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1. INLEDNING 

 

Abrahamsson (2007) beskriver i sin artikel ’Det var inte så lätt som vi trodde’ 

Tvärsektoriell samverkan på en familjecentral från 2007 beskrivs hur personalen på en 

familjecentral försöker få ihop ett fungerande samarbete mellan de olika 

arbetsgrupperna så bra som möjligt. På familjecentralen i fråga finns fem olika 

yrkesprofessioner; distriktssköterskor, barnmorskor, förskolelärare, undersköterska och 

socionom med kombinerad tjänst som samordnare och socialrådgivare. Familjecentraler 

ska generellt fungera som en länk mellan barnavårds- (BVC), mödravårdscentraler 

(MVC), öppen förskola samt social rådgivning och syftar bland annat till förebyggande 

arbete och att finnas till för barnfamiljer i behov av extra stöd. En anställd på 

familjecentralen upplever att det är svårt att få till ett bra samarbete mellan de olika 

yrkesprofessionerna och artikeln beskriver hur det brister i det tvärsektoriella arbetet 

samarbete mellan verksamheter inom organisationen (Abrahamsson, 2007). 

 

1.1 Problemformulering 

 

Enligt SoL är det kommunens skyldighet att se till att förebyggande arbete sker på 

familjecentraler och genom en samverkan mellan olika yrkesprofessioner verkställs 

detta (Bergstrand, 2012). Abrahamsson (2007) ovan skriver i sin studie om den 

splittrade samverkansgruppen på familjecentralen. Det jag kommer att fokusera på i 

denna studie är yrkesgruppen förskollärare och hur de upplever samverkan mellan de 

olika yrkesprofessionerna på familjecentralerna där de arbetar. Vid familjecentraler är 

det oftast förskollärarna som är anställda på heltid och de har en viktig roll gentemot 

socionomen. Förskollärarnas arbete på familjecentral kan kopplas till socialt arbete då 

de är i nära samverkan med socialsekreterare i förbyggande arbete.  Med vetskap om 

detta plus resultatet från mina litteraturstudier, som bland annat beskriver, att det finns 

en lagreglerad skyldighet för myndigheter att samverka, när ett barn far illa eller riskerar 

att fara illa, väckte nya frågor hos mig. Jag började fråga mig vad det var som gjorde att 

samverkan faktiskt kan fungera i praktiken. Finns det gemensamma uppfattningar om 

vad som krävs för att få till en bra samverkan inom en organisation? Vad anser 

förskollärarna vara viktigt för att få till en god samverkan? 
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1.2 Syfte 

 

Syftet med denna studie är att belysa fyra förskollärares upplevelser av samverkan 

mellan yrkesprofessionerna vid de familjecentraler där de arbetar. 

 

1.3 Frågeställning 

 

Min frågeställning lyder som följer: 

 

 Vilka hinder och möjligheter finns det för samverkan mellan olika 

yrkesprofessioner vid en familjecentral? 

 Hur kan samverkan mellan olika yrkesprofessioner förbättras enligt 

förskollärarna? 

 

1.4 Avgränsningar 

 

Denna uppsats är avgränsad till fyra förskollärare inom fyra olika familjecentraler i en 

mindre stad i Sverige. Detta då det geografiska området är enkelt för mig att hålla mig 

inom, men även eftersom en personlig kommunikation med intervjupersonerna 

prioriterats i min studie. Intervjuerna har alla ägt rum på vardera familjecentral. Jag har 

avgränsat mig till de fyra familjecentralernas intervjupersoner för att få en så noggrann 

och väl genomförd datainsamling som möjligt utifrån den tid jag avsatt för detta. 

 

2. FORSKNINGSOMRÅDET OCH KUNSKAPSLÄGET 

 

Hälsa är ett tillstånd av fysiskt, psykiskt och socialt välbefinnande som inte bara berör 

sjukdom och handikapp. I det svenska samhället finns det en ökad medvetenhet som 

riktar fokus på frågor som rör barn och ungdomars hälsa. Förebyggande åtgärder har 

därför blivit en viktig del i arbete kring barn och handlar då alltså inte bara om sjukdom 

och handikapp. Det förebyggande arbetet kan alltså även fokusera på sociala, 

psykologiska samt kulturella villkor som kan leda till ohälsa hos barn (Johansson, 

Lindgren & Hellman, 2003). Familjecentralens främsta arbete är att förebygga just 
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ohälsa hos barn. Familjecentralernas samverkansarbete tyder både på positiva och 

negativa erfarenheter. Det finns studier från när som familjecentralerna först kom till 

och många av dessa studier kommer från tidigt 2000-tal. Tidigare forskning visar på att 

samarbetet då inte fungerade så bra. I familjecentralens begynnelse la man stor vikt vid 

att vara i samma lokaler i främjandet av samverkan. Men senare tids forskning menar att 

den fysiska närvaron egentligen inte har någon större betydelse för god samverkan. 

Forskningen lägger också stor vikt vid strikta ramar för hur samverkan ska gå till, till 

exempel vid sekretessen som skiljer sig mellan kommun och landsting. Det finns 

tidigare forskning gällande organisationsteori i allmänhet. Många 

organisationsteoretiska perspektiv fokuserar inte på familjecentralerna utan mer på 

samverkan i allmänhet. Det är också svårt att hitta internationella studier som berör 

ämnet tvärsektoriellt arbete och samverkan på familjecentralen. Det finns det idag 

uppdrag från Socialstyrelsen (2008) att bedriva samverkan på familjecentralen i 

Sverige. Det finns inga nordiska studier om vad familjecentralerna har för påverkan på 

barns och familjers sociala, emotionella eller kognitiva utveckling och de utomnordiska 

studier som finns har ett oklart värde. Detta då dessa studier är av kontextuell skillnad 

från det som i Sverige kallas familjecentral (Socialstyrelsen, 2008).  

 

2.1 Familjecentralens arbetsuppgifter 

 

Att lyckas som förälder innebär hårt arbete. Ett 24 timmars jobb 7 dagar i veckan. Om 

det arbete ska utföras väl och föräldrarna inte ska bli helt utarbetade behöver föräldrarna 

själva en del bistånd. Vem den hjälpen kommer från kan variera. Oftast är det 

föräldrarna emellan som fördelar arbetet men biståndet kan även komma från 

exempelvis en mor- eller farförälder. Även andra kan anlitas, så som andra föräldrar och 

pedagoger (Bowlby, 1994). Här kan familjecentralens arbetsuppgifter komma väl som 

bistånd för behövande föräldrar. Socialstyrelsen (2008) har genom uppdrag från 

regeringen genomfört en kartläggning av familjecentraler för att se över hur många 

familjecentraler som finns, hur de är organiserade och finansierade. Det som 

kännetecknar en familjecentral är att de olika yrkesgrupperna som arbetar där har med 

sig ett uppdrag från sina respektive huvudmän. MVC och BVC har med sig sina 

generella program för blivande föräldrar och småbarnsföräldrar. Socialtjänsten har som 
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uppgift att ge skydd och stöd till barn som far illa. De har som uppgift att förebygga och 

tidigt upptäcka signaler som kan tyda på en negativ utveckling hos barn i åldrarna 0-5 

år. De arbetar i förebyggande syfte för att undvika att barnen får problem i framtiden. 

Men uppdraget ska också syfta till att kunna dra ner på ekonomiska utgifter för framtida 

behandlingar samt tvångsåtgärder. De flesta studier gällande besökande föräldrar på 

familjecentral (Socialstyrelsen, 2008) visar på att insatsen uppskattas. Studierna visar på 

att de föräldrar som besöker familjecentralen omdömen gällande att träffa flera olika 

yrkesprofessioner nästan bara är positiva. Stöd och information från personalen 

uppskattas också enligt studien. Karaktäristiskt för en familjecentral är att det finns ett 

samarbete mellan mödrahälsovård, barnhälsovård, öppen förskola, socialtjänst och att 

dessa samverkar inom organisationen. Det förebyggande arbetet utgår från tre 

arbetsområden, hälsa, pedagogik och socialt arbete (Socialstyrelsen, 2008). 

Förskolläraren, det vill säga pedagogen, har tillsammans med lokal ledning, politiker 

och tjänstemän, som exempelvis socionomer, ansvar för att kvaleten mellan barn och 

förälder är så hög som möjligt. De ansvarar för att förmedla rätt hjälp om detta skulle 

vara av behov för barnet. Samhället sätter sin tillit till att pedagogiska institutioner, så 

som familjecentraler, är primärt förebyggande för att barn och unga ska ha en god 

livskvalitet. Det är viktigt att samtals ges på pedagogisk grund för ingen är betjänt av att 

vara kvar i tomrummet mellan pedagogik, socialt arbete och psykologi (Juul & Jensen, 

2002). 

 

2.2 Socialtjänstlagen 

 

Synen på begreppet barndom har förändrats drastiskt under de senaste hundra åren. Nu 

mera är barns behov i centrum. I takt med detta har föräldraskapets innebörd också 

förändrats. Inte minst bidrar detta till att statsmaktens sociala antaganden och 

professionaliseringen av barnvård har vuxit fram. Detta innebär att välfärdsstaten har 

gett barn större rättigheter innan tidigare. Den lagstiftning som idag vuxit fram inom 

välfärdsstater garanterar barn en god barndom inom skolan, socialtjänsten samt familjen 

(Sandin & Haldén, 2003). 1990 undertecknade Sverige FNs barnkonvention kring barns 

rättigheter. Detta fick till följder att det uppstod i Riksdagen en diskussion om hur 

barnkonventionens rättigheter skulle kunna inlämmas i svensk lagstiftning. Detta 
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stärktes bland annat genom Socialtjänstlagen (SoL).  Bergstrand (2012) förtydligar SoL 

och beskriver där hur de olika paragraferna ska tolkas. I kap 2 § 6, SoL, går där att läsa 

att kommunen ska bidra till finanseringen av sådan verksamhet som bedrivs i 

samverkan. Det vill säga, kommunen ska exempelvis sluta avtal med landstinget, 

försäkringskassan samt arbetsförmedlingen. Dessa tre ska samverka i gemensamma 

projekt inom ramen för socialtjänstens uppgifter. På samma sätt ska samverkan inom 

yrkesprofessionerna på familjecentral ske. Mellan en fördjupad samverkan mellan flera 

aktörer skapas möjlighet till mer individanpassade lösningar som tar hänsyn till helheten 

i varje individs situation. Kap 5 § 1, SoL, säger att socialnämnden ska verka för att barn 

och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden. Lagen syftar till att i nära 

samarbete med hemmet främja en allsidig personlighetsutveckling och en gynnsam 

fysisk och social utveckling hos barn och ungdom. Det vill säga, de komplexa problem 

och förhållanden som ska hanteras i arbetet med barn som far illa kräver olika 

kompetenser och resurser. Från flera förvaltningar och myndigheter. Denna komplexitet 

ställer även stora krav på en väl genomtänkt samverkan mellan dessa verksamheter, 

både på en övergripande nivå och beträffande det enskilda barnet. Att de inverkande 

verksamheterna formulerar gemensamma mål inom familjecentralen är därför viktigt för 

att gynna möjligheterna till framgång gällande samverkansarbetet. Om var och en inom 

samverkansgruppen har olika mål med vad som ska göras kommer samverkan inte att 

fungera (Bergstrand, 2012). 

 

2.3 Samarbete och samverkan 

 

Samarbete kan enligt Svenska Akademins ordbok (2005) definieras som att ”arbeta 

tillsammans”, eller anstränga sig gemensamt. Det handlar främst om ömsesidiga 

arbetsuppgifter. Enligt ordboken har så har samverkan en vidare och mer övergripande 

innebörd. Att samverka innebär att en person, eller en samanslutning av personer, 

utöver en verksamhet tillsammans mot samma gemensamma mål. Inom den ramen sker 

alltså samarbete, men även samordning och kordination (Svenska Akademins ordbok, 

2005). Socialstyrelsen (2008) menar att de få internationella studier som finns visar på 

svårigheter i samverkansarbete. Personalen ska förändra sitt arbetssätt och involvera 

andra i sitt arbete, och det ställer krav. Studierna visar också på möjligheter och vinster. 
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Men det tar lång tid att förändra. Andra studier visar att det inte är självklart att samma 

lokaler och gemensamma värdegrunder leder till samverkan (Socialstyrelsen, 2008). 

Danermark & Kullberg (1999) beskriver i boken, Samverkan – Välfärdens nya 

arbetsform, samverkan som en ny arbetsmetod. Där beskrivs samverkan som något 

positivt och en möjlighet till utveckling. Bara det genomförs på rätt sätt med noggrann 

planering och eftertänksamhet (Danermark & Kullberg, 1999). De menar att när det 

kommer till samverkan är det viktigt att alla parter har gemensamma utgångspunkter 

och gemensamma referensramar inom organisationen. Det tycker också är också viktigt 

att det finns gemensamma metoder för att utveckla arbete samt att mål, principer och det 

etiska förhållningssättet hänger samman. Detta bör alltså vara överenskommet mellan 

de olika professionerna vid familjecentralen redan från samarbetets start. Tidigare 

erfarenheter av samverkan inom liknande organisationer visar på olika så kallade 

främjande eller hämmande faktorer. Dessa kan vara av vikt för en studie av samarbetet 

inom familjecentraler (Bak & Gunnarsson, 2000). 

 

Regeringen belyser i ett uppdrag, Samverkan – om gemensamma nämnder på vård och 

omsorgsområdet (2000), att grunden för familjecentralernas framväxt startade redan på 

1970-talet. Då placerades en socialsekreterare på barnavårdcentralen samt på öppna 

förskolan. Syftet med detta var att få fram ett fungerande förebyggande arbete för barns 

bästa, samt att länka samman hälso- och sjukvård med socialt arbete och socialtjänsten. 

Detta kom att leda till utvecklingen för den verksamhet som vi idag kallar för 

familjecentral och inom den finns flera olika yrkesgrupper som i sin tur kommer från 

olika verksamheter inom landsting och primärvård. I uppdraget diskuteras om en viss 

kärna som innefattar samlokaliseringen för just familjecentralen. Denna kärna pekar ut 

tre specifika yrkesprofessioner inom familjecentral; socialtjänst, mödra- och 

barnhälsovård samt öppna förskolan. Hela idén med familjecentralen är alltså att de 

olika yrkesprofessionerna ska finnas ”under samma hus” för att samverkansmöten 

enkelt ska kunna äga rum med föräldrarna som kommer till familjecentralen, men idén 

är också att föräldrarna ska ha en gemensam mötesplats för att knyta nya kontakter. 

Under framförallt 1970-talet till 1980-talet gjordes många satsningar för att få till en 

god samverkan mellan socialtjänsten och primärvården. I uppdraget framgår att man 

satsade på vissa faktorer som visade på att framväxten för samverkan gynnades 
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(Regeringen, 2000). Danermark & Kullberg (1999) beskriver i sin bok åtta 

metodologiska utgångspunkter som de utgått från i sin studie. Den åttonde och sista 

utgångspunkten som de utgått ifrån är absolut väsentlig och handlar om att förstå att 

varje enskilt projekt, så som i exempelvis samverkansprojekt, implementeras i en hela 

tiden föränderlig värld. Det gäller att förstå att det som fungerade igår kanske inte 

fungerar idag. All social aktivitet försiggår i öppna system och det är därför viktigt att 

kunskap ständigt utvecklas (Danermark & Kullberg, 1999).  

 

2.4 Hämmande och främjande faktorer 

 

Det finns hinder och möjligheter för främjande av samverkan. Dessa hinder och 

möjligheter kan ses som hämmande och främjande faktorer. De faktorer som ansågs 

vara viktiga för en främjandet av samverkan inom en organisation var att fokusera på 

tydliga distriktindelningar för olika samarbetsgrupper. En annan faktor som ansågs 

viktig var att samverkan och samarbete vid information och fortbildning rent fysiskt 

skulle äga rum under en gemensam lokalitet, vilket visade sig ha stor betydelse för att få 

samverkan att fungera i praktiken (Regeringen, 2000). Rikshandboken är en nätbaserad, 

kvalitetssäkrad kunskapskälla som ägs av Sveriges alla landsting. I det 

tvärprofessionella redaktionsrådet består av representanter från barnhälsovården, det vill 

säga överläkare, samordnare/vårdutvecklare och psykologer. Rikshandboken tar upp 

förutsättningarna för att skapa en god samverkan mellan organisationsgränserna, detta 

kallas teamarbete. Det är ingen självklarhet att en samverkan fungerar bara för att de 

olika yrkesprofessionerna befinner sig under samma tak. Förutsättningarna för 

främjandet av samverkan bör därför vara tid att träffas, kunskap om varandras 

yrkeskompetenser, tydliga roller med arbetsbeskrivningar, gemensam värdebas, 

gemensam verksamhetsplan och uppföljning, ”omstart” vid förändring i organisationen, 

gemensam handledning samt tydlig styrning och ledning. När professioner utifrån 

kommer in på familjecentralen är det viktigt att ha ett samverkansavtal som tydliggörs 

skriftligt och bör innehålla bland annat sekretess, målgrupp, avtalets syfte, ledning och 

samordning, avtalsvillkor mm. Samverkan handlar både samarbete med personlig 

kontakt i det löpande arbetet och samordning av resurser på huvudmannanivå, det vill 

säga, det krävs att ledningen är med (Rikshandboken, 2014). En främjande faktor som 
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Partanen (2012) talar om när det kommer till samverkan är vikten av att planera, 

kartlägga, ställa frågor och ta del av varandras erfarenheter inom ett team. Detta bidrar 

till att varje individ inom teamet känner sig som en del av det. För att samverkan ska 

kunna fungera krävs också att man ger upp revirtänkandet sinns emellan 

yrkesprofessionerna och drar nytta av varandras roller och erfarenheter istället för att 

främja samverkan. Det handlar om att hitta en balans där de inblandade kan arbeta 

tillsammans. Teamarbete, det vill säga samverkan mellan olika professioner, kräver ett 

stödjande förhållningssätt för att nå fram till ett lyckat resultat (Partanen, 2012). 

 

2.5 Redogörelse för begrepp 

 

Jag har i min studie valt att analysera mitt empiriska material utifrån sociala strukturer. 

Jag anser att detta perspektiv är relevant för min studie eftersom jag vill se på hur den 

enskildes uppfattning inom samverkansgrupper påverkas av omgivningen. Då min 

studie handlar om upplevelsen av samverkan för familjecentral, som en samlokaliserad 

verksamhet, anser jag att perspektivet på samarbete är relevant för min studie. Detta 

bidrar till förståelse för det teoretiska perspektivet. Jag har alltså analyserat den tidigare 

forskningen utifrån hermeneutiks perspektiv och kommit fram till några begrepp som 

jag nedan kommer gå igenom och klargöra. Begreppen är; Förebyggande arbete, fysisk 

närhet, yrkesprofessioner och social struktur. 

 

Förebyggande arbete syftar till att familjecentralen bedriver en hälsofrämjande, tidigt 

förebyggande och stödjande verksamhet som riktar sig till föräldrar och barn. Tack vare 

att de olika professionerna, dvs förskollärare, MVC och BVC, befinner sig under 

samma tak kommer också socialtjänsten in och når fram till föräldrar och barn i ett 

tidigt skede av social problematik (Akademikerförbundet SSR, 2014). 

 

Den fysiska närheten, dvs Familjecentralens centrala samlingspunkt, har sina fördelar 

då föräldrar och barn kan komma utan förbokade tider. Även personalen drar fördelar av 

samlokalisering på så vis att olika yrkesprofessioner drar nytta av varandras kompetens 

(Akademikerförbundet SSR, 2014). 
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Yrkesprofessioner kan beskrivas som yrkesgrupper som är medlemmar av samma 

profession. För att gruppen skall uppfattas som en profession måste de förfoga över ett 

eget utrymme i en samhällelig arbetsdelning. Inom detta utrymme har vardera 

profession ett eget kunskapsfällt och kan själv bestämma hur ett problem ska 

identifieras, definieras och lösas. dvs de kan själva klassificera olika problem inom ett 

område, förklara problemets orsak och vidta åtgärd (Hjortsjö, 2005). 

 

Social struktur kan ses som en ram av sociala institutioner, roller, statuspositioner och 

relationer mellan grupper och individer som reglerar sociala beteendemönster och 

tillförsäkrar det sociala systemet kontinuitet över tid (Nationalencyklopedins ordbok, 

1996). 

 

2.6 Vetenskapsteoretiskt perspektiv 

 

I min studie har jag valt att använda mig av ett hermeneutiskt tolkningsperspektiv. Detta 

är ett synsätt att använda sig av för att tolka texter, diskurser samt handlingar. 

Forskningsintervju är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där de muntliga 

diskurserna kan förvandlas till text som sedan ska tolkas av forskaren (Kvale, 1997). I 

min studie föll sig därför den hermeneutiska tolkningen väl passande då jag ville få en 

giltig och gemensam förståelse av de diskurser som uppkom i intervjun med 

förskollärarna. Hermeneutiken är alltså dubbelt relevant för just intervjuforskning, 

menar Kvale (1997). Dels genom att den belyser den dialog som skapar de 

intervjutexter som sedan ska tolkas, dels för att den kartlägger den process där 

intervjumaterialet tolkas. Detta kan ses som en dialog eller ett samtal med texten. Det 

finns dock skillnader mellan litterära texter och intervjutexter att ta hänsyn till. Även 

om det hermeneutiska tolkningsperspektivet är högst relevant för intervjuforskning så 

måste en del förbehåll övervägas av forskaren. En av de saker som författaren bör ha i 

åtanke när denne väljer att använda sig av ett hermeneutiskt angreppssätt är att den som 

perspektiv traditionellt behandlar tolkningen av avslutade texter medan en 

forskningsintervju omfattar både skapandet och tolkningen av en text. Det vill säga, 

intervjuaren bidrar alltså till att skapa de texter som de senare ska tolka. Denna kan i 

och med detta påverka intervjumaterialet genom att förhandla med intervjupersonerna 
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om deras tolkning, och intervjutexten kan därför inte till fullo ses som en given litterär 

text (Kvale, 1997). Den semistrukturerade forskningsintervjun jag använt mig av i 

denna studie och den hermeneutiska vetenskapsteorin harmonerar väl ihop och denna 

metod, ansåg jag. Jag valde därför semistrukturerad intervjuform på basis utifrån detta 

vetenskapliga perspektiv. Det hermeneutiska synsättet tolkar verklighetens olika 

element i sitt sammanhang för att förstå helheten och resultatet (Bryman, 2011). Detta 

visar jag i studien genom att koppla samman insamlad data med litteratur. 

 

3. METODDESIGN 

 

I kvalitativ forskning använder forskaren sig av beskrivande data för att belysa det ämne 

man valt att undersöka närmare. Jag har i min uppsats valt att använda mig av en 

kvalitativ intervju för att nå fram till syftet med uppsatsen samt för att få relevanta svar 

på min frågeställning. Jag har också valt att göra detta för att belysa en helhet i empirin 

hos intervjupersonerna. Med kvalitativ intervju strävar intervjuaren efter att förstå 

meningen med vad intervjupersonen säger angående teman som är centrala i dennes 

situation (Vetenskapsrådet, 2014). Socialkonstruktivism bygger på att individen förstår 

sin verklighet genom sina egna tolkningar och uppfattningar utifrån samspelet mellan 

grupper. Människor har olika uppfattningar om hur verkligheten ser ut utifrån tidigare 

erfarenheter och upplevelser (Giddiens & Griffiths, 2007). Jag har i studien valt att 

använda mig av semistrukturerad intervjuform och samma frågor ställs till alla 

informanter. Mina intervjufrågor gav möjlighet till öppna svar och gav 

intervjupersonerna chans att säga sina åsikter (Bryman, 2011). Analysmetoden jag har 

valt för min studie är lodrät- och vågrät tolkning. Den lodräta analystolkningen använde 

jag för att analysera varje intervju för sig samtidigt som jag kan se det som en pusselbit i 

en större process. Detta gjorde jag eftersom varje intervju innehåller säregna aspekter av 

vikt för min studie. Den vågräta analysen kom jag att använda mig av i ett senare skede. 

Jag ville då jämföra om det fanns några gemensamma teman och kodningar mellan de 

olika intervjupersonernas upplevelser som jag kunde binda samman i min studie. Det 

angripningssätt jag valde att använda mig av vid analysen valde jag för att knyta 

samman de olika intervjupersonernas upplevelser på ett sätt som gör det enkelt för 
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läsaren att förstå och tolka. Jag sökte inte enbart efter koder som var gemensamma för 

min studie, utan även sådana som var motsägelsefulla (Thomsson, 2002). 

 

Jag spelade in varje intervju på kassetband och sedan transkriberade jag från tal till text. 

Att transkribera innebär att transformera. Det vill säga att jag ändrade från talspråk till 

skriftspråk (Kvale, 1997). Jag valde ut vissa citat från varje intervjuperson som jag 

ansåg vara relevanta för min analys. Jag har alltså inte använt mig av hela 

intervjumaterialet eftersom jag ville begränsa min studie. (Thomsson, 2002).  Det vill 

säga att jag använde mig av meningskoncentrering som metod (Kvale, 1997). Mina 

intervjufrågor finns bifogade längst bak i studien. (Se bilaga 1). Efter transkriberingen 

analyserade jag den insamlade datan och samanställde alltsammans. När detta var gjort 

gjorde jag en ytterligare analys av tematisk karaktär. Vid en tematisk analys arbetar 

författaren med att identifiera olika teman i kvalitativ data och empiri. I kvalitativa 

studier är detta ett vanligt sätt att gå tillväga (Bryman, 2011). Jag delade först in 

intervjumaterialet utifrån ett övergripande tema som var Främjande faktorer för 

samverkan. Jag insåg ganska snabbt utifrån mitt intervjumaterial att det är svårt att 

bortse från de hämmande faktorerna för samverkan i denna diskussion och därför blev 

slutligen detta också en av tematiseringarna. I nästa skede uppkom då tre fem 

underteman, utifrån intervjupersonernas uttalanden. Dessa teman var 

yrkesprofessionerna vid familjecentralen, under samma tak, upplevelsen av samarbete, 

brist på tid samt strukturella faktorer för samverkan. Som Bryman (2011) beskriver så 

kan en tematisk analys betyda olika för olika författare. Vissa hävdar att en sådan analys 

nästintill går att likställa med vanlig kodning, dvs ett ord, en kod, medan andra hävdar 

att ett tema består av en grupp av koder. I min studie innebär den tematiska analysen 

den förstnämnda och utifrån detta gjordes min analys. För att förstärka resultatet lyftes 

relevanta citat fram utifrån meningskoncentrering (Bryman, 2011). 

 

3.1 Urval 

 

Jag är intresserad av förebyggande socialt arbete och samverkan mellan olika 

yrkesgrupper. Därför valde jag att göra min studie på familjecentralen där olika 

yrkesprofessioner är samlokaliserade. I förstahand var mitt urval socialsekreterarna vid 
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familjecentralen. Jag ville se över deras upplevelser av samverkan och främjande 

faktorer för samverkan. Socialsekreterarna tackade nej till en intervju på grund av 

tidsbrist. Jag ändrade därför urvalsgrupp och valde istället att intervjua förskollärarna i 

samverkansarbetet på familjecentralen. Jag finner denna målgrupp relevant för en studie 

i socialt arbete eftersom de i nära samverkan med socionomerna arbetar förebyggande. 

Enligt SoL så är det kommunens skyldighet att se till att ett förebyggande arbete, med 

olika yrkesprofessioner, sker (Bergstrand, 2012). Därför tycker jag att det är relevant för 

den här studien att höra hur andra yrkesprofessioner upplever samverkan. Jag kom i 

kontakt med sex förskollärare i den kommun där jag valde att utföra studien och fyra av 

dessa tackade ja. Jag valde att använda mig av semistrukturerade intervjuer eftersom det 

gav mig möjlighet att styra intervjuerna en aning. Intervjupersonerna tilläts att svara 

utifrån vad de själva vara viktigt i samverkansarbete, vilket skiljer intervjuformen från 

en fullkomligt strukturerad intervjuform (Bryman, 2011). Min utgångspunkt för denna 

studie var att höra intervjupersonernas upplevelser kring samarbete i en samlokaliserad 

familjecentral, det vill säga jag ville en studie med inifrånperspektiv. Jag valde därför 

att fokusera på personalgruppen. Jag har på grund av detta inte lagt något fokus på 

personalens samverkan gentemot sina klienter. 

 

3.2 Litteratur och källkritik 

 

För att hitta relevant litteratur samt få en överblick över tidigare forskning om 

samverkan vid familjecentralerna sökte jag i Mittuniversitetets databas med sökorden 

samverkan på familjecentral, organisationsteori, tvärsektoriellt arbete mellan olika 

professioner, samarbete, familjecentral. Jag började då söka efter titlar, författare och 

liknande sökord i databaser via Mittuniversitetets bibliotek. Jag sökte efter, och hittade, 

min litteratur i databaserna LIBRIS och PROQuest social science för att fastställa att det 

rör sig om vetenskapligt granskade artiklar och evidensbaserad forskning. De sökord jag 

framför allt haft framgång i mitt sökande med är Organisationsteori, samarbete och 

samverkan. Dessa sökord gav 2203, 36698 respektive 5921 träffar. När jag exempelvis 

använt mig av sökordet Familjecentral eller tvärsektoriellt arbete har tidigare forskning 

varit knapp. Jag fick då 10 respektive 13 träffar, därför har min avgränsning till endast 

nationell litteratur gjort sig själv då det inte funnits mycket valmöjlighet. Att söka efter 
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internationell litteratur gav inget lyckat resultat. Däremot fick jag fler träffar när det 

handlade om samverkan och organisationsteorier internationellt rörande 

familjecentraler. Jag gjorde ändå valet att begränsa mig till den litteratur och forskning 

som finns inom Sverige då jag gör min studie utifrån hur det ser ut på familjecentralen i 

Sverige, alltså inte internationellt. 

 

3.3 Tillvägagångssätt 

 

Efter att jag genomfört mina intervjuer som jag spelat in transkriberade jag ner allt 

ordagrant i ett dokument. Detta för att det skulle bli enklare att analysera den data jag 

fått ut av intervjuerna. Jag gjorde också om det till ett mer formellt skriftspråk. Dock har 

jag tagit hänsyn till att de citat jag använt mig av i min studie är fullständigt korrekta, 

det vill säga, jag har valt att ha kvar pauser osv för att inte misstolka någon nyans i 

citaten (Kvale & Brinkmann, 2009). Kategoriseringen har jag slutligen omvandlat till en 

löpande text. Jag har sedan tolkat empirin utifrån det teoretiska perspektiv som tidigare 

tagits upp i denna studie. Abduktivt förfaringssätt innebär att med hjälp av tidigare 

kunskap kan begripa insamlad empirisk data i det enskilda fallet.  

 

3.4 Etiska överväganden vid intervjuer 

 

Forskningsetiska principer skapar normer för hur man som forskare ska förhålla sig 

gentemot uppgiftslämnaren. Jag har försökt att förhålla mig till dessa etiska normer. Jag 

var noga vid första kontakten med intervjupersonerna, som skedde via telefon, att 

klargöra deras frivillighet att medverka samt avböja. Jag ville inte påverka 

intervjupersonernas delaktighet i min studie utan lät dem själva få god tid att tänkta 

igenom sitt svar innan de tackade ja. Jag upplever att jag lyckades bra med att 

upprätthålla detta. Jag valde att inte namnge mina intervjupersoner då de utifrån sin 

yrkesprofession är få i antal. Det finns få familjecentraler i den kommunen jag valt att 

genomföra min studie och därför har jag valt att inte heller namnge kommunen. 

Intervjupersonerna har själva fått välja tid och plats eftersom det är deras rättighet. De 

har också varit upplysta om att jag spelat in våra samtal och har haft rätt att avbryta 

inspelningen när de ville om så önskades. Samtycket skedde muntligt eftersom alla 
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intervjupersoner är myndiga. Jag utbytte även mailadresser med samtliga 

intervjupersoner för att de själva skulle kunna ta del av det material som jag valde att 

använda mig av i studien.   

 

3.5 Validitet och reliabilitet  

 

En trovärdig validitet ska fastställa säkerheten i att det som undersöks i en studie är det 

som faktiskt undersöks. Reliabilitet garanterar att detta utförts på ett tillförlitligt sätt. 

Detta ska genomsyra såväl intervjuer som analys i en studie. Min studie är en kvalitativ 

studie vilket gör det svårt att mäta validiteten fullt ut eftersom de handlar om 

upplevelser och tolkningar. Detta gör det svårt att säkerställa validiteten. Min avsikt har 

varit att så trovärdigt som möjligt tolka intervjumaterialet.  Jag har ställt öppna frågor 

till mina intervjupersoner vilket gjort att jag utifrån mina uppfattningar inte haft stor 

inverkan på deras svar. Eventuellt kan typen av frågor haft viss inverkan på 

intervjupersonerna. Jag anser ändå att validiteten samt reliabiliteten är hög (Patel & 

Davidson, 2003).  

 

4. RESULTAT OCH ANALYS 

 

De fyra förskollärarna som jag intervjuat är alla från fyra olika familjecentraler i samma 

stad. En av familjecentralerna ligger mycket centralt och en ligger i en förort, övriga två 

familjecentraler ligger också inom stadens område. Jag har valt att vara könsneutral i 

min sammanfattning av intervjuerna eftersom jag är mån om att bevara mina 

intervjupersoners privata identitet. Därför har jag också valt att inte benämna mina 

intervjupersoner med namn, och jag kommer i analysdelen att hänvisa till personerna 

som intervjuperson (Ip) 1,2,3 osv. Nedan kommer jag att presentera mitt 

intervjumaterial utifrån studiens frågeställningar, samt att jag analyserat materialet. 

Intervjupersonerna har besvarat vilka svårigheter som de upplevde fanns mellan de 

olika yrkesprofessionerna i samverkansgruppen. Förskollärarna har också uttryckt svar 

på frågeställningen gällande hur samverkan på familjecentralen kan förbättras.  
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4.1 Yrkesprofessionerna vid familjecentralen 

 

Vilka yrkesprofessioner bör då finnas vid en familjecentral? Enligt Rikshandboken 

(2014) bör de finnas representanter från MVC, BVC, öppen förskola och socialtjänsten. 

Resultatet från min studie tyder på att i den staden där jag samlat in mitt empiriska 

material uppfyller de kriterierna.  Enligt intervjupersonerna vid de familjecentraler jag 

intervjuat finns alla de nämnda yrkesprofessionerna representerade.  

 

Jag är förskollärare på öppna förskolan, sedan är det då BVC, tre BVC 

sjuksköterskor, MVC är tre barnmorskor, och sedan har vi då en 

socialsekreterare (Ip4). 

 

4.1.1 Sammanfattning 

 

Danermark (2004) visar att Socialtjänsten är den myndighet som utför mest samverkan 

med andra och som samtidigt är i störst behov av samverkan. Vilka organisationer som 

socialtjänsten samverkar med varierar beroende på kommun (Danermark, 2004). 

Antalet anställda från varje yrkesgrupp som finns representerad på familjecentralen kan 

variera från till kommun. Även vilka organisationer som familjecentralerna samverkar 

med kan variera (Hjortsjö, 2005). Det min analys av vad intervjupersonerna sa så kan 

detta även variera inom samma kommun då jag fick olika svar på olika familjecentraler 

inom kommunen. 

 

Det är ju jag som förskollärare. Och sedan har vi två BVC sköterskor. Vi är två 

barnmorskor. Och vi har en socialsekreterare. Och sedan samarbetar vi ganska 

nära med även tandsköterskorna (Ip 3). 
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4.2 Under samma tak 

En av de faktorer som intervjupersonerna lyfte fram som allra viktigast när det kommer 

till god samverkan är den fysiska närheten. Det vill säga, att yrkesprofessionerna inom 

familjecentralen befinner sig under samma tak, att de är samlokaliserade. På frågan 

kring hur de olika intervjupersonerna upplever att det fungerar med samverkan mellan 

de olika professionerna svarar de lite olika. Sammanfattningsvis så uttryckte alla 

intervjupersonerna att en av de viktigaste faktorerna är just att de befinner sig under 

samma tak och är samlokaliserade. 

 

Ja, jag tycker det fungerar otroligt bra. Och det som är bäst det är ju det här att 

vi ligger under samma tak. Så att det blir väldigt naturligt. Vi har inte så mycket 

sådana här traditionella möten och så, utan vi har ganska mycket naturlig 

kontakt. Vi springer in till varandra (Ip1).  

 

Samtidigt upplever alla intervjupersonerna att det finns ett glapp mellan socionomerna 

och övriga yrkesprofessioner. 

 

Ja, det är väl socialtjänsten, men det handlar inte om att de är dåliga personer. 

Utan det handlar om att man skulle önska att de kom lite oftare. De är ju alltså 

två timmar per månad. Och det är ju ganska lite. Man skulle önska att de, som det 

var från början, fanns här. Kanske en halvdag i veckan. Eller i månaden, eller så. 

Det skulle man önska (Ip 1). 

 

4.2.1 Sammanfattning 

Enligt Regeringen (1991) är hela den grundläggande idén med familjecentralen att alla 

professioner skulle finnas ”under samma hus”, vilket syftar till en gemensam fysisk 

plats för alla professioner inom familjecentralen. Under 1970-talet till 1980-talet gjordes 
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stora satsningar för att få till en god samverkan gällande befintliga yrkesprofessioner, 

under just samma tak. Alla professionerna kunde ses som en viktig del inom 

familjecentralen (Regeringen, 1991). Detta kan stärkas i empirin då alla 

intervjupersonerna lyfter fram att vikten av den fysiska närheten mellan professionerna 

upplevs ha en betydande roll för god samverkan. I empirin framgår att alla de fyra 

intervjupersoner jag varit i kontakt med delger att socialtjänsten inte har mandat för att 

finnas på familjecentralen rent fysisk idag. Intervjupersonerna delger generellt att de 

ändå har ett gott samarbete med socialtjänsten, men de säger också att de saknar den 

fysiska närheten till socialtjänsten ibland. 

 

Jo det är väl det här med att socialarbetaren inte finns här… om man säger så 

här så har vi försökt att lösa det här på nått vis, för det optimala hade ju varit om 

även socionomen fanns här och kunde komma in i verksamheten och så. Från 

början så hade vi ju en socialarbetare som kom hit och hälsade på, inne i 

verksamheten (Ip4). 

 

Intervjupersonerna upplever alltså att de har en god samverkan inom familjecentralerna, 

men de upplever samtidigt att det skulle kunna vara bättre. Framför allt när det kommer 

till socialsekreterarna som inte finns på plats på familjecentralena rent fysisk. Hjortsjö 

(2005) pekar också på att samlokalisering dels medför en känsla för närhet men det kan 

också skapa oro hos de olika professionerna. Detta då det i de olika yrkesprofessionerna 

kan uppstå en rädsla för att förlora sin självständighet (Hjortsjö, 2005). Detta är dock 

inget som intervjupersonerna tar upp under intervjuerna med mig. De uttrycker även att 

de ser en vikt i att det skulle vara bättre att även socionomen var samlokaliserade. 

 

4.3 Upplevelsen av samarbetet mellan yrkesprofessionerna 

I boken Arbetsgruppen Den professionella gruppens psykologi av Granér (1991) finns 

ett kapitel om just arbetsgruppen. Där menar han hur begreppet ”grupp” går att använda 

på olika sätt. Kort och gott sammanfattar begreppet ”grupp” att det rör sig om flera 

personer, men begreppet kan också användas för att definiera gruppen anställda på ett 

företag. När begreppet används för att förklara det senare alternativet, arbetsgruppen, 
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skiljer det sig på så vis att vissa kriterier bör uppfyllas. Det vill säga, gruppen har ett, 

eller flertal, gemensamma syften, som i det här fallet är förebyggande arbete (Granér, 

1991). Upplevelserna från intervjuerna visar på att vissa yrkesprofessioner har ett 

starkare samarbete än andra inom samverkansgruppen. Åter igen är det socionomerna 

som står utanför definitionen av ”gruppen” i samverkansarbetet. Starkaste banden 

upplever förskollärarna att de har med BVC och MVC då deras arbetsgång för dem 

samman mer ofta än med övriga yrkesprofessioner. Detta med till exempel besök på 

öppna förskolan och spädbarnsmassage med mera. 

 

Samarbetet med MVC kommer ju in då när föräldrarna är gravida och går 

föräldrautbildning här. Och då är ju vi tillsammans. Och jag är med och berättar 

om min verksamhet där och även har spädbarnsmassage och sen så när de har 

fött barnen så går de ju automatiskt till BVC (Ip1). 

 

 

4.3.1 Sammanfattning 

 

Theorell (2003) menar att hela arbetsgruppen bör vara engagerade i arbetet på en 

organisation. Detta är betydande för samverkansprocessen på individuell såväl som 

organisatorisk nivå (Theorell, 2003). Intervjupersonerna delger att de har starkare 

samarbete med vissa yrkesprofessoner inom familjecentralen. Detta kan således leda till 

att andra yrkesprofessioner inte upplever att det finns en god samverkan. Hjortsjö 

(2005) menar att uppdelningen mellan landsting och kommun kan vara en bidragande 

kan göra att det finns en uppdelning på familjecentralerna. Det är enklare att förstå och 

samarbeta med varandra om man ingår i samma huvudorganisation med samma 

lagstiftning. Att man har olika utbildning inom de olika professionerna kan också vara 

en hämmande faktor när det kommer till ett gott samarbete mellan de olika 

yrkesprofessionerna (Hjortsjö, 2005). Intervjupersonerna i studien talar om just känslan 

av grupptillhörighet som en viktig faktor för samarbete vilket skulle kunna främja 

samverkan inom familjecentralerna. De upplever att de har ett bra samarbete med bland 
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annat socionomerna, men samtidigt pratar de om vikten av att arbeta ofta med varandra 

för känsla av tillhörighet. Detta kan jag uppleva som tvetydigt. 

 

Jag har väldigt nära samverkan med BVC, och vi har ju grupper tillsammans 

(Ip2). 

 

4.4 Brist på tid 

 

Att samverka kräver tid. Praktiska frågor så som schemalagda tider för att arbeta med 

samverkan måste vara lösta när projektet drar igång. Annars är det inte särskilt 

realistiskt att personalen ska få till ett gott samarbete om det ska gå ut över det dagliga 

arbetet (Danermark, 2000). Hjortsjö (2012) menar att personal byts ut av olika 

anledningar och förfrågan om att andra ska delta så svarar de flesta att de inte hinner 

med. De avböjer hellre än att hamna i en ny tidskrävande situation.  Detta skulle kunnat 

undvikas om huvudmännen för respektive yrkesprofession vore bättre organiserade. 

Intervjupersonerna upplever att tidsbrist är en faktor som inte gynnar samverkan inom 

familjecentralerna. De har ovan gett exempel på vissa yrkesprofessioner som inte får 

samma utrymme inom organisationen och detta kan härledas till den brist på timmar och 

tid som ges för dessa professioner inom organisationen. Detta är en gemensam faktor 

som kommer på tal under alla intervjuer. 

 

Det är alltid tidsbrist. Man skulle önska att vi hade mer tid för reflektion. Och mer 

tid för mer feedback och så än vad vi har. Men tyvärr så finns inte den tiden idag 

men vi gör så gott vi kan (Ip 1). 

 

4.4.1 Sammanfattning 

 

Intervjupersonernas uttalanden gällande bristen på tid som en hämmande faktor i 

samverkansarbete stämmer väl in med det Hjortsjö (2005) beskriver. Som en följd av 

samlokalisering har också arbetsuppgifterna inom dessa arbetsgrupper ökat. Detta 
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samtidigt som de tidigare arbetsuppgifterna kvarstår. Detta skulle kunna ses som en av 

anledningarna till att personerna inom en samverkansgrupp upplever att det är viktigt 

med tid avsatt för organisering mellan yrkesprofessionerna (Hjortsjö, 2005). Maioriteten 

av intervjupersonerna beskriver just det att de strävar efter att hitta en balans mellan 

tiden att utföra sina tidigare arbetsuppgifter och få detta att gå ihop med tid för att utföra 

de nya, som uppkommit i takt med samverkan. Utöver detta beskriver de att de knappast 

finns någon tid över för reflektion kring att utveckla en god samverkan. De vill framför 

allt påvisa att en följd av tidsbristen är den hämmande faktorn. 

 

Det är tidsbrist och man skulle önska mer tid för att utveckla verksamheten. Det 

behövs ju hela tiden. Även om man kanske tycker det fungerar bra så går det ju 

alltid att göra ännu bättre. Men det är ju tyvärr tidsbrist då (Ip4).  

 

Enligt Rikshandboken (2004) är det inte självklart att en samverkan fungerar bra enbart 

utifrån samlokalisering. Det är också viktigt att det avsetts tid inom organisationen för 

att träffas. Detta för att lära känna varandras yrkeskompetenser, markera tydliga roller, 

skapa en gemensam värdebas och verksamhetsplan (Rikshandboken, 2004). Med detta 

vill jag påvisa den stora vikten av tid att organisare strukturella faktorer för samverkan 

inom familjecentralerna. 

 

4.5 Strukturella faktorer för samverkan 

 

Strukturella faktorer handlar om delar i en organiserad helhet. När en uppgift eller ett 

uppdrag delas upp i flera mindre krävs samordning av de enskilda arbetsuppgifterna 

(Thulin Skantze, 2006). Hos den enskilda medarbetaren, som ska se till att samverkan 

verkställs, kan uppleva struktur som både positivt och negativt. När en 

samverkansprocess väl har startat vet man inte alltid var det kommer att bära. Detta, 

samt att det förekommer oklara arbetsuppgifter och oklara mandat kan ställa till det. 

Praktiska frågor, schemalagt gemensam tid med samverkan bör därför vara luppgjort 

innan (Danermark, 2000). När arbetsfördelningen mellan yrkesrollerna blir oklara blir 
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den övergripande struktureringen för samverkansarbete lidande. Detta då fokus istället 

hamnar på mer praktiska frågor så som protokollföring, dagordning och dylikt.  

 

En sak som kunde struktureras upp bättre är på våra husmöten. Planeringen av 

husmötena, det rullar på det här ”vem ska skriva protokoll”, ”skriver kallelse” 

(Ip 3). 

 

4.5.1 Sammanfattning 

 

Intervjupersonerna beskrev generellt, som tidigare nämnt, att de inte finns något större 

utrymme för planering av strukturella faktorer inom familjecentralerna där de arbetar. 

Därför blir vikten av organiserade och väl strukturerade planeringssamtal stor. De 

praktiska frågorna bör därför redan vara givna när tid för planering finns. Detta för att 

främja samverkansarbetet. Intervjupersonerna pekade också på just detta. De talade om 

hur vissa av dem upplevde ett eget ansvar för att sköta det strukturella på exempelvis 

möten. De intervjupersoner som uttryckte detta var också de som ansåg att det absolut 

var nödvändigt med att samordningsansvaret låg på en specifik person inom 

samverkansgruppen. Det vill säga att intervjupersonerna upplevelse är att fördelningen 

av de praktiska arbetsuppgifterna skulle ha varit mer given. 

 

Eftersom vi inte har någon som jobbar med nått samordningsansvar blir det ofta 

jag som tar ordet när vi ska dra igång. Ska det skrivas någon dagordning så är 

det jag som skriver denna. Det skulle kunna vara bättre fördelning på ansvar (Ip 

1). 

 

Danermark (2000) menar att strukturella förutsättningar är nödvändiga för en lyckad 

samverkan. Han tar exempelvis upp att det behövs en tydlig och klar ledning, ett klart 

uttalat mål, tillräckligt med resurser ges till verksamheten samt att skillnader i synsätt 

organisation och regelverk emellan har identifierats.  Socialstyrelsen (2007) menar att 

generellt sett behövs en bättre struktur och en tydligare arbetsfördelning på 
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familjecentralerna.  Två av de fyra intervjupersonerna jag varit i kontakt med upplever 

att struktur och planering skulle kunna förbättras på familjecentralen där de arbetar. De 

nämner då inget om det övergripande organisatoriska förutsättningarna för samverkan.  

 

5. DISKUSSION  

 

I denna del av min uppsats har jag valt att diskutera kring hur jag besvarade min 

övergripande forskningsfråga. Jag kommer även att diskutera det metodval jag gjorde 

för uppsatsen, frågeställningarna samt ta upp vidare forskningsfrågor. 

 

5.1 Forskningsfrågan 

 

Syftet med denna studie är att belysa fyra förskollärares upplevelser av samverkan 

mellan yrkesprofessionerna vid de familjecentraler där de arbetar. Frågeställningarna 

som jag använde mig av var; vilka svårigheter finns det för samverkan mellan olika 

professioner vid en familjecentral? Samt hur kan samverkan mellan olika 

yrkesprofessioner vid familjecentralerna förbättras enligt förskollärarna? Vad visade då 

denna studie? Jag har redovisat att de flesta av intervjupersonerna upplevde att de hade 

en god samverkan på familjecentralen. Även om de sa sig ha ett starkare samarbete med 

vissa yrkesprofessioner än andra inom samverkansgruppen. Den tidigare forskningen 

tydde på att samverkan brister då inte alla yrkesprofessioner är samlokaliserade. Ändå 

menar förskollärarna i yrkesgruppen att de anser sig ha en god samverkan, trots att 

socialtjänsten inte finns rent fysiskt under samma tak. Detta är en intressant iakttagelse 

då förskollärarna upplever att de framförallt brister mellan en specifik yrkesprofession 

inom samverkansgruppen. Utgångsläget för min studie var att belysa förskollärarnas 

uppfattning kring främjande faktorerna för samverkan på familjecentral. En reflektion 

som slog mig under studiens gång var att för att föra en diskussion om främjande 

faktorer är det svårt att bortse från de hämmande. Detta då de två begreppen är som två 

sidor på ett och samma mynt. De har ett samspel. 
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5.2 Metodvalet 

 

Jag anser att utifrån min övergripande forskningsfråga så var det lämpligt att använda 

mig av en kvalitativ studie med semistrukturerade intervjuer för att nå fram till 

resultatet. En fördel med kvalitativ metod är att jag kommit nära det jag strävat efter att 

beskriva. Jag har även fått god möjlighet att få insyn i familjecentralen som 

organisation. En nackdel med att jag använt mig av kvalitativ metod är att det stundvis 

varit ett tunt material samt att det stundvis har varit svårt att se förbi intervjupersonernas 

egna perspektiv. Med facit i hand vill jag understryka en praktisk detalj. Jag vill 

framföra att valet att skriva uppsatsen självständigt stundvis har varit problematiskt. Jag 

har saknat någon att reflektera kring tillvägagångssättet med.  

 

5.3 Vidare forskning 

 

Intervjupersonerna upplever själva att de skulle fått till en bättre samverkan mellan alla 

yrkesprofessioner om det fanns mer tid. Tidsbristen är en hämmande faktor för god 

samverkan. Detta tror intervjupersonerna själva skulle gå att lösa med mer struktur och 

organisering inom familjecentralerna. Något som tidigare forskning också pekar på. Jag 

anser att det framför allt strukturering ligga på chefer och huvudmän, inte på 

personalgruppen menar tidigare forskning. För detta skulle krävas att de olika 

huvudmännen vid familjecentralen, kommunen och landstinget, ska ge dem 

förutsättningarna för att kunna nå ett bättre samverkan inom familjecentralerna där 

intervjupersonerna arbetar. Detta skulle kunna vara en fråga för fortsatta studier inom 

ämnet. Om jag inte varit tidsbegränsad i denna studie hade jag försökt få mer klarhet i 

hur de andra yrkesprofessionerna på familjecentralen upplever att samverkan fungerar. 

Detta lämnar jag också som en vidare forskningsfråga. För att kunna utföra ett bra 

arbete, och att arbeta förebyggande för främjande av barns hälsa, (enligt SoL) är en god 

samverkan en förutsättning. 
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7. BILAGA 

INTERVJUFRÅGOR 

 

 Vilka är de olika yrkesprofessionerna vid familjecentralen där du arbetar? 

 

 Hur upplever du att det funkar med samverkan mellan de olika 

professionerna inom familjecentralen?  

 Vad fungerar bra/vad fungerar mindre bra? 

 Finns det vissa professioner som du upplever att du har ett starkare samarbete 

med än andra? 

Om så är fallet, vad beror detta på tror du? 

Om inte, vad beror detta på tror du? 

 

 Vad innebär samverkan för dig? 

 

 Upplever du att det förekommer att vissa professioner har mer makt än 

andra inom familjecentralen där du arbetar? 

 Om så är fallet, vad beror detta på tror du? 

 Om inte, hur kommer det sig att ni lyckats undvika detta inom er familjecentral? 

 

 

 

 


