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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolepedagoger samt förskolechefers 

upplevelser kring kontakten och samverkan med socialtjänsten. Fokus ligger främst på 

kontakten kring orosanmälningar då förskolepersonal har en lagförd skyldighet att 

anmäla till socialnämnden när de misstänker eller får kännedom om att ett barn far illa. 

Tanken är att studien ska bidra till att ge en bättre insikt och förståelse för 

förskolepersonalens upplevelser av kontakten med socialtjänsten för att förhoppningsvis 

kunna leda till en bättre samverkan mellan verksamheterna. Socialtjänstlagen belyser att 

socialnämnden ska samverka med andra verksamheter när det kommer till barn som far 

illa, dock visar tidigare forskning att majoriteten av förskolepersonal har en negativ 

inställning eller en dålig upplevelse i kontakten med socialtjänsten. I denna kvalitativa 

studie har det utförts sju intervjuer med förskolepedagoger samt förskolechefer. 

Resultatet visar att förskolepersonalen överlag har positiva erfarenheter och är tillfreds 

med den kontakt de har med socialtjänsten, men att det finns vissa förutsättningar för att 

en god samverkan ska komma till stånd. En återkommande förutsättning var vikten av 

att ha en personlig och kontinuerlig kontakt mellan verksamheterna. Det framkommer 

även en del hinder som gör det svårare för att få till en optimal samverkan så som 

sekretesslagstiftningen och brist på återkoppling från socialtjänsten till förskolan.  
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1. Inledning 

 

Barn i förskoleåldern är en särskilt sårbar grupp som har en ökad risk att fara illa i sin 

hemmiljö (Svensson, 2013). Hur många barn som far illa varje år är det svårt att uttala sig om 

då begreppen ”barn som far illa” och ”barn i riskzon” inte har någon entydig definition 

(Lundgren & Persson, 2003).  Socialtjänsten får in många orosanmälningar varje år på barn 

som lever i förhållanden där deras hälsa och utveckling riskeras, men mörkertalet är stort. 

Forskning och erfarenhet säger att det finns många fler barn som är i behov av skydd och stöd 

från socialtjänsten men att okunskap, dåliga samverkansrutiner och ett bristande förtroende 

för socialtjänsten gör att barnen inte får den hjälp de behöver (Sundell & Flodin, 1997). 

 

Ju tidigare barn som växer upp i ogynnsamma förhållanden uppmärksammas av samhället, 

desto tidigare kan de få hjälp och därmed också få en bättre start i livet (Sundell & Flodin, 

1994). Förskolepersonal är den yrkesgrupp som har en nära och daglig kontakt med barnen 

vilket gör att de har ett särskilt gott utgångsläge för att upptäcka om något barn far illa eller 

riskerar att fara illa (Svensson, 2013). Förskolepersonalen, främst pedagogerna, har en stor 

betydelse för barnen och får en nära relation vilket gör att förskolan är en viktig arena för att 

upptäcka barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

                   

Förskolan har dock inte de resurser och den utbildning som krävs för att på egen hand kunna 

ta ansvar över barnen och ge dem den hjälp som barn som misstänks fara illa kan vara i behov 

av (Hindberg, 2006). Här är det personalens skyldighet att kontakta socialtjänsten som har det 

yttersta ansvaret för barns psykosociala hälsa och livssituation. I socialtjänstlagen 14 kap. 1 § 

finns bestämmelser om att alla myndigheter och yrkesverksamma som arbetar med barn är 

skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de får kännedom om eller misstänker att ett 

barn far illa. Fler studier (Hindberg, 2006; Sundell & Flodin, 1997) visar dock att av alla de 

barn som misstänks fara illa så det bara är en liten del av dem som anmäls till socialtjänsten. 

En förklaring till att inte fler barn som misstänks fara illa eller befinner sig i riskzonen anmäls 

till socialtjänsten kan vara på grund av att förskolepersonalen har otillräcklig kunskap om och 

bristande förtroende för socialtjänsten. Det kan också bero på negativa erfarenheter vid 

tidigare anmälningar eller att det brister i samverkan mellan förskola och socialtjänst 

(Lundgren & Persson, 2003; Sundell & Flodin, 1997: Olsson, 2011).  

 

Kommittén mot barnmisshandel rekommenderar regeringen att ge Socialstyrelsen, 

Rikspolisstyrelsen och Skolverket ett gemensamt uppdrag att framställa en strategi för 

samverkan som rör barn som far illa eller befinner sig i riskzon. Kommittén anser att det 

viktigaste förebyggande arbetet för barnen är att samverka och att det bör finnas ett lagstadgat 

ansvar för samverkan. När samverkan inte fungerar så blir förlorarna de barn som faller 

mellan stolarna och inte får den hjälp som dem behöver och har rätt till (Lundgren & Persson, 

2003).  

 

Då intresset för arbete med barn och unga finns hos båda författarna är sannolikheten stor att 

kontakt med förskola kommer att förekomma. Avsikten med undersökningen är därför att öka 

förutsättningarna för det kommande arbetet genom att få en inblick i samverkan från 

förskolepersonals perspektiv.   
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1.1 Syfte   

Syftet med denna studie är att undersöka vad förskolechefer samt pedagoger kan ha för 

upplevelser av samverkan mellan förskola och socialtjänst.  

 

1.2 Frågeställningar  

 Vilka erfarenheter och förväntningar har de intervjuade pedagogerna och 

förskolecheferna i kontakt med socialtjänsten gällande orosanmälan? 

 

 Vad krävs för att få en god samverkan mellan förskola och socialtjänst enligt den 

intervjuade förskolepersonalen?  

 

2. Lagar och riktlinjer 
 

2.1 Socialtjänstlagen  

Socialnämnden har huvudansvaret att verka för att barn och unga växer upp under goda och 

trygga förhållanden, främja fysisk och social utveckling och med särskild uppmärksamhet 

följa utvecklingen hos de barn som visat tecken på en ogynnsam utveckling (Sundell & 

Flodin, 1994: Lind m.fl, 1999). Socialtjänstlagen 1 kap 2 § fastställer om det gäller åtgärder 

eller beslut som rör barn så ska barnets bästa beaktas, och det bästa för barnet ska vara 

avgörande. (SFS, 2001:453).  

 

Inom skola och förskola har man anmälningsskyldighet, likaså i andra verksamheter där 

personal arbetar med och kommer i kontakt med barn och unga. Med anmälningsskyldighet 

innebär det att man är skyldig att genast anmäla till socialnämnden om man i sin verksamhet 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa (SoL 14 kap 1 

§). 

 

Av förarbetena till bestämmelsen om anmälningsskyldighet framgår att även svårbedömda 

eller obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett barn kan behöva stöd eller hjälp 

från socialtjänsten. Det är sedan socialtjänstens ansvar att utreda ärendet och ta ställning till 

vilka åtgärder som bör vidtas. Det kan vara så att socialnämnden redan har en bild av barnets 

förhållanden och en uppgift som inte är styrkt kan utgöra en viktig del för socialnämndens 

bedömning av åtgärder. Genom att ingripa i tid med rätt insatser anpassade till barnets 

individuella behov kan en positiv utveckling främjas utan alltför ingripande eller 

integritetskränkande insatser (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Socialstyrelsen (2010) beskriver hur det vid alla arbetsplatser där de anställda har 

anmälningsskyldighet bör finnas klara rutiner och handlingsplaner för hur en anmälan ska gå 

till, av vem och till vem en anmälan ska göras. Det understryks också hur viktigt det är att är 

arbetsledningen är observant på personalens behov av handledning och stöd i en 

anmälningssituation. Utifrån detta bör arbetsledningen utarbeta rutiner för det stöd den som är 

anmälningsskyldig kan behöva i samband med att en anmälan övervägs eller har gjorts. I 

vissa skolor och förskolor är rutinen att förskolechefen alltid står för anmälan.  
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Det finns även lagstadgade bestämmelser om samverkan mellan olika samhällsorgan. I 

Socialtjänstlagen (SFS, 2001:453) finns sedan 2003 följande lagparagraf: 

 

”Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 

med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Nämnden ska också aktivt verka 

för att samverkan kommer till stånd” (SoL 5 kap 1a § 1 st). 

 

I regeringens proposition (2012/13:10) beskriver de hur socialtjänsten har huvudansvaret för 

att samverkan sker och är en drivande roll för att barns och ungas behov ska kunna 

tillgodoses. Det är dock viktigt att minnas att de som arbetar inom verksamheter som har den 

dagliga kontakten med barn och unga har ett stort ansvar för att lägga märke till och agera när 

de har misstankar om att ett barn riskerar att fara illa.  

 

2.2 Sekretess och tystnadsplikt  

Mot anmälningsskyldigheten står sekretess och tystnadsplikt (Lind m.fl, 1999). Om något 

ligger under sekretess menas att en specifik information inte får lämnas ut och därför inte bli 

allmänt tillgänglig. Sekretessbelagda uppgifter innebär tystnadsplikt för den som har eller har 

fått information om uppgiften (Nationalencyklopedin). De anställda på både förskola och 

socialtjänst har tystnadsplikt när det kommer till personkänsliga uppgifter som man får 

kännedom om genom sitt arbete. Det förekommer ofta missförstånd mellan 

anmälningsskyldigheten och tystnadsplikten vilket inte sällan är anledningen till en bristande 

samverkan. En stor fråga angående tystnadsplikten är hur förskolepersonal och 

socialsekreterare ska kunna samverka när de inte får utväxla uppgifter utan ett samtycke från 

vårdnadshavare. Som förskolepersonal ska man komma ihåg att anmälningsskyldigheten 

alltid är överordnad tystnadsplikten (Lind m.fl, 1999). 

 

I Offentlighets- och sekretesslagen (SFS 2009:400) finns föreskrifter om förskollärares och 

socialtjänstens skyldigheter när det kommer till sekretessen mellan myndigheterna som är hårt 

reglerad. I lagen finns bestämmelser om integritet och självbestämmande för den enskilde 

individen. I dessa framgår att vården och omsorgen ska bygga på respekt för individens 

självbestämmande och integritet. Det innebär att man behöver en persons samtycke för att 

utföra åtgärder, till exempel om man behöver samverka kring en individ (Socialstyrelsen, 

2012). I 10 kap 1 § OSL kan man läsa om bestämmelser gällande samtycke. Vill man 

samverka kring ett barn kan socialtjänsten efterfråga samtycke från föräldrar utan att bryta 

mot sekretessen. Något som är viktigt att alltid ha i åtanke är att sekretesslagstiftningen finns 

till som ett skydd för individens integritet. Vid samverkan mellan verksamheter får 

sekretessen inte kringgås och den enskildes rätt till integritet kommer före (Socialstyrelsen, 

2012).  

 

2.3 Förskolans läroplan 

Förskolan styrs av en läroplan som anger mål och riktlinjer för verksamheten. Förskolechefen 

ansvarar för att förskolans verksamhet följer läroplanen, och förskolan kan också ha egna mål 

för verksamheten. Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen 
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en trygg omsorg (Skolverket, 2016). Vidare beskriver Utbildningsdepartementet (2010) att 

förskolan har ett ansvar för barns välbefinnande, trygghet och utveckling. Skolverket (2016) 

menar att förskolan ska utgå från en helhetssyn på barnen och deras behov som ska utformas 

så att omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga 

kontakter och social gemenskap samt förbereda barnen för fortsatt utbildning. I samarbete 

med hemmen ska förskolan också skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn 

utvecklas rikt och mångsidigt. Den pedagogiska verksamheten ska anpassas till alla barn i 

förskolan som en trygg miljö som främjar leken, kreativiteten och det lustfyllda lärandet samt 

utmanar och stimulerar barnens utveckling och lärande. Utforskande, nyfikenhet och lust att 

lära ska utgöra grunden för förskolans verksamhet. 

 

I förskolans läroplan finns också ett stycke om vårdnaden av barn, vilket innebär att man har 

ett ansvar för barnets personliga förhållanden och ska se till att barnets behov av omvårdnad, 

trygghet och en god fostran blir tillgodosedda. Barnets vårdnadshavare ska också se till att 

barnet får den tillsyn och stimulans som behövs med hänsyn till dess ålder, utveckling och 

övriga omständigheter samt ska bevaka att barnet får tillfredsställande försörjning och 

utbildning (Skolverket, 2016).  

 

Det är förskolechefen som har det yttersta ansvaret över verksamheten och personalen. 

Förskolechefen ansvarar för att personalen ska kunna utföra sitt arbete på bästa sätt genom att 

exempelvis erbjuda väsentlig kompetensutveckling. Det är även förskolechefens skyldighet 

att säkerställa att verksamheten är utformad så att alla barn får den hjälp och det stöd de 

behöver (Utbildningsdepartementet, 2010). 

 

3. Kunskapsöversikt och teoretisk utgångspunkt  
 

3.1 Barn som far illa  

Barn som far illa eller riskerar att fara illa är ett väl använt begrepp inom både socialt arbete 

och inom andra verksamheter som arbetar med barn (Germundsson, 2011). Begreppet har 

dock ingen entydig definition utan förekommer i en mängd olika sammanhang. Barn som far 

illa eller riskerar att fara illa skulle kunna delas upp i tre kategorier (Germundsson, 2011: 

Sundell & Flodin, 1997). 

 

1. Barn som far illa eller riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Med detta menas barn som 

inte får sina behov tillgodosedda, utsätts för fysisk eller psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, lever med missbruk inom familjen och liknande. 

 

2. Den andra kategorin avser barn och unga som riskerar att skadas på grund av sitt eget 

beteende, vilket kan vara eget missbruk, kriminalitet eller ett självdestruktivt beteende. 

 

3. Här innefattas barn som har fysiska eller psykiska problem, utsätts för mobbing eller 

har svårigheter i skolan såsom exempelvis inlärningssvårigheter.  
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Begreppet ”barn som far illa” i juridisk mening syftar enbart på kategori ett och två, alltså de 

barn som utsätts för brister i omsorgen av sina vårdnadshavare, och barn och unga som skadar 

sig själva genom destruktiva beteenden (Socialstyrelsen, 2012). 

 

3.2 Anmälningsskyldighet när man känner oro för ett barn  

Lundgren & Persson (2003) beskriver hur justitieombudsmannen konstaterade tillämpningen 

avseende anmälningsskyldigheten för att barn som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks: 

 

”Det är socialnämndens ansvar att vidta de åtgärder som kan vara påkallade i det enskilda 

fallet. […] En förutsättning för att socialnämnden ska kunna lösa denna uppgift är självfallet 

att nämnden verkligen får den information som en anmälan syftar till. Den anmälningsplikt 

som åvilar olika kategorier offentliga tjänstemän är absolut och får således inte bli föremål 

för övervägande av tjänstemännen själva” (s.17) 

 

Anmälningsskyldigheten är ett barns yttersta skydd (Olsson, 2011). Hindberg (2006) menar 

att av alla de barn som misstänks fara illa så det bara är en liten del (11%) av dem som 

verkligen anmäls till socialtjänsten. Hon menar att många kan känna en rädsla inför att 

misstankarna inte skulle vara korrekta och därmed anklaga någon oskyldig. Författaren menar 

dock att den risken inte överväger risken att inte anmäla misstanke om ett barn som far illa 

och bedömningen stämmer. Det är värre för barnen att yrkesverksamma inte anmäler än att 

anmäla en gång för mycket. Hon menar att man ska försöka se ansvaret som gemensamt för 

förskola och socialtjänst så det kan bidra till att man inte upplever situationen kring en 

anmälan som lika negativ.  

 

Social barnavård kan beskrivas likt en tratt som är bred upptill och smalnar av ju längre ner i 

tratten processen kommer. Med hjälp av forskning kan man illustrera skillnaden mellan 

andelen barn som far illa och de som faktiskt får hjälp av socialtjänsten.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(Ur: Egelund m.fl, 2007, s.76). 

 

Barn som misstänkt fara illa 

Barn som anmäls 

Barn som utreds 

Barn som bedöms 

vara i behov av stöd 

Barn som 

får hjälp 
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Det går att utläsa från tratten att av alla de barn som far illa så är det inte alla som 

uppmärksammas och väcker misstankar hos omgivningen. Både nationell och internationell 

forskning visar att en stor andel barn inte anmäls trots att det finns starka misstankar om att de 

far illa. Resultat från flera svenska studier visar dock på att den yrkesgrupp som är mest 

benägna att anmäla sina misstankar om barns missförhållanden är förskollärare. Dock visar 

studier från förskolor att tidsspannet mellan att en misstanke väcks till att man faktiskt gör en 

anmälan kan vara flera månader (Egelund m.fl, 2007).  

 

Olsson (2011) menar att ett bra sätt att få tydlighet med om man bör gå vidare med en 

orosanmälan eller inte är att anonymt kontakta socialtjänsten för konsultation och få råd i det 

särskilda fallet. Annars bör en anmälan ske omedelbart och utan onödig fördröjning. Det finns 

däremot en kort tidslucka där det finns möjlighet att skyndsamt tänka igenom hur man ska 

göra genom att diskutera med sin chef och sina kollegor. En bra rutin på förskolor är när 

förskolechefen gör alla orosanmälningar då denne inte har en lika tät och nära relation till 

barnen och föräldrarna som pedagogerna har. Författaren menar att det även blir en tydlig 

ledningsfråga när det är chefen som gör anmälningarna istället för pedagogerna.  

 

Något som man bör ha i åtanke är att orosanmälningar och barn som far illa är något som 

socialsekreterare jobbar med dagligen, men för förskolepersonal kan det upplevas som väldigt 

dramatiskt och vara en påfrestande process (Olsson, 2011). Sundell & Colbiörnsen (1996) 

menar att skolpersonal hade små förväntningar på att en orosanmälan skulle gagna barnen, de 

upplevde mer att en anmälan skulle tillföra dem själva obehag genom den jobbiga process det 

kan tillföra. Flera författare (Flodin & Sundell, 1994: Hindberg, 2006: Svensson, 2013: 

Sundell & Colbiörnsen, 1996) menar att en betydande anledning till varför förskollärare inte 

anmäler är att de inte har tillräckligt stort förtroende för socialtjänsten. 

 

3.3 Förtroende för socialtjänsten 

Germundssons (2011) studie visar att lärare generellt sett har en negativ bild av 

socialsekreterare och att de är mer negativt inställda till socialsekreterare än vad 

socialsekreterare är till lärare. Han menar också att lärares associationer om socialsekreterare i 

större utsträckning handlar om strukturer och regelverk och därmed inte är lika tydligt 

sammanlänkade med personliga egenskaper. Det konstaterar att lärare i regel associerar till 

socialtjänsten som verksamhet snarare än till socialsekreterarna som personer. Sundell & 

Colbiörnsen (1996) visar att i de fall där det hade funnits ett samarbete mellan IFO och 

förskolan var hälften av pedagogerna missnöjda med samverkan. Den negativa inställningen 

samt missnöjet till socialtjänsten hade en koppling till bristen på fortlöpande kontakt och 

återkoppling efter att de hade gjort en orosanmälning vilket också påverkar samverkan mellan 

verksamheterna (Germundssons, 2011: Sundell & Colbiörnsen, 1996). Det visar sig att 

pedagoger som har fått återkoppling vid tidigare orosanmälningar har större förtroende för 

socialtjänsten. Förtroendet har sedan betydelse i avväganden om man gör en anmälan eller 

inte (Sundell & Colbiörnsen, 1996). 

 

Att få återkoppling från socialsekreterarna anses av förskolepersonal som ytterst angeläget 

(Lundgren & Persson, 2003). Som pedagog vill man veta att anmälan gav något resultat i 
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form av någon insats för att känna att det är meningsfullt att fortsätta anmäla 

missförhållanden. Olsson (2011) menar att många förskollärare ser avsaknaden av 

återkoppling från socialtjänsten när de har gjort en anmälan som ett problem. Det är till och 

med något som i förlängningen kan göra att man i framtiden inte anmäler sin oro (Egelund 

m.fl, 2007: Lundgren & Persson, 2003).  Orsaken till bristande återkoppling kan vara att 

socialtjänsten inte är har någon lagförd skyldighet att göra det, dessutom föreligger en 

sekretessgräns mellan förskola och socialtjänst vilket begränsar socialtjänstens tillåtelse att ge 

förskolan återkoppling (Olsson,2011).  Författaren menar att den socialsekreterare som inte 

vill återkoppla till förskolepersonalen har lagen på sin sida, men att den inställningen leder till 

problem både för barnet och för förtroendet till socialtjänsten. Socialtjänsten får bara 

diskutera uppgifter med förskolan som redan är kända för dem och även delge “ofarlig” 

information kombinerat med positiva uppgifter till anmälaren. 

 

Förtroendet för socialtjänsten påverkar samverkan mellan myndigheterna. Ett sätt att öka 

förtroendet och därmed anmälningsbenägenheten hos pedagogerna kan vara en förbättrad 

samverkan mellan socialtjänsten och förskola. Även om det finns undantag så menar Sundell 

& Colbiörnsen (1996) att de flesta undersökningar visar på att samverkan inte fungerar så väl 

som man önskar. Det bristande förtroendet riskerar att socialtjänsten aldrig får kännedom om 

de barn som finns i riskzon och att de därmed faller mellan stolarna. 

 

3.4 Samverkan 

Det finns få begrepp som har en sådan positiv klang som samverkan (Egelund m.fl, 2007). 

Samverkan är dock ett begrepp som inte bara väcker förhoppningar och förväntningar utan 

ibland även olust och rädsla. Många blandar ihop ordet samverkan med att samarbeta. 

Samarbeta gör vi dagligen med olika människor utan att egentligen reflektera över det. Att 

samverka innebär att vi tillsammans med andra, ofta människor från andra organisationer och 

med annan utbildningsbakgrund, arbetar mot ett gemensamt mål (Danermark, 2005: 

Danermark & Kullberg, 1999).  

 

Samtidigt är det väldigt svårt att definiera begreppet och resultaten blir inte alltid som 

förväntat (Sundell & Flodin, 1997). Samverkan innebär att de olika aktörerna förväntas 

behålla sin yrkeskompetens men de träffas kontinuerligt för att diskutera gemensamma frågor 

eller problem. Lundgren & Persson (2003) menar att samverkan är ett långt gånget samarbete 

som innefattar att förskola och socialtjänst har  

-          Gemensamma mål och syften 

-          Synliga kompetensgränser 

-          Gemensam syn på barnens behov  

 

Samverkan handlar i stort om att utveckla gynnsamma relationer mellan individer, något som 

ofta tar tid och kräver en del förutsättningar (Sundell & Colbiörnsen, 1999). Det finns en del 

faktorer som flera författare (Sundell & Flodin, 1994: Sundell & Flodin, 1997: Sundell & 

Colbiörnsen, 1996) tar upp vilka kan ses som förutsättningar för att förskolepersonalen ska 

vara mer tillfreds med samverkansarbetet tillsammans med socialtjänsten. En faktor är 

kunskapen om varandras organisation och arbetssätt. Något som visat sig vara ett mycket 
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effektivt sätt för att utveckla samverkan är att ha gemensam fortbildning mellan 

verksamheterna (Sundell & Colbiörnsen, 1996). Då får man inte bara chansen att lära om 

varandras arbetssätt och rutiner, utan man får också tillfälle att skapa en nära och personlig 

kontakt mellan varandra. Sundell & Flodin (1994) skriver i sin rapport att kunskaper kring 

varandras ansvarsområden, arbetsuppgifter och sekretessregler ökar kännedomen om 

varandras arbeten vilket bidrar till att känslan av rädsla inför att göra en orosanmälan 

avdramatiseras. Man kan även ha gemensamma utbildningsdagar vilket ger samma positiva 

effekter liksom gemensam fortbildning. När man “får ett ansikte” på varandra så blir det 

lättare att ha en fortgående kontakt mellan varandra. Josefsson (2007) menar att de som 

samverkar behöver tid att lära känna varandras verksamheter och få en förståelse för hur olika 

roller, värderingar och kunskaper kan kopplas till de problem som de ska lösa gemensamt. 

Begrepp, termer och andra uttryck inom varje organisation måste tydliggöras så att språket 

inte blir ett hinder för samverkan. Även hon förtydligar hur viktigt det är att man bygger upp 

ett förtroende så att man kan problematisera varandras synsätt och acceptera varandras olika 

kompetenser och perspektiv.  

 

Lundgren & Persson (2003) menar att en förutsättning för att ett samverkansarbete ska kunna 

genomföras är att de aktörer som samverkar har ett ungefärligt likartat sätt att förstå och tolka 

uppdraget som de samverkar mot. Riskerna är annars väldigt stora att det uppstår problem 

längs vägen. Det krävs också av förskola och socialtjänst att de har en gemensam bild av vad 

samverkan ska leda till, hur de ska tillvarata varandras kompetenser samt vilken insats som är 

bäst för barnet. Författarna menar att samverkan som idé inte ska ses som ett mål i sig och att 

man heller inte bör se samverkan som en metod för att nå det gemensamma målet. De menar 

att samverkan handlar om interaktionsprocesser som kan beskrivas som bryggan mellan det 

gemensamma målet och metoderna för att få till en insats. Eftersom förskola och socialtjänst 

tycks ha olika uppfattningar om samverkan så har de även olika förväntningar på vad som är 

syftet med deras samverkan (Sundell & Coibiörsen, 1996). Författarna menar att det är av vikt 

att reda ut vad aktörerna förväntar sig av varandra för att kunna skapa bättre förutsättningar 

för en god samverkan.  

 

Att arbeta professionsövergripande, som Lind m.fl, (1999) kallar det, innebär att alla aktörer 

ställer sin yrkeskompetens till förfogande för att tillsammans kunna arbeta mot ett gemensamt 

fastställt mål. De menar att de berörda från förskola och socialtjänst måste vara medvetna om 

sin egen och varandras funktion, resurser, kompetens, begränsningar och definierade 

uppgifter för att kunna etablera en välfungerande samverkan. Författarna menar också att det 

är avgörande för att de förväntningar som man har på varandra ska kunna vara realistiska. 

Förskola och socialtjänst har i uppgift att hjälpa och stödja utsatta barn till bättre 

uppväxtvillkor och ett större välbefinnande. Det gemensamma målet kan endast uppnås om 

verksamheterna erkänner den viktigaste parten, i detta fall barnen.  

 

När två verksamheter ska arbeta mot ett gemensamt mål är det en viktig förutsättning att 

samverkansparterna har en personlig kontakt med varandra (Lind m.fl, 1999). Deras relation 

får en stor betydelse hur samverkan utvecklar sig. Att skapa mötesplatser, ha regelbundna 

träffar och gemensam handledning är därför viktiga förutsättningar för samverkan (Sundell & 
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Flodin, 1997). Kvaliteten på kontakten när det kommer till aktörernas förmåga att förstå samt 

visa respekt och värme är mycket viktigt för samverkan. Författarna menar att det kan 

uppkomma samverkansproblem om medarbetarna inte känner varandra då det kan påverka att 

de inte känner tillit till varandra. Hindberg (2006) menar att det är viktigt att samverkan bidrar 

till kunskaper och erfarenheter om varandras arbetssätt då det kan leda till en förbättrad 

situation angående orosanmälningar. Då relationen och den personliga kontakten är så viktig 

för samverkan, så är det väldigt sårbart när organisationerna utsätts för personalförändringar 

eller omorganisationer (Sundell & Flodin, 1997).  

 

En annan möjlighet som författarna nämner är att förskola och socialtjänst kan ha gemensam 

handledning för att få insikt i varandras arbeten samt träffa varandra regelbundet för att kunna 

knyta den relation som de yrkesverksamma önskar (Sundell & Colbiörnsen, 1996). 

Författarna skriver också om samverkansgrupper som kan vara utformade på olika vis men 

där representanter från olika verksamheter träffas regelbundet för att diskutera olika frågor 

och problem. En annan variant är att det finns specifika kontaktpersoner utvalda för en 

förskola eller ett område som har den ansvariga kontakten med pedagogerna eller 

förskolecheferna. Kontaktpersonen kan man höra av sig till om man vill ha råd och stöd eller 

göra en orosanmälan. Sundell & Flodin (1997) skriver att när samverkan sker i mer 

strukturerade former, såsom fasta mötestider, gemensam fortbildning och samverkansgrupper, 

så tycks anmälningsbenägenheten och tillfredsställelsen med samverkan öka. De menar att när 

det finns tydliga rutiner och procedurer så kan man lägga fokus och energi på barnet som är i 

centrum för samverkan.  

 

Studier visar att samverkansarbetet ser ut att ha utvecklats positivt sedan 1994 (Sundell & 

Flodin, 1997: Lundgren & Persson, 2003). Den faktor som verkar ha störst betydelse för en 

välfungerande samverkan är kontinuitet i arbetet så att de olika yrkesutövarna lär känna 

varandra och får tilltro till varandra kompetenser (Lundgren & Persson, 2003). Detta kräver 

att man har fungerande rutiner och mötesplatser där man diskuterar problemen kring barns 

som far illa eller befinner sig i riskzon. Författarna visar resultat på att en stor majoritet anser 

att den höga arbetsbelastningen är den stora boven till varför samverkansarbetet är så svårt att 

få till stånd. Väldigt många anser även att det är av vikt att man som professionell får stöd av 

ledningen och sin chef.  

 

I offentliga organisationer regleras oftast ansvarsförhållanden genom olika lagar och 

förordningar (Egelund m.fl, 2007). När det kommer till samverkan saknas däremot färdiga 

rutiner och metoder vilket orsakar att gränsdragningar i faktorer som ekonomi, juridik och 

organisationskulturella faktorer ofta blir ett problem. Då skapas hinder för samverkan som 

flera författare (Lundgren & Persson, 2003: Sundell & Colbiörnsen, 1996) uttalar sig om.  

 

3.5 Sekretess och kommunikation 

Sekretessfrågan kan för många upplevas som ett hinder för att få till en god samverkan då 

förskola och socialtjänst inte ligger under samma sekretess (Lundgren & Persson, 2003: 

Sundell & Colbiörnsen, 1996). Socialtjänstens sekretess, som regleras i Offentlighets- och 

sekretesslagen (OSL) 26 kap, är sträng vilket gör att socialsekreterarna inte kan dela med sig 
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av all känd information till förskolepersonalen (Olsson, 2001). Huvudregeln är att uppgifter 

skyddas om det inte står klart att de kan röjas utan att barnet eller någon närstående lider men. 

Vad som är sekretessbelagt och inte, alltså information som man får delge och inte delge kan 

också vara svårt att veta (Sundell & Colbiörnsen, 1996). Även om sekretessreglerna tycks 

kunna försvåra samverkansarbetet så är det viktigt att förtydliga att sekretesslagstiftningen 

finns till skydd för den enskildes integritet (Lundgren & Persson, 2003). När samverkan sker 

utifrån SoL 5 kap 1 a § så måste alltid hänsyn tas till de sekretessregler som gäller (Olsson, 

2001).  

 

Ett bra sätt att kringgå sekretessen mellan socialtjänst och förskola är att fråga om 

vårdnadshavarnas tillåtelse att delge information till förskolechef samt pedagoger, detta kallar 

man samtycke. Man kan då återkoppla känslig information som kan vara av betydelse för 

förskolans kännedom (Olsson, 2001). Med ett samtycke kan socialtjänsten till och med få 

delge mycket känsliga uppgifter och för det mesta så ger föräldrarna samtycke om man bara 

frågar efter det. Störst chans att föräldrarna går med på att information får delges är om de vet 

att uppgifterna om barnet situation är viktig och behövs för förskolepersonalen. Lundgren & 

Persson (2003) menar att många har löst eventuella bekymmer med sekretessen genom att 

begära samtycke för att kunna häva eller i alla fall lätta på den. I deras studie visar det sig att 

de intervjupersonerna inte upplever sekretessen som ett avgörande hinder och att det inte har 

en stor betydelse för samverkan. Det är inte förrän när samtycke inte efterfrågas som 

sekretessen blir svår att hantera (Olsson, 2011).  

 

Lind m.fl, (1999) menar att oavsett lagar och rutiner så är ett bra förhållningssätt att inte gå 

bakom vårdnadshavarnas rygg. Att samarbeta med dem, och även samverkan mellan förskola 

och socialtjänst blir mycket lättare när alla spelar med öppna kort. När man utnyttjar 

tystnadsplikten till fullo så skapas frustration och misstänksamhet. 

 

Olsson (2011) beskriver även att sekretessen inte utgör något hinder om samverkanspartnerna 

utbyter information i avidentifierad form. Utan att nämna några namn så kan man fråga om 

råd och ringa till socialtjänsten för att få konsultation vilket är ett bra sätt för att få stöd eller 

hjälp i hur man ska gå tillväga i situationen. Socialtjänsten kan även i några fall ge råd till 

personalen på förskolan utan vårdnadshavarnas samtycke ifall dessa råd inte drabbar 

vårdnadshavare eller barnet negativt. 
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4. Metod 
 

4.1 Datainsamlingsmetod 

Metodinstrumentet som studien baseras på är kvalitativa intervjuer som valdes utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Kvalitativ forskning kan användas då man vill uppfatta en 

social verklighet och vad som händer då man intervjuar (Bryman, 2011). I denna 

undersökning har semistrukturerade intervjuer använts som datainsamlingsmetod för att få 

svar på frågeställningarna och därmed besvara syftet. Till hjälp för intervjuerna skapades en 

intervjuguide (se bilaga 1) som sedan var utgångspunkten i samtliga intervjuer. Med det 

innebär, enligt Bryman, (2011) att man har en lista över teman som ska beröras och sedan har 

intervjupersonen utrymme att utforma svaren på sitt sätt. Det fanns två övergripande teman i 

intervjuguiden, dessa var orosanmälan och samverkan. Utifrån dem skapades frågor som 

kunde ställas till både förskolechefer och pedagoger. Frågorna ställdes inte i någon specifik 

ordning och frågor som inte fanns med i intervjuguiden ställdes också som följdfrågor när 

något skulle klargöras under intervjuerna. Detta betonar Bryman (2011) är något som ofta 

förekommer under semistrukturerade intervjuer som utförs med en intervjuguide.  

 

4.2 Urval  

Denna studie omfattar tre kommunala förskolor i en mellanstor kommun i Sverige. Det har 

hållits intervjuer med totalt sju personer som arbetar inom förskolans verksamhet. Tre av 

dessa är förskolechefer och de resterande är förskolepedagoger som arbetar nära barnen. 

Anledningen till att både pedagoger och chefer intervjuas är för att få en så bred beskrivning 

som möjligt av deras olika upplevelser. En av pedagogerna var också utbildad specialpedagog 

och en annan utbildad socionom, resterande intervjupersoner var utbildade förskollärare. 

Gemensamt var att de alla nuvarande arbetar som pedagoger inom förskolan. Ålder eller kön 

är inget som har tagits hänsyn till i studien då det inte ansågs relevant för resultatet. Urvalet 

har skett genom ett så kallad bekvämlighetsurval (Bryman, 2011) vilket innebär att forskarna 

själva har kontaktat förskolechefer och frågat dem om de kan och vill medverka i studien. 

Förskolecheferna har sedan tillfrågat personal och de som ville vara med fick själva ta 

kontakt. De förskolor som kontaktades tillfrågades hur mycket erfarenhet de hade i kontakt 

med socialtjänsten. De förskolor som hade lite erfarenhet med socialtjänsten valdes bort 

medan de som hade mycket kontakt tillfrågades att delta i studien. Detta för att få ett brett 

urval av material till studien.  

 

4.3 Genomförande  

Kontakt togs med intervjupersonerna via telefon, detta genom att ringa förskolechefer på ett 

antal olika förskolor inom kommunen och förklara syftet med undersökningen. Om 

förskolechefen tackade ja till att medverka ombads denne också att prata med sin personal och 

se om det fanns pedagoger som ville vara med från den förskola/förskolor hen var chef 

för.  Därefter skickades ett informationsbrev (se bilaga 2) till dem som de kunde läsa igenom 

själva samt vidarebefordra till personalen. Efter att intervjupersonerna hade gett sitt 

godkännande bokades datum, tid och plats in för intervjuerna. Några intervjuer har gjorts med 
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båda författarnas medverkan och några enskilt för att därigenom effektivisera processen av 

datainsamlingen.  

 

Samtliga intervjuer tog mellan 30–40 minuter och spelades in med hjälp av ljudupptagning. 

Intervjuerna transkriberades sedan i största möjliga mån ordagrant. Genom att göra på det 

sättet underlättas enligt Bryman (2011) arbetet med att bearbeta resultatet på ett effektivt och 

bra sätt. Bryman (2011) menar att fördelen med att transkribera ett material istället för att 

anteckna under intervjun är att man får med allt som intervjupersonen säger, man bibehåller 

personens ordalag och uttryckssätt. I denna studie transkriberades intervjuerna kontinuerligt 

under datainsamlingsprocessen och inte efter att alla var gjorda. Bryman (2011) menar att 

genom att göra på det sättet blir man mer medveten om olika teman som dyker upp under 

intervjuerna som man då kan använda sig av i de som återstår att utföra. Frågorna kunde då 

justeras och anpassas inför resterande intervjuer.  

 

4.4 Analysmetod  

Valet av analysmetod i denna undersökning är tematisering. Bryman (2011) menar att 

metoden är bland de vanligaste metoderna inom kvalitativ forskning för att analysera 

dokument. Det inkluderar ett sökande efter ett underliggande tema och dessa teman illustreras 

ofta i korta citat. Efter att alla intervjuer var gjorda och transkriberade lästes de igenom ett 

flertal gånger för att få en känsla för helheten. Materialet kodades sedan som innebär att man 

plockar ut fraser och meningar som är relevanta för frågeställningen, de kallas för 

meningsbärande enheter (Bryman, 2011). Koderna som hade ett liknande innehåll bildade 

sedan 4 kategorier som gynnade ut i ett gemensamt tema (se bilaga 3). Bryman (2011) menar 

att temat är den röda tråden i resultatet, något som återkommer i samtliga kategorier. Den 

manifesta nivån, alltså det som direkt uttrycks i texten presenteras i kategorier. Den latenta 

nivån som innebär att man gör en tolkning av textens innebörd presenteras i temat (Bryman, 

2011). 

 

4.5 Forskningsetiska överväganden  

Inom svensk forskning finns det fyra allmänna huvudkrav som forskare ska förhålla sig till. I 

enlighet med samtyckeskravet- och informationskravet har deltagarna i studien informerats 

om syftet med studien, att det är frivilligt att delta samt att de kan avböja sin medverkan när 

de vill (Vetenskapsrådet, 2002). Enligt konfidentialitetskravet har personerna blivit 

informerade om att de är anonyma på det viset att inga namn eller förskolor kommer att 

nämnas i arbetet. De blev även underrättade om att ingen obehörig har tillgång till det 

insamlade datamaterialet och att det med största möjliga mån behandlas med konfidentialitet. 

Enligt nyttjandekravet fick de även information om att undersökningen kommer att publiceras 

och att materialet endast används i forskningssyfte. Intervjupersonerna blev informerade om 

detta både på telefon och innan intervjun samt genom informationsbrevet där det fanns 

skriftligt så att de kunde läsa igenom det ifall de hade ytterligare funderingar eller att de inte 

hade uppfattat över telefonen. På informationsbrevet fanns även kontaktuppgifter till 

forskarna så deltagarna kunde kontakta för vidare funderingar eller för att avbryta sin 

medverkan i undersökningen (Vetenskapsrådet, 2002).  
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4.6 Resultatets trovärdighet  

Inom forskning är det enligt Kvale & Brinkmann (2014) vanligt att använda sig av reliabilitet 

och validitet för att undersöka studiens trovärdighet och tillförlitlighet. Validiteten beskriver 

om studien undersöker det den avser att undersöka. Valet av deltagare till undersökningen 

stämmer väl överens med syftet som var att undersöka förskolepersonals samt förskolechefers 

upplevelser av samverkan mellan förskola och socialtjänst. Det som var av avsikt att studera, 

har blivit undersökt och resultatet som framkom i intervjuerna är väl användbart inom denna 

undersökning. 

 

Reliabiliteten undersöker enligt Kvale & Brinkmann (2014) om studien skulle få samma 

resultat om den utfördes igen. Denna studie har inte genomförts för att skapa en generell 

kunskap om situationen i kommunen, utan mer för att fördjupa kännedomen och 

förutsättningarna för samverkan. I de fall där information kan jämföras från tidigare studier 

ger det en liknande bild vilket ökar reliabiliteten. Resultatet hade kunnat bli annorlunda om 

andra förskolor med mindre kontakt med socialtjänsten hade medverkat eftersom de som 

deltog i denna hade en liknande uppfattning. Även det faktum att de som deltog i studien var 

från samma kommun och en del också från samma område inom kommunen kan ha påverkat 

resultatet då deras erfarenheter, och även intervjusvar kan ha kommit att likna varandra till 

större del än om en mer spridd grupp hade valts. (Kvale & Brinkmann, 2014).  

 

Gällande studiens generaliserbarhet bör resultaten diskuteras hur de kan överföras till 

liknande situationer (Kvale & Brinkmann, 2014). Resultatet i denna studie kan man inte kalla 

för absolut verkligheten, enligt Bryman (2011) är kvalitativ forskning svår att generalisera 

utöver den miljö där undersökningen är gjord. Urvalet i studien är inte särskilt stort vilket 

också kan ha sin påverkan, hade fler personer intervjuats hade man till en större mån kunnat 

överföra resultaten till en större miljö. Denna studie kan eventuellt vara generaliserbar i den 

mån att studiens resultat går att överföras till liknande situationer inom samma miljö.  

 

4.7 Insamling av litteratur  

När väl litteratursökningen var igång och en del nyckelbegrepp var identifierade som bidrog 

till att avgränsa det valda forskningsområdet, söktes Umeå universitetsbibliotekets sökmotor 

samt Google schoolar igenom över publicerade verk som beskrev vad som redan gjorts på 

området (Bryman, 2011). De sökord som användes var, samverkan, upplevelser, förtroende, 

tillit, socialtjänsten och förskola. En annan stor hjälp till litteraturinsamlingen var 

Universitetsbiblioteket där många användbara böcker fanns tillgängliga. Kunskapsöversikten i 

denna studie vilar på tryckta böcker, vetenskapliga artiklar och rapporter. Lagar, förarbeten, 

propositioner och riktlinjer stödjer också studiens utgångspunkt.  
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5. Resultat 
I detta avsnitt presenteras det resultat som har framkommit utifrån den data som har 

samlats in. Utifrån studiens syfte och frågeställningar samt svaren från intervjuerna har fyra 

kategorier formulerats som sedan gynnar ut i ett gemensamt tema. Intervjupersonerna 

kommer att benämnas som pedagoger, förskolepersonal och förskolechefer. Citaten kommer 

inte att hänvisas till särskild intervjuperson då det inte anses ha relevans i studien samt för att 

citaten inte ska kunna kopplas till specifik person.  

 

5.1. Förskolepersonals erfarenheter och förväntningar på socialtjänsten 

Det råder en del delade meningar bland intervjupersonerna kring hur de upplever 

socialtjänsten och socialsekreterare. De flesta har en generellt positiv bild men det beror 

mycket på handläggare och hur tät kontakt de har med socialtjänsten. En del av 

intervjupersonerna anser också att det är person- och situationsbundet då de menar att vissa 

passar bättre för sitt arbete än andra. De understryker att det är något som förekommer inom 

alla yrken men att det blir märkbart när man arbetar med och möter människor. De känner att 

egenskaper som empati, förståelse och ett gott bemötande är betydelsefullt för en 

socialsekreterare. 

 

En förskolechef beskriver vad som utmärker ett gott bemötande och hur hen förväntar sig att 

pedagoger ska bli bemötta när de tar kontakt med socialtjänsten: 

 

“Men det är just när jag känner mig bemött i det här och att de har en förståelse för att det 

här är jobbigt för mig. Du som handläggare och socialsekreterare hanterar det här dagligen 

men för mig och för oss som jobbar här så är det väldigt jobbigt. Och det är viktigt för mig att 

bli respektfullt bemött i det och liksom få en känsla av förståelse för det.” 

 

Samtliga intervjupersoner uttrycker att de till största del har positiva upplevelser i kontakten 

med socialtjänsten och de beskriver sig ha förtroende för socialsekreterarnas bedömningar. De 

känner att det finns en väl fungerande samverkan och att de beundrar socialsekreterarnas 

arbete. De visar på en stor förståelse av den arbetsbörda som socialsekreterare har men 

understryker ändå hur viktigt det är att socialsekreterarna tar orosanmälningarna på allvar och 

inte väntar för länge med att kontakta dem.  

 

“Att jobba på socialtjänsten är ett otroligt tufft jobb och överlag gör de flesta ett fantastiskt 

jobb. Det jag kan känna är väl den här byråkratikänslan som finns. Att det är så många 

hinder att överbrygga. Det är klart att vårt jobb skulle bli oändligt mycket svårare om inte 

socialtjänsten fanns, de är ett stöd i vårt arbete och att hantera barn och familjer som har det 

tufft av olika anledningar. Det är ju en instans som måste finnas.” 

 

Samtidigt så har pedagogerna och cheferna erfarenheter från situationer då deras upplevelser 

inte har varit lika bra. Exempel på detta är när socialsekreterarna inte har tagit anmälningarna 

på allvar eller då kommunikationen mellan verksamheterna har varit bristfällig. Två 

oberoende intervjupersoner beskriver situationer där de under möten tillsammans med 

socialsekreterare och familjer har fått agera samtalsledare. De menar att de fick förklara syftet 
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med mötet för föräldrarna samt hålla i stora delar av samtalet. De anser att detta är 

socialtjänstens roll eftersom det var dem som hade kallat till mötet. Ett annat fall som en 

pedagog berättar om är då det saknades kommunikation och förståelse för pedagogernas 

situation vid ett omhändertagande. Hen menar att det påverkar förtroendet och erfarenheten 

av socialtjänsten på ett negativt sätt.  

 

“I ett fall så var det en pappa som hade blivit anmäld för misshandel på sin fru, och helt 

plötsligt så försvann barnet och mamman härifrån. Och vi visste ingenting, också kom 

pappan hit och sa att socialen hade tagit dom till något boende och hatt han inte fick prata 

med sin fru eller sina barn. Och vi visste ju ingenting, det kan faktiskt vara bra att veta” 

 

Gemensamt för många när det kommer till förväntningar från förskolepersonalen är en önskan 

om att socialtjänsten ska ta deras oro på allvar och lita på pedagogernas bedömning efter att 

de har gjort en anmälan. De menar att orosanmälningar inte är något som de gör förhastat utan 

vilar på en god grund. Därför önskar främst pedagogerna att socialsekreterarna tar deras oro 

på allvar samt att socialsekreterarna visar personligt engagemang och förståelse.  

 

“Dom ska känna tilltro till att vi gör rätta bedömningar, vi ringer ju inte i onödan eller 

skickar in orosanmälningar. Man ska ju anmäla vid minsta misstanke, självklart. Men det är 

ju inte någonting man gör ogenomtänkt” 

 

“Respekten för att vår oro för barnet är reell, det tror jag är det viktigaste. Då vill jag ha sagt 

också att det oftast är så. Vi får den respekten men att det är viktigt. “ 

 

Intervjupersonerna fick frågan om vad de har för förväntningar på socialsekreterarna och flera 

pedagoger och chefer har en samstämmig bild. Till exempel betonas vikten av återkoppling i 

många av svaren. Pedagogerna belyser hur viktigt det är med återkoppling för att de ska 

kunna lämna ifrån sig sin oro. Många menar att det tar bort mycket frustration och energi 

genom att få veta att deras anmälan leder någonstans och att det kan underlätta deras arbete. 

De menar att den energin som går åt till att gå omkring i ovisshet skulle kunna läggas på annat 

inom det pedagogiska arbetet. De anser också att det är lättare att möta föräldrarna och barnen 

dagligen om de i en viss mån vet vad som händer och därmed kunna vara mentalt förberedd 

på eventuella reaktioner från föräldrarnas sida. En pedagog uttrycker att en bra utgångspunkt 

är att socialsekreterarna reflekterar över vad som kan vara bra för förskolepersonalen att veta 

för att på bästa sätt hjälpa barnen och föräldrarna i deras situation. Det förekommer däremot 

en del skilda åsikter om hur mycket återkoppling förskolepersonalen vill ha. Vissa känner sig 

nöjda med att veta att en socialsekreterare har fått anmälan på sitt bort och tagit tag i det 

medan andra vill veta mer om vad som händer och görs kring barnet.   

 

“Vissa har verkligen förståelse för att det är viktigt för oss och dom ringer och berättar. De 

kan berätta att de inte får säga vart dom är men att de är hos en familj som är jättebra och de 

är glada och har det bra och att de inte kommer tillbaka. Det är jätteviktigt för oss att få veta, 

och inte minst för deras små kompisar som frågar efter dom och undrar vars dom är och när 

de kommer.” 
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“När jag gör en anmälan så vill ju jag att de ska kontakta oss direkt, för jag kanske vill prata 

om något som har hänt och så sen att man kan ha den här dialogen med varandra och kunna 

samtala med varandra och ha en kontinuerlig kontakt. Och att det finns tid för det.”  

 

Några av intervjupersonerna delar uppfattningen att socialsekreterare inte har samma kunskap 

om barn som förskollärare. De anser att socialsekreterare ser mer till lagar och regler och inte 

alltid ser barnet som en människa, utan som ett namn på ett papper. Andra menar också att 

socialtjänsten mer ser till hela familjen och till föräldrarna snarare än till barnet som är 

pedagogernas huvudfokus. 

 

“De har inte kunskap om barns behov på samma sätt som vi har. De har inte den djuplodande 

insikten i barns utveckling som en förskollärare har. Utan dom har ju mera lagar och 

paragrafer och så vidare. Det är ju också personbundet, hur engagerad man är och hur 

empatiskt lagd man är som socialsekreterare. Jag tycker att en del som man har mött förut, 

har varit lite distanserad och svala fast det är så allvarligt och handlar om barn som far illa. 

Det är som att dom skriver om ett litet objekt, inte som en liten människa.” 

 

Däremot är alla intervjupersoner eniga om att de har en liknande syn på barnens behov och 

vad de behöver för slags insatser för att få den hjälp de är i behov av. De menar att barnsyn är 

en djupinrotad syn som de flesta som arbetar med barn är överens om.  

 

5.2. Personlig kontakt 

Något som återkommer under alla intervjuer är hur betydelsefullt det är att ha en personlig 

kontakt med socialsekreterarna. Förskolepersonalen önskar att socialsekreterarna skulle 

komma ut och besöka förskolan mer och visa upp sig då det skulle förbättra deras relation. De 

upplever att det är betydelsefullt att få ett namn och helst även ett ansikte på den handläggaren 

som har ansvar över ärendet. Många anser att det är lättare att veta vart de ska vända sig vid 

funderingar och konsultation kring barn och orosanmälningar. Att göra en anmälan kan 

upplevas som jobbigt och de intervjupersoner som känner att de har en nära kontakt med 

socialsekreterarna upplever att de har ett större förtroende till socialtjänsten. En pedagog 

menar att socialsekreterarna skulle tjäna på att skapa en lite mer nära kontakt till 

förskolepersonalen genom att komma ut och visa sig någon gång för att öka förtroende och 

förbättra samverkan.  

 

“Då fick vi liksom träffas lite, man fick ett ansikte och visste att det är dig jag ringer om det 

är någonting, det är du som hör hit. Att man har en lite mer personlig kontakt, för då är det 

lättare att ringa och rådgöra också. Men då ska det vara någon som man känner till lite 

grann, så man får större förtroende och öppenhet tror jag.“ 

 

Personal på två av tre förskolor beskriver hur de tidigare har haft en kontaktperson som var 

knuten till deras förskola vilken även besökte förskolan personligen. Personalen upplever 

detta som bra och något som de önskar fanns kvar eftersom det underlättar för personalen att 
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veta vem som svarar i telefonen, vem personen är och vad de har för slags relation till 

varandra. 

 

“Ett tag hade vi en kontaktperson som var knuten till vår förskola och det var väldigt bra. 

Men så är det inte nu. Jag tyckte det var jättebra när vi hade en person som vi kunde vända 

oss till som vi visste vem hon var, hon var här och presenterade sig. Det var jättebra!” 

 

Pedagogerna tillfrågades också om vilka råd de skulle ge oss som snart är färdigutbildade 

socionomer när det gäller kontakten med förskolan. Vikten av en nära relation och 

kontinuerlig kontakt var svaret som uppkom på flertalet intervjuer då förskolepersonalen 

anser att det underlättar samverkan. Många anger också vikten av ett respektfullt bemötande, 

att man lyssnar och tar in det förskolepersonalen säger. Att vara tillgänglig genom att svara i 

telefonen och framföra att de kan ringa om de är något eller om de har några funderingar 

känns betydelsefullt för förtroendet och en god samverkan.  

 

“Jag tror ni skulle tjäna på att som sagt försöka skapa en lite mer nära kontakt till 

pedagogerna. Eller det behöver inte vara till alla pedagoger, det kan vara en huvudansvarig 

på varje avdelning, eller ett par tre stycken per hus, så att det finns några som sköter 

kontakten om det är något speciellt. Och inte bara chefen, chef i all ära men dom är inte 

bland barnen på det viset och ser ju inte det vi ser.” 

 

5.3. Faktorer som underlättar och försvårar samverkan 

Under intervjuerna har det framkommit en del förutsättningar som krävs för att en god 

samverkan ska kunna komma till stånd mellan förskola och socialtjänst. En av pedagogerna 

uttrycker hur orosanmälningar inte är någon stor del av deras arbete, men att det är den del 

som är mest energikrävande. Många av pedagogerna uttrycker därför en önskan om att få mer 

kunskap om socialtjänstens arbete. Att veta hur processen ser ut efter att de har gjort en 

orosanmälan och hur stegen brukar gå till skulle kunna bidra till en större förståelse och 

mindre frustration. När de får frågan om hur de skulle kunna få mer information och kunskap 

menar många att kvällsföreläsningar eller informationsträffar med socialtjänsten skulle vara 

ett bra sätt. Intervjupersonerna har dock olika erfarenheter kring erbjudanden om att delta i 

föreläsningar. En del menar att de blir erbjuden någon gång per år medan andra inte delar 

samma uppfattning, däremot har majoriteten en vilja att veta mer inom detta område.  

 

“Min ingång är alltid att ju mer vi kan och vet om saker desto mindre energi går det åt. Så 

jag tror absolut att det skulle vara bra att få mer insyn i och förståelse för hur 

socialsekreterarna arbetar. Jag tänker att då behöver vi inte lägga mer energi på varför de 

gör vissa saker, vad de gör och varför det inte händer något och så vidare.”  

 

“Att man regelbundet kommer ut till förskolan, visa upp sig att här är jag, jag jobbar här. 

Man kanske kan ha någon informationskväll, prata om sekretess, orosanmälan, hur man går 

tillväga, vilka tecken man kan titta på om ett barn inte har det bra med mera. Lite fortbildning 

eller vad jag ska säga, det hade inte varit helt fel.”  
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Något som samtliga intervjupersoner ser som ett hinder är sekretesslagstiftningen eftersom 

socialtjänsten inte kan delge känsliga uppgifter till förskolepersonalen. Intervjupersonerna 

menar att det vore enklare att samarbeta om sekretessen inte fanns. Någon uttrycker också att 

fler barn skulle kunna få hjälp om förskola och socialtjänst låg under samma 

sekretesslagstiftning. De flesta uttrycker sin förståelse för varför den finns och att den är till 

för att skydda barnet och familjen, men att det försvårar arbetet att samverka kring och 

därmed hjälpa barn som far illa.  

 

”Jag tänker ju först och främst att lagstiftningen det är ju ett hinder, jag ser det mest som ett 

hinder. Den är ju gjord för att skydda självklart men det känns som att den skapar det största 

hindret. Och jag tänker också arbetsbörda är väl också ett hinder till samverkan och då 

tänker jag både för förskolans del och soc-delen, att blir lätt att hasta igenom för att det finns 

så mycket annat att göra. Och det tänker jag kan vara från båda sidor. Och okunskap kan ju 

också vara ett hinder i samverkan. Att vi inte har kunskap om hur det fungerar.“ 

 

5.4 Samverkan mellan förskola och socialtjänst 

Flertalet pedagoger tycker att syftet med samverkan är att arbeta för barnens bästa, att barnen 

ska få det bra och att man drar mot samma mål. Att förskola och socialtjänst ska hjälpa 

varandra för att familjen ska få det stöd och den hjälp de behöver. Under intervjuerna fick alla 

intervjupersoner frågan om vad de anser är syftet med samverkan. Följande citat är två av 

svaren som även överensstämmer väl med de resterande svar som framkom.  

 

“Att vi ska hjälpas åt så att barnen ska kunna ha det bättre, att vi kan prata med varandra om 

vad som händer och vad vi kan göra för familjen, för att barnen ska ha det bra. Att vi kan ha 

den samverkan så att vi kan hjälpa varandra, så att vi kan hjälpa socialtjänsten och de oss.  

 

“Att hela tiden tänka på barnets bästa, familjens bästa. Och då behövs ju ibland samverkan.“ 

 

En del av intervjupersonerna uttrycker också att det är viktigt att det inte är för långt mellan 

verksamheterna, med det menar dem att det inte ska kännas som ett så stort steg att kontakta 

socialtjänsten. Man ska kunna ringa och rådfråga även om det inte är på tal om just 

orosanmälningar. De menar att det kan uppkomma situationer där en orosanmälan inte är 

aktuell men man kan behöva råd om hur man kan gå tillväga för att hjälpa barnet på andra 

sätt. Alla pedagoger i studien har dock inte vetskap om att möjligheten att kunna ringa 

anonymt och avidentifierat till socialtjänsten finns.  

 

“Många är rädda för att göra en anmälan och för att ringa till socialtjänsten för det blir så 

stort.” 

 

Även om alla är relativt nöjda med samverkan med socialtjänsten så var det en pedagog som 

särskilt uttryckte att den är långt ifrån hur hen önskar att samverkan såg ut. Detta eftersom 

hen upplever att det är så uppenbart att samverkan bara sker när de har gjort en orosanmälan. 

Hen önskar att man kunde ha en mer kontinuerlig kontakt och inte bara när något redan har 
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hänt. Som tidigare beskrivit är alla intervjupersoner överens om att de vill ha gemensamma 

informationsträffar med socialtjänsten. De andra pedagogerna och cheferna var också överens 

om att de endast har kontakt med socialtjänsten när det gäller orosanmälningar alternativt om 

någon annan gjort en orosanmälan och de blir inkopplade för att ge information om barnen.  

 

”Eller när inte vi har gjort en orosanmälan så har socialtjänsten ringt upp oss för att de har 

fått in en anmälan från någon annan närstående. Då blir vi kontaktade av socialtjänsten och 

vi vet ingenting. Så det har jag haft, den kontakten utan att jag har gjort en anmälan, och då 

har vi inte vetat någonting. Och en sådan gång önskar man ju att socialtjänsten kan fråga oss 

också men där är det också tystnadsplikt men man önskar att de skulle kunna ställa vissa 

frågor som vi kunde svara på. Men då kan vi bara få ett brev att de har fått orosanmälan men 

inget mer, vi vet inte vad som har hänt. Utan vi får svara på frågor skriftligt oh skicka in.” 

 

Något som flertalet av intervjupersonerna uppmärksammade oss om var det nya 

samverkansteamet, Hälsa, lärande och trygghet (HLT), som syftar till att skapa en 

kontinuerlig kontakt mellan förskola, skola, socialtjänst och BVC. På dessa möten som sker 

två gånger per termin kan man anonymt lyfta ärenden och situationer och få råd och stöd samt 

öppna upp sekretessen genom föräldrars godkännande. Flertalet av intervjupersonerna såg 

HLT som något mycket positivt, som en utveckling i rätt riktning. De anser att samverkan blir 

på ett annat sätt genom att ha dessa möten, att få möta varandra samt få en förståelse för 

varandras arbete. Det föreligger däremot skilda kunskaper om HLT mellan cheferna samt 

pedagoger då det främst är cheferna som medverkan i dessa möten. Vissa pedagoger uttrycker 

att de saknar den regelbundna kontakten och utbytet av varandras kompetens.  

 

“Det har man känt en oerhörd frustration med i många år innan HLT kom till, att vi inte får 

säga någonting och inte dom heller., Det är så stängt och det hjälper inte den här familjen 

och inte barnet heller. På ett HLT- möte kan alla liksom prata fritt, om vad man har sett på 

BVC, vad man har sett på skolan eller förskolan. Då skapas en helhetsbild som gör att alla 

kan hjälpa barnet på ett bättre sätt. Det är en fantastisk bra grej att dom har kommit på det, 

att få till sådana möten. “ 

 

“Jag känner att HLT är the shit. Det är verkligen jättebra. Om man nu får föräldrarnas 

godkännande, men även om man lyfter ett ärende anonymt så får man ju stöd och hjälp och 

alla professioners olika input. Man blir ju stärkt tillsammans, och klokare när man slår sina 

huvuden ihop än när man sitter själv på kammaren. Så det tycker jag är det bästa” 

 

5.5 Sammanfattning - Tema 

Det som återkommer i samtliga kategorier är vikten av att ha en nära relation mellan 

förskolepersonalen och socialsekreterare vilket även är resultatets tema. Med nära relation 

menas här att de yrkesverksamma känner varandra väl och vet vart de har varandra, att de 

träffas kontinuerligt samt att de visar varandra respekt och ett bra bemötande. En nära relation 

går hand i hand med förtroende, förståelse för den andres arbete, kontakt och positiva 

upplevelser. Många av pedagogerna och cheferna som deltog i undersökningen menar också 

att relationen är en viktig grund för att samverkan ska fungera som man önskar. Den enkla 
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principen att ha ett ansikte eller ett namn på vem man ska vända sig till samt att ha en relation 

till den som är handläggare, leder till att förskolepersonalen känner förtroende för och lättare 

tar kontakt med socialtjänsten.  

 

I det nya samverkansteamet Hälsa, Lärande och Trygghet (HLT) som har funnits i några år 

inom kommunen där studien är genomförd får de möjlighet till just detta. Det framkom i 

materialet att just en sådan grupp har varit önskvärd under en lång tid. De som har medverkat 

i ett HLT-möte och har en kontinuerlig kontakt med socialtjänsten har därmed fått en närmare 

relation. Detta har bidragit till att de har förståelse för deras arbete och möjlighet till att utbyta 

kunskaper och erfarenheter.  

 

“Det är viktigt det här med att ha en nära relation, att man vill väl. Det vill väl alla men att 

man skapar en relation, för så har jag känt med socialsekreterarna som det har fungerat med. 

Att de lyssnar och tar in det vi säger och säger att vi kan ringa när det är någonting. Att det 

inte blir ett för stort steg, utan att skapa en relation med den som har hand om det. Så att man 

vet att det är den här personen som svarar.” 

 

Som avslutning på samtliga intervjuer tillfrågades intervjupersonerna om vilka råd de hade till 

oss som snart är examinerade socionomer. Det mest frekventa svaret var just vikten av 

kontinuerlig kontakt samt att ha en nära relation till förskolan. Genom att finnas tillgänglig, 

komma ut till förskolan och visa på en vilja att skapa en relation.  

6. Analys och diskussion  
I detta avsnitt presenteras resultatdiskussionen som knyter samman studien och analyseras 

utifrån den tidigare forskningen. Syftet med studien var att undersöka förskolepersonals 

upplevelser av samverkan mellan förskola och socialtjänst. Övergripande så har samtliga 

pedagoger och förskolechefer en mer positiv bild av socialtjänsten än vad vi hade förväntat 

oss. Utifrån den forskning som finns och den generellt negativa uppfattning samhället har om 

socialtjänsten gick vi in med inställningen att resultatet skulle bli av en mer negativ ton. 

Utifrån detta anser vi att samverkan och synen på socialtjänsten har utvecklats i rätt riktning. 

Vi upplever att studiens syfte är uppnått då vi har fått en tydlig bild av pedagogernas samt 

chefernas erfarenheter och upplevelser. Nedan presenteras studiens två frågeställningar som 

diskuteras hur de har besvarats samt kopplas till kunskapsöversikten.  

 

Samtliga intervjupersoner har erfarenheter i form av att kontakt med socialtjänsten. 

Förskolepersonalen menar att orosanmälningar inte är en stor del av deras arbete, men att det 

för många upplevs som den mest energikrävande. Olsson (2011) menar att det för 

socialsekreterare är vardagligt arbete men för förskolepersonal upplevs detta som en jobbig 

process som leder till mycket frustration. Utifrån intervjuerna kan vi förstå att arbetet är 

påfrestande vilket gör att det är extra viktigt att det finns en fungerande kontakt mellan 

verksamheterna för att förskolepersonalen ska känna ett förtroende för socialtjänsten. För att 

det ska fungera så är det viktigt för pedagogerna att socialsekreterarna tar oron på allvar, 

därefter tar kontakt med förskolepersonalen när en anmälan har gjorts. Vi tänker att om 

socialsekreterarna har förståelse för och sätter sig in i att pedagogerna tycker att det är jobbigt 
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vid en anmälan så är det lättare för socialsekreterarna att bemöta dem och hantera processen 

utifrån de förväntningar som förskolepersonalen har.  

 

Tillgänglighet är ett begrepp som återkommer under intervjuerna vilket pedagogerna anser 

vara betydelsefullt. Vi tänker att ett bra sätt är att socialsekreterarna på mottagningsenheten 

alltid anger handläggarens namn och telefonnummer. Att en liten mening som “ring om det är 

något ni funderar över” kan skapa en öppenhet och trygghet för förskolepersonalen. 

Intervjupersonerna har full förståelse för socialsekreterarnas tidspressade scheman och att de 

inte alltid kan ta emot deras samtal men att det är värdefullt om de ringer tillbaka när de får 

möjlighet.  

 

Samtliga intervjupersoner belyser vikten av att få återkoppling för att kunna veta att någon 

annan har tagit över ansvaret samt veta att något händer med den anmälan som är gjord. 

Återkoppling är något som (Egelund m.fl, 2007: Germundsson, 2011:  Lundgren & Persson, 

2003: Sundell & Colbiörnsen, 1996) lägger stor vikt vid och menar också att det är en stor del 

för att samverkan ska kunna fungera. Är återkopplingen bristande eller obefintlig påverkar det 

framtida förutsättningar för att göra en orosanmälan (Egelund m.fl, 2007: Sundell & 

Colbiörnsen, 1996). I resultatet i denna studie var vikten av återkoppling något som framkom 

tydligt från personalen, men något som intervjupersonerna också tycker att de oftast får. 

Resultatet visar också att de som har störst förtroende för socialtjänsten var just de som har 

fått återkoppling och en bra kontakt med ansvariga socialsekreterare.  

 

Olsson (2011) menar att det inte finns någon skyldighet att återkoppla men att det skapar 

problem i relationen mellan verksamheterna om man inte gör det. Ytterligare en faktor som 

kom fram i samtliga intervjuer var sekretessen som ett hinder mellan förskola och socialtjänst. 

De flesta upplever det som ett problem att inte kunna delge information från socialtjänst till 

förskola vilket även Lundgren & Persson (2003) samt Sundell & Colbiörnsen, (1996) 

understryker. Personalen menar att de inte vill veta av nyfikenhet utan för att kunna möta och 

hjälpa familjen och främst barnet. De flesta känner att de inte vill veta allt, men att man vill ha 

en återkoppling till om utredning har startat och om den har lett till något. Något som inte 

kräver allt för mycket tid och som socialsekreterarna faktiskt kan ha i åtanke att ha som rutin, 

är att alltid ringa förskolan när de har fått anmälan på sitt bord för att bekräfta för personalen 

att det går framåt samt att höra om pedagogerna har något de vill tillägga. Eftersom 

återkoppling är en viktig förutsättning så tänker vi att man kan utveckla särskilda rutiner eller 

metoder för återkoppling. Däremot måste man ta hänsyn till sekretessen och föräldrarnas 

samtycke.  

 

Alla intervjupersoner var eniga om att en nära relation och kontinuerlig kontakt är en viktig 

byggsten för att åstadkomma en god samverkan. Förskolepersonalen värdesätter att veta vem 

socialsekreteraren är samt att knyta en kontakt. De menar att det känns lättare och förenklar 

processen att höra av sig om något uppkommer eller om man har några funderingar. Sundell 

& Colbiörnsen (1996) samt Lundgren & Persson (2003) menar att samverkan handlar om att 

utveckla gynnsamma relationer vilket ofta tar tid. Författarna menar också att en viktig 

förutsättning för samverkan är att verksamheterna har kunskap om varandras organisation och 
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arbetssätt. Många intervjupersoner anser inte att de har kunskap om socialtjänstens 

arbetsuppgifter, rutiner eller lagstiftning vilket författarna anser påverkar förtroendet för 

socialtjänsten. De intervjuade pedagogerna och cheferna är överens om att det skulle vara 

väldigt bra om de fick mer kunskap och insikt i socialtjänstens arbete och organisation.  

 

En förutsättning som både författare (Sundell & Flodin, 1994: Sundell & Flodin, 1997: 

Sundell och Colbiörnsen, 1996) och intervjupersoner nämner för att få till denna kontinuerliga 

kontakt och relation är att ha gemensamma fortbildningar eller informationskvällar. Detta är 

något som vi anser skulle ge både en stärkande relation mellan verksamheterna men också ge 

utbyte av kunskap. Något som vi la märke till under intervjuerna var att de som hade mer 

kunskap om socialtjänsten också hade större förtroende och förståelse för deras arbete. Ett 

exempel på det var att cheferna som hade mest kontakt med socialtjänsten också hade ett 

större förtroende än majoriteten av pedagogerna. Utifrån detta bör socialtjänsten ha som rutin 

att erbjuda sig att komma ut till förskolor och informera om exempelvis 

anmälningsskyldighet, sekretess, deras rutiner och riktlinjer. Vi tänker också att förskola och 

socialtjänst skulle kunna ha gemensamma arbetsplatsträffar vid enstaka tillfällen av samma 

anledning som att ha fortbildningar. Då intervjupersonerna känner att de är av vikt att ha 

vetskap om socialtjänstens rutiner och arbete så tänker vi att det kan vara bra att man vid varje 

orosanmälan informerar om processen och det fortsatta arbetets gång. Man kan till exempel 

utarbeta en utredningsplan som man visar för anmälaren och kanske även familjen för att göra 

alla delaktiga.  

 

En annan förutsättning för att utveckla en kontinuerlig kontakt och relation menar 

intervjupersonerna och Sundell & Colbiörnsen, (1996) är att ha en kontaktperson knuten till 

förskolan. Många intervjupersoner berättade att de tidigare hade haft kontaktpersoner och 

önskar att det fanns kvar. Vi tror att det kan vara bra främst för förskolan men även för 

samverkan mellan verksamheterna om man har en kontaktperson som man kan vända sig till. 

Speciellt utifrån samverkanssyfte ser vi inget hinder med att det finns en socialsekreterare 

knuten till specifika förskolor, dock så läggs ännu mer ansvar på socialsekreteraren som 

individ och inte på socialtjänsten. Det kan uppstå problem om socialsekreteraren är sjuk/ledig 

eller om vissa förskolor har mer kontakt med socialtjänsten än andra. Oavsett så bör 

socialsekreterare besöka förskolor oftare än vad de gör idag för att visa upp sig.  

 

Lundgren & Persson (2003) beskriver att för att uppnå en god samverkan krävs det att 

aktörerna har gemensamma mål och en liknande syn på vad som är barnets behov. Lind m.fl, 

(1999) menar att det gemensamma målet bara kan nås om man erkänner den viktigaste parten, 

som i detta fall är barnet. Förskolepersonalen upplever att de och socialsekreterare har en 

liknande bild över vad som är barnens behov och vilken insats de är i behov av. De ser sig 

också samverka i syfte för barnens bästa och mot målet att barnen ska må bra. Något som 

däremot var intressant i resultatet var förskollärarnas syn på socialsekreterare. De anser att 

socialsekreterare inte har samma kunskap när det gäller barn och mer förhåller sig till lagar 

och regler samt socialtjänstens riktlinjer. Germundsson (2011) menar att lärares associationer 

om socialsekreterare i större utsträckning handlar om strukturer och regelverk och därmed 

inte är lika tydligt sammanlänkade med personliga egenskaper. Det påvisar att lärare i regel 
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associerar till socialtjänsten som verksamhet snarare än till socialsekreterarna som personer. 

Detta var något som även framkom i denna studie då en del av förskolepersonalen delar 

samma uppfattning.  

 

Några intervjupersoner nämnder att det skulle vara enklare om man fanns under samma 

sekretess. Detta är något som vi har funderat över om det skulle vara genomförbart och kunna 

leda till en bättre samverkan. Vi tror att det vore bra men man måste alltid ha i åtanke att 

sekretessen finns till skydd för individen. Olsson (2011) menar att ett bra sätt att kringgå 

sekretessen är att fråga om föräldrarnas samtycke till att delge information, han menar att det 

oftast är något man får bara man frågar om det. Under intervjuerna pratades det inte särskilt 

mycket om samtycke men det var något som nämndes, men då ganska flyktigt. Det var främst 

under HLT som man närmare beskriver att samtycket är en viktig förutsättning för att få till 

samverkansmötena. Innan HLT bildades innebar det frustrationer då kommunikationen var 

stängd mellan förskola och socialtjänst. Intervjupersonerna värderar HLT- mötena högt främst 

genom att man då kan öppna upp sekretessen. Få pedagoger och chefer verkar dock ha 

kännedom om eller i alla fall utnyttja att man alltid kan öppna på sekretessen genom ett 

samtycke av föräldrar. Vi har fått uppfattningen om att samtycke i övrigt inte efterfrågas i den 

mån som det bör från socialsekreterarnas sida. Detta är dock något som vi inte kan styrka 

genom denna studie då vi bara har förskolepersonalens perspektiv på det.  

 

Något som man måste ha i åtanke när det gäller alla faktorer och förutsättningar är att det 

måste finnas nog med tid och personal för att genomföra samverkan. Vi tror att 

arbetsbelastning och nedskärningar är en stor bov till att samverkan inte är på den nivån som 

den skulle kunna vara. Detta är även något som både intervjupersoner samt Lundgren och 

Persson (2003) nämner vilket kan tolkas som att bristande samverkan mer handlar om 

struktur- och organisationsfrågor än frågor som rör hur socialsekreterarna som professionell 

sköter sitt arbete. 

 

Avslutningsvis så anser vi att frågeställningarna är besvarade och mycket som har 

framkommit under intervjuerna överensstämmer med tidigare forskning som gjorts på 

området. Det som skiljer sig från övrig litteratur är att resultatet i denna studie är generellt 

mer positiv. Vi tolkar detta som att samverkan har utvecklats i rätt riktning och vi hoppas 

också på att det kommer att fortsätta utvecklas mer så att fler får denna uppfattning av 

socialtjänstens verksamhet. Vi tar med oss mycket från denna studie när vi ska bemöta 

förskolepersonal och arbeta tillsammans med dem. Vi tänker att det är viktigt att sätta sig in i 

förskolepersonals situation för att leva upp till de förväntningar de har på socialsekreterare. 

Att ha en kontinuerlig kontakt i form av fortbildning och samverkansträffar för att få en nära 

relation. Vi tycker att det är viktigt att man tar samverkan mellan förskola och socialtjänst på 

allvar då det finns till för barnens skull. Vi gör det för barnens bästa och för att så många barn 

som möjligt ska kunna få den hjälp de har rätt till och är i behov av.  

7. Metodreflektion 
Vi valde att göra en kvalitativ studie med intervjuer då vi tycker att det är den bästa metoden 

utifrån syftet med studien. Det är ett bra sätt att få fram den intervjuades erfarenheter och 
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uppfattningar om det specifika ämnet. Vi har inte stött på problem under arbetets gång och 

valet av metod har upplevts som lämplig.  

 

I denna studie valde vi att inte utgå från någon etablerad teori, som teoretisk utgångspunkt 

användes istället tidigare forskning då det fanns mycket om ämnet. Vi funderade kring och 

läste om samverkansteori men upptäckte ganska snabbt att den inte sa så mycket annorlunda 

än det vi redan hade tagit med i studien. Vi ansåg att en annan teori inte hade relevans i 

arbetet och valde därför att inte ha med någon.  

 

 

 

 

 

  



 

 27 

Referenslista 
 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Malmö: Liber AB.  

 

Colbiörnsen, M. & Sundell, K. (1996). Hand i hand - samhällets stöd och hjälp till elever med 

psykosociala behov. Stockholm: Forsknings- och utvecklingsenheten.  

 

Colbiörnsen, M. & Sundell, K. (1999). Samarbete kring barn i riskzonen. Stockholm: 

Forsknings- och utvecklingsbyrå.  

 

Danermark, B (2005). Samverkan - himmel eller helvete? Malmö: Gleerups utbildning AB.  

 

Danermark, B & Kullberg, C. (1999). Samverkan - Välfärdsstatens nya arbetsform. Lund: 

Studentlitteratur AB.  

 

Egelund, T. Kaunitz, C. Löfholm, C. A. & Sundell, K. (2007). Barnavårdsutredningar- en 

kunskapsöversikt. Gothia Förlag AB. 

       

Flodin, B. & Sundell, K. (1994) Mellan stolarna- vad händer när socialtjänsten inte 

samverkar kring barn som far illa. Stockholm: Forsknings- och utvecklingsbyrån. 

 

Flodin, B. & Sundell, K. (1997) Att samverka kring barn i riskzonen. Stockholm: Svenska 

kommunförbundet samt författarna. 

 

Germundsson, P. (2011). Lärare, socialsekreterare och barn som far illa, om sociala 

representationer och interprofessionell samverkan. Örebro Universitet. 

 

Hindberg, B. (2006). Sårbara barn: att vara liten, misshandlad och försummad. Stockholm: 

Gothia. 

 

Josefsson, B. (2007). Strategi för samverkan –Kring barn och unga som far illa eller riskerar 

att fara illa. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Kvale, S. & Brinkmann, S. (2009). Den kvalitativa forskningsintervjun. Lund: 

Studentlitteratur AB. 

 

Lind, L. Mosholt, B. & Schultz, E. (1999). Två världar- samarbetet mellan barnomsorg och 

socialtjänst. Stockholm: Runa förlag. 

 

Lundgren, M. & Persson, B. (2003). Barn och unga i riskzonen. Samverkan och förebyggande 

arbete. Stockholm: Svenska kommunförbundet.  

 

Nationalencyklopedin, sekretess. http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekretess 

(hämtad 2016-11-17). 

http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/sekretess


 

 28 

 

Olsson, S. (2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur.  

 

Prop. 2012/13:10. Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Stockholm: Socialdepartementet.  

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

 

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet. 

 

Sjöberg Backlund, Å (2002). Råd och stöd – i gränslandet mellan skola och socialtjänst. 

Edsbruk: Akademitryck AB. 

 

Socialstyrelsen (2014). Anmäla oro för barn. - Stöd för anmälningsskyldiga och andra 

anmälare. Stockholm: Socialstyrelsen.  

 

Socialstyrelsen (2010). Barn som utsätts för fysiska övergrepp. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Socialstyrelsen. (2012). Sekretess- och tystnadspliktsgränser. Stockholm: Socialstyrelsen. 

 

Skolverket. (2016). Läroplan för förskolan. LPFÖ 98. Stockholm: Skolverket.  

 

Svensson, B. (2013). Barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö: utmaningar i ett 

förebyggande perspektiv. (Doktorsavhandling, Institutionen för hälsa, natur- och 

teknikvetenskap). Karlstads universitet: Karlstads. 

 

Vetenskapsrådet. (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk- och 

samhällsvetenskaplig forskning. Vetenskapsrådet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 29 

Bilaga 1 - Intervjuguide 
 

Orosanmälningar  
 

Hur ser rutinerna ut på er förskola vad gäller orosanmälningar? 

 

Har du någon gång gjort en orosanmälan? 

 Vad var anledningen 

 Hur upplevde du processen? 

 Hur kände du att du blev bemött av socialsekreterare eller din chef? 

 Vad fick du för stöd? 

 Fick du återkoppling? (gick det på det sätt du önskar? /Var insatsen vad du tror var 

bäst för barnet?) 

 Känner du förtroende för att socialtjänsten gör rätt/bra bedömningar? 

 

Om du inte har gjort en anmälan själv, har du varit med om en situation där en orosanmälan är 

gjord? 

 

Har det någon gång funnits en situation där du funderade/ övervägde om du skulle göra en 

orosanmälan eller ej? 

 

Vilket stöd anser du att du skulle vilja ha för att göra en orosanmälan/ ta kontakt med 

socialtjänsten angående ett barn som far illa? 

 

Har du tidigare erfarenhet vad gäller rutiner från tidigare arbetsplats? 

 

Hur ser er verksamhets relation ut till socialtjänsten? Vad är det som har påverkat att eran 

relation ser ut som den gör? 

 

Vad har du för förväntningar på socialtjänsten? Vad tror du att socialsekreterarna har för 

förväntningar på er som förskolepersonal? 

 

Samverkan 
Vad upplever du är syftet med samverkan? 

 

Har du på något annat sätt haft samarbete/ kontakt med socialtjänsten utöver 

orosanmälningar? 

 Vad var anledningen? 

 Har du/ ni samarbetat många gånger? 

 Hur upplevde du den kontakten mellan förskola och soc? 

 Var det någon skillnad mellan gångerna? 

 Hur tyckte du att du bemöttes som professionell av socialtjänsten? 

 

Vad har du för generell uppfattning av socialtjänsten som verksamhet? Varför ser det ut som 

det gör? 

 

Vad har du för uppfattning av socialsekreterare?  

 

Känner du förtroende för socialtjänsten? Varför/ varför inte? 
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Vad är dina upplevelser av samverkan mellan förskola och socialtjänst? 

 

Hur önskar du att samverkan såg ut? Vart upplever du att ni befinner er? skala 1-10 

 

Har du några tankar till vad som kan vara orsaker till hindren vid samverkan? Berätta! 

 

Har du några tankar till vad som kan göras för att samverkan ska bli bättre? 

 

Känner du att du har insikt i hur socialarbetarnas arbete är organiserat? (metoder, ramar, 

riktlinjer, lagar osv..) om inte, är det ett problem? 

 

Vad vet du om socialtjänstens verksamheter? 

 anser du att ni får tillräckligt med information om verksamheten 

 hur har ni fått informationen? 

 

Upplever du att ni har lika sätt att förstå och rama in barnens problem? Om inte, hur hanterar 

ni det? 

 

Vilket råd (hänsyn, kännedom) skulle du ge en socialsekreterare angående samverkan och 

stöd kring orosanmälningar? 


