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Sammanfattning 

Syftet med min undersökning har varit att söka förståelse och förklaringar till hur samarbetet 

mellan förskola, grundskola förskoleklass – åk 5 och socialtjänst fungerar i Skellefteå 

kommun. En del i undersökningen har även varit att få kännedom om hur pedagogernas 

kunskap ser ut kring barn som far illa, orosanmälningar, anmälningsskyldighet, våld mot barn 

och vilka signaler barn som blir utsatta för våld kan uppvisa. Eftersom ambitionen var att 

skildra hur realiteten ser ut i Skellefteå kommun valde jag en kvantitativ forskningsmetod, 

genom att distribuera webenkäter till de olika verksamheterna. På detta sätt ansåg jag att 

möjligheten fanns att uppbringa tillräckligt många respondenter och därmed tillhandhålla en 

bred och genuin bild av vad verksamheternas anställda tycker. Information och enkäter har 

skickats ut via verksamheternas chefer.  

Bakgrunden till att jag valde att göra denna undersökning var att jag via egen erfarenhet 

uppfattat att det finns brister i samarbetet mellan de olika verksamheterna. Och även brister i 

relevant kunskap hos pedagogerna kring dessa ämnen. När jag sedan började söka tidigare 

forskning och kunskap kring hur omständigheterna såg ut fann jag tämligen snabbt belägg för 

att avsaknad av samarbete och kunskap förefaller resultera i att barn i behov av stöd och hjälp 

faller mellan stolarna.  

Mina resultat visar att detta även till stor del gäller i Skellefteå kommun. Resultatet visar på 

att alla tre verksamheterna upplever brister i samarbetet dem emellan och samtidigt framhävs 

en önskan om förändringar till en starkare samverkan. Resultaten belyser också den 

avsaknaden av kunskap som pedagogerna känner kring de områden jag ämnade att undersöka. 

Och att denna kunskapsbrist leder till osäkerhet och hinder i bedömningar kring barn som 

man misstänker far illa. 

I den avslutande analysen och diskussionen presenterar jag förslag på åtgärder som kan 

utföras på väg mot ett mer solitt samarbete och mer delad kunskap hos verksamheterna.   
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1. Inledning 

Hur våld, i olika former påverkar den som blir utsatt för det skiljer sig till viss del mellan 

olika individer, men man kan i stora drag säga att våld alltid utgör ett potentiellt hot. Hotet 

kan ligga på en psykisk nivå där det hotar att förminska en människa, dess integritet, 

värdighet, självbild och framtid, samt att det kan ligga på det fysiska planet där det är ett hot 

om fysiskt smärta eller liv och död (Isdal, 2002). När barn utsätts för våld har vuxna ett 

särskilt ansvar att uppmärksamma detta och agera för att våldet ska upphöra. Lärare och 

pedagoger spenderar mycket tid med barnen i vårt samhälle. Det innebär att de har en viktig 

roll i att uppmärksamma och anmäla barn som de misstänker far illa eller riskerar att fara illa. 

Att detta görs redan i förskolan är viktigt av flera orsaker. Dels för att våld och försummelse 

är mer vanligt för barn i förskoleålder än för äldre barn samt att det annars kan pågå i mycket 

lång tid vilket gör det svårare att återhämta sig från (Karadag, Sönmez & Dereobalı, 2015). 

Brottsförebyggande rådet (BRÅ) belyser i sin kartläggning Den polisanmälda misshandeln 

(2011), att statistiken tyder på att enbart en mindre del av alla de misshandelsbrott som sker 

mot barn anmäls. Vidare visar den dock också på en ökning av antalet anmälda brott som 

kommer från personal på förskola, skola och socialtjänst, vilket ses som en mycket positiv 

utveckling. De flesta fall som anmäls innehåller beskrivningar av att barn själva har sagt att de 

blivit slagna, det är däremot ytterst få anmälningar som enbart framhäver signaler som 

personal har uppmärksammat att barnet förmedlat genom sitt beteende. Barn i olika åldrar kan 

på varierande sätt visa signaler via både beteende och ord för att uppmärksamma vuxna runt 

omkring dem på att något i deras omgivning inte är bra. Barnombudsmannen publicerade 

(2012) Signaler, berättelser från barn och unga om våld i nära relationer. Där de bland annat 

tar upp Barnrättskommitténs senaste allmänna kommentar som handlar om barns rätt till frihet 

från våld. Där de belyser vikten av att vuxna som möter barn är förtrogna med vilka signaler 

och riskfaktorer som finns, så att de i ett tidigt skede kan uppfatta och tolka de signaler som 

barnen sänder ut. Detta trots att barnet inte uttryckligen säger att de blir utsatt eller behöver 

hjälp. Personal som arbetar med barn måste då också få tillgång till rätt kunskap för att kunna 

känna sig trygga i att uppmärksamma och anmäla misstankar om att barn far illa till 

socialtjänsten. Som i sin tur har det yttersta ansvaret för att barnen i kommunen ska få en 

trygg uppväxt enligt 5 kap 1§ Socialtjänstlagen (SoL). 

Anmälningsskyldigheten som stadgas i 14 kap 1§ SoL, och som gäller för skol- och 

förskolepersonal är absolut. Och även misstankar samt svårbedömda- och obestyrkta uppgifter 

ska anmälas till socialtjänsten, om de indikerar på att ett barn kan vara i behov av någon form 

av stöd eller hjälp från socialnämnden. I Socialstyrelsens publikation Anmälningsskyldighet 

om missförhållanden som rör barn (2004), framhävs även vikten av att den som anmält ska ha 

rätt till återkoppling från socialtjänsten. Där kan återkopplingen vara information om att en 

utredning har inletts, redan är pågående eller inte har inletts. Socialtjänsten kan även med 

vårdnadshavares samtycke ge återkoppling kring vad anmälan leder till, för att pedagoger 

även ska kunna vara en del av stödet som ges till barn och föräldrar. Många pedagoger som 

jag samtalat med före jag initierade den här undersökningen uttrycker en frustration och 

uppgivenhet i samband med ämnet återkoppling från socialtjänsten. Detta förhållande kan 

vara en medverkande faktor till att man väljer att avvakta med att göra orosanmälningar trots 
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att misstanke om olika missförhållanden finns. Enligt 14 kap 1a§ SoL, ska socialtjänsten även 

erbjuda anmälaren ett möte, om det kan anses lämpligt i förhållande till barnets bästa. Vad 

barnets bästa i förhållande till intrång i föräldrarnas integritet innebär en sådan gång, är värt 

att reflektera över. 

Vidare i socialstyrelsens publikation (2004) finns samverkanskravet som stadgas i 5 kap 1a§ 

SoL, där socialtjänsten ska samverka med organisationer, samhällsorgan och andra som 

berörs, om det rör barn som far eller riskerar att fara illa. Samarbete mellan dessa olika 

verksamheter finns stadgat i lag och upplevs enligt mig mycket betydelsefullt om samhället 

ska kunna finnas där och stödja barn i deras rätt till frihet från våld. I socialtjänstens ansvar 

inryms även att de ska informera andra i kommunen om socialtjänsten och deras arbete. Ett 

alternativ som Socialstyrelsen (2004) nämner är att socialsekreterare kan besöka skolor för att 

berätta vad de gör och svara på frågor, då detta senare kan underlätta för personal att både 

använda sig av rätten till konsultation hos socialsekreterarna samt anmäla om oro finns. 

Betydelsefullt för ett bra samarbete mellan verksamheter är att det finns tillit och respekt för 

varandras kompetens. Samt att det finns förståelse och kunskap om den andra verksamhetens 

arbetssätt och förhållningsregler. I min undersökning har jag ambitionen att få insikt i hur 

pedagogernas kunskap ser ut kring signaler som barn kan uppvisa om de blir utsatta för våld 

samt kunskap för socialtjänstlagen och socialtjänstens arbetsgång. Om det finns kunskap som 

de känner att de saknar, samt om man kontinuerligt på arbetsplatser samtalar kring 

orosanmälningar och barn som far illa.  

1.1 Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att skapa en generell uppfattning för hur processen kring 

orosanmälningar upplevs hos pedagoger inom förskola och grundskola samt de 

socialsekreterare som utreder barn och unga.  

Frågeställning 1: Hur ser kunskapen kring orosanmälningar ut hos pedagoger inom förskola 

och grundskola? 

Frågeställning 2: Hur arbetas det kring orosanmälningar på förskolor och grundskolor? 

Frågeställning 3: Hur upplevs det nuvarande samarbetet mellan pedagogerna inom 

förskola/grundskola och personal på socialtjänsten? 

2. Begreppsöversikt och bakgrund 

I detta avsnitt kommer jag att presentera relevanta begrepp för min undersökning. Jag har valt 

att göra en tydlig beskrivning av begreppen för att belysa komplexiteten i dem och vikten av 

att pedagoger som arbetar med de yngre barnen i vårt samhälle har god kunskap om dessa. 

2.1 Våld mot barn 

Det finns många olika definitioner av våld mot barn, jag tänker presentera två av dem här. 

Den första från Rädda barnens dokument: Detta borde alla veta om barnmisshandel, som 

lyder så här: ”Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller 

psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse” (s.5). Den andra 

definitionen som används för att beskriva våld är, att ”våld är varje handling riktad mot en 



3 
 

annan person, som genom denna handling skadat, smärtat, skrämmer eller kränker, får denna 

person att göra något mot sin vilja eller avstå från att göra något den vill” (Isdal, 2002, s.34). 

Vidare tänker jag utveckla de olika formerna av våld, var för sig.  

Fysisk misshandel/fysiskt våld 

Om en vuxen avsiktligt tillfogar ett barn fysiskt skada, så innebär det aktiv fysisk misshandel. 

Sen finns det även något som kallas för passiv fysisk misshandel och det är när barnet 

orsakats fysisk skada till följd av försummelse, även kallat vanvård (Hindberg, 1999). Samt 

att passiv misshandel kan visa sig genom att barnet inte får den vård som hen är i behov av. 

Isdal (2002) framhäver att våld ofta förknippas med något väldigt obehagligt och allvarligt, 

men han vill förmedla att våld även rör sig om handlingens syfte och funktion. Vidare menar 

han att man i allmänhet gärna vill omdefiniera våld, gäller speciellt de som utövar våld, 

exempelvis genom at kalla det för dask, bestraffning eller pisk istället. Isdal (2002) ser det 

som betydelsefullt att vi faktiskt ska börja ”betrakta allt våld som våld” (s.238) istället för att 

tycka att visst våld inte är allvarligt nog för att definieras som våld.  

Konsekvenser av fysisk misshandel kan bland annat vara blåmärken och skelettskador 

(Hindberg, 1999). Om man uppmärksammar många blåmärken som till synes uppkommit vid 

olika tillfällen på äldre barn bör detta väcka misstankar. Resultatet av fysisk misshandel kan 

även medföra kognitiva och psykiska konsekvenser. Generellt kan man säga att barn som blir 

utsatta för fysiskt våld visar betydligt större emotionella, kognitiva och sociala problem än 

andra barn (Hindberg, 1999). Barn som är otrygga och oroliga har som regel svårare att 

koncentrera sig och har mer problem med inlärningssvårigheter.  

Psykisk misshandel/psykiskt våld 

Man kan se psykisk misshandel som ett beteendemönster där man uttrycker till barnet att det 

inte är älskat eller önskat samt att det är värdelöst och otillräckligt (Hindberg 1999). Det kan 

innebära att man exempelvis isolerar barnet, säger kränkande saker till hen, avvisar barnets 

känslor och behov, hotar med att använda våld eller förödmjukar hen. Barn som blir psykiskt 

misshandlade brukar tidigt känna att det är något som är fel med dem, att de är dumma, onda, 

fula, inte tillräckligt duktiga osv. Isdal (2002) menar att man kan dela in psykiskt våld i sju 

stycken undergrupper: Emotionellt våld, isolering, kontroll, utåtagerande svartsjuka, 

förödmjukande beteende och degraderande samt direkta- och indirekta hot. Gemensamt 

handlar det om att våldsutövaren är ute efter att kränka, skrämma eller skada den andre, samt 

om att utövaren vill känna makt. 

Barn som lever i familjer där ena föräldern utsätts för våld tillfogas en form av psykisk 

misshandel. Psykisk misshandel visar sig sällan med synliga tecken men kan ha stor inverkan 

på barns utveckling. Det kan visa sig i att barnets tillit till andra är skadat, hen har dålig 

självkänsla samt att det kan skada den kognitiva, emotionella och sociala utvecklingen. 

Sexuella övergrepp 

Sexuella övergrepp på barn kan definieras på olika sätt. I rädda barnens dokument: Detta 

borde alla veta om sexuella övergrepp på barn (2016), belyser de att sexuella övergrepp mot 

barn inkluderar alla typer av sexuella handlingar som barn utsätts för av en annan person. 

Exempelvis beröring av barnets privata kroppsdelar, att barnet förmås/tvingas röra vid någon 
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samt alla olika former av samlag. Det kan även innefatta att någon smygtittar på barnet när de 

klär av sig eller badar, visar barnet sin egen kropp, tvingar barnet att titta på pornografiska 

filmer eller bilder, talar till barnet på ett sexuellt utstuderat sätt eller prostitution.  

Barn som varit eller är utsatta för sexuella övergrepp visar många liknande signaler som barn 

som far illa av annan anledning som jag tidigare beskrivit under fysisk- och psykisk 

misshandel. Ett symtom som dock är utmärkande för barn som varit/är utsatta för sexuella 

övergrepp är att de i förskoleålder visar ett sexuellt beteende som inte är åldersadekvat 

(Hindberg, 1999). Även om fysiska skador är ovanligt kan vissa barn bli svårt sargade i 

underlivet eller smittade av sexuellt överförbara sjukdomar. Många barn som utsätts för 

sexuella övergrepp känner också skuld och skam för det som de varit med om vilket 

ytterligare kan försvåra för barnen att berätta för någon om övergreppen (Rädda barnen, 

2016).  

Omsorgssvikt/försummelse 

När man pratar om omsorgssvikt menar man att föräldrarna inte kan eller förmår uppfatta sina 

barns behov tillräckligt och/eller att de inte kan ge barnet det skydd de behöver samt psykisk 

och fysisk närhet (Hindberg, 1999). Det kan också innebära att man inte ger barnet tillräckligt 

med mat, dryck, uppmärksamhet eller stimulans för dess utveckling. Samt förebyggande och 

nödvändig sjukvård och tandvård. Barn som utsätts för omsorgssvikt kan ha smutsiga kläder, 

för kalla kläder för vädret, vara ovårdade, inte gå upp i vikt som de borde, ha svårigheter med 

sociala sammanhang m.m.  

2.2 Barnperspektiv och barns perspektiv  

I böcker, forskning, riktlinjer och lagar lyfts numera som regel barnperspektivet fram, att 

saker ska ske utifrån barns bästa. Något som vidare är väsentligt är att skilja på begreppen 

barnperspektiv och barns perspektiv (Brodin, 2008). Man kan säga att barns perspektiv 

innebär ett inifrånperspektiv som vill visa hur barn tänker, tycker, känner, upplever, tror och 

säger. Medan ett barnperspektiv är ett utifrånperspektiv som innebär att vuxna har formulerat 

barnperspektivet utifrån vad de tänker, tycker och upplever är bäst för barnen.  

Brodin (2008) menar att det är betydande att man låter barn göra sina röster hörda, utifrån 

deras perspektiv, då de kan ha en annan upplevelse än de vuxna. Att göra barns röster hörda i 

utredningar hos socialtjänsten har sedan barns behov i centrum (BBIC) infördes som 

”utredningsinstrument” fått ta allt större plats. På socialkontoret i Skellefteå kommun arbetar 

man numera efter Norrköpingsmodellen (Gustavsson, 2011), för att göra så att barnets 

perspektiv och röst blir mer synbar i utredningar. 

2.3 Barns rätt  

Barns rätt och rättigheter framhävs både i många dokument hos myndigheter, riktlinjer och 

lagar så som barnkonventionen, SoL och föräldrabalken. Här kommer jag kort att räkna upp 

vissa av barns rättigheter i samhället. 

Barn har bland annat rätt till: En trygg uppväxt, att få göra sin röst/åsikt hörd samt få relevant 

information, att få gå skola, lek, vila och fritid, att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, 
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övergrepp, vanvård eller utnyttjande av föräldrar eller annan som har hand om barnet samt bra 

hälsa och sjukvård. 

2.4 Barn som far illa eller riskerar att fara illa  

Med barn som far illa menar man alla barn som utsätts för psykiskt- eller fysiskt våld, 

kränkningar, sexuella övergrepp, psykisk- eller fysisk försummelse och omsorgssvikt 

(Ljusberg, 2008). Man menar också barn som utsätts för kränkningar, hot och våld från 

jämnåriga och barn som bevittnar våld i hemmet. Barn som bor med vuxna som har ett 

missbruk hör också till gruppen som ”far illa eller riskerar att fara illa”.  

2.5 Anmälningsskyldighet 

Vissa verksamheter är enligt 14 kap 1§ SoL, skyldiga att anmäla till socialtjänsten om de får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa, därtill hör 

barnomsorg och skola. Anmälningsskyldigheten innebär att man genast ska anmäla till 

socialtjänsten vid oro för ett barn och det gäller redan vid en misstanke om att ett barn far 

eller riskerar att fara illa (Hindberg, 1999).  

Som anmälningsskyldig ska man även anmäla obestyrkta och svårbedömda uppgifter som kan 

tyda på att ett barn kan vara i behov av stöd från socialtjänsten (Socialstyrelsen, anmäl oro för 

barn). Vidare understryks det att ”anmälningsskyldigheten är absolut och får inte bli föremål 

för överväganden av den anmälningsskyldige själv” (s. 20). Anmälningsskyldiga kan också 

vara skyldig att anmäla andrahandsuppgifter om de tyder på att ett barn riskerar att fara illa. 

Det finns alltid möjlighet för personer som känner oro för ett barn att ringa till socialtjänsten 

och konsultera dem. Detta kan man göra utan att nämna barnets namn, om man känner sig 

osäker på om oron man känner bör anmälas eller ej. Det är även betydelsefullt att 

anmälningsskyldiga vet i vilken roll de anmäler. När man får kännedom om något under tiden 

man är i tjänst så gäller anmälningsskyldigheten, men om man för kännedom om något under 

sin fritid så gäller enbart den allmänna rekommendationen om att alla som får kännedom om 

barn som riskerar att fara illa bör anmäla sin oro till socialtjänsten.  

3. Kunskapsöversikt 

I det här avsnittet kommer jag i stora drag beskriva hur en process hos socialtjänsten efter 

inkommen orosanmälan kan se ut. Risk- och skyddsfaktorer kommer att presenteras samt 

förskolans och skolans betydelse för barn som far illa.  

3.1 Process hos socialtjänsten 

Socialtjänstens utredningsansvar stadgas i socialtjänstlagens 11 kap. Utredningsgång och 

vilken fakta som inhämtas under utredningsprocessen, ser lite olika ut mellan olika ärenden. 

Men de stora dragen i arbetsgången ser som regel liknande ut då vissa moment alltid ska 

genomföras i en utredning (bilaga 2, figur 1). Efter inkommen orosanmälan sker först en 

förhandsbedömning. Förhandsbedömningar är ett relativt outforskat område, men Sundell 

m.fl. (2007) visar på att enbart en tredjedel av de anmälningar som inkommer till 

socialtjänsten går vidare till utredning. Vidare finns det studier som tyder på att utredningar 
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har större sannolikhet att startas när anmälningar inkommer från professionella som arbetar 

med barn.  

Återkoppling till anmälningsskyldiga bör ske både om utredning inte initieras samt om 

utredning påbörjas. Avsikten med den utredning som sedan görs är att inhämta information 

för att utröna om barnet och/eller hens vårdnadshavare är i behov av hjälp eller stöd från 

socialtjänsten. I Skellefteå kommun arbetar man efter ett verktyg som heter Barns behov i 

centrum (BBIC), när man genomför en utredning. BBIC har sina utgångspunkter i 

barnkonventionen och socialtjänstlagen och ska bidra till en nationell struktur i handläggning 

och utredning av barn som misstänks fara illa (Socialstyrelsen, 2015, Grundbok i BBIC). En 

utredning är till för att säkerställa att ett barns behov blir uppfyllda, till hjälp för att utreda 

detta har man BBIC triangeln (bilaga 2, figur 2).  

Vårdnadshavare kan välja att inte ge samtycke till att vissa kontakter tas under utredning, men 

socialsekreterare kan i enlighet med 11kap 2 § SoL ta de kontakter de anser vara nödvändiga 

för att utreda eventuellt skydd för ett barn. Vårdnadshavare och barn är centrala som 

informationskälla (Sundell m.fl., 2007), andra viktiga personer som kan ge nödvändig 

information om ett barns situation är exempelvis professionella (förskola, skola, 

sjukvårdspersonal osv.) och släkt till barnet. Enligt riktlinjerna från socialstyrelsen (2015) så 

ska socialarbetare träffa barnet som utredningen berör, både enskilt och med vårdnadshavare, 

för att skaffa sig en uppfattning om barnets situation. Tidigare studier visar emellertid på att 

socialsekreterare inte alltid kontaktar och träffar barn, detta skedde i ungefär hälften av fallen 

i en utredning gjord i Stockholm (Sundell m.fl., 2007). Vårdnadshavare har även rätt till att 

bestämma att socialsekreterare inte får samtala ensamt med deras barn. Om inte särskilda skäl 

finns som gör att socialsekreteraren kan besluta om att samtala med barnet utan 

vårdnadshavares samtycke enligt 11kap 10§ SoL. När man inhämtat information och vägt 

samman triangelns tre sidor görs en bedömning om vad som är barnets behov och huruvida 

barnet får sina behov tillgodosedda. 

Om utredning avslutas med eller utan insats styrs delvis av om socialsekreteraren och dess 

arbetsledare anser att barnets behov är tillgodosedda eller inte. Men vårdnadshavarnas kan 

även tacka nej till stöd. Socialtjänsten ska dock enligt 1 kap 2–3§§ SoL alltid se till barnets 

bästa och att bestämmelser om vård utan samtycke kan ges enligt lagen med särskilda 

bestämmelser om vård för unga (LVU). Om vårdnadshavare tackar nej till erbjuden insats och 

det inte finns tillräckligt med belägg för vård enligt LVU kan socialtjänsten besluta om att 

göra en uppföljning av barnets situation, denna uppföljning ska då vara gjord inom två 

månader. Med vårdnadshavares samtycke kan socialsekreterare ge relevant information till 

berörda personer som finns i barnets omgivning, som förskola eller skola för att främja stödet 

som kan behöva ges till både barn och vårdnadshavare (Socialstyrelsen, 2004). 

3.2 Risk- och skyddsfaktorer 

I utredningar som görs hos socialtjänsten kring barn och unga, bedömer och analyserar man 

risk- och skyddsfaktorer som finns hos barnet, vårdnadshavarna och omgivningen. Jag vill här 

presentera några av dessa faktorer samt belysa hur betydelsefullt vetskapen om dessa faktorer 
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är för personer som arbetar med barn. Både kunskap om de olika faktorerna var för sig men 

även kunskap om hur de samspelar med varandra (bilaga 2, figur 3).  

Riskfaktorer, är faktorer som påverkar risken för att ett barn på något sätt far illa. Riskfaktorer 

kan återfinnas hos vårdnadshavarna i form av exempelvis missbruk, psykisk ohälsa, egna 

attityder och brist på kunskap om barns utveckling (Sundell m.fl., 2007). Det finns även 

riskfaktorer inom familjen så som: Konflikter och våld i hemmet, samspel mellan föräldrar 

och barn, familjestruktur och stressade föräldrar. Andra riskfaktorer man har identifierat är de 

som förekommer hos barnet själv, till exempel: Funktionshinder, ålder – spädbarn och yngre 

barn löper större risk att utsättas för exempelvis omsorgssvikt, medan tonåringar har större 

risk för att utsättas för sexuella övergrepp samt beteendeproblem som aggressivitet och 

impulsivitet. Vidare finns det också andra riskfaktorer som kan samspela, som att familjen är 

socialt isolerad, lever i fattigdom eller med arbetslöshet, samt de som lever i socialt utsatta 

områden. 

Skyddsfaktorer kan medverka till att riskerna inte blir påtagliga på samma sätt som de annars 

blivit, de kan framställas som en slags kompensation för högriskgrupper. Exempel på 

skyddsfaktorer är att ha stabilitet i sitt boende, att ha en positiv anknytning till förskola/skola, 

att ha en god inlärningsförmåga, trygg anknytning till vuxna i dess närhet (ex. pedagoger), att 

ha en god självkänsla och självförtroende, en förutsägbar relation till sina föräldrar, att ha 

föräldrar med en empatisk och tydlig uppfostringsstil samt att ha känslomässigt tillgängliga 

föräldrar (Socialstyrelsen, metodstöd för BBIC, 2015). När utredningar på socialkontoret görs 

i enlighet med BBIC gör man en risk- och skyddsbedömning. Där man bedömer de olika 

riskerna och skydden man funnit under utredning och hur de samspelar med varandra. Vidare 

bedömer man även hur hög risken är och hur den påverkar barnet och dess situation både 

kortvarigt och långvarigt.   

3.3 Förskolan och skolans betydelse 

Förskolor och skolor kan innebära en skyddsfaktor för utsatta barn. Både genom att 

pedagoger kan upptäcka barn som riskerar att fara illa men även för att pedagoger kan fungera 

som en trygghet för barn som upplever riskfaktorer i sina liv. Vuxna som möter barn och ser 

dem dagligen har ett yrkesetiskt ansvar för att hjälpa och stödja barnen, inom ramen för deras 

yrkeskompetens (Killén & Andersson, 2002). Detta är betydelsefullt eftersom man kunnat se 

att de barn som klarat sig bäst, trots att de växt upp under svåra förhållanden är de barn som 

har: en trygg anknytning utanför familjen, har fått hjälp med att hantera sin situation så bra 

som det varit möjligt, de som fått stöd i att bearbeta sina upplevelser samt de som får uppleva 

ett sammanhang och känna kontinuitet i livet. Eftersom personal på förskolor och skolor 

möter majoriteten av barnen i vårt samhälle kontinuerligt spelar de en betydande roll i detta. 

Därför är det även viktigt att de som arbetar på dessa arenor känner sig trygga i sin kunskap 

kring barn som far illa, hur man kan upptäcka samt bemöta och stödja barnen som upplever 

svåra situationer.  

Att prata med barn som man misstänker mår dåligt kan kännas svårt. Ett sätt kan vara att prata 

om problem som man misstänker att barnet upplever i sammanhang som exempelvis 

samlingar, och då prata om problemet generellt (Killén & Andersson, 2002). Det 
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tillvägagångssättet kan medföra att barnet vågar berätta om något inte känns bra, samt att 

andra barn kan berätta saker som gör att barnet inte känner sig ensamt. Mycket handlar om att 

avdramatisera det tabubelagda, eftersom många barn tidigt känner att det finns saker som man 

inte bör prata om, exempelvis, missbruk, våld, skilsmässor och sjukdomar. Man har sett att ett 

avdramatiserande av det tabubelagda, exempelvis genom att man pratar om svåra saker i 

grupp på förskolor eller skolor eller läser historier om ämnet är till hjälp för barn som 

upplever svåra situationer (Killén & Andersson, 2002).  

Hur personal som arbetar med barn bemöter barnet både i vardagen samt i situationer där ett 

barn försöker berätta om svåra saker är ytterst betydelsefullt. Tre saker som är viktiga att 

tänka på när ett barn börjar berätta om utsatthet (Jag vill veta, brottsoffermyndigheten).  

1. Att verkligen lyssna, det är viktigt att visa att man är intresserad och att man vill höra mer 

av det barnet säger.  

2. Att vara lugn, en del barn har upplevt att vuxna blivit arga när hen börjat berätta om något 

de varit utsatta för, om än den vuxna inte blivit arg på barnet utan på vad hen blir utsatt för.  

3. Att följa upp, detta visar barnet att man har hört vad hen sagt. Man kan t.ex. vid ett senare 

tillfälle pratar med barnet igen om det barnet berättat.  

Något som Eriksson, Näsman & Bruno (2015) belyser är att personal vissa gånger anser att 

det inte är nödvändigt att prata med mindre barn om våld som de kan ha upplevt, eftersom 

barnen är så små. Men man har sett att det är viktigt att man även begripliggör våld för riktigt 

små barn. Samt att man alltid bör ta barns våldsupplevelser på allvar, då det annars kan 

innebära att man bidrar till ett barns utsatthet genom att nonchalera händelser och därmed 

underlåter att agera. Att personal inom förskola och skola har kunskap om hur man 

uppmärksammar barn som är utsatta för våld i någon form, hur man bemöter dem och hur 

man bemöter föräldrar är väsentligt för barnens rätt till en trygg uppväxt. Pedagoger har även 

rätt att få känna sig trygga med vad det är som ingår i deras arbetsuppgifter och i deras arena 

som barnomsorg. 

4. Teoretisk utgångspunkt – Samverkansteori 
De senaste åren har samverkan blivit allt vanliga att forska om och man pratar mer om 

samverkan mellan olika välfärdsinsatser i dagens moderna samhälle än vad man gjort tidigare 

(Axelsson & Bihari. Axelsson, 2013), detta dels utifrån att professioner och välfärdsinsatser 

blivit allt mer specialiserade. Enligt Danemark & Kullberg (1999) så finns det inom 

samverkans teorin fyra olika former av samverkan. De olika formerna utgår från hur 

samverkansarbetet byggs upp. Samverkansformen som benämns som samordning eller 

koordination är den aktuella samverkansform som jag i nuläget anser sker mellan skol och 

socialtjänst. Och den innebär i stort sätt att olika verksamheters insatser adderas till varandra 

på ett koordinerat sätt för att åstadkomma ett bra resultat. Det är den näst lägsta nivån av 

samverkan, enligt Danemark (2000), där insatserna fortfarande utförs separat från varandra 

men än då koordinerat. Nivåerna på samverkan är enligt Danemark (2000) fyra stycken, där 

den högsta formen innebär att verksamheter slås samman eller samlokaliseras. Man bör också 

uppmärksamma att samverkansformen som sker mellan socialtjänst och skola inte är frivillig, 

eftersom kravet på samverkan mellan verksamheterna är lagstadgad både i SoL och skollagen. 

Och det kan innebära problematik eftersom de då också uppstår ett beroendeförhållande 

mellan verksamheterna, där framförallt skolan har skyldigheter gentemot socialtjänsten. Den 
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tredje nivån av samverkan innebär att man genom att skapa nya arbetsformer kan utföra ett 

gott gemensamt arbete kring vissa väl avgränsande frågor. Vilket medför ett närmare 

samarbete än det som skola och socialtjänst har idag. Germundsson (2011) menar att det 

behövs mer integrerad professionsutbildning, ett organisatoriskt närmande mellan 

verksamheterna och en gemensam kompetensutveckling för att uppnå god samverkan mellan 

skola och socialtjänst. Faktorer som kan hindra samverkan är dels separata organisatoriska 

strukturer, oklar ansvarsfördelning, för hög arbetsbelastning och regler kring tystnadsplikt 

(Danemark & Kullberg, 1999).  

5. Tidigare forskning på området 
Nedan redovisas tidigare forskning och rekommendationer från regeringen som är relevant för 

det område som jag vidare har undersökt.  

5.1 Vem anmäler oro för barn och varför man väljer att inte anmäla 

I Sverige råder det anmälningsplikt bland professionella som arbetar med barn men tidigare 

forskning visar på att det finns barn som far illa men inte blir anmälda till socialtjänsten eller 

att de blir anmälda men att anmälan inte leder till någon utredning (Cocozza, Gustafsson & 

Sydsjö, 2007). När man studerade anmälningar som inkommit i Linköping kommun under ett 

år, fann man att 1570 anmälningar gjorts för 1051 barn, vilket motsvarar 4% av barnen i 

Linköping kommun. De flesta av dessa anmälningarna var gjorda av polisen, näst flest 

anmälningar kom från andra professionella som arbetar med barn (33%). Där skolpersonal 

stod för 29% av anmälningarna och barnomsorg som arbetade med mindre barn stod för 2% 

av anmälningarna (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007). Vidare har man funnit att personal 

som arbetar med de mindre barnen i vårt samhälle identifierar att 7–10% av barnen far illa. 

Vilket tyder på att personal inte anmäler alla barn de identifierar vara i riskzonen. En 

uppföljande studie, gjord fem år senare visar att 45% av de fall som blev anmälda till 

socialtjänsten, men inte ledde till utredning, under uppföljningstiden lett till nya anmälningar 

och utredning hos socialtjänsten. Vilket då även tyder på att barn kan fortsätta fara illa trots att 

de blir anmälda till socialtjänsten. I Lundéns (2010) författning för allmänna barnahuset 

presenteras att vart tredje barn som personal inom barnomsorgen misstänkte for illa anmäldes 

vidare till socialtjänsten. 

Studier kring varför professionella som arbetar med barn väljer att anmäla eller inte har också 

gjorts både i Sverige och andra länder, (Feng, Huang & Wang, 2010. Lundén, 2010. 

Pietrantonio, Wright, Gibson, Alldred, Jacobson, & Niec, 2013. Rädda barnen, 2012. 

Sjöström, Hägglöf & Engström, 2002. Svärd, 2014. Söderman & Jackson, 2011.) med resultat 

som alla tyder på liknande omständigheter. Förhållanden som bland annat leder till att man 

inte anmäler trots oro är otillräcklig kunskap om hur man identifierar barn som utsätts för våld 

och riskerar att fara illa, oro för hur en anmälan kommer att påverka barnet och familjen som 

anmäls samt personalens relation till familjen. Att man tidigare gjort anmälningar där 

anmälaren upplevt att hen fått dålig återkoppling från socialtjänsten och där det inte förefaller 

bli någon förändring för barnet, bristfälliga rutiner och handlingsplaner på arbetsplatserna 

kring orosanmälningar samt otillfredsställande kommunikation och samarbete med 

kommunens socialtjänst.  

5.2 Samverkan mellan verksamheter som arbetar med barn  
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Regering och riksdag har uttryckligen framhållit att det måste ske en utveckling av samverkan 

kring målgruppen barn som far illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, 2007). Faktorer 

som de vidare uttrycker som viktiga för att samverkan ska fungera på ett tillfredställande sätt 

är bland annat: en samstämmighet kring ett synsätt där en individs problem kan förklaras 

utifrån ett samspel med risk- och skyddsfaktorer som återfinns i individens familj, miljö och 

samhällsnivå. Det krävs också att verksamheterna har en tydlig struktur och styrning kring 

samverkan, vilket kan inbegripa handlingsplaner, avtal om gemensamma mål, uttalade 

riktlinjer kring hur man praktiskt går tillväga vid olika ärenden och gemensamma planer i 

individärenden. De uttrycker tydligt vikten av en gemensam teoretisk utgångspunkt, där alla 

berörda har en kunskap om risk- och skyddsfaktorer, lagstiftning, stöd- och hjälpinsatser samt 

lättillgängliga kontaktytor och kommunikation. Vidare framhävs betydelsen av att chef och 

politiker tillsammans arbetar för att göra denna samverkan möjlig tillsammans med personal.  

Det är anmärkningsvärt att det flertalet gånger, som jag dels visat på ovan och även kommer 

ta upp ytterligare, kommit fram till att samverkan mellan verksamheterna som arbetar med 

barn måste utvecklas och gång på gång så återkommer man till samma utgångspunkter. Men 

utan att det tillsynes verkar ha skett några förändringar. Bland annat har man vid upprepade 

tillfällen (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007. Lundén, 2010. SOU 2014:46. Sveriges 

kommuner & landsting, 2016.) påpekat att det inte finns ett fullgott tillvägagångssätt när man 

ska dokumentera och behandla personuppgifter på barn där det inkommit anmälningar, men 

där utredning ej har inletts. Eftersom dessa anmälningar inte registreras i någon databas, om 

inte barnet tidigare har en personakt, är de inte heller sökbara. Vilket innebär att det kan ske 

upprepade anmälningar angående ett barn utan att detta uppmärksammas, speciellt påtagligt är 

detta om socialkontoret har hög personalomsättning, då man som socialsekreterare får svårt 

för att dra sig till minnes namn på barn eller barnets syskon som eventuellt tidigare blivit 

anmälda. Man har också framfört ett förslag (SOU 2014:46) om att införa en paragraf i SoL, 

om en orosanmälan för ett barn innehåller information om att barnet kan ha utsatts för våld, 

andra övergrepp eller kan ha bevittnat våld eller andra övergrepp mot en närstående, ska 

utredning genast inledas. Detta utan att anmälan först blir föremål för en förhandsbedömning.  

5.3 Kunskap hos personal som arbetar med barn 

Det är även slående att man återkommande konkretiserar hur betydande det är för att personal 

som arbetar med barn har rätt kunskap för att både ha möjlighet att uppfatta barn som far illa, 

samt känna sig trygga i att anmäla dessa barn till socialtjänsten. Men att det, vad jag kan 

förstå inte ges någon direkt kunskap kring detta under pedagogernas utbildningar. Lundén 

(2010) visar på resultat som synliggör att barnomsorgspersonal är mycket duktiga på att 

upptäcka tecken på att ett barn far illa men att de sedan har svårt för att associera de 

tecknen/signalerna till att barnet utsätts för våld eller på annat sätt far illa. Personalen ser 

alltså barnen och uppmärksammar deras svårigheter och behov men har inte rätt kunskap för 

att kunna sätta det i samband med exempelvis att barnet utsätts för omsorgssvikt. Kunskap om 

hur man bemöter och pratar med barn man känner oro för framställs också som betydande. Då 

forskning visar på att, speciellt yngre barn, kan vara i behov av att någon uppmärksammar och 

vågar adressera det man är orolig över, med barnet i fråga (Magnusson, Ernberg, & 

Landström, 2017), både konkret och flera gånger. Vidare visar deras studie på att cirka hälften 
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(58,1%) av barnen i förskoleålder som blivit utsatta för sexuella övergrepp berättat om detta 

spontant för en annan person. Medan 41,9% berättade efter lirkande från en vuxen. Att vuxna 

inte alltid tar barns berättelser om våld på allvar framhävs också i studien och detta kan hindra 

barn från att försöka berätta igen.  

Både Lundén (2010) och Rädda barnen (2012) framhäver således vikten av att professionella i 

deras grundutbildning bör få tillgång till kunskap som leder till att de sedan under deras 

yrkesliv har möjlighet att utföra sina arbetsuppgifter, där anmälningsskyldigheten och att 

upptäcka dessa barn ingår. Att man sedan kontinuerligt underhåller denna kunskap under 

tiden man arbetar är också viktigt och där finns det material som man kan arbeta med på 

arbetsplatser, exempelvis Liten och trygg – handledning för förskolan. Men även mer 

konkretiserande samverkan mellan socialtjänst och skola/förskola behövs, vilket betonas i 

regeringens utredning (SOU 2014:49). Där man förespråkar att socialtjänsten regelbundet bör 

medverka vid föräldramöten för att exempelvis informera föräldrar om olika stöd som finns 

att få via socialtjänsten. Samt att de kontinuerligt bör samverka vid möten med förskolan och 

skolans personal för att etablera kontakter, svara på frågor kring vad som sker vid 

anmälningar och framförallt för att en gynnsam dialog och tillit ska bli möjlig mellan de olika 

yrkesgrupperna.  

6. Metod 

Innan valet av metod hade jag sökt tidigare forskning inom ämnet och framförallt funnit 

kvalitativa undersökningar, där man intervjuat ett fåtal personer inom barnomsorg eller 

socialtjänst. Detta gjorde att jag ville försöka att få en bredare bild av Skellefteå kommuns 

barnomsorgspersonal samt socialtjänst. Att nå ut till så många som möjligt för att kunna 

presentera resultat som kan representera kommunen och inte enbart ett fåtal pedagoger eller 

socialsekreterare, därav valet att använda mig av en kvantitativ ansats. 

6.1 Min förförståelse inför undersökningen 

Fejes och Thornberg (2012) uttrycker att kvantitativ forskning framförallt syftar till att man 

vill förklara någonting. Som till exempel, utbredning av vissa attityder eller egenskaper som 

återfinns hos olika grupper eller samband mellan olika variabler. Det är i stort sett det jag har 

ambitionen att göra. Eftersom jag har en viss tidigare uppfattning, både genom egna 

erfarenheter samt att jag tagit del av tidigare forskning, anser jag att min undersökning är 

utförd med ett abduktivt arbetssätt (Patel & Davidson, 2003), en kombination av induktiv och 

deduktiv metod. Ur min egen kunskap skapade jag mig en uppfattning och en teori om hur 

verkligheten ser ut. Min teori var således att pedagoger inom de valda verksamheterna hade 

för lite kunskap kring socialtjänstens arbetsprocess. Samt att både personalen på 

socialtjänsten, men framförallt pedagogerna upplever att samarbetet dem emellan är 

bristfälligt. Utifrån denna teori utvecklade jag enkäter, med framförallt direkta och specifika 

frågor. 

6.2 Studiens utformning 

Jag utformade tre olika webenkäter (bilaga 1), där jag samlade in data till min undersökning 

via internet. En webenkät riktade sig till pedagoger på förskolan, en till pedagoger på Fk – åk 

5 och en tredje till socialsekreterare som arbetar med att utreda barn och unga. Det finns både 
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för- och nackdelar med att använda webenkäter som distributionsform. Fördelarna är att man 

kan nå många respondenter på ett billigt och snabbt sätt, samt att materialet som samlas in 

lagras direkt, vilket bidrar till att man undviker bearbetningsfel vid inmatning av enkätsvar 

(Lantz, 2014). Vidare finns det även nackdelar med webenkäter som man inte bör förringa. 

Däribland riskerna för bortfall av respondenter, att respondenterna inte kan ses representativa 

för populationen som man ämnar undersöka samt att det fodras en viss teknisk kunskap för att 

skapa en webenkät. Trots nackdelarna med enkäter via internet valde jag denna metod då jag 

ansåg att den skulle kunna bringa min undersökning flest svar och då även svar från olika 

områden av kommunen på ett tillfredställande sätt.  

6.3 Urval 

Målpopulation: Pedagoger som arbetar inom förskolan, förskoleklass och åk 1-5 inom 

Skellefteå kommuns verksamheter. Samt socialsekreterare som arbetar med att utreda barn 

och unga inom Skellefteå kommun. 

Min ambition var att göra en så heltäckande undersökning som möjligt. Så jag skickade ut 

förfrågningar om att medverka till alla förskolechefer (25st) och rektorer (22st, grundskolan 

Fk – åk 5) i kommunen, samt till alla enhetschefer på socialkontoret (3st). Idealet skulle ha 

bestått i en totalundersökning av alla som arbetar i de verksamheterna som jag ämnade att 

undersöka, då det ger mycket liten osäkerhet i det slutgiltiga resultatet (Lantz, 2014). I 

slutändan valde alla tre enhetschefer, tolv förskolechefer och åtta rektorer att hjälpa mig 

vidarebefordra information om min undersökning samt webenkät till sin personal. Av de som 

fått tillgång till enkäten har 22st socialsekreterare, 50st pedagoger inom förskolan och 40st 

pedagoger inom grundskolan valt att besvara enkäten. Exakt hur stor procent av 

målpopulationen som valt att besvara enkäten kan jag tyvärr inte redovisa för. Urvalet utföll i 

ett ”ja-sägarurval” (Lantz, 2014), vilket innebär att de som valt att besvara enkäten medverkar 

i undersökningen. Risken med denna form av urval är att personer med starka åsikter inom 

mitt studerade ämne tenderar att representera de som besvarar enkäten. Att det däremot i 

första hand är cheferna inom verksamheterna som i första hand tagit ställning till att 

distribuera ut enkäterna till sin personal, menar jag kan väga upp detta till viss del. Jag vill 

också uppmärksamma att det bland de förskolechefer och rektorer som valt att medverka finns 

representerat förskolor och skolor från både centrala delar av Skellefteå kommun och 

omkringliggande yttre områden.   

6.4 Databearbetning och analys av materialet 

Av respondenternas svar har jag utvecklat min teori om hur förhållandena ter sig och 

förändringar som det finns behov av, vilket jag presenterar i avsnittet diskussion och analys. 

En risk med mitt tillvägagångssätt, där jag utifrån min teori utformat enkäter, är att jag som 

forskare omedvetet har valt frågor eller forskningsobjekt utifrån mina tidigare erfarenheter 

och utifrån det har uteslutit andra typer av förklaringar (Patel & Davidson, 2003). Vidare 

grundar sig min studie i den humanistiska vetenskapsfilosofin som bland annat belyser att 

man inte kan införskaffa sig vetenskaplig kunskap utan att ta våra ideér, förnuft och 

upplevelser under konsideration. Vilket också innebär att kunskapen blir mer relativ och 

förenad med miljön forskaren befinner sig i och med forskaren själv.  



13 
 

Materialet jag samlade in via enkäterna överfördes till Microsoft Excel arbetsbok. Där har jag 

bearbetat mitt insamlade material som består av deskriptiv statistik (Patel & Davidson, 2003), 

för att sedan kunna presentera mitt resultat och belysa forskningsproblemet. I arbetsboken har 

jag utvecklat frekvenstabeller och diagram för att kunna presentera mina resultat på ett 

överskådligt sätt. Jag har framförallt använt mig av cirkel- och stapeldiagram samt mått på 

centraltendensen i form av typvärde, för att visa hur frekvensen i svarsalternativen ser ut. Val 

av diagram har jag gjort utifrån att mitt insamlade material befinner sig på en nominalskala 

med diskreta variabler (Patel & Davidson, 2003). Detta innebär att stopdiagram, 

cirkeldiagram och frekvenstabeller lämpar sig bäst för att tydligt presentera mina resultat. 

Genom den deskriptiva statistiken och med stöd från diagrammen har jag gjort en univariat 

analys för att belysa resultatets centraltendens och variabelvärdenas fördelning. En univariat 

analys innebär att jag för varje variabelvärde har angett den andelen respondenter som svarat 

med den specifika variabeln i enkäten (Perlinski, 2009).   

Jag hade ett antal öppna frågor i mina enkäter där respondenterna själva gavs möjligheten att 

skriva in svar i fritext. De texter som dessa svar producerat har jag, i likhet med övriga enkät 

svar fört in som variabelvärden i min arbetsbok. Den största skillnaden mellan de 

”förutbestämda variabelvärderna” och de som producerats av respondenterna själva är att 

fritextsvaren vissa gånger blivit relativt långa. Dessa textvariabler kan man enligt Perlinski 

(2009) också kalla för ”string variables”.  

Utifrån att jag noggrant läst materialet har jag plockat ut meningsbärande enheter från svaren. 

Sedan utformat kategorier utifrån innebörden av respondenternas svar, denna analysmetod 

beskrivs av Perlinski (2009). Av enkäterna till pedagogerna utvecklades fem kategorier: 

”återkoppling efter anmälan”, ”samarbete & kommunikation”, ”större förståelse för varandras 

uppdrag”, ”sekretess” och ”känna trygghet”. Och sex kategorier från enkäten till 

socialsekreterarna: ”att anmäla i tid och anmälans innehåll”, ”återkoppling”, 

”samarbete/kommunikation”, ”socialtjänstens arbetsgång/process”, ”pedagoger och föräldrar” 

samt ”trygghet – pedagogernas betydelse”. 

Vidare har jag utfört en till kodning av kategorierna för att skilja på ”nöjda” respektive 

”missnöjda” inställningar som respondenterna har inom de olika kategorierna, samt personer 

med neutral inställning. Detta för att jag är intresserad av att få förståelse för hur man talar om 

och känner inför samarbetet mellan de olika verksamheterna och de professionella som 

arbetar i verksamheterna. Samt för att se vilka föreställningar och attityder som finns om 

kunskapstillgång och -behov. De kategorierna har jag kodat enkelt: ”Nöjd”, ”Missnöjd” och 

”ingen åsikt”. Med missnöjd inställning menar jag att respondenten upplever att något inte 

fungerar som det bör i nuläget och att man kan se behov av förbättringar. Nöjd inställning 

innebär således att respondenter är nöjd med nuvarande situation och att de inte ser behov av 

förändring. Och inom kategorin ingen åsikt återfinns respondenter utan specifik åsikt eller 

med neutral inställning till nuvarande situation. 

Exempel på kodningsprocess och kategoriindelning.  

Meningsbärande enhet: ”Det finns inget samarbete som jag ser det”. 

Kategori 1 = Samarbete och kommunikation 

Kategori 2 = Missnöjd inställning 
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6.5 Forskningsetiska överväganden 

I enlighet med lag (2003:460) om etikprövning av forskning som avser människor 16 §, gav 

jag skriftlig information till cheferna, före de gav sitt samtycke till att vara behjälpliga att 

distribuera min undersökning vidare till sin personal. I samband med utskick av enkäterna 

lämnade jag också skriftlig information till respondenterna i enlighet med ovan nämnda 

lagstöd. Informationen innehöll syfte och övergripande plan med min undersökning, 

information om frivillighet att besvara enkäten samt rätten att när som helst välja att avbryta 

sin medverkan, beskrivning av hur anonymiteten ska upprätthållas, vem som är 

forskningshuvudman samt hur och var resultatet kommer att redovisas.  

I enlighet med 17 § i lag 2003:46 måste även forskningspersonerna lämna samtycke till att 

medverka i undersökningen. Efter att respondenterna läst informationen om min undersökning 

har de själva fått ta ställning till om de ska medverka eller inte. Om de valt att medverka och 

därefter besvarat enkäten ser jag det som ett samtycke från deras sida. Jag har även lämnat ut 

namn och kontaktuppgifter till mig så det har gått att komma i kontakt med mig. 

Jag anser inte att det finns några etiska dilemman (Kalman & Lövgren, 2012) i min studie. 

Det jag har reflekterat över är om nyttan med undersökningen kan väga upp riskerna som 

finns för respondenterna med att besvara enkäten (Nygren, 2012). Eftersom riskerna kan ses 

som näst intill obefintliga, med tanke på att respondenterna är helt anonyma då varken 

information om namn, ålder, kön eller arbetsplats inhämtats i enkäten, menar jag att nyttan 

uppväger riskerna. Jag har beaktat anonymiteten ytterligare genom att inte använda citeringar 

i resultatet som på något sätt kan kopplas till en viss person eller arbetsplats.   

6.6 Metodreflektion 

För att undvika systematiska fel och skapa god validitet i min undersökning har jag till att 

börja med läst information och forskning kring ämnet jag valt att undersöka, för att frågorna i 

mina enkäter ska representera och mäta just det som jag ämnar mäta (Lantz, 2014). För att 

ytterligare tillförsäkra mig om att det i frågorna inte fanns något utrymme för missförstånd, 

feltolkningar, missade svarsalternativ eller liknande bad jag personer från de olika 

verksamheterna kolla på frågorna, som en form av pilotstudie. Utifrån återkoppling från dem 

gjorde jag nödvändiga förändringar i enkäterna före distribution. Ett systematiskt fel som 

sänker graden av validitet är även om man valt fel metod för undersökningen. Jag vill här 

hävda att jag, utifrån min ansats att förklara, visa samband och få så bred och generell 

uppfattning som möjligt om verksamheterna i Skellefteå kommun valt rätt metod. Jag menar 

att en kvalitativ metod enbart hade kunnat visa mig vad ytterst få individer tycker och inte 

givit mig ett generaliserbart resultat. 

Reliabiliteten handlar om tillförlitligheten i studien och om det finns risker för att slump fel 

har uppstått (Lantz, 2014). Eftersom enkäterna har genomförts på internet och resultaten då 

automatiskt lagras i dataprogram minskar risken för fel vid inmatning av det insamlade 

materialet. Jag menar att reliabiliteten i min studie ökar genom att jag använt mig av 

kvantitativ forskningsansats. Eftersom jag utifrån det har fler respondenter än vad jag haft vid 

en kvalitativ undersökning, kan resultaten anses vara mer tillförlitliga då flera personer svarat 
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samma sak, samt då jag även har möjlighet att jämföra svar från förskola, grundskola och 

socialkontor.  

Eftersom studien är utförd i Skellefteå kommun och har ambitionen att undersöka hur 

personal inom verksamheterna i Skellefteå kommun upplever det undersökta ämnet kan man 

inte generalisera, med säkerhet, till andra kommuner. Då relativt många respondenter besvarat 

enkäten och spridningen för respondenterna inom kommunens områden kan betraktas som 

god menar jag att det ökar generaliserbarheten inom kommunen. Och att resultaten därmed 

kan antas representera hur personal inom de olika verksamheterna uppfattar situationen i 

Skellefteå kommun. De interna bortfallen berör framförallt de öppna frågorna med fritextsvar, 

där jag enbart efterfrågat svar om man har en åsikt i frågan, de som inte besvarat med egen 

text antas inte ha någon åsikt i frågeställningen. Internt bortfall innebär att en eller flera frågor 

ej blivit besvarade av en eller flera respondenter (Perlinski, 2009). Det fanns även ett litet 

internt bortfall för de övriga frågorna (se bilaga 1, där det internabortfallet presenteras vid 

enkätfrågorna). 

7. Redovisning av enkätresultaten 

Presentationen av resultaten från enkäterna sker i tre olika avsnitt. Förskola, grundskola och 

socialtjänst. I den efterkommande analysen och diskussionen kommer jag att komparera och 

sammanföra resultaten med varandra. De flesta diagram och tabeller presenteras i bilagor, 

förskolan i bilaga 3, grundskolan i bilaga 4 och socialtjänsten i bilaga 5. 

7.1 Förskola 

50 pedagoger som jobbar inom förskolan besvarade min enkät, som bestod av 21 frågor, två 

stycken med plats för fritextsvar.  

Majoriteten av de som svarat på enkäten har arbetet relativt länge inom förskolans 

verksamhet, 11år eller mer (52%), 4-10år (32%) och 0-3år (16%). Och alla respondenter, 

utom en, uppger att hen är utbildad antingen till förskollärare eller barnskötare. Av alla 

respondenter är det enbart 18% som svarat att de tycker att de fått tillräckligt bra kunskap om 

olika former av våld som barn kan utsättas för under deras utbildning. Och endast 16% av 

respondenterna känner att dom har tillräckligt med kunskap kring vilka olika 

signaler/symptom som barn kan uppvisa om de blir utsatta för våld i någon form.  

Ja 16 % 

Jag önskar att jag hade mer kunskap 78 % 

Nej 6 % 

Totalsumma 100 % 
Figur 1. Frågeställning: Känner du att du har tillräckligt med kunskap kring vilka olika 

signaler/symptom som barn kan uppvisa om de blir utsatta för våld i någon form? 

Att det finns mycket osäkerhet kring detta ämne visar sig också i svaren på frågorna som 

respondenterna besvarat med fritext. Där majoriteten efterlyser mer kunskap under 

utbildningen. ”Vilka signaler man ska vara uppmärksam på” och ”Jag hade velat få mer 

konkreta exempel och höra från andra hur man ska handla om man är osäker på om ett barn 

far illa eller om det bara handlar om barnets egen fantasi”. 
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I fritextsvaren belyser man även avsaknaden av kunskap kring gällande lagstiftning samt 

socialtjänstens arbetsgång efter att en orosanmälan blivit gjord. ”Socialtjänstens arbetsgång, 

deras återkoppling, vad som händer i ärenden, deras förväntningar på hur vi skall ställa upp 

i olika ärenden, samtal, vittne i rätten, plats där barnen hämtas till familjehem och vi skall 

berätta för föräldern” och ”Vilka lagar reglerar hur de jobbar, vad innebär de lagarna”. 

Vidare är det enbart 18% av respondenterna som tycker att de fått tillräckligt med kunskap om 

SoL (socialtjänstlagen 2001:453), den lagstiftning som reglerar barns rättigheter och 

möjlighet till hjälp och stöd från samhället. 

Vi går vidare till tiden efter utbildningen. Där frågade jag hur många av respondenterna som 

fick information om hur hen ska gå tillväga om hen misstänker att ett barn far illa eller 

riskerar att fara illa, då hen började arbeta på sin nuvarande arbetsplats. 32% svarade att de 

fick information, men sammanlagt 68% svarar ”Nej” eller ”Ingen information om det gavs”. 

Endast 46% av respondenterna vet att det finns skriftlig information om vad man ska göra om 

man misstänker att ett barn far illa samtidigt som de vet var på arbetsplatsen den 

informationen finns. Resterande svarar att det finns information men att de inte vet vart (34%) 

och 20% att de inte vet om det existerar skriftlig information på arbetsplatsen överhuvudtaget.   

I enkäten efterfrågas det om pedagogerna på arbetsplatsträffar pratar om anmälningsplikt, 

orosanmälningar, våld mot barn, omsorgssvikt eller liknande ämnen. Typvärdet blir ”Väldigt 

sällan” (46%), ”1-2ggr/termin” (30%), ”3-4ggr/termin” (4%) och 10% vardera har svarat 

”Nej” eller ”Jag önskar att vi skulle prata mer om det”. Även inom detta ämne uttrycks det i 

fritextsvaren att man delvis behöver kontinuerliga föreläsningar och vidareutbildningar inom 

ämnet, samt att man är i behov av att diskutera och lära sig tillsammans med sina kollegor, 

”Materialet Liten och Trygg är ett bra material”.  

58% av respondenterna har under sitt arbetsliv gjort en orosanmälan till socialtjänsten, men 

enbart 20% av dessa tycker att de fått tillräckligt med återkoppling från socialtjänsten efter 

anmälan. ”Jag saknar återkoppling från soc. De kan fråga oss om allt som rör orosanmälan 

men vi får väldigt lite tillbaka om vad som händer och hur det blir framöver”. Vidare är det 

48% av pedagogerna som någon gång funderat på att göra en orosanmälan men sedan inte 

gjort det. 

 
Figur 2. Visar varför pedagoger valt att inte göra en orosanmälan trots att de känt oro för ett barn.  
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88% av de som besvarat enkäten uppger att de skulle vilja ha mer kunskap kring arbetsgången 

som sker hos socialtjänsten efter att deras anmälan inkommit. Vidare skulle även 88% vilja ha 

mer kunskap kring vilka olika former av stöd som socialtjänsten kan erbjuda barn och deras 

föräldrar. ”När ska man berätta för föräldrarna att anmälan har blivit gjord och när ska man 

inte. Vad bör man säga till dem om man ska berätta. Man skulle vilja veta vad socialtjänsten 

gör och i vilket skede de är för att kunna stötta från förskolans håll. När bör man börja med 

att ta ett samtal med vårdnadshavare för att få en ändring och när ska man göra en anmälan 

direkt”. 

De flesta känner att de vet vad anmälningsskyldigheten innebär (58%). Exempelvis vet 88% 

av pedagogerna att man ska göra en orosanmälan för ett barn om man misstänker eller vet att 

en förälder missbrukar eller om barnet bevittnat våld. Medan endast 52% är medvetna om att 

man kan vara skyldig att anmäla både andrahandsuppgifter samt att man även ska anmäla 

”svårbedömda och obestyrkta uppgifter”.  

Sista frågeställningen efterfrågar om något saknas i samarbetet med socialsekreterarna, där 

uttrycks åsikter inom kategorierna: ”återkoppling efter anmälan”, ”samarbete & 

kommunikation”, ”större förståelse för varandras uppdrag”, ”sekretess” och ”känna trygghet”. 

Många frågar efter ett bättre och mer omfattande samarbete med liknande förslag: ”En fysisk 

kontaktperson som kan komma och samtala med oss kring våra barn och familjer och deras 

mående” och ”Kanske att de träffar samtliga inom förskole sektorn 1ggn per år och har en 

informationsträff”.  

Majoriteten av pedagogerna återfinns inom kategorin missnöjd inställning till alla de fem 

ovan beskrivna kategorierna. Fritext svaren framhäver därmed en tydlig bild av att 

pedagogerna inom förskolan önskar förändring inom alla nämnda kategorier. Vilket 

sammanfattningsvis kan presenteras som bättre återkoppling efter orosanmälningar, ett mer 

omfattande samarbete och tydligare kommunikation, att man får mer kunskap och förståelse 

för varandras arbetsuppgifter och uppdrag. Mer diskussioner kring sekretessen som 

socialsekreterarna har gentemot pedagogerna samt ett öppnare klimat där man pratar om oro 

för barn med både kollegor/chef och socialsekreterare då detta skulle skapa mer trygghet hos 

pedagogerna. 

7.2 Grundskola, förskoleklass – årskurs 5 

Det var 40st pedagoger som besvarade enkäten som riktade sig till personal inom 

grundskolan, förskoleklass t.o.m. åk 5. Både lärare och fritidspedagoger bads besvara enkäten. 

Denna enkät bestod av 22 frågor, varav 2 var med fritextsvar.  

I likhet med förskolans personal så har majoriteten av de som besvarat enkäten arbetat relativt 

länge inom grundskolan, 70% har svarat ”11år eller mer”, 20% ”4-10år och 10% ”0-3år”. 

Vidare har respondenterna olika utbildningsbakgrund, förskollärare (15%), fritidspedagog 

(25%), grundskollärare förskoleklass – åk 3 (22,5%), grundskollärare åk 4–6 (12,5%) och 

inget av ovanstående (25%).  

Av alla som besvarade enkäten var det endast 20% som tyckte att de hade fått bra kunskap om 

olika former av våld som barn kan utsättas för. 
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Figur 3. Frågeställning: Begreppet våld mot barn kan innebära både fysiskt-, psykiskt- och sexuellt 

våld samt försummelse/omsorgssvikt. Tycker du att du har god kunskap om olika former av våld som 

barn kan utsättas för? 

I resultatet kan man också se att bara 7,5% av respondenterna tycker att de har tillräckligt med 

kunskap kring vilka olika signaler/symptom barn kan uppvisa om de blir utsatta för våld i 

någon form. Vilket också belyses i flertalet fritextsvar: ”Signaler, symtom och hur man kan 

hjälpa eleven” och ”Att upptäcka barnen”. Samt att endast 20 % av respondenterna tycker att 

dom under sin utbildning fick tillräckligt med kunskap kring socialtjänstlagen.  

När jag går vidare och tittar på informationen respondenterna fick när de började på sin 

nuvarande arbetsplats så var det 40% som fick information om hur hen ska gå tillväga om hen 

misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Resterande 60% svarar antingen ”Nej” 

eller ”ingen information kring detta gavs”. Typvärdet för hur många som vet om att skriftlig 

information om orosanmälningar finns på arbetsplatsen är ”Ja”. Men det är bara 42,5% som 

vet var informationen finns, 40% vet inte vart informationen finns och 17,5% vet inte om det 

finns skriftlig information överhuvudtaget på arbetsplatsen. 72,5% av respondenterna uppger 

också att de har rutiner för att göra orosanmälningar till socialtjänsten när en elev har en viss 

procents frånvaro i skolan.  

På frågeställningen om man på arbetsplatsträffar pratar om anmälningsplikt, orosanmälningar, 

våld mot barn, omsorgssvikt och liknande ämnen någon gång. Är typvärdet ”Väldigt sällan” 

(52,5%). 

  
Figur 4. Frågeställning: När ni har arbetsplatsträffar pratar ni om anmälningsplikt, orosanmälningar, 

våld mot barn, omsorgssvikt och liknande ämnen någon gång? 

Av de som besvarat enkäten är det 62,5% som någon gång gjort en orosanmälan och enbart 

23,5% av dem känner att de fått tillräckligt med återkoppling från socialtjänsten efter 

anmälan. Något som också har uppmärksammats i fritextsvaren: ”Jag skulle önska att man 

såg det som att familj, soc och skola tillsammans arbetar för barnets bästa” och ”Önskar 

återkoppling efter att en anmälan har upprättats!”. Vidare har 56,4% av respondenterna 

20%

47%

33%

Ja, tillräckligt bra

Nej, för lite kunskap

Fick ingen direkt
riktad kunskap för det

7,50%

15,00%

7,50%

17,50%

52,50%

Ja, ungefär 3-4 gånger varje termin

Ja, ungefär 1-2 gånger varje termin

Nej

Jag önskar att vi skulle prata mer kring det

Väldigt sällan



19 
 

någon gång funderat på att göra en orosanmälan till socialtjänsten med sedan valt att avstå. 

Anledningarna till att de valt att avstå har varit följande: 30,4% ”kände sig osäker på om det 

verkligen fanns belägg för att göra en anmälan”, 26,1% uppger att ”oron jag kände gick över”, 

21,7% har pratat med en chef som rått dem att inte anmäla, 8,7% vardera har antingen pratat 

med arbetskollegor eller socialsekreterare på socialtjänsten som rått dem till att inte upprätta 

en anmälan och 4,3% (en respondent) ville inte ”påverka/försämra relationen mellan föräldrar 

och personal”.  

Majoriteten (60%) av respondenterna känner att de i stora drag vet hur processen efter att en 

anmälan inkommit till socialtjänsten går till. I relation till det svarar 70% av pedagogerna att 

de önskar att de hade mer kunskap kring den processen. Typvärdet på om hen känner att hen 

har tillräckligt med information kring vilket stöd socialtjänsten kan erbjuda familjer och deras 

barn är ”Nej” (70%).  

65% svarar ”Ja” på om de vet vad anmälningsskyldigheten för personal inom grundskolan 

innebär, resterande 35% svarar ”I stora drag, men jag önskar att det informerades mer om 

det”. Vidare kan man se att hela 95% av respondenterna är medvetna om att man ska anmäla 

oro för ett barn som har föräldrar där man vet om eller misstänker ett missbruk samt om barn 

har bevittnat våld. Och 75% vet att även andrahandsuppgifter kan vara en grund för anmälan 

samt att ”svårbedömda och obestyrkta uppgifter” ska anmälas om de tyder på att ett barn kan 

vara i behov av stöd från socialtjänsten.   

Även i grundskolans sista fråga efterfrågar jag om något saknas i samarbetet med 

socialsekreterarna. Dom uttrycker åsikter inom samma kategorier som förskolans pedagoger: 

”återkoppling efter anmälan”, ”samarbete & kommunikation”, ”större förståelse för varandras 

uppdrag”, ”sekretess” och ”känna trygghet”. Några citat som sammanfattar svaren på ett bra 

sätt är följande: ”Återkommande kontakt minst en gång varje läsår t.ex. att de kommer och 

presenterar sig/ informerar m.m.” och ”Jag förespråkar HLT-träffar och andra möten där 

föräldrar och personal från alla inblandade parter hjälps åt med sina kompetenser. 

Föräldrarna "lyfter sekretessen" så att vi kan hjälpas åt att tänka och hjälpa”. En respondent 

lyfter en nuvarande satsning som gjorts inom samarbetet mellan vissa skolor och 

socialtjänsten i Skellefteå kommun ”fr.o.m. hösten -17 har vi en speciell socialsekreterare 

knuten till vår skola vilket förenklar kontakten med socialkontoret väldigt mycket. I ärendet 

som jag beskrev ovanför skulle jag nu direkt ringa och rådfråga socialsekreteraren”. Samt att 

respondenter uttryckte åsikter som ”det finns inget samarbete som jag ser det”. 

I likhet med pedagogerna som arbetar på förskolan så är majoriteten av pedagogerna inom 

grundskolan en missnöjd inställd till alla ovan nämnda kategorier. Men det finns enstaka 

pedagoger som känner sig trygga och nöjda med deras nuvarande samarbete med 

socialsekreterarna. En pedagog skriver ”Vårat Elevhälsateam har ett ganska gott samarbete 

med soc”. Men trots vissa enstaka svar så pekar majoriteten av resultatet av fritextsvaren på 

att även pedagogerna inom grundskolan önskar förändring inom alla fem kategorier. 

7.3 Socialtjänst 
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Socialsekreterarna som arbetar med att utreda barn och unga är i Skellefteå kommun 

uppdelade i tre distrikt, utifrån områden i kommunen. Enkäten skickades ut till 

socialsekreterare i alla tre distrikten och av dessa har 22st valt att besvara enkäten.  

Till skillnad från pedagogerna som besvarat enkäten så är typvärdet för hur länge 

respondenterna har arbetar på socialkontoret ”0-3år” (50%), 31,8% har arbetat ”4-10år” och 

18,2% har arbetat ”11år eller mer”. Till socialsekreterarna är frågorna jag har ställt uppdelade 

för personal på förskolan och sedan personal på grundskolan, så enkäten består till stor del av 

likadana frågor men riktade till de olika verksamheterna.  

Vid frågan om socialsekreterare som läst skriftliga orosanmälningar från förskolepersonal, 

som regel upplever att personalen känner sig säker i vad en anmälan bör/ska innehålla svarar 

54,4% ”Nej”, 40,9% svara ”Ja” och resterande ”Har ingen åsikt om det”. Angående samma 

frågeställning men om orosanmälningar från grundskolans personal är typvärdet ett annat då 

54,4% svarat ”Ja”, 40,9% svarat ”Nej” och resterande ”Har ingen åsikt om det”. Ungefär 

hälften av respondenterna upplever att pedagogerna inte är säkra på innehållet i en anmälan. 

Personal inom förskola och grundskola har möjlighet att ringa och rådfråga socialsekreterare 

innan de väljer att upprätta en orosanmälan. 85,7% av respondenterna upplever att förskolans 

personal inte tar del av den rådgivning socialsekreterarna kan ge. Och 76,2% upplever att 

grundskolans personal inte heller använder sig av rådgivningen. 

45,5% av respondenterna upplever att personal inom förskolan generellt har en god kunskap 

kring barn som far illa eller riskerar att fara illa och vad det kan innebära, samtidigt uppger 

95,2% att dom tycker att det vore bra om kunskapen var större. I likhet med det upplever 

54,4% av respondenterna att grundskolans personal generellt har en god kunskap kring barn 

som far illa, dock uppger 100% av respondenterna att det vore bra om kunskapen var större 

även här.  

 

 

 

 

Figur 5. Visar att socialsekreterarna tycker att det vore bra om pedagogerna hade bättre kunskap om 

barn som far illa och vad det kan innebära. 

100% av respondenterna upplever att varken personal inom förskolan eller grundskolan har 

tillräckligt god kunskap om processen som sker på socialkontoret efter att de lämnat in sin 

anmälan. Majoriteten upplever däremot att pedagogerna har god tillit till dom som 

socialsekreterare och till deras arbete med att utreda barn och unga. 

Under hösten 2017 har skolor som inte har ett HLT-team (hälsa, lära, trygghet) blivit 

tilldelade en socialsekreterare som är särskilt knuten till deras skola, som en kontaktperson, 

hen ska närvara vid skolans arbetsplatsträff en gång per termin, max två timmar. Jag frågade i 

enkäten om socialsekreterarna tror att detta kommer leda till att fler barn i behov av hjälp 
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kommer att uppmärksammas. 77,3% av respondenterna tror att det kommer att göra skillnad 

medan 22,7% inte har någon åsikt om det. 

 

De två sista frågeställningarna efterfrågar om det finns något i samarbetet med pedagogerna 

på förskola och grundskola som socialsekreterarna önskar vore annorlunda. Samt om 

socialsekreterarna önskar att pedagogerna på dessa verksamheter hade mer kunskap inom 

något ämne. Detta är frågor med fritextsvar och de har efter analys och kodning genererat i 

kategorierna: ”att anmäla i tid och anmälans innehåll”, ”återkoppling”, 

”samarbete/kommunikation”, ”socialtjänstens arbetsgång/process”, ”pedagoger och föräldrar” 

samt ”trygghet – pedagogernas betydelse”. Nedan kommer jag presentera två citat från 

respektive kategori som på många sätt sammanfattar det som uttrycks i svaren från 

respondenterna.  

 

Återkoppling: ”Att vi på socialtjänsten blev bättre på att återkoppla till skolorna efter 

avslutad utredning de gånger vi fått tillåtelse av föräldrarna och att vi åtminstone alltid 

frågar föräldrar om vi får återkoppla. Att vi har mer möten tillsammans med skola och 

vårdnadshavare där även vi på socialtjänsten kan vara öppna med vad vi ser. Det går bra om 

man kommit överens med föräldrarna om detta i förväg. Sekretess är egentligen sällan ett 

hinder” och ” Önskar att vi kunde berätta mer än vad vi kan vid en anmälan”.  

Samarbete/Kommunikation: ”ett bättre samarbete där personalen får ökad förståelse kring 

hur vi tänker gällande barn som far illa” och ”Att socialtjänsten också får information om 

vad skolan kan göra, så att inte vi heller har felaktiga förväntningar på skolan”. 

Att anmäla i tid och anmälans innehåll: ”Hur de ska formulera sin oro i anmälningar” och 

”Anmälningsskyldigheten, att det är om det finns misstanke - man behöver inte "vara säker" 

att det är på ett visst sätt. Att man som personal har plikt att anmäla även om chefen är 

tveksam eller säger nej”. 

Socialtjänstens arbetsgång/process: ”Socialtjänstens uppdrag och vad vi kan göra och inte 

i vissa ärenden. Ärendegången hos oss, vad som händer när en anmälan kommer in, 

förhandsbedömning, utredning eller ej etc.” och ”Att vi på socialtjänsten inte kan 

tvinga/förmå föräldrar att ta emot stöd annat än i extrema situationer. Detta innebär att 

skolan måste fortsätta att anmäla. En anmälan per termin kan vara litet. Att skolan ser 

allvarligt på frånvaro även sjukanmäld frånvaro”. 

Pedagoger och föräldrar: ”Fokus på barnen istället för dem själva eller deras 

kontakt/relation med föräldrarna. Upplever att personal tenderar att inte anmäla på grund av 

"rädsla" för föräldrarna och att relationen kan skadas om de anmäler.” och ”Var tydliga när 

det finns oro kring föräldraförmågan och inte utesluta detta”. 

Trygghet – personalens betydelse: ” Jag tycker att det är viktigt att förskolor/skolor får en 

större kunskap om deras betydelse när det gäller barn som far illa, det är förskolor/skolor 

som ser barnen dagligen och socialtjänsten är beroende av personalens information för att 

kunna utreda och i slutändan bevilja rätt sorts stöd.” och ”Att stärkas i sin 

anmälningsskyldighet så de vet när, hur och vad det innebär att göra en anmälan om barn 

som far illa. Att de vid tillfällen då de gör anmälan får det stöd som de behöver för att kunna 

stå för de uppgifter som de lämnar och kunna stå fast vid deras professionell bedömning”. 
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Den övervägande delen av det socialsekreterarna skriver om i deras fritextsvar hamnar inom 

kategorin missnöjd inställning. Det uttrycks både att socialsekreterarna känner att 

pedagogerna behöver mer kunskap inom området och ett starkare samarbete från 

socialtjänsten för att de ska stärkas i sin roll kring barn som far illa. Som förstärkning i den 

åsikten uttrycks det att för få anmälningar inkommer till socialtjänsten, att pedagogerna inte 

upplevs ta tillvara på rådgivningen som socialsekreterarna kan ge samt att relationen mellan 

pedagoger och föräldrar upplevs besvärlig i förhållande till att göra orosanmälningar.  

8. Analys och diskussion 

Jag menar att resultaten från enkäterna tydligt visar på brister i utbildningarna till pedagoger 

inom förskola och grundskola, samt att det finns en avsaknad av ett fullgott och fungerande 

samarbete mellan förskola/grundskola och socialtjänst. Regering och riksdag (socialstyrelsen, 

2007) har tidigare uttryckt vikten av att utveckla samverkan mellan dessa verksamheter. Samt 

att tidigare studier från Feng, Huang & Wang, (2010), Lundén (2010), Pietrantonio, Wright, 

Gibson, Alldred, Jacobson, & Niec (2013), Rädda barnen (2012), Sjöström, Hägglöf & 

Engström (2002), Svärd (2014), Söderman & Jackson (2011), visar återkommande 

anledningar till varför pedagoger inte alltid anmäler barn till socialtjänsten, trots att de känner 

oro. Svaren jag fått i min undersökning, av verksamheterna i Skellefteå kommun, visar 

liknande resultat som dessa tidigare studier. Detta ger en stark indikation på att inga större 

förändringar har skett de senaste åren inom dessa områden.  

Att uppmärksamma och agera på signaler 

Majoriteten av mina respondenter, både inom förskolan och grundskolan tycker inte att de får 

tillräckligt bra kunskap kring vare sig olika former av våld som barn kan utsättas för, signaler 

barn kan uppvisa, rådande lagstiftning eller socialtjänstens process under deras utbildning. 

Detta gör att de omöjligt kan fullgöra sin arbetsuppgift, anmälningsskyldigheten på ett fullt 

betryggande sätt. För att pedagoger till exempel ska kunna koppla samman signaler de 

upplever hos barn med att barnet blir utsatt för någon form av våld krävs en viss kunskap som 

de bör få via sin utbildning. Pedagogerna har rätt till att kunna känna sig trygga i att de har 

den kunskap de behöver för att kunna utföra alla sina arbetsuppgifter och känna en säkerhet i 

vad exakt deras uppdrag inom begreppet barn som far illa är och hur de ska förhålla sig till 

detta. Lundén (2010) framhäver att pedagoger är väldigt duktiga på att se barnen och 

uppmärksamma de signaler dom sänder ut på olika sätt men att de sedan inte alltid har 

kunskapen att koppla dessa till att barnet far illa. I svaren från enkäten till socialsekreterarna 

kan man också se att de upplever pedagogerna som mycket duktiga inom sitt område och att 

pedagogerna har stor kunskap om ”deras” barn/elever men att det kan saknas kunskap kring 

helheten (signaler, föräldraförmåga, socialtjänstens arbetsgång) som hindrar dem från att 

anmäla det dom ser vidare till socialtjänsten.  

Att få känna trygghet inom området barn som far illa 

I avsnittet kunskapsöversikt tog jag upp vikten av att kontinuerligt samtala med barn om 

tabubelagda ämnen för att avdramatisera dessa (Killén & Andersson, 2002). Enligt min åsikt 

gäller detta inte bara i samtal med barn utan även för vuxna. Om pedagogerna återkommande 

samtalar kring svåra ämnen som exempelvis våld mot barn, orosanmälningar, omsorgssvikt, 
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bristande föräldraförmåga, missbruk och signaler så upplevs det förhoppningsvis inte lika 

svårt att samtala om när man uppmärksammar ett barn som man känner oro för. Tyvärr visar 

resultaten i min undersökning att för få pedagoger får information av arbetsgivaren när de 

börjar på en ny arbetsplats om hur arbetsplatsen arbetar kring barn som far illa. Vidare är det 

också anmärkningsvärt få pedagoger som kontinuerligt samtalar kring dessa ämnen med sina 

kollegor och chef på exempelvis arbetsplatsträffar. Denna typ av arbetskultur bidrar dessvärre 

till att ämnet blir mer tabubelagt och svårarbetat än vad det borde vara. Det bör på varje 

arbetsplats finnas tydliga rutiner kring hur man ska gå tillväga om man känner oro för ett barn 

och dessa rutiner bör delges alla nyanställda pedagoger. Det finns, som vissa pedagoger även 

förespråkat i fritextsvaren i enkäterna, bra diskussionsmaterial att samtala kring för att belysa 

dessa ämnen. Exempelvis materialet Liten och trygg, där man får hjälp att närma sig området 

på ett tydligt och konkret sätt.  

Samarbete mellan verksamheterna 

Som jag framförde tidigare så finns det även en avsaknad av ett fullgott samarbete mellan 

förskola/grundskola och socialtjänst. Man kan däremot i enkätsvaren se en betydande 

samstämmighet mellan de olika verksamheterna i vad som fattas i samarbetet. Vilket jag i sig 

ser som en vinst och en bra början på att kunna föra samarbetet framåt i rätt riktning. Förskola 

och grundskola efterfrågar ett närmare samarbete och bättre kommunikation genom att 

socialtjänsten visar sig mer ute i deras verksamheter, finns mer tillgängliga för funderingar 

och frågor kring både arbetsprocess och deras olika stödfunktioner samt ett närmare 

samarbete i olika individärenden. Även socialsekreterarna önskar att de kunde göra 

pedagogerna mer delaktiga genom bättre kommunikation och samarbete. Dels genom att bli 

duktigare på att återkoppla och fråga föräldrar om samtycke till dialog mellan 

förskola/grundskola och socialtjänst. Men även genom att ge mer information till kommunens 

förskolor/grundskolor. Socialsekreterarna ser också att det vore betydelsefullt om fler 

pedagoger ringde och tog del av den rådgivning som socialsekreterarna kan ge dem vid oro 

för ett barn och betonar att man kan göra detta helt avidentifierat om man känner sig osäker.  

Samarbetet i dagsläget 

Jag anser att satsningen med kontaktpersoner/socialsekreterare till skolor utan HLT-team är 

en god tanke och ett bra initiativ. Frågan jag ställer mig är om det kommer att kunna fungera 

som det är tänkt i längden. Som jag uppfattat det ska en speciell kontaktperson fungera dels 

som ”informatör” vid en arbetsplatsträff per termin samt att hen ska vara ”ett känt ansikte” för 

dessa skolor om de sedan ska upprätta eller funderar på att upprätta en orosanmälan.  

Mina farhågor är några: För det första gör ruljangsen på socialsekreterare som utreder barn 

och unga att den kontinuiteten och ”kända ansikte” man önskar uppnå med kontaktpersoner 

kanske inte går att uppnå. Att det är en ruljangs på socialsekreterare visar både min 

undersökning, där majoriteten av socialsekreterarna inte arbetat mer än 0-3år. Samt rapporter 

från arbetsmiljöverket (2012) som beskriver en hög sjukfrånvaro och personalomsättning för 

arbetsgruppen socialsekreterare som delvis beror på för hög arbetsbelastning. Vilket leder mig 

vidare till min andra farhåga nämligen att socialsekreterare, som redan har en hög 

arbetsbelastning ska lägga tid på att ge ”allmän information” och samverkan mellan 
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verksamheterna. Och att detta både leder till ytterligare ökad arbetsbelastning samt att 

arbetsuppgiften, omedvetet, kan utföras på ett mindre prioriterat sätt då arbetsuppgifterna i 

pågående ärenden kan vara brådskande att utföra. Vilket då kan leda till att varken det 

allmänna samarbetet mellan verksamheterna eller samarbetet i individärendena gynnas.  

Till sist har vi även parametern att socialsekreterarna ska känna sig trygga i att utföra sina 

arbetsuppgifter. Att medverka på skolors arbetsplatsträffar där man på ett tydligt och bra sätt 

ska kunna svara på frågor kan upplevas som en otrygghet för många, speciellt om majoriteten 

av socialsekreterarna inte har arbetat en längre tid med att utreda barn och unga. Viktigt att 

uppmärksamma är också att man genom dessa kontaktpersoner inte når ut till förskolorna utan 

enbart grundskolor utan HLT-team. 

Mina förslag på förändringar 

För att uppnå ett framgångsrikt och hållbart samarbete mellan verksamheterna är min 

uppfattning att man, istället för att lägga dessa arbetsuppgifter på den enskilde 

socialsekreteraren, skulle anställa en eller flera personer med ett samarbetsansvar. Detta skulle 

medverka till att höja samverkansformen till den tredje nivån (Danemark, 2000) som innebär 

att man inte enbart koordinerar insatser vid sidan av varandra mellan verksamheterna utan att 

man vidare skapar nya arbetsformer för att gynna samverkan och motverka att barn faller 

mellan stolarna. Personer som på heltid kan arbeta med att främja samarbete mellan 

förskolor/grundskolor och socialtjänst. En tjänst som används som förebyggande arbete för att 

underlätta och i vissa fall undvika senare anmälningar och stärka samarbetet under ärenden. 

Denna person borde kunna medverka på förskolors och skolors arbetsplatsträffar förslagsvis 

1gång/läsår. Hen kan ge information om arbetsgång hos socialtjänsten, svara på allmänna 

frågor och funderingar som pedagogerna har, ge pedagogerna en närmare relation till 

socialtjänsten, informera om olika stödfunktioner osv. Hen skulle eventuellt även kunna 

medverka på föräldramöten vid terminsstart där hen tillsammans med rektor/förskolechef ger 

information till föräldrarna om vad socialtjänsten är och vad pedagogernas 

anmälningsskyldighet innebär. Om det finns en person anställd på en sådan samverkanstjänst 

så kan hen fullt ut koncentrera sig på dessa frågor och uppgifter och därmed känna en 

trygghet i sin roll och sina arbetsuppgifter utan att hen tar tiden från annat. Samt att hen 

förhoppningsvis kan inge en kontinuitet och trygghet till förskolor/skolor, trots att det inte är 

hen specifikt som tar emot eventuella anmälningar eller arbetar i individärenden. Det kan 

däremot främja att pedagoger känner ett närmare samarbete med socialtjänst. Det kan även 

underlätta samarbetet i individärendena om både socialsekreterare och pedagoger känner att 

de genom detta får en större förståelse för varandra uppdrag, möjligheter och begränsningar.  

Min undersökning med resultat leder mig följaktligen fram till att vissa förändringar bör 

utföras för att främja alla barns rätt till en trygg uppväxt i vårt samhälle.  

1. Se över kursplanerna för barnskötares, förskollärares, grundskollärares och 

fritidspedagogers utbildning. Inför kunskap riktad mot olika former av våld mot barn, signaler 

barn kan uppvisa, lagstiftning, anmälningsskyldighet och socialtjänstens arbetsgång. 

2. Rektorer och förskolechefer bör utforma tydliga rutiner för deras introduktion av 

nyanställda till deras verksamheter så att alla får information om vad de bör göra om de 

känner oro för ett barn samt var skriftlig information om detta går att finna på arbetsplatsen. 
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De bör även se över hur de kan säkerställa att man kontinuerligt samtalar om dessa ämnen på 

arbetsplatsen, antingen på arbetsplatsträffar eller andra forum. Och tillhanda hålla relevant 

material för diskussioner.  

3. Socialtjänsten bör se över om de kan anställa en person/personer som arbetar med 

samarbetet mellan förskolor/grundskolor och socialtjänst på heltidsbasis. För att arbeta i 

förebyggande syfte gentemot barnen i vårt samhälle, för att främja samarbetet mellan 

verksamheterna och för att minska arbetsbelastningen på nuvarande socialsekreterare.  

Förslag på vidare forskning 

För att dessa förändringar ska kunna ske kan mer forskning/utvärdering inom området 

behövas. Dels för att säkerställa vilken kunskap man bör prioritera att införa i utbildningen till 

pedagogerna. Samt hur många personal man skulle behöva anställa för att kunna erhålla 

intentionerna med ett bättre och kontinuerligt samarbete mellan socialtjänst och 

förskola/grundskola. Och hur man kan erhålla resurser för att göra dessa anställningar. 

Politiker förespråkar en bättre samverkan mellan verksamheterna i både riktlinjer och lagar 

men främjar de dess utveckling genom att tillhandahålla resurserna som gör detta samarbete 

möjligt? Vidare undersökningar kan som synes vara behövliga för att kunna utföra dessa 

förändringar. Men de bör prioriteras och utföras skyndsamt med en hög angelägenhet då 

liknande förändringar redan har förespråkats i många år. 

Min uppsatts avrundas med ett fåtal talande citat ur Signaler (barnombudsmannen, 2012): 

”Jag försökte flera gånger som barn signalera och bete mig för att folk skulle 

förstå att det inte var okej. Jag trodde att det första man gjorde då skulle vara att ifrågasätta 

hemmiljön, men det gjorde man tydligen inte.” (s.25) 

”Hon visste inte riktigt hur hon skulle hantera det. Hon reste sig upp och gick 

därifrån, och så höll jag tyst i två år till.” (s. 26) 

”Man agerar utåt för att man ska få uppmärksamhet, någon ska se en, och att 

vuxna ska reagera. Men de förstår väl inte det. Hur som helst så lät läraren det bara vara.” 

fort. ”Man blir ju världsbäst på att ljuga och spela teater. Så att de som jobbar med barn 

måste bli utbildade så att de ser det.” (s.28) 
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Enkät förskolepersonal 

1. Hur länge har du arbetat inom en förskoleverksamhet? 

* 0-3år 

* 4-10år 

* 11år eller mer 

2. Vilken är din utbildning? (Internt bortfall 1 person) 

* Barnskötare 

* Förskolelärare 

* Inget av ovanstående 

3. Begreppet våld mot barn kan innebära både fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld samt 

försummelse/omsorgssvikt. Tycker du att du har god kunskap om olika former av våld 

som barn kan utsättas för? 

* Ja, tillräckligt bra  

* Nej 

* Fick ingen direkt riktad kunskap för det 

4. Känner du att du har tillräckligt med kunskap kring vilka olika signaler/symptom som 

barn kan uppvisa om de blir utsatta för våld i någon form? 

* Ja 

* Nej 

* Jag önskar att jag hade mer kunskap 

* Vet inte 

5. Känner du dig säker i att säga att du vet vad begreppet: ”Barn som far illa eller riskerar 

att fara illa” innebär? 

* Ja, tillräckligt säker 

* Nej, jag känner mig osäker 

6. Tycker du att du under din utbildning fick tillräckligt med kunskap kring den 

lagstiftning som reglerar barns rättigheter och möjlighet till hjälp och stöd från 

samhället, SoL (Socialtjänstlagen 2001:453)? 

* Ja 

* Nej 

* Fick ingen direkt riktad kunskap för detta 

7. Skulle du önska att du hade fått mer kunskap kring barn som far illa eller riskerar att 

fara illa under din utbildning? Ge gärna förslag på vilken typ av kunskap exempelvis: 

Om lagstiftningen, om signaler hos barn som upplever våld, om socialtjänstens 

arbetsgång osv. 

* Skriv svar:  

8. När du började arbeta på din nuvarande arbetsplats fick du då information om hur du 

ska gå tillväga om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa? 

* Ja 

* Nej 

* Ingen information kring detta gavs 

9. Vet du om det finns skriven information på din nuvarande arbetsplats om vad man ska 

göra om man misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa? 

* Ja, och jag vet var den finns 

* Ja, men jag vet inte var den finns 

* Nej 

10. När ni har arbetsplatsträffar pratar ni om anmälningsplikt, orosanmälningar, våld mot 

barn, omsorgssvikt eller liknande ämnen någon gång? 

* Ja, ungefär 3–4 gånger varje termin 
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* Ja, ungefär 1–2 gånger varje termin 

* Väldigt sällan 

* Nej 

* Jag önskar att vi skulle prata om det mer 

* Jag är vikarier och medverkar inte på arbetsplatsträffar 

11. Har du någon gång under din tid som personal inom förskoleverksamhet gjort en 

orosanmälan (anmälan till socialtjänsten om ett barn misstänks fara illa eller riskerar 

att fara illa)? 

* Ja  

* Nej 

12. Om du svarat Ja på fråga 11. 

Upplever du att du har fått tillräckligt med återkoppling från socialtjänsten efter din 

anmälan?  

* Ja 

* Nej  

13. Har du någon gång under din tid som personal inom förskoleverksamhet funderat på 

att göra en orosanmälan, men inte gjort det? 

* Ja 

* Nej 

14. Om du svarat Ja på fråga 13. 

Varför har du valt att inte anmäla? 

* Jag pratade med arbetskollegor som rådde mig att inte anmäla 

* Jag pratade med chefen som rådde mig att inte anmäla 

* Jag kände mig osäker på om det verkligen fanns belägg för att göra en anmälan 

* Jag ringde och sökte rådgivning hos socialtjänsten och de rådde mig att inte anmäla 

* Oron jag kände gick över 

* Jag ville inte påverka/försämra relationen mellan vi i personalen och föräldrarna till 

barnet  

* Jag har hört att det inte tjänar något till att anmäla, socialtjänsten gör ändå inte 

någonting 

15. Vet du hur processen efter att din orosanmälan inkommit till socialtjänsten går till, i 

stora drag? 

* Ja 

* Nej 

16. Skulle du önska att du hade mer kunskap kring den processen? 

* Ja 

* Nej 

17. Känner du att du har tillräckligt med information om vilka olika former av stöd som 

socialtjänsten kan erbjuda barn och föräldrar? (Internt bortfall 1 person) 

* Ja 

* Nej 

* Jag känner inte att jag är i behov av den kunskapen 

18. Vet du vad anmälningsskyldigheten för dig som jobbar inom en förskoleverksamhet 

innebär? 

* Ja 

* Nej 

* I stora drag, men jag skulle önska att det informerades/pratades mer om det 

19. Är du medveten om att du som anmälningsskyldig personal även ska göra en 

orosanmälan om du misstänker att ett barn bevittnar våld eller lever med föräldrar som 

har ett misstänkt el. bekräftat missbruk? 
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* Ja  

* Nej  

20. Är du medveten om att du som anmälningsskyldig även kan vara skyldig att anmäla 

uppgifter som du fått i andra hand av någon annan, samt att även ”svårbedömda och 

obestyrkta uppgifter ska anmälas” om de tyder på att ett barn kan behöva stöd från 

socialtjänsten? 

* Ja 

* Nej 

21. Finns det något som du saknar i samarbetet mellan er inom förskolan och 

socialsekreterarna på socialkontoret? I så fall vad? 

* Skriv svar:  

 

Enkät grundskolepersonal Förskoleklass-åk 5 

1. Hur länge har du arbetat inom en grundskoleverksamhet? 

* 0-3år 

* 4-10år 

* 11år eller mer 

2. Vad har du för utbildning? 

* Barnskötare 

* Förskollärare 

* Grundlärarprogrammet - förskoleklass och åk 1–3 

* Grundlärarprogrammet årskurs 4–6 

* Fritidspedagog 

* Inget av ovanstående 

3. Begreppet våld mot barn kan innebära både fysiskt-, psykiskt- och sexuellt våld samt 

försummelse/omsorgssvikt. Tycker du att du har god kunskap om olika former av våld 

som barn kan utsättas för? 

* Ja, tillräckligt bra  

* Nej 

* Fick ingen direkt riktad kunskap för det 

4. Känner du att du har tillräckligt med kunskap kring vilka olika signaler/symptom som 

barn kan uppvisa om de blir utsatta för våld i någon form? 

* Ja 

* Nej 

* Jag önskar att jag hade mer kunskap 

* Vet inte 

5. Känner du dig säker i att du vet vad begreppet: ”Barn som far illa eller riskerar att fara 

illa” innebär?  

* Ja, tillräckligt säker 

* Nej, jag känner mig osäker 

6. Tycker du att du under din utbildning fick tillräckligt med kunskap kring den 

lagstiftning som reglerar barns rättigheter och möjlighet till hjälp och stöd från 

samhället, SoL (Socialtjänstlagen 2001:453)? 

* Ja 

* Nej 

* Fick ingen direkt riktad kunskap till det 

7. Skulle du önska att du hade fått mer kunskap kring barn som far illa eller riskerar att 

fara illa under din utbildning? Ge gärna förslag på vilken kunskap exempelvis: Om 
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lagstiftningen, om symtom för barn som upplever våld, om socialtjänstens arbetsgång 

osv.    

* Skriv svar:  

8. När du började arbeta på din nuvarande arbetsplats fick du då information om hur du 

ska gå tillväga om du misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa? 

* Ja 

* Nej 

* Ingen information kring detta gavs 

9. Vet du om det finns skriven information på din nuvarande arbetsplats om vad man ska 

göra om man misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa? 

* Ja, och jag vet var den finns 

* Ja, men jag vet inte var den finns 

* Nej 

10. Har ni på din nuvarande arbetsplats rutiner för att göra en orosanmälan om hen har 

över en viss procents frånvaro från skolan? 

* Ja 

* Nej 

* Det är inte relevant för min yrkeskategori 

* Vet ej 

11. När ni har arbetsplatsträffar pratar ni om anmälningsplikt, orosanmälningar, våld mot 

barn, omsorgssvikt och liknande ämnen någon gång? 

* Ja, ungefär 3–4 gånger varje termin 

* Ja, ungefär 1–2 gång varje termin 

* Väldigt sällan 

* Nej 

* Jag önskar att vi skulle prata om det mer 

* Jag är vikarie och medverkar inte på arbetsplatsträffar 

12. Har du någon gång under din tid som personal inom grundskoleverksamhet gjort en 

orosanmälan (anmälan till socialtjänsten om att ett barn misstänks fara illa eller 

riskerar att fara illa)? 

* Ja  

* Nej 

13. Om du svarat Ja på fråga 12. 

Tycker du att du har fått tillräckligt med återkoppling från socialtjänsten efter din 

anmälan?  

* Ja 

* Nej  

14. Har du någon gång under din tid som personal inom grundskoleverksamhet funderat 

på att göra en orosanmälan, men inte gjort det? (Internt bortfall 1 person) 

* Ja 

* Nej 

15. Om du svarat Ja på fråga 14. 

Varför har du valt att inte anmäla? 

* Jag pratade med arbetskollegor som rådde mig att inte anmäla 

* Jag pratade med min chef som rådde mig att inte anmäla 

* Jag pratade med kurator el. skolsköterska som rådde mig att inte anmäla 

* Jag kände mig osäker på om det verkligen fanns belägg för att göra en anmälan 

* Jag ringde och sökte rådgivning hos socialtjänsten och de rådde mig att inte anmäla 

* Oron jag kände gick över 

* Jag ville inte påverka/försämra relationen mellan vi i personalen och föräldrarna till 
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barnet  

* Jag har hört att det inte tjänar något till att anmäla, socialtjänsten gör ändå inte 

någonting 

16. Vet du hur processen efter att en orosanmälan inkommit till socialtjänsten går till, i 

stora drag? 

* Ja 

* Nej 

17. Skulle du önska att du hade mer kunskap kring den processen? 

* Ja 

* Nej 

18. Tycker du att du har tillräckligt med information om vilka olika former av stöd som 

socialtjänsten kan erbjuda barn och föräldrar? 

* Ja 

* Nej 

* Jag känner inte att jag är i behov av den kunskapen 

19. Vet du vad anmälningsskyldigheten för dig som jobbar inom grundskolan innebär? 

* Ja 

* Nej 

* I stora drag, men jag skulle önska att det informerades mer om det 

20. Är du medveten om att du som anmälningsskyldig personal även ska göra en 

orosanmälan om du misstänker att ett barn bevittnar våld eller lever med föräldrar som 

har ett misstänkt el. bekräftat missbruk? 

* Ja  

* Nej 

21. Är du medveten om att du som anmälningsskyldig även kan vara skyldig att anmäla 

uppgifter som du fått i andra hand av någon annan, samt att även ”svårbedömda och 

obestyrkta uppgifter ska anmälas” om de tyder på att ett barn kan behöva stöd från 

socialtjänsten? 

* Ja 

* Nej 

22. Finns det något som du saknar i samarbetet mellan er inom grundskolan och 

socialsekreterarna på socialkontoret? I så fall vad? 

* Skriv svar:  

 

Enkätfrågor till socialsekreterarna 

1. Hur många år har du arbetat med att utreda barn och unga? 

* 0-3år 

* 4-10år 

* 11 år eller mer 

2. När du läst skriftliga orosanmälningar från förskolepersonal, upplever du då som regel 

att personalen som gjort anmälningen känner sig säker i vad en anmälan bör/ska 

innehålla? 

* Ja 

* Nej 

* Har ingen åsikt om det 

3. När du läst skriftliga orosanmälningar från personal från grundskolan Fk-åk 5, 

upplever du då som regel att personalen som gjort anmälningen känner sig säker i vad 

en anmälan bör/ska innehålla? 
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* Ja 

* Nej 

* Har ingen åsikt om det 

4. Upplever du att personal från förskolan generellt ringer er socialsekreterare för att ta 

del av den rådgivning ni socialsekreterare kan ge dem i frågan kring orosanmälningar? 

(Internt bortfall 1 person) 

* Ja 

* Nej 

5. Upplever du att personal från grundskolan Fk -åk 5 generellt ringer er 

socialsekreterare för att ta del av den rådgivning ni socialsekreterare kan ge dem i 

frågan kring orosanmälningar? (Internt bortfall 1 person) 

* Ja 

* Nej 

6. Upplever du att personal inom förskolan generellt har en god kunskap kring barn som 

far illa eller riskerar att fara illa och vad det kan innebära? 

* Ja  

* Nej 

* Har ingen åsikt om det 

7. Anser du att det vore bra om personalen på förskolor hade en bättre kunskap kring 

barn som far illa eller riskerar att fara illa och vad det kan innebära? (Internt bortfall 1 

person) 

* Ja, det vore bra 

* Nej, det är nog inte relevant för dem 

8. Upplever du att personal inom grundskolan Fk -åk 5 generellt har en god kunskap 

kring barn som far illa eller riskerar att fara illa och vad det kan innebära? 

* Ja  

* Nej 

* Har ingen åsikt om det 

9. Anser du att det vore bra om personalen på grundskolan Fk -åk 5 hade en bättre 

kunskap kring barn som far illa eller riskerar att fara illa och vad det kan innebära? 

* Ja, det vore bra 

* Nej, det är nog inte relevant för dem 

10. Upplever du att personal på förskolan generellt har tillräckligt god kunskap om 

processen som sker på socialkontoret efter att de lämnat in en orosanmälan? 

* Ja, tillräckligt god 

* Nej, de vore bra om kunskapen var större 

11. Upplever du att personal på grundskolan Fk -åk 5 generellt har tillräckligt god 

kunskap om processen som sker på socialkontoret efter att de lämnat in en 

orosanmälan? 

* Ja, tillräckligt god 

* Nej, de vore bra om kunskapen var större 

12. Upplever du att personal på förskolan generellt har god tillit till er som utreder anmäld 

oro för barn? (Internt bortfall 1 person) 

* Ja 

* Nej 

13. Upplever du att personal på grundskolan F-5 generellt har god tillit till er som utreder 

anmäld oro för barn? 

* Ja 

* Nej 



Bilaga 1 

7 
 

14. Ni har under hösten -17 påbörjat ett projekt där ni, socialsekreterare, ska fungera som 

kontaktperson till enskilda skolor/områden. Tror du att det kan bidra till att fler barn 

som riskerar att fara illa blir uppmärksammade och får tillgång till stöd? 

* Ja  

* Nej 

* Jag har ingen åsikt om det 

15. Upplever du att ni, socialsekreterare, har fått tillräckligt tydlig information om vad det 

innebär att vara kontaktperson till en skola? Vad det är ni ska göra? (Internt bortfall 1 

person) 

* Ja vi har fått mycket bra information 

* Vi har inte fått så mycket information, men jag känner mig säker ändå 

* Vi har fått för lite information, jag känner mig osäker på vad som förväntas av mig 

av min chef 

* Nej, vi har fått mycket bristfällig information kring detta 

16. Upplever du att skolorna har fått tillräckligt god information om vad en kontaktperson 

från socialkontoret ska göra? 

* Ja, de verkar införstådda med vad projektet innebär 

* Ja, men de verkar inte vara i behov av en kontaktperson 

* Nej jag upplever att de förväntar sig saker av mig som inte ingår i uppdraget 

* Jag har ingen åsikt om det 

17. Upplever du att samarbetet mellan er, socialsekreterare och personalen på förskolan 

generellt fungerar på ett bra sätt? (Internt bortfall 1 person) 

* Ja  

* Nej 

18. Upplever du att samarbetet mellan er, socialsekreterare och personalen på grundskolan 

Fk -åk 5 generellt fungerar på ett bra sätt? 

* Ja  

* Nej 

19. Om det är något som du önskar vore annorlunda i ert samarbete med personal på 

förskolan och/eller personal på grundskolan Fk -åk 5, vad skulle det vara? 

* Svar: 

Om det är något som du önskar att personal på förskolan och/eller personal på Grundskolan 

Fk -åk 5 skulle ha mer kunskap om, vad skulle det vara? 

* Svar:  
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Figur 1. Arbetsgången hos socialtjänsten, hämtad ur Socialstyrelsen (2015). Utreda barn och 

unga. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2. Hämtad från Socialstyrelsen, Grundbok i BBIC, 2015. 
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Figur 3. Hämtad från Socialstyrelsen, grundbok i BBIC (2015). 

Bilden visar på att barnet, som återfinns i mitten, samspelar, påverkas och påverkar den 

omkring varande omgivningen. Allt eftersom barnet växer och blir äldre kommer hen att 

samspela med fler olika miljöer. Och i enlighet med BBIC (2015) är det väsentligt att man 

hela tiden har ett helhetsperspektiv på barnet och dess omgivning, och på hur de påverkar 

varandra. 
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Resultat från förskolan 
- diagram och tabeller 

Figur 1. Hur länge har du arbetat inom en förskoleverksamhet? 

 

 

 

Figur 2. En sammanslagning av enkätfrågorna 2 och 3. Vilken utbildning respondenten har i 

relation till om hen tycker att hen fick bra kunskap kring olika former av våld som barn kan 

utsättas för. 

 

Figur 3. Visar att endast 18% av respondenterna tycker att de fått bra kunskap under 

utbildningen kring olika former av våld som barn kan utsättas för. 
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Ja, tillräckligt bra Nej, för lite kunskap Fick ingen direkt riktad
kunskap för det

Barnskötare

Förskolelärare

Inget av ovanstående alternativ

12%

18%

70%

Begreppet våld mot barn kan innebära både fysiskt-, psykiskt-
och sexuellt våld samt försummelse/omsorgssvikt. Tycker du 
att du under din utbildning fick bra kunskap om olika former 

av våld som barn kan utsättas för?

Fick ingen direkt riktad kunskap
för det

Ja, tillräckligt bra

Nej, för lite kunskap

0-3år 8 

4-10år 16 

11år och mer 26 

Totalsumma 50 
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Figur 4. Frågeställning: Känner du att du har tillräckligt med kunskap kring vilka olika 

signaler/symptom som barn kan uppvisa om de blir utsatta för våld i någon form? Som man 

tydligt kan se är det enbart 8st som känner att de har tillräckligt med kunskap kring detta. 

Ja 8st 

Jag önskar att jag hade mer kunskap 39st 

Nej 3st 

Totalsumma 50st 

 

Figur 5. Visar att endast 18% av respondenterna tycker att de fick tillräckligt med kunskap 

kring socialtjänstlagen under deras utbildning.  

 

Figur 6. Belyser på ett tydligt sätt att det är en minoritet av personalen som arbetar inom 

förskolans verksamhet som fått information om hur de ska gå tillväga om de misstänker att ett 

barn far illa, i samband med att de börjat arbeta på sin nuvarande arbetsplats. 
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56%

26%

Tycker du att du under din utbildning fick tillräckligt med 
kunskap kring den lagstiftning som reglerar barns 
rättigheter och möjlighet till hjälp och stöd från 

samhället, SoL (Socialtjänstlagen 2001:453)?

Ja

Nej

Fick ingen direkt riktad
kunskap för detta

32%

38%

30%

När du började arbeta på din nuvarande arbetsplats fick 
du då information om hur du ska gå tillväga om du 

misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa?

Ja

Nej

Ingen information kring detta
gavs
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Figur 7. Visar också tydligt att mindre än hälften av respondenterna vet vart på arbetsplatsen 

skriven information om orosanmälningar finns på deras arbetsplats. Eller om det finns 

överhuvudtaget. 

 

Figur 8. Detta diagram åskådliggör hur ofta man pratar om anmälningsplikt, orosanmälningar, 

våld mot barn och liknande på olika arbetsplatsers arbetsplatsträffar. 

 

 

 

 

 

46%

34%

20%

Vet du om det finns skriven information på din nuvarande 
arbetsplats om vad man ska göra om man misstänker att 

ett barn far illa eller riskerar att fara illa?

Ja, och jag vet var den finns

Ja, men jag vet inte var den
finns

Nej

4,00%

30,00%

10,00%

10,00%

46,00%

Ja, ungefär 3-4 gånger varje termin

Ja, ungefär 1-2 gånger varje termin

Jag önskar att vi skulle prata om det mer

Nej

Väldigt sällan

När ni har arbetsplatsträffar pratar ni om anmälningsplikt, 
orosanmälningar, våld mot barn, omsorgssvikt eller liknande 

ämnen någon gång?
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80%

20%

Om du svarat Ja på fråga 11. Tycker du 
att du har fått tillräckligt med 

återkoppling från socialtjänsten efter 
din anmälan?

Nej

Ja

88%

12%

Ja

Nej

Figur 9 och 10. Visar hur respondenterna svarat ang. om de någon gång gjort en orosanmälan 

till socialtjänsten och hur de i så fall upplevt återkopplingen. Majoriteten tycker inte att de fått 

tillräckligt med återkoppling. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11. Presenterar varför pedagoger valt att inte göra en anmälan till socialtjänsten trots att 

de haft en oro kring ett barn.  

 

Figur 12. 88% av respondenterna önskar att de hade en större kunskap kring socialtjänstens 

process efter att de lämnat in en orosanmälan. 
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verkligen fanns belägg för att göra en
anmälan

Jag pratade med arbetskollegor som
rådde mig att inte anmäla

Jag pratade med chefen som rådde
mig att inte anmäla

Jag ville inte påverka/försämra
relationen mellan vi i personalen och
föräldrarna till barnet

Oron jag kände gick över

58%

42%

Har du någon gång under din tid som 
personal inom förskoleverksamhet gjort en 

orosanmälan (anmälan till socialtjänsten 
om att ett barn misstänks fara illa eller 

riskerar att fara illa)?

Ja

Nej
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52%
48%

Är du medveten om att du som 
anmälningsskyldig även kan vara skyldig att 

anmäla uppgifter som du fått i andra hand av 
någon annan, samt att även ”svårbedömda 

och obestyrkta uppgifter ska anmälas” om de 
tyder på att ett barn kan behöva stöd från 

social

Ja

Nej

Figur 13. Visar tydligt att det även är 88% av respondenterna som inte känner att de har 

tillräckligt med information om olika former av stöd som socialtjänsten kan erbjuda. 

 

Figur 14 och 15. 58% av respondenterna svara i en tidigare fråga att de vet vad 

anmälningsskyldigheten för personal inom förskolans verksamhet innebär. I dessa två 

diagram kan man även se att det finns personal som känner sig osäkra kring vissa aspekter av 

anmälningsskyldigheten. 
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2%

Tycker du att du har tillräckligt med information 
om vilka olika former av stöd som socialtjänsten 

kan erbjuda barn och föräldrar?

Ja

Nej

Jag känner inte att jag är
i behov av den
kunskapen

88%

12%

Är du medveten om att du som 
anmälningsskyldig personal även ska 

göra en orosanmälan om du 
misstänker att ett barn bevittnar våld 
eller lever med föräldrar som har ett 

misstänkt el. bekräftat missbruk?

Ja

Nej
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Resultat från grundskolan Fk- åk 5 
- diagram och tabeller 

Figur 1. Visar hur länge respondenterna har arbetat inom grundskoleverksamhet. 

0-3år 10,00% 

4-10år 20,00% 

11år eller mer 70,00% 

Totalsumma 100,00% 

 

Figur 2. Visar frågan om personalens utbildning sammanslagen med om de tycker att de under 

sin utbildning har fått bra kunskap om olika former av våld som barn kan utsättas för. 

Diagrammet visas i form av antal, ej procent. 

 

Figur 3. Visar enskilt frågan kring om respondenterna tycker att de under sin utbildning fått 

bra kunskap kring vilka olika former av våld som barn kan utsättas för. Man ser tydligt att 

endast 20% av respondenterna tycker att de fått bra kunskap. 
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kunskap för det



Bilaga 4 

2 
 

Figur 4. Belyser tydligt att endast 7% av respondenterna tycker att de har tillräckligt med 

kunskap om olika signaler barn kan visa om de utsätts för någon form av våld. 

 

Figur 5. Visar att det är 20% av respondenterna som tycker att de fått tillräckligt med kunskap 

om socialtjänstlagen under deras utbildning. 

 

Figur 6. Mindre än hälften av respondenterna fick information om hur de skulle gå tillväga 

om de misstänker att ett barn far illa, i samband med att de började arbeta på sin nuvarande 

arbetsplats. 
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Figur 7. I relation till figuren ovan kan vi i den här figuren se att majoriteten av 

respondenterna vet att det ska finnas skriven information på deras nuvarande arbetsplats kring 

vad man ska göra om man misstänker att ett barn far illa. Men endast 42% av alla 

respondenter vet var på arbetsplatsen informationen finns. 

 

Figur 8. Tabellen nedan visar att de flesta respondenter svarat (Ja) att det finns rutiner om att 

göra orosanmälningar till socialtjänsten om en elev har över en viss procents frånvaro. Svaren 

är skrivna i antal, ej procent. 

Ja 29 

Nej 2 

Vet inte 6 

Det är inte relevant för min yrkeskategori 3 

Totalsumma 40 

 

Figur 9. Belyser att majoriteten av respondenterna svarat att de väldigt sällan pratar om 

anmälningsplikt, orosanmälningar och liknande ämnen under deras arbetsplatsträffar. 
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Figur 10 och 11. Diagrammen nedan visar hur många av respondenterna som under sin tid 

inom grundskolans verksamhet gjort en orosanmälan till socialtjänsten. Samt hur de upplevt 

återkopplingen från socialsekreteraren.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Belyser att 56% av respondenterna har någon gång funderat på att göra en 

orosanmälan angående ett barn till socialtjänsten med sedan valt att inte göra anmälan. 
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Figur 13. Visar av vilken anledning respondenterna valt att inte fullfölja sin oro med en 

anmälan till socialtjänsten. Som en följdfråga på figuren ovan.  

 

Figur 14. Visar tydligt på att majoriteten av respondenterna inte känner att de har tillräckligt 

med kunskap om vilka olika former av stöd som socialtjänsten kan erbjuda barn och föräldrar. 
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Resultat från socialsekreterarna 

- Diagram och tabeller 

Figur 1. Visar hur länge respondenterna har arbetat med att utreda barn och unga. Visar antal, 

ej procent. 

0-3år 11 

4-10år 7 

11år eller mer 4 

Totalsumma 22 

 

Figur 2. Redogör för att 55% av respondenterna upplever att personal från förskolan som gör 

orosanmälningar känner sig osäkra i vad en anmälan bör/ska innehålla. 

 

Figur 3. Redogör för att 41% av respondenterna upplever att personal från grundskolan Fk – 

åk 5 som gör orosanmälningar känner sig osäkra i vad en anmälan bör/ska innehålla. 
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Figur 4. Belyser att majoriteten av socialsekreterarna inte upplever att förskolans personal tar 

del av den rådgivning som socialsekreterarna kan erbjuda i fråga om orosanmälningar. 

 

Figur 5. Belyser att majoriteten av socialsekreterarna inte upplever att grundskolans personal 

tar del av den rådgivning som socialsekreterarna kan erbjuda i fråga om orosanmälningar. 

 

Figur 6 och 7. Visar att socialsekreterarna tycker att det vore bra om pedagogerna hade bättre 

kunskap om barn som far illa och vad det kan innebära. 
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Figur 8. Framhäver tydligt att socialsekreterarna tycker att det vore bra om pedagogerna hade 

en större kunskap om hur processen efter att de lämnat in en anmälan fungerar. Eftersom 

100% av respondenterna svarat ”Nej det vore bra om kunskapen var större” för både förskola 

och grundskola har jag valt att ”slå samman” resultaten till ett diagram. 

 

Figur 9. Majoriteten av socialsekreterarna är positiva till att de sedan hösten -17 är 

kontaktpersoner till vissa skolor och tror att det kommer att leda till att fler barn och unga får 

det stöd de behöver. 
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