Att stärka föräldraskapspraktiker och förmågor i tider av temporaritet: En studie om
förebyggande socialt arbete på familjecentraler med familjer som migrerat till Sverige
Information till forskningspersoner
Vi vill fråga dig om du om du vill delta i ett forskningsprojekt genom att besvara en enkät. I
samarbete med den nationella föreningen för Familjecentralernas främjande (FFFF) och
Sveriges kommuner och regioner (SKR) genomförs just nu en forskningsstudie om hur det
hälsofrämjande och förebyggande arbetet på familjecentraler i Sverige bäst kan utformas för
att stödja familjer med migrationserfarenheter. Forskningsprojektet pågår i 3 år och är
finansierat av Fortes nationella program för tillämpad välfärdsforskning. I den här texten
beskrivs hur studien är planerad och vad som gäller om du som samordnare och/eller
socialarbetare väljer att medverka i studien.
Forskningshuvudman för projektet är Högskolan Väst. Med forskningshuvudman menas den
organisation som är ansvarig för projektet. Ansökan är godkänd av
Etikprövningsmyndigheten, diarienummer Dnr 2022-01872-01.
Vad är det för ett projekt och varför genomförs det?
Som en följd av migrationen och senare års förändrade asylregler lever många familjer i så
kallad temporaritet, en ny typ av tillfälliga levnadsvillkor till följd av osäkerhet om var man
ska bosätta sig, hur man ska försörja sig och hur länge man får stanna i Sverige. Tillfälliga
levnadsvillkor har visat sig skapa stress i vardagen som kan leda till svårigheter för föräldrar
att skapa stabilitet och trygghet för sina barn. Det övergripande syftet med
forskningsprojektet är att öka kunskapen om främjande och förebyggande socialt arbete på
familjecentraler i Sverige och analysera vad som är utmärkande för det stöd som
understödjer och utvecklar föräldrakapaciteten för föräldrar med migrationserfarenhet.
.

Hur går projektet till?
Inledningsvis kartläggs det förebyggande sociala arbetet med familjer med
migrationserfarenheter på Sveriges familjecentraler (avseende tex personalens
uppfattningar om vilka utmaningar familjer med migrationserfarenhet möter, typ av
aktiviteter som erbjuds på familjecentralen och personalens uppfattning om insatsernas
betydelse): Baserat på resultatet kommer två familjecentraler en i ett storstadsområde och
en i en mindre kommun väljas ut för fördjupande observationer och intervjuer med personal
och föräldrar.
Studien genomförs därför i två steg:
1. Det första steget består av en enkätundersökning som går ut till alla samordnare och
socialarbetare på Sveriges ca 300 familjecentraler och det är den enkätundersökningen
som du i egenskap av att vara samordnare och/eller socialarbetare tillfrågas om att
delta i.
2. Det andra steget består av en observations och intervjustudie med personal och
föräldrar med migrationserfarenheter på två familjecentraler. Vilka det blir baseras på
resultatet i enkätundersökningen. Resten av den här texten handlar om
enkätundersökningen.

Enkäten är elektronisk och besvaras på dator, surfplatta eller mobiltelefon. Det finns 24
grundfrågor i enkäten, varav några innehåller flera olika påståenden att ta ställning till.
Beroende på hur du svarar så får du ibland följdfrågor. I enkäten efterfrågas personuppgifter
så som din e-postadress på din arbetsplats och kön. Vi efterfrågar också yrkesroll. Det tar
ungefär 10 minuter att svara på frågorna.
Vad händer med mina svar på enkäten?
Dina svar kommer att behandlas så att inte obehöriga kan ta del av dem. Projektet samlar in
och registrerar enkätsvaren som sedan analyseras med statistikprogrammet SPSS. Analyser av
enkätsvar sker på lösenordsskyddade datorer och därefter arkiveras avidentifierade
nedladdade enkätsvar på inlåst löstagbart medium (usb) i Högskolan Västs godkända arkiv i
minst 10 år.
I rapporteringen av resultatet kommer svaren att avidentifieras och kan inte kopplas till dig
eller din familjecentral.
Ansvarig för dina personuppgifter är Högskolan Väst med Anette Bolin som
forskningsansvarig. Enligt EU:s dataskyddsförordning har du rätt att kostnadsfritt få ta del av
de uppgifter om dig som hanteras i projektet, och vid behov få eventuella fel rättade. Du kan
också begära att uppgifter om dig raderas samt att behandlingen av dina personuppgifter
begränsas. Rätten till radering och till begränsning av behandling av personuppgifter gäller
dock inte när uppgifterna är nödvändiga för den aktuella forskningen. Om du vill ta del av
uppgifterna ska du kontakta Anette Bolin, Mobil 0721600188. Dataskyddsombud nås på
dataskydd@hv.se Om du är missnöjd med hur dina personuppgifter behandlas har du rätt
att ge in klagomål till Integritetsskyddsmyndigheten, som är tillsynsmyndighet.
Hur får jag information om resultatet av studien?
Resultat från studien kommer att presenteras på flera olika sätt, bland annat på konferenser
och i vetenskapliga artiklar. Information om studiens resultat kommer också att spridas genom
Föreningen för familjecentralernas förening (FFFF).
Möjliga följder och risker med att delta i projektet
Deltagande i forskningen är frivilligt. Du kan tacka nej utan att din arbetssituation påverkas på
något sätt. Om du väljer att inte delta eller vill avbryta ditt deltagande behöver du inte uppge
varför.
Skulle ifyllandet av enkäten påverka dig negativt på något sätt kan du ta kontakt med ansvarig
forskare och prata om detta.

Ansvariga för studien
Ansvarig för studien är Anette Bolin. Har du frågor om studien kan du kontakta henne på:
Anette.bolin@hv.se tel, 0520-223729 mobli 0721600188

