkar människors liv och handling. Helheten hänger ihop med delen. Landets dåliga 

situation efter inbördeskriget, 93-95, har påverkat samhället och befolkningen i det. Detta är 

anledningen till att organisationer som SOS- Kinderdorf med ett centrum för förstärkning av 

familjeband bildats för att hjälpa de familjer och ungdomar som har det svårt till följd av 

kriget.   
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4. METOD 

 Att göra kvalitativa intervjuer med alla inblandade, var det bästa tillvägagångssättet för 

mig att på djupet få reda på vad En Starkare Familj är samt vad de gör. Kvalitativa 

intervjun underlättade för mig att få tillträde till personalens synvinkel angående deras 

yrke, deras syn på Familjecentret samt de familjer Centret samarbetar med. Via samma 

metod ville jag få kunskap om hur familjerna upplever Familjecentret samman med dess 

personal och vilka förändringar familjestrukturen genomgått till följd av kriget. Samtidigt 

som jag utförde kvalitativa intervjuer med samtliga respondenter utförde jag en 

deltagande observation på deltid vilket tillför min forskning större trovärdighet. För att 

analysera min empiriska forskning har jag använt mig utav den diskursiva analysen vilket 

innebär att språket har en central roll. Inom denna fältstudie har jag använt mig av  

triangulering då jag arbetat parallellt med de tre ovannämnda metoder.  

4.1 KVALITATIV INTERVJU 

Det kvalitativa tillvägagångssättet innebär att man genom respondentens synvinkel får ta del 

av dennes värld. På detta vis kommer den intervjuandes känslor och synpunkter lättare fram 

än om man valt den kvantitativa metoden. Denna typ av intervju ger informanten större frihet 

att fritt tala kring ett ämne.
 42

 

Den typ av kvalitativ intervju jag använt mig av är den fokuserade. Detta innebär att man 

under intervjuns gång väljer att fokusera sig på ett visst tema samtidigt som man ger 

respondenten det utrymmet att fritt samtala kring ett specifikt motiv. Denna typ av intervju är 

inte strängt strukturerad, eller har styrande frågor. Det viktiga för mig var att få den 

intervjuande att känna sig tillräckligt trygg så han eller hon kunde avslappnat prata fritt kring 

ett ämne.
43 

 4.2 DELTAGANDE OBSERVATION PÅ DELTID 

Denna observation innebär att du observerar på deltid och att du kan komma och gå lite som 

du vill. Du behöver inte vara på plats ständigt utan när det passar dig.
44

 När du intar rollen 

som observant på deltid innehar du per automatik två funktioner, en som observatör och en 
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som deltagare. På detta vis har du en möjlighet att observera hur det ser ut på insidan 

samtidigt som du får en inblick på utsikten ifrån utsidan. Som observatör av denna typ kan du 

befinna dig på platsen utan att delta i de olika aktiviteter som tar rum. Med hjälp av 

observation får du en bättre inblick i ditt studieobjekt då du enbart inte förlitar dig på det 

respondenterna talar om för dig utan du tar även till dig det du ser och upplever. 
45

  

I början var min plan att utföra en tre veckors lång deltagande observation på deltid. Den 

första veckan jag skulle gå till Familjecentret ringde jag upp huvudansvarig koordinator som 

under den veckan till min förtvivlan befann sig på semester. Jag fick instruktioner om att 

kontakta Familjecentret dock befann dem sig i ett krisigt tillfälle då det var alltför mycket 

arbete med familjerna vilket innebar att de inte hade tiden över för mig. Istället återkom jag 

veckan därpå för att påbörja min observation. På Centret befann jag mig nästan varje dag i en 

två veckors period på cirka sex timmar per pass. Oftast kom jag på morgonen men även någon 

enstaka gång senare under dagen. Inom mina observationer ingick hembesök till de familjer 

jag skulle intervjua.  

Den deltagande rollen var mestadels aktiv under familjebesöken då man samtalade med 

familjemedlemmarna och lyssnade till det de hade att förtälj. Det var under dessa visiter som 

den mest kvalitets baserade observationstid ägde rum då man enbart kunde koncentrera sig på 

hushållen.  

Rollen som observatör antog jag mestadels på arbetsplatsen med personalen. Ibland kunde jag 

delta och vara en del av deras arbete då jag samtalade med dem och ställde frågor angående 

det som intresserade mig. 

I början ansåg jag att denna period var alldeles för liten dock nu i efterhand märker jag att det 

räckte gott och väl i och med att jag mest kände mig i vägen då de hade ofantligt mycket jobb 

att utföra samtidigt som familjer kom och gick från arbetsdagens början till arbetspassets slut.   

 4.3 URVAL AV SOCIAL ENHET  

Schatzman och Strauss menar att när man gör kvalitativa studier så är det selektiva urvalet det 

allra vanligaste. Innan man påbörjar sin fältstudie så genomförs en kartläggning om möjliga 

miljöer där studien kan genomföras. Vidare menar de på att valet av social enhet samt läge är 
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nära förknippade med varandra eftersom det avgör hur fältstudien kommer skildras. 
46

 Även 

påpekar Nielsen tyngden på valet av plats där man vill utföra studie(r). Valet faller ofta på 

den/de plats(er) man känner till eller har erfarenhet av. 
47

 

Anledningen till att jag valde SOS- Kinderdorfs verksamhet En Starkare Familj i Mostar, 

Bosnien- Hercegovina, var för att jag främst ville utföra en fältstudie i den stad jag är född i 

på grund av att jag redan känner till platsen, språket och situationen. Valet av social enhet var 

ganska självklar då Familjecentret öppnades för exakt två år sedan och ett Center av detta slag 

finns i bara en upplaga i staden.  Jag anser att man kan få stor mängd kunskap om ett land och 

en stad både politiskt, socialt och ekonomiskt bara genom att studera Center av detta slag.     

När jag väl hade beslutat mig för vilket social enhet jag skulle studera så var det bara att ta 

kontakt med Familjecentret. Efter att jag kontaktat dem gav de mig tillåtelse att skriva c- 

uppsats om deras Familjecenter och att utföra intervju med nödvändiga representanter.  

 4.4 URVAL AV INFORMANTER 
Enlig Katrin Fangen skall man kunna fokusera sig lika mycket på alla informanter ifall de är 

få, vilket väl stämmer in på mitt fall. Enligt Fröystad är mitt val av fältuniversum 

nätverksdefinerat universum vilket innebär respondenterna är sammanflätade.
48

  

Eftersom målet med denna c- uppsats är att framförallt fånga personalens synvinkel så var 

valet av respondenter given. Familjecentret har sammanlagt fem anställda och alla ingick i 

min studie och jag kunde fokusera mig lika mycket på var och en. Jag kunde inte ha kriterier 

av den typen att man var tvungen till att ha arbetat en viss period inom Familjecentret 

eftersom att antalet anställda är få. Däremot hade jag det kriteriet att det skulle medverka 

olika yrkesroller, vilket det gör.  

Den person jag först kom i kontakt med var huvudansvarig koordinator för En Starkare Familj 

i  Bosnien- Hercegovina som i sin tur introducerade mig för resten av personalen och 

informerade dem om att de skulle ingå i min studie.  

Enligt Katrin Fangen kallas denna typ av person för portvakten i sociologisk bemärkelse och 

hon nämner även att detta är eftertraktat eftersom det ger en mer säker tillgång till 
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information. Detta på grund av portvaktens ledande position inom en organisation som i detta 

fall är En Starkare Familj.
49

  

Portvakten gav en av de anställda i uppgift att besluta vilka familjemedlemmar som skulle 

ingå i min studie samt att det var denne anställdes uppgift att i förväg ringa upp  

familjemedlemmar för att informera dem om mig, syftet med min undersökning samt fråga 

ifall jag fick utföra en intervju. Alla var väldigt positiva och ville ta sig tiden att besvara mina 

frågor. 

 4.5 INTERVJUER 
Den typ av intervju jag använt mig utav är den fokuserande vilket enligt Kvale innebär att 

man utgår ifrån bestämda teman som man vill få ut under intervjun.  Den fokuserande 

utfrågningen är aningen diffus då den varken är direkt styrande eller helt icke- styrande.
50

  

Enligt Schatzman och Strauss använde jag mig av en lyssnarstrategi vid namn informell 

konversation vilket innebär att man ställer följdfrågor ifall det skulle visa sig vara behövligt.
51

  

Jag hade två olika intervjuguider beroende på om jag intervjuade personalen eller familjerna. 

Båda intervjuguiderna var indelade i tre olika teman. I personalens intervjuguide utgjorde Ert 

jobb, En Starkare Familj samt Familjerna teman. Familjers intervjuguide delades in i följande 

delar: Ert Liv, En Starkare Familj, Erfarenhet med anställda. Dessa teman har sedan 

konkretiserats till enskilda frågor, som valts för att på bästa sätt kunna inkludera de frågor jag 

vill få svar på med forskningen. Även har vissa följdfrågor och underfrågor skrivits in i 

intervjuguiden ifall informanterna inte svarade på dessa under intervjun eller kanske inte 

förstod innebörden av en fråga.     

 4.6 GENOMFÖRANDE 

Innan intervjuerna ägde rum ville huvud koordinatorn kolla igenom intervjufrågorna jag 

skulle ställa till personalen samt familjerna för att ge mig sitt godkännande. Främst ville 

huvud koordinatorn se ifall någon fråga kan uppfattas stötande av vare sig personal eller 

familjemedlem. Jag var tvungen att omformulera en fråga som var riktad till familjerna då 

denna tog upp deras teologiska tillhörande. Detta kan ses som stötande av vissa då en 
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uppdelning och hat mot andra religioner och nationaliteter råder i staden samt landet. Frågan 

omformulerades till ifall de hade något mer att tillägga rörande deras identitet som de själva 

ansåg viktigt.  

Jag började med att intervjua de anställda på deras arbetsplats där jag i början av varje 

intervju presenterade mig själv samt syftet med min c-uppsats. Samtidigt uppgav jag att denna 

intervju skulle spelas in såvida de inte uppgav mottycke. Även gav jag förklaring till att 

intervjumaterialet skulle behandlas konfidentiellt och att enbart jag har tillgång till de 

inspelade intervjuerna. Slutligen försäkrade jag respondenterna att de skulle förbli anonyma. 

Detta gjorde jag med alla respondenter. 

Under intervjuernas gång med personalen upplevde jag aldrig att informanterna hade problem 

med att besvara någon fråga och jag måste även påpeka att de var generösa med sina svar. Jag 

upplevde att de var genuint intresserade av mitt forskningsämne och var aldrig under 

intervjugången negativa. Intervjuerna varade mellan 40 minuter till en timme och jag spelade 

in allting på min mobiltelefon som jag testade innan varje intervjutillfälle. 

När jag intervjuade den första familjemedlemmen blev vi inbjudna hem till respondenten på 

kaffe. Innan själva intervjun tog plats samtalade vi lite fritt kring allehanda ting bara för att 

skapa någon sorts kontakt eftersom vi aldrig fått chansen att träffas innan. Efter att vi druckit 

upp kaffet påbörjade vi intervjun i vår ensamhet. Intervjun gick otroligt bra och respondenten 

var ganska öppen om sitt liv vilket var mer än jag hade hoppats på. Denna intervju varade i 30 

minuter. 

Den andra intervjun med en familjemedlem varade även hemma hos respondenten vilket gav 

mig chansen att ta del av dennes miljö. Jag fick ta en liten del av informantens liv. Denna 

intervju varade i 25 minuter och respondenten var inte lika generös med sina svar då jag 

märkte att det var svårt för respondenten att tala om sitt liv. Informanten fick själv bestämma 

hur mycket denne skulle öppna upp sig för mig eftersom jag inte tvingar någon till att svara 

på någon fråga respondenten inte vill ge svar på. Denna intervju var lite svår då respondenten 

under slutet av intervjun blev tårögd.  

Den sista intervjun ägde rum på Familjecentret i ett av lekrummen för barnen. Informantens 

barn var närvarande och lekte med leksakerna lekrummet hade att erbjuda. Respondenten ville 

inte bli inspelad vilket jag fick respektera. Istället fick jag skriva ner så mycket jag kunde 
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under intervjuns gång vilket jag sedan fyllde i när intervjun tagit slut. Informanten gav mig 

väldigt kort svar som jag tyvärr inte fick mycket nytta av. Det märktes att informanten inte 

ville dela med sig alltför mycket. Denna intervjun varade i ungefär en kvart.         

 4.7 TRANSKRIBERING AV INTERVJU 

 Enligt Kvale finns det många tillvägagångssätt för hur transkriberingen av an intervju 

skall ske. Man kan välja att skriva ner varenda liten detalj och ord som har sagts eller 

gjorts under intervjuns gång eller så kan man skriva en sammanfattning där det 

viktigaste kommer fram. Det allra viktigaste är att redogöra för hur man gått tillväga. 

Det är valet av analys som styr transkribering av intervju samt vad intervjun skall 

användas till och vem den är till för.
52

 

 

Eftersom intervjuerna skulle agera som underlag för min analys, som är av diskursiv art, 

innebar detta att jag fått skriva ner ordagrant varje intervju. Medan jag skrev ner 

intervjuerna på datorn fick jag samtidigt agera som tolk eftersom intervjuerna är på det 

bosniska språket som jag fick översätta till svenska så gott det gick. Efteråt skrev jag ut 

intervjuerna så att det skulle blir enklare att få en överblick över allt som sades. 

Samtidigt gjorde det enklare att citera respondenterna ordagrant så gott det gick på 

grund av översättningen. Eftersom den sista informanten inte ville bli inspelad så fick 

jag förlita mig helt och hållet på anteckningarna vid transkribering av denna intervju. 

 4.8 RELIABILITET OCH VALIDITET 

Enligt Sharan B. Merriam är reliabilitet ett positivistiskt metodbegrepp, som betyder 

generaliserbarhet och upprepningsbarhet. I korthet betyder detta att ifall en annan forskare 

skulle använda sig av min metod skulle denna komma fram till samma svar. 

Reliabiliteten inom min forskning anser jag inte vara alltför hög eftersom en annan forskare 

kanske inte hade kommit till samma resultat då kvalitativa intervjuer är i fråga eftersom 

respondenters svar kan skiljas åt från gång till gång. Speciellt tror jag inte att en annan 

forskare hade kommit fram till samma resultat som jag eftersom jag är den första som utför 

denna typ av studie. Med detta menas att reliabiliteten är något som jag varken kan leverera 
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eller strävar efter i mitt kvalitativa forskningsarbete. Det viktigaste är intersubjektiviteten som 

ägt rum mellan forskarsubjektet och forskningssubjektet 

Validitet innebär tolkning som avspeglar den verklighet man utlägger. Enligt Merriam delas 

validiteten in i antingen intern eller extern. Med begreppet intern validitet menar man att 

forskaren mäter det den verkligen vill mäta. Extern validitet mäter hur generaliserbart 

resultatet är.
53

     

Med mina kvalitativa studier anser jag att validiteten varit hög då jag riktat in mina frågor till 

respondenterna. Jag ställde inte samma intervjufrågor till både anställda som familj. Det som 

ökade validiteten i ännu högre grad var att intervjuerna spelades in. Lägst validitet ägde dock 

rum under sista intervjun då respondenten inte ville att samtalet oss emellan skulle spelas in. 

För att utöka validiteten här så antecknade jag under intervjuns gång och utökade 

anteckningarna efter intervjuns slut, då minnet fortfarande var starkt och färskt. Dock kan 

detta aldrig uppnå samma validitet som en inspelad intervju. 

 4.9 ETIK 

Etiken har en stor roll inom forskningsprocessen. Därför är det av högst vikt att man tar sig 

tiden att tänka igenom olika hänseenden innan man påbörjar sin studie.  Man ska ha 

samtycker med samtliga undersökningspersoner innan man påbörjar undersökningen samt 

förklara syftet med studien och deras roll i den.
54

  

Vidare menar Steinar Kvale att forskaren bör utlova konfidentialitet gentemot 

undersökningspersonerna och ha i åtanke att följa detta genom hela studien. Detta innebär att 

informanterna kommer vara helt anonyma och ingen förutom jag som forskare har rätten till 

intervjumaterialet. Vidare bör forskaren alltid överväga de konsekvenser och följder av 

studien som kan påverka de deltagande i studien.
55

  

Detta klargjordes klart och tydligt av mig för berörda personer inom studien innan varje 

intervju tog plats. 

4.10 DISKURSANALYS 

Syftet med en diskursanalys är att se bortom det uppenbara, det som finns framför ens 
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ögon. Detta uppnås bäst genom att man analyserar och studerar språket i både texter 

och intervjuer för att ta reda på verkligheten. Språket vi talar är strukturerat efter 

bestämda mönster, den kultur vi vistas i samt historia. Dessa måste vi följa i sociala 

interaktioner med andra individer. 56 Denna typ av begrepp är subjektiv då sociala 

händelser förklaras ur en persons synvinkel. Sociala företeelsers betydelse definieras av 

aktörerna själva och det är deras perspektiv man skall förstå när man ger förklaring till 

en händelse. När man använder sig av diskurser i sin analys så måste man som forskare 

vara medveten om att språket är allt annat än neutralt, man måste vara beredd på att 

det informanten talar om är subjektivt och speglar dennes liv. 57   

 4.11 PRESENTATION AV FÖRFATTAREN 
Mitt namn är Natasha Dizdar och jag är inne på mitt sista år inom programmet för Sociologi 

och socialt utvecklingsarbete på Högskolan i Halmstad. Jag är 23 år gammal och föddes i 

Mostar som ligger i Bosnien och Hercegovina, men har bott större delen av mitt liv i Sverige.  
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5. PRESENTATION AV MATERIAL  

Nedan kommer jag presentera materialet av mina observationer samt intervjuer. 

Familjecentret. Resultatet från intervjuerna kommer att presenteras i form av citat och 

sammanfattade texter.  För att besvara mina frågeställningar har jag valt att presentera 

materialet i fyra teman med huvudsaklig fokus på personalens synvinkel:Tankar kring rollen 

som anställd, Familjen som institution ur ett stigmatiserat perspektiv, En Gemeinschaft inom 

ett Gesellschaft präglat samhälle, och Gemensam diskurs mellan två huvudroller och deras 

syn på En Starkare Familjs personal.  

Då jag skildrar för antalet respondenter som representerar olika resultat i min undersökning 

använder jag mig av ”en av” när jag refererar till endast en respondent. Då jag använder mig 

utav ”några” menar jag två eller tre respondenter. Ifall jag använder mig av ”samtliga” så 

menar jag fyra och tillslut när jag refererar till ”alla” så är alla respondenter representerade.  

När det kommer till familjerna använder jag mig av ”en av” när jag refererar till en 

respondent, då jag använder mig av ”samtliga” menar jag två och när jag använder mig av 

”alla” så menar jag alla.  

5.1 PRESENTATION AV RESPONDENTER 

Jag inleder min presentation av material med en introduktion av de respondenter som tagit del 

av min studie. Denna upplysning är tagen ifrån intervjuerna med vardera informant där de 

uppgav allmän information om sig själva. Jag kommer enbart uppge den upplysning jag funnit 

relevant för detta arbete på grund av etiska aspekter.   

Det finns sammanlagt fem anställda på Familjecentret i Mostar. Gemensamt för alla fem är att 

de är födda och uppvuxna i Mostar. 

 Två är universitetsutbildade socionomer vars huvudsakliga uppgift är att komma i direkt 

kontakt med alla familjer Centret samarbetar med. Att göra husliga besök är en del av 

vardagen. 

Centret är även utrustat med en universitetsutbildad psykolog vars uppgift är att bedriva 

psykologiska samtal med familjemedlemmar och erbjuda olika terapier ifall detta anses vara 

nödvändigt.  
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Det finns totalt två universitetsutbildade pedagoger på Familjecentret. Deras uppgift är att 

arbeta direkt med barn och ungdomar och erbjuda dem den hjälp de är i behov av. 

Pedagogerna har även hand om en del aktiviteter som är direkt knutna till barnen och 

ungdomarna.  

Sammanlagt har tre familjemedlemmar deltagit i studien. Två är ensamstående föräldrar och 

en är i ett samboförhållande. Alla tre var födda och uppvuxna ute på landet runtom i forna 

Jugoslavien.  

 5.2 TANKAR KRING ROLLEN SOM ANSTÄLLD  

Efter att ha sammanställt svaren från alla anställda respondenter så kommer jag fram till ett 

svar: alla är positiva över sitt jobb. De beskriver det med att kemin mellan alla anställda på 

Familjecentret är på topp och att alla strävar efter samma mål vilket underlättar 

arbetssituationen. Det mål som de vill uppnå är att hjälp familjer och framförallt barn i nöd.  

…vi jobbar med våra hjärtan. Jag älskar mitt jobb. Anställd. 4 

Positiv atmosfär och sättet personalen arbetar på. Alla känner sig hemma vilket 

påverkar ens sätt att arbeta.¨ Anställd. 5 

Även om de har olika arbetsuppgifter så hjälps de åt på alla sätt de kan. Samarbetet är väldigt 

vilket leder till att sammanslutningen bland de anställda är stort. Som en av respondenterna 

beskriver det: 

 ”…vi alla samarbetar mycket och alla hjälps åt när det behövs.’ Anställd. 3 

Citatet ovan blev jag aningen tveksam till var att samarbetet är så stort och att alla hjälper alla. 

Dock behöver detta inte vara negativt så länge man kan skilja på sina respektive yrkesroller 

vilket jag under min observation upplevde att de gör. Hade jag enbart anförtrott mig på det 

respondenten sade så hade jag kunnat få en bild av att alla gör allas jobb, vilket jag nu kan 

dementera eftersom jag funnits på plats och noga observerat. Observationen har under denna 

punkt givit klarhet till det som annars lätt hade kunnat missuppfattas.  

Det negativa för samtliga inom personalen är att man framförallt vill hjälpa alla och göra mer 

än vad som är möjligt. Som en av respondenterna uttryckte sig: 
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”Det sorgsna är att man inte kan hjälpa alla hur mycket man än skulle vilja så väljer vissa 

ändå att gå fel väg trots vår erbjudan till hjälp.” Anställd. 1 

Vilka arbetsuppgifter de innehar skiljer sig beroende på deras benämning. Efter mina egna 

observationer samt intervjumaterial så liknas socionomernas funktion en huvudnyckel när det 

kommer till direkt kontakt med familjer samt den miljö de lever i. En arbetsdag börjar med tre 

till fyra visiter till olika hushåll för att se hur familjerna sköter sig, som även jag fick ta del av. 

Därefter bär det av till Familjecentret där man skriver in all empirisk data för dokumentation. 

Under resterade arbetspass försöker socionomerna finna lösningar på familjers problem vilket 

kan vara att informera dem om olika jobbanställningar som sökes, se till att de får mat och 

rena kläder eller olika hygieniska artiklar, söker faddrar till familjer, delar ut bistånd ifall det 

finns, lär familjerna deras rättigheter och skyldigheter samt vad dessa innebär.  Ifall de inte 

kan bidra med hjälp så försöker de finna någon som kan.  

”Det är vanligt att vissa familjemedlemmar ringer hit för att de är hungriga och då ber vi 

dem komma in hit så delar vi med oss av vår lunch och det vi har.” Anställd. 1 

Psykologens huvudsakliga uppgift är att bedriva olika samtalsterapier med familjemedlemmar 

som vill detta och det oftast är kvinnor och barn som kommer för konsultation. Jag lade även 

märke till att psykologen inte enbart bedriver samtal med familjer som Centret samarbetar 

med utan med alla som är i behov av det. Detta visste jag inte riktigt hur jag skulle ställa mig 

till då jag anser att psykologen på Familjecentret enbart borde agera som psykolog åt de 

familjer En Starkare Familj samarbetar med. Dock inser man samtidigt dilemmat av att 

behöva neka individer som kommer för konsultation eftersom de redan råder brist på 

psykologer och Familjecentrets motto är att hjälpa de som är i nöd. 

De aktiviteter Familjecentret bedriver är oftast inriktade på barn och ungdomar inom de 

familjer Centret samarbetar med. Dessa aktiviteter håller pedagogerna främst i.  

”För barn och tonåringar finns en klubb för barn, en för tonåringar, Store bror Stora 

syster, kurs i engelska, gitarrlektioner, olika sportaktiviteter som barn brinner för, 

dagis, fritis. 
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Festivaler, sommar vid sjön, utflykt till fjällen, vi försöker hjälpa barnen kring deras 

skolgång ifall de har problem inom något ämne och vi har ordnat volontärer från 

stadens Collage som kommer hit och erbjuder sin hjälp. 

Det är mycket vi gör men inte tillräckligt och vi vill alltid göra mer och jobbar på det. 

Framförallt vill vi erbjuda materiell hjälp men det kan vi tyvärr inte. Vi kan erbjuda 

vårt stöd och hjälpa dem så gott vi kan. Anställd 3 

Under min deltagande observation har jag fått erfara hur atmosfären är på tonårsklubben som 

hålls varje lördag eftersom ungdomarna inte går i skolan under helgen. Under denna tid 

anordnas allehanda aktiviteter för ungdomarna där man bland annat kan måla, ta del av olika 

danslektioner, umgås, kolla på film, leka olika lekar och så vidare. Ungdomarna kommer 

framförallt dit för att sällskapa och man kan välja ifall man vill vara delaktig i någon aktivitet. 

Det är väldigt många ungdomar och det märks att tonårsklubben är efterfrågad och 

uppskattad. Även har vi varit på en del utflykter ute i naturen där vi grillat och spelat olika 

spel tillsammans med ungdomar från andra humanitära organisationer från andra städer.      

 5.3 SYNEN PÅ FAMILJEN SOM INSTITUTION UR ETT STIGMATISERAT 

PERSPEKTIV 

Familjecentrets tillsammans med dess anställda huvudsakliga mål är att barn och ungdomar 

skall stanna i sin biologiska familj och man är beredd att ta till alla möjliga medel för att läka 

banden mellan familjemedlemmarna så att även föräldrarna lever i symbios med varandra. 

Detta talar om hur viktig man tycker att familjen är. Barn och ungdom skall växa upp i sitt 

biologiska hushåll ifall detta är utförbart. Detta är något som alla respondenter tagit upp under 

sina respektive intervjuer flertal gånger.  

”Det är ett centrum framförallt för barn och ungdomar, men barn och ungdomar har familjer 

så då blir det per automatik ett center för hela familjen.” Anställd. 4 

Bilden av hur ett hushåll borde se ut är enligt Familjecentret inte av störst vikt. Ifall familjen 

består av båda föräldrar, eller endast en, ifall barnet mist båda föräldrarna och någon annan 

fått ta ansvaret som målsman. Det essentiella är att barnet får de grundläggande behov som 

barnet eller ungsomen behöver för en trygg uppväxt. 
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”50% av de familjer som är med i vårt program är ensamstående föräldrar och oftast unga 

mammor eller nyskilda mammor som har haft svårt att finna sin väg. ” Anställd. 1 

De familjer som kommer till Centret kommer i hopp om att få den hjälp de behöver. Det finns 

allehanda problem som sätter käppar i hjulet för hushållets funktion. Det kan vara problem så 

som: alkoholmissbruk, någon form av mental sjukdom (PTSP är allra vanligast), depressioner, 

svår ekonomisk situation, arbetslöshet och i enstaka fall rör det sig även om 

narkotikamissbruk eller någon form av funktionshinder.   

”Sällan ett enda problem som familjerna har, de är sammanbundna och sällan kommer 

ensamma, de brukar komma tillsammans.” Anställd. 3 

Samtliga av respondenterna talade om att det värsta som kan hända, i deras ögon, är när ett 

barn eller en ungdom  blir splittrat ifrån sin familj och sitt biologiska hem.  

”Det mest positiva är när vi hindrar vissa familjer från att splittras och jag kan ser glädjen 

hos barnen.” Anställd. 1 

Några av respondenterna inom personalen åsyftar att en klatsch mellan två världar skett då 

övervägande delen av familjerna innan krigstillståndet var bosatta på landet där 

familjestrukturen tillsammans med familjelivet skildes drastiskt åt ifrån tätortens. En 

respondent talar om att: 

”Det är inte bara det att de flyttat in till städerna efter kriget utan situationen allmänt i 

Bosnien- Hercegovina och runtom i städerna, speciellt här i Mostar, är i oordning och det 

rubbar familjestrukturen ännu mer. Anställd. 5 

 Familjestrukturen är inte lika primitiv här som ute på landet.” 

En annan tar upp det faktum att när familjerna bodde på landet var det huvudsakligen mannen 

som arbetade medan hon tog hand om hemmet.  

”På den tidens, speciellt ute på landet, var det ovanligt att inte vara gift och familjestrukturen 

var även primitiv där männen oftast jobbade inom industrier medan frugan tog hand om 

hemmet och landet. Men gemenskapen var större på den tiden eftersom man inte kunde klara 

sig på egen hand. Det fanns inte tillräckligt mycket med pengar för det vilket gjorde att 

äktenskap nästan var tvungna.” Anställd. 5 
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 5.4 EN GEMEINSCHAFT INOM ETT GESELLSCHAFT PRÄGLAT SAMHÄLLE 

När jag frågade personalen ifall de kunde ge exempel på något positivt samt negativt med 

Familjecentret fick jag liknande svar av samtliga. Att ett Familjecenter äntligen sett sitt ljus 

efter alla dessa år kan både ses som bra respektive dåligt. Sammanfattningsvis kan man säga 

att det är negativt att problem av denna slag finns så att ett Familjecenter är nödvändigt. Det 

positiva är att politiker i Bosnien- Hercegovina äntligen insett vikten av dessa problem och att 

man inte längre kan gömma sig från konsekvenserna kriget fört med sig. Även om det gått 15 

år sedan kriget fick sitt slut så kommer följderna som ett brev från posten. Speciellt i ett land 

och i en stad som inte brytt sig om att läka dessa sår på rätt vis, utan valt att blunda för 

verkligheten. Tillslut kommer en tid då man måste ta itu med svårigheterna och det är här 

Familjecentret kommer in.  

”Bara att landet och staden erkänt att de har problem av detta slag, där familjebanden är 

sköra tillföljd av inbördeskriget är stort.” Anställd.2 

”På grund av kriget har vi nationalism och hat. Ostabilitet på alla nivåer och det är något i 

luften som om det skulle kunna hända här i Mostar mycket snart igen” Anställd. 5 

En av respondenterna uttryckte sig även som så att bara ett Familjecentrum existerar så är det 

av stor betydelse. Det betyder mycket för familjerna som utgör en del av En Starkare Familj, 

att de vet att det finns någon som bryr sig och är villig att hjälpa. Detta utgör en trygghet som 

är nödtvungen hos alla individer och speciellt de som har det svårt.  

Det positiva är att det finns ett Center dit folk kommer för att få hjälp med sin 

situation eller bara för att prata av sig. Anställd. 4 

Det som gör Familjecentret unikt är att deras hjälp framförallt inte baseras på materiellt stöd. 

Centret finansieras av donationer från de som är villiga att skänka en hjälpande hand. Ibland 

kan dessa donationer delas ut till familjerna när det finns en möjlighet. Deras allra största 

vapen är dock den säkerhet och stöd Centret erbjuder familjerna.  

”Folk kommer för råd, för att få hjälp, för stöd, för att få reda på sina rättigheter. De 

känner en trygghet och gemenskap med Centret.” Anställd. 1 
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 5.5 GEMENSAM DISKURS MELLAN TVÅ HUVUDROLLER OCH DERAS SYN 

PÅ EN STARKARE FAMILJS PERSONAL 

Eftersom att en av mina frågor för denna c- uppsats grundar sig på hur familjer upplever 

personalens arbetsinsatser så frågade jag hela personalen om hur de anser att deras jobb 

påverkar familjerna. Anledningen till denna fråga är för att jag vill se personalens syn på hur 

de tror deras insatser påverkar familjer och hur familjerna i gengällt upplever det. Samtliga av 

respondenterna anser att deras hjälp är uppskattat och att all hjälp respondenterna erbjuder är 

varmt mottaglig hos majoriteten av familjerna.  

”Folk tar det dem kan och många uppskattar det vi gör. De har alltid någon som är beredd 

att lyssna på dem.” Anställd 2 

Det finns få tillfällen då några familjer inte varit lika varmt mottagliga till hjälp och inte alltid 

uppskattat den hjälpande hand de fått på grund av den enkla anledningen att alla inte vill bli 

hjälpta. Man inte hjälpa någon som inte vill bli det.  

”Den är viktig av den enkla anledningen att det betyder mycket för familjerna att de vet att vi 

finns och att vi lyssnar på dem och försöker hjälpa även om vi inte alltid kan det. Kan vi inte 

hjälpa dem materiellt så kan vi alltid lyssna på dem och ifall vi inte kan erbjuda hjälp så kan 

vi alltid skicka dem till någon som kan hjälpa dem.” Anställd 1 

Dock är de allra flesta familjerna både positiva och tacksamma till personalens arbetsinsatser 

och framförallt väldigt nöjda. Många familjer förklarade att de kommer till Centret för att 

söka stöd och råd hos personalen. I vissa fall är de enbart i behov av vägledning eftersom 

familjerna inte alltid vet hur de skall handla och vem de kan vända sig till. De är inte alltid i 

kännedom om sina rättigheter respektive skyldigheter. I detta fall vänder de sig till 

Familjecentret för vidare information. 

Under forskningen kom det även fram att fler Familjecenter av detta slag borde öppnas i 

Mostar. Det finns inga Familjecenter av denna sort som riktar in sig på att stärka familjen som 

en gemenskap.  

 

”Jag kan bara säga det bästa om personalen, de är underbara människor allihopa som 

erbjuder hjälp och stöd när man behöver det.” Familjemedlem. 2 
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”Detta Familjecenter har gjort så mycket för mig och jag kommer vara evigt tacksam till alla 

som arbetar här. Jag vågar inte ens tänka på hur mitt liv hade sett ut nu utan dem…”  

Familjemedlem. 1 
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6. SOCIOLOGISK ANALYS OCH 
TOLKNING 

 

Inom detta kapitel kommer jag utföra en sociologisk analys och tolkning av presentationen av 

mitt empiriska material. Detta kommer jag göra utifrån de teoretiska ramar jag valt nämligen 

Ervin Goffmans båda teorier om stigma och roller, Ferdinando Tönnies teori om 

Gemeinschaft och Gesellschaft samt den kritiska teorin. Hela utvärderingen kommer ha sin 

grund i diskurser då språket kommer utgöra det centrala i analysen eftersom de kvalitativa 

samtalen jag bedrivit är präglade av erfarenhet, kultur, historia och social struktur.  

Det som står centralt för detta arbete, likaså för analysen är personalen, familjerna och En 

Starkare Familj. Vidare har den sociologiska analysen samt tolkningen delats in i teman jag 

anser vara relevanta för att kunna besvara mina frågor på.  

 6.1 EN KLASCH MELLAN TVÅ VÄRLDAR  

Respondenterna inom min empiriska forskning har upplevt två världar, två olika 

samhällsordningar som skiljs åt markant. Detta har bidragit till en obalans i folket då de 

fortfarande befinner sig i en övergångsfas från det gamla systemet till det nya och samtidigt 

bearbetar sår efter ett förödande krig. Det var ett krig mellan bekanta, vänner, släkt och familj.  

Enligt den kritiska teorin formar sociala strukturer tillståndet i samhället. Eftersom 

gemenskapen formar individen innebär detta att individen i sin tur ger form åt samhället.
58

 

Forna Jugoslaviens tid ur respondenternas diskurs var kännetecknat av en stark Gemeinschaft 

på både mikro samt makronivå. Enligt Ferdinando Tönnies präglas Gemenischaft av en stark 

social kontroll där gemenskapen är stor och där man värnar om varandra. Man tog hand om 

varandra och värnade de band man hade. Det här utgör den största anledningen till att ett 

Gemeinschaft var i behovet att vara så orubblig i dåvarande Jugoslavien eftersom det höll 

ihop en blandning av olika nationaliteter vilket bidrog till att dåvarande systemets uppehälle.  

Enligt personalen var familjen utav den klassiska prägeln med mamma, pappa och barn och 

man lade stor vikt på äktenskap samt gemenskap. Oftast innebar det att fadern stod för 
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  Boolsen 2007 
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försörjningen medan moder intog den klassiska rollen som husmor. Skillnad mellan land och 

stad var markant då folket ute på landet lever ett primitivt och spartanskt liv i jämförelse med 

staden. I mer utvecklade samhällen likt Sverige, existerar inte dessa skillnader då stadens 

befolkning alltmer börjar söka sig till landet.   

Även här kan man göra en koppling till Tönnies begrepp om Gemeinschaft då äktenskapet är 

den starkaste och mest kraftfulla gemenskapen. Gemensam tradition och kultur bidrar till 

ännu större gemenskap bland landets invånare.
59

   

Ett skäl till att forna Jugoslavien gick till spillror som man kan tolka ur personalen diskurser 

var för att nationalismen sakta men säkert sökte sig tillbaka för att återigen slå i full blom 

samtidigt som att människor började sträva efter ett mer moderna samhälle med individen i 

centrum. Man kan dra den tolkningen att en del av befolkningen ville undgå den sociala 

kontrollen forna Jugoslavien så starkt präglades av som kännetecknade alla traditionella 

gemenskaper.  

I dagens Bosnien- Hercegovina försöker man gå mot en modernare typ av samhälle. Tyvärr 

har inte denna utvecklingsprocess visat sig vara lyckad enligt personal. Detta grundar sig 

möjligtvis i att landet inte är i tillräcklig god och stabilt skick för att inta en modern 

individpräglad nivå som senkapitalismen eftersträvar. 

Detta bevisar att ansatser till ett Gesellschaft försöker finna sin väg i ett problemfyllt land. 

Enligt Tönnies innebär detta begrepp att man vill stärka individens centrala roll och de sociala 

banden individer emellan skall vara flyktiga. Dock betyder det inte att man inte bryr sig om 

kollektivet och gemenskapen utan att man istället försöker frambringa en ny sorts gemenskap 

utifrån individnivån. 
60

 Dock är det upp till diskussion huruvida lyckad modernitetsprocessen 

är. En övergångsfas av denna typ lång tid   

När personalen talade om situation som i dagens läge präglar både landet och staden övergick 

deras tonläge till en lägre och mer sorgsen nivå. De menar på att ingenting är som det skall 

och att de inte ser ljuset i tunneln. Utifrån personalens diskurser så har de flesta svårigheter, 

som familjerna i dagens läge, handskas med sitt ursprung i kriget och i landets nuvarande 

problematiska situation. De menar på att antalet dysfunktionella familjer aldrig varit högre. 
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  Knoll & Witt 2005 
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  Ibid 
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Det som är öppet för tolkning i denna diskurs är att familjer som innan kriget levde ute på 

landet i primitiva förhållanden fick sin familjestruktur rubbat efter att de flyttat in till staden. 

Den sociala oordningen som genomsyrar varje kvadratmeter av detta land har med andra ord 

bidragit till denna rubbning. 

Enligt Boolsen formas ens språk av ens upplevelser, omgivningen samt den struktur man 

befinner sig i.
61

 Det personalen skildrar om i sitt språk är något de dagligen ser och något de 

är en del av vare sig de vill eller ej. Utifrån deras diskurser kunde man dra den viktiga 

slutsatsen att en del saker var bättre förr då de åtminstone hade fred även om det innebar en 

starkare social kontroll och över- och under ordning. 

 6.2 DÅ TVÅ ROLLER INTAR SCENEN 

Beroende på vilken anställd jag intervjuande kunde man märke att de fokuserade sig främst på 

sitt yrke, som de innehar kunskapen om och utgick i sin tur ifrån denna. Exempelvis kunde 

jag märka av när intervjun tog plats med en psykolog samt när jag fick mina frågor besvarade 

av pedagogerna.    

Efter att ha analyserat personalen så ser jag att det tydligt finns yrkesroller som skiljer dem åt 

i både tal och beteende. De agerar efter sin yrkesposition som enligt Goffman styrs av redan 

utsatta normer och regler tillsammans med den miljö man infinner sig i. Personalen har två 

roller beroendes på vilken scen de intar. När ett teamframträdande äger rum hjälps personalen 

åt då Familjecentret utgör den gemensamma scenen som reglerar de normer och regler teamet 

tar efter. Centret utgör inramningen. Personalens respektive arbetarroller framträder som 

tydligast då de intar den enskilda scenen som vanligtvis utspelar sig på vederbörligt kontor. 
62

  

Dessutom lade jag märke till under mina intervjuer med respektive anställd att diskursen 

tydligt styrdes efter den yrkesroll respondenterna innehar eftersom talet färgas av individens 

subjektiva värld.
63

 Detta anser jag vara en vanesak eftersom ens yrke även är en del av en och 

en roll man intar dagligen. Hit hör även det faktum att intervjuerna tog plats i personalens 

respektive kontor vilket säkerligen bidrog att yrkesrollen kopplades på, kanske omedvetet, 

och kunder märkas i diskursen.    
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Eftersom min huvudfråga grundar sig på personalens arbetsinsatser kunde jag utifrån 

personalens intervjuer sammanfatta att de anser sig göra ett bra jobb och menar på att 

familjerna i de flesta fall är nöjda med deras arbetsinsats.   

Diskursen för alla familjemedlemmar tog liknande form då deras erfarenhet av bemötandet av 

personalen kom på tal. Man kunde lägga märke till i deras diskurs den tacksamhet de innehar 

mot personalen Flertal av respondenterna inom familjerna blev tårögda under denna fråga och 

menade på att de inte hade vetat hur deras liv hade sett ut idag ifall ett Familjecenter som 

detta inte hade funnits. Flertal nämnde att de inte hade kommit till Familjecentret för att söka 

hjälp ifall de hade haft ett dåligt bemötande med någon av de anställda. Under samma samtal 

kunde jag utifrån deras berättelser märka diskurser som präglas av en problemfylld vardag 

som en del ogärna ville dela med sig av. Talet de använde sig av var väldigt enkelt och 

avslöjade för mig att de inte är i besittning av någon högre utbildning likt personalen. Man 

kunde i deras diskurs urskilja den samhällstruktur de vuxit upp i då alla tre levt sina liv innan 

krigets utbrott ute på landet.  

Enligt Watt Boolsen skall man kolla bortom det uppenbara för att ta reda på verkligheten. 

Detta kan man göra genom att studera språket.
64

 Den konklusion man kan dra under denna 

punkt är att både familjernas och personalens diskurs bygger på erfarenhet med varandra 

samtidigt som nivån på språket avslöjar höjden på skolgången.    

Enligt Goffman spelar vi ut den roll andra förväntar sig. Vi är vad andra anser oss vara och 

jag är beredd att hålla med om detta. Omgivningen tillsammans med familjerna har givit 

Centrets personal den rollen de har och personalen i gengäld med omgivningen har givit 

familjerna deras roll. Ifall denna skillnad inom roller inte hade funnits så hade Familjecentret 

inte kunnat existera.  

Goffman menar att det som ligger till grund för hur vi vill andra skall se och uppfatta oss är 

intrycksstyrning. Med detta menas att vi ger ut de intrycken i form av språk och gester vi vill 

omgivningen, publiken, skall plocka upp.
65

 Eftersom personalen agerar utifrån sina 

yrkesroller får omgivningen samt familjen detta intryck och stärker personalens roll 

ytterligare.  
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Som en i personalen uttryckte sig så är samarbetet högrest inom En Starkare Familj och 

personalen hjälps åt vid behov. Trivseln på arbetsplatsen tillsammans med den positivt 

rådande kommunikationen bidrar till ett mer behagligt samarbete. Dock är det enligt Goffman 

viktigt att vara medveten om sin roll så att denna inte förloras i ett teamframträdande. Att 

inneha rollmedvetande betyder att man vet vilken roll man spelar beroendes på situationen 

man befinner sig i.
66

 Att arbete i team skiljer sig ifrån att arbeta enskilt. Ett bra teamarbete 

kräver samarbete och att man är öppen till förslag och villig att kommunicera.     

När var och en i personalen kommer till Familjecentret intar de sin respektive yrkesroll tills 

det att arbetsdagen är slut. Skillnaden mellan personalen och familjerna ligger i det faktum att 

personalen har ett hem att komma till där man kan koppla av och lämna arbetet där det hör 

hemma: på arbetsplatsen. Familjerna har tyvärr inte samma valmöjlighet då de lever i sin 

problemfyllda tillvaro oupphörligen.  

Rolldistans enligt Goffman betyder att man som individ har många roller i livet och det 

relevanta är att kunna distansera sig ifrån dessa och framförallt kunna skilja på dem.
67

 Den 

roll man innehar på jobbet har man inte inom det egna hushållet. För att beskriva detta 

ytterligare kommer jag använda mig utav Goffmans två begrepp: främre och bakre region. 

När man befinner sig i den främre regionen befinner man sig på scenen där man intar en 

specifik roll, man sätter på sig en mask, beroende på inredningen samt situationen. I detta fall 

när jag refererar till personalen på Familjecentret intar de sin respektive yrkesroll så fort de 

kommit in genom entrén till arbetsplatsen. Detta innebär att Familjecentret är den främre 

regionen och med andra ord även scenen. När personalen slutat för dagen återvänder de hem 

då de förhoppningsvis lämnat yrkesrollen på arbetsplatsen för att inte en ny roll i det egna 

hushållet om de så vill. Det egna hemmet utgör därmed den bakre regionen där man kan ta av 

sig masken man sätter på sig under scenframträdandet för att vara sig själv. 
68

I jämförelse med 

personalen innehar familjerna konstant samma roll oberoende av situation. De träder på sig 

samma mask när de kommer till Familjecentret för hjälp samt när de befinner sig på 

hemmafronten eftersom deras situation gör sig ständigt närvarande. Detta medför problem vid 

rolldistans eftersom att man inte kan slita sig ifrån sitsen man befinner sig i. Den enda typ av 

rolldistans dessa familjer upplever är när de deltar i de diverse aktiviteter Familjecentret 
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erbjuder så de för stunden kan lämna sina problem åt sidan och komma undan den 

problemfyllda vardagen även om det är under en begränsad tid. 

 6.3 STIGMA ÄR DEN AVVIKANDES ROLL 

Familjecentret En Starkare Familj fungerar likt en sorts gemenskap för de familjer och 

anställda som är en del av det då det utgör en trygghet, en plats där man kan söka styrka, 

inspiration, få hjälp och finna stöd under svåra tider. De två enheter som möts, personal samt 

familj, arbetar för ett gemensamt mål: att hålla ihop familjen och skapa ett tryggt hem för 

barn. Som personalen uttrycker sig så ser de på detta Center som ett varmt hem där man alltid 

är välkommen och där man umgås och skapar ny vänskap. Detta är en plats man känner till.  

Enligt Ferdinad Tönnies är det som betecknar Gemeinschaft just kollektivet, det 

gemensamma, en plats där alla känner alla, en trygg och varm plats där vänskap blomstrar och 

blir starkare med tiden som går. Vidare menar Tönnies att gemenskapen stärks ytterligare då 

de delar samma tro.
69

 Vilket i detta fall stämmer väl in på både personal samt familj vars tro 

präglas av att man med rätt sorts hjälp kan stärka familjebanden så att man på bästa vis kan ta 

hand om sitt eller sina barn.  

Diskursen vidtog en positiv utgång då personalen berättade om Familjecentret. De anmärkte 

vikten av att hjälpa andra samt glädjen av att ta del av positiv respons som de i majoriteten av 

fallen får. De familjer som visar sitt misstycke kan när som välja att lämna Familjecentret, 

vilket aldrig hänt. Då kan man fråga sig ifall de verkligen är missnöjda eller handlar det 

snarare om att de inte kan utnyttja Centret och dess personal som de helst skulle vilja?    

Eftersom språk är utgår ifrån ens egna subjektiva värld är den allt annat än neutral. 

70
sammanfattningen att personalen har en bra erfarenhet av En Starkare Familj grundat på det 

sätt de beskriver verksamheten. När man studerar språket så kan man även få en uppfattning 

hur en person tycker och tänker. Eftersom personalen konstant tog upp adjektiven tillit och 

trygghet i sitt språkbruk så kan man konstatera att detta har en stor betydelse i deras liv då det 

säkerligen grundar sig i deras livserfarenhet.  

Familjecentrets syn på familjen som en institution präglar i sin tur personalens syn på 

familjen. Hushållet behöver inte utgöras av de klassiska delarna med en mamma, en pappa 
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och så ett eller flera barn. Det var ingen av de anställda som under några omständigheter 

under intervjuns gång nämnde hur en familj bör se ut. Det essentiella är vad hushållet har att 

erbjuda minstingarna. 

Här kan man återigen få användning av den kritiska teorin då helheten förklarar delen.
71

 

Familjecentret En Starkare Familj utgör helheten som sätter de normer och värderingar som 

personalen skall utgå efter. Gemenskap, starka familjeband och självständighet är 

huvudingredienserna. Även om man vill att familjebanden skall förbli starka så vill man 

samtidigt att familjen som enhet skall förbli självständig. Här ser man tydligt ett 

Gemeinschaft inom ett Gesellschaft.       

När personalen beskriver de familjer som kommer till Familjecentret för att söka hjälp så bär 

de alla på någon sorts stigma vilket gör att de hamnar utanför samhällets murar. På grund av 

dessa märken är de inte accepterade av omgivningen vilket kan vara svårt att förstå i ett lan 

som upplev ett förödande inbördeskrig.  

 Erving Goffman listar tre stycken olika stigman i sin bok Stigma- Den avvikandes roll och 

identitet. Vanligtvis kännetecknar två av dessa fläckar de familjer som Centret samarbetar 

med. Dessa utgörs av antingen någon form av synlig defekt, kallad för kroppsligt stigma, eller 

någon form av mentalt tillstånd, kallad för karaktärsstigma. Detta skapar i sin tur problematik 

för individen samt för dennes familj.
72

  

Enligt personalen tar stigman oftast form av allehanda depressioner, PTSP, alkoholmissbruk, 

våld, svåra ekonomiska situationer och olika funktionshinder. I vissa fall kunde någon 

familjemedlem besitta karaktärsstigmat i form av drogmissbruk dock är detta ovanligt, som 

tur är.   

De tre familjemedlemmar som tog sig tiden att besvara mina frågor upplevde jag var styrda av 

sitt stigma i sin diskurs då de var ganska blyga och agerade likt de inte var lika mycket värda 

som andra på grund av deras märkning. Det som förvånade mig mest var att den 

familjemedlem som utgjorde den höga nivån inom Centrets tre nivåer även var den gladaste 

och mest pratsamma. Jag hade den förväntning att den som befann sig i svårast situation 
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skulle agera likaså under sin intervju dock var det tvärtom. Här insåg jag mina fördomar samt 

hur lätt man kan låta stigmat bedöma ens bild av folk.      

Eftersom att En Starkare Familj samarbetar med stigmatiserade familjer kan man enligt min 

mening dra den slutsatsen att även Familjecentret blir bestigmat.     
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7. REFLEKTIONER 

Nedan kommer jag att presentera en diskussion kring valet av ämne och hur det var att skriva 

denna uppsats. Alla mina tanka och funderingar. Det som var roligt och det som hade kunnat 

gå bättre till.  Även kommer ett förslag ges för vidare forskning inom samma ämna. 

Jag kommer inleda denna slutdiskussion med att förklara om varför jag valde att resa till 

Mostar i Bosnien och Hercegovina för att utföra min studie om ett Familjecenter, när jag 

mycket väl hade kunnat stanna i Sverige för samma ändamål. Anledningen är, som jag redan 

nämnt i presentationen av författaren, att jag är född i denna stad och flydde till Sverige då 

inbördeskriget bröt ut i början av 90- talet. Jag hoppades att på detta vis kunna lära mig ännu 

mer av min födelseort genom att studera de problem Mostar handskas med samt få en inblick 

på varför dessa problem uppstår. När jag, för två år sedan, fick reda på att Familjecentret En 

Starkare Familj skall öppnas i Mostar bestämde jag mig direkt för vad min c- uppsats skulle 

handla om. Eftersom Familjecentret har en annorlunda struktur än de Sociala Välfärdscenter 

som finns i staden så växte min nyfikenhet till en högre nivå då jag fick reda på deras arbete 

samt mission att stärka redan stigmatiserade familjers band. Lösningen ligger inte alltid på 

materiell nivå och allt kan inte lösas med pengar, även om man ibland kan tro det dock hade 

större penningtillgång underlättat en hel del. Efter att ha samtalat med min omgivning här i 

Mostar om valet av min c- uppsats möttes jag av skepsis (som är vanligt i denna stad då 

invånares mentalitet alltid varit negativ) vilket jag var beredd på. Jag hade även mina 

fördomar om att jag skulle mötas av samma missnöje av familjerna eftersom jag visste att 

Centret inte delade ut bistånd i valutaformat. Efter att ha varit på detta Center och observerat 

personalen, föräldrar, tonåringar och barn kan jag bara säga att valet att öppna Familjecentret 

är det bästa val denna stad gjort på länge. Jag kan inte beskriva de emotioner hos dessa 

familjer när de talar om En Starkare Familj och hur mycket det betyder för dem att detta 

Center existerar. Problemfyllda familjer finns det gott av i både Mostar som runtom i landet. 

Jag är otroligt glad och tacksam att jag fick ta del av deras arbete och deras Familjecenter för 

jag märker vilket bra jobb de gör och hur mycket de hjälper familjer de samarbetar med. 

Under denna tid har jag lärt mig otroligt mycket om stadens kaotiska situation och att dessa 

problem avspeglas i familjerna. Krigets spår och dagens usla situation kommer under en lång 

framtid prägla invånarna. Därför är jag gladelig att resultatet av min forskning varit så positiv 
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då Familjecentret verkligen erbjuder familjer hjälp i form av stöd och trygghet och att de gör 

en nytta i familjernas liv. Framförallt är jag lycklig över hur familjers diskurser är så 

genomsyrade av positivism när det kommer till personalen och deras arbetsinsatser. Deras 

arbete kan enbart bli bättre i farmtiden. 

Det har inte alltid varit lätt att skriva uppsatsen, speciellt inte när jag använt mig utav en 

triangulering av metoder. Det var många bollar i luften då man skulle observera samtidigt som 

man ibland skulle delta i olika aktiviteter och utföra intervjuer med respondenter och vid 

sidan av skulle man skriva en hel c- uppsats. En av de största svårigheter jag mötte på vägen 

med uppsatsen var under presentation av analys och material då jag aldrig utfört en diskursiv 

analys. Jag anser denna c- uppsats vara ett försök till diskusanalys då jag anser att det hade 

kunnat gå bättre till.  

Det svåraste under hela processen var det faktum att jag befann mig i en annat region vilket 

försvårade kommunikationen med min handledare som trots allt verkligen ställt upp för mig 

så mycket han kunnat. Nästa gånga jag skall göra ett arbeta av denna storlek kommer jag 

tänka efter riktigt noga om valet av land.    

7.1 FÖRSLAG PÅ VIDARE FORSKNING 
Eftersom jag är den första som utför denna typ av forskning, ifrån personalens synvinkel, så 

anser jag att det finns en massa förslag till vidare forskning då den säkerligen kommer vara 

till mer nytta än min. Början är alltid svårast då man inte alltid vet vad man skall rikta in sig 

på eftersom att alltsammans är nytt. Det finns ingen tidigare forskning att förlita sig på, som 

kan visa en vägen. Just av den anledning till att ingen tidigare forskning utförts av detta slag 

så anser jag att mitt bidrag kommer komma till nytta för Familjecentret eftersom personalen 

utgör en av nyckelfaktorerna till att En Starkare Familj existerar och fungerar så väl som den 

gör. Ett förslag är att blanda in socialpsykologi för att verkligen på djupet få insyn på 

personalens upplevelser, tankar och tycke. Jag anser mig inte ha den socialpsykologiska 

kunskapen till att bedriva den typen av forskning. Man kan även göra en större jämförelse då 

man blandar in personal från alla tre Familjecentrum i Bosnien- Hercegovina för att 

sammanställa arbetsplatsen. På detta vis kan man få den informationen om vilken arbetsplats 

anses göra bäst ifrån sig, vilka brister finns och vad som kan förbättras ytterligare. 
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 Min forskning anser jag vara viktig då den kan vara en början till att synliggöra ett nytt 

perspektiv ingen tidigare vågat sig på.  
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