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ABSTRAKT 
Syftet med denna studie var att undersöka vilken syn förskollärare och socialsekreterare 
har på varandra, hur förskollärare går tillväga när de gör en anmälan samt hur samverkan 
fungerar mellan förskola, socialtjänst och föräldrar.  
Studien genomfördes med halvstrukturerade livsvärldsintervjuer som är en kvalitativ 
metod. Vi har genomfört sammanlagt sex stycken intervjuer, varav fyra intervjuer var 
med förskollärare och två intervjuer med socialsekreterare.  

Studiens resultat visar att förskollärare associerar mer negativt till socialtjänsten medan 
socialtjänsten har övervägande positiva associationer till förskolan. Samverkan mellan 
förskolan och socialtjänsten fungerar överlag bra. Förskollärarna och socialtjänsten har 
olika erfarenhet av samverkan och kontakt med varandra. Vissa har endast haft kontakt 
vid anmälan medan andra har haft kontinuerligt samarbete. Den kritik förskollärarna har 
när det gäller samverkan är att de inte känner tillräckligt stöd i mötet med föräldrarna vid 
en anmälan. De önskar också en mer omfattande samverkan mellan just förskola, 
socialtjänst och föräldrar. Socialtjänsten i sin tur önskar att den negativa synen på deras 
myndighet och deras arbete ska försvinna och att förskola föräldrar och allmänheten ska 
ha större förståelse för deras yrke. Både förskollärare och socialsekreterare poängterar 
vikten av att ha barnets välbefinnande i fokus och att det är viktigt att involvera alla 
parter så som förskola, socialtjänst, föräldrar och barn för att öka förståelsen och på 
bästa sätt finna en lösning för barnet och familjen.  
I diskussionen diskuteras bland annat problematiken kring sekretessen som råder mellan 
förskola och socialtjänst som till viss del begränsar samverkan då förskollärarna 
upplever att de inte får tillräcklig återkoppling.   
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1 INTRODUKTION 
 
En klok lärare sa till oss ”det bästa för barnet är att ha två välfungerande föräldrar”. 
Men när föräldrarna brister i sitt ansvarstagande för barnet menar Ekberg (2010) att 
det bästa för barnet är att det finns en fungerande samverkan mellan socialtjänsten, 
förskolan, föräldrarna och barnet. Detta för att barn och familj ska få den hjälp de 
behöver (a.a.).  

Vi har under vår utbildning till förskollärare fått tillfälle att praktisera på olika 
förskolor. Gemensamt för förskolorna är att då det har funnits barn som far illa och 
förskollärarna behövts vända sig till socialtjänsten har det funnits stor oroskänsla 
kring anmälningsskyldigheten. Det har också framkommit både ute på förskolorna 
och i forskningen att många förskollärare upplever en bristande samverkan och har 
negativa associationer till socialsekreterare (Germundsson 2011). Detta är något som 
har väckt vårt intresse då vi redan i början av utbildningen blev informerade om vilka 
skyldigheter vi har som blivande förskollärare när det gäller anmälningsskyldighet 
och barn som far illa. Dock känner vi att den information som gavs inte var 
tillräcklig när det gäller en sådan viktig del i vårt blivande yrke. I skollagen framgår 
det att alla inom förskolan ska främja de mänskliga rättigheterna och hela tiden aktivt 
motverka alla former av kränkande behandling (Skollag 2010:800). För att vi ska 
kunna motverka detta anser vi att förskollärare behöver känna sig trygga när det 
gäller anmälningsskyldigheten, samt skapa en god samverkan med socialtjänsten för 
att tillsammans kunna hjälpa barn som far illa.  

Dessa tankar och upplevelser är tillsammans grunden och anledningen till att vårt 
intresse för att göra denna studie har väckts. Men en anledning är också att vi anser 
att det är viktigt att dagens förskollärare ändrar uppfattning om socialtjänsten och blir 
medvetna om att socialtjänsten är en myndighet de kan vända sig till för att få råd 
och hjälp.  
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2 BAKGRUND 
I bakgrunden förklaras först en del centrala begrepp. Därefter presenteras det 
teoretiska perspektivet samt lagar och styrdokument som är centrala inom förskolans 
verksamhet. Därefter lyfts den tidigare forskningen fram som är grunden får den här 
studien. Den tidigare forskningen redovisas utifrån rubrikerna Förskollärarnas syn 
på socialtjänsten, Socialsekreterarnas syn på förskolan, anmälningsskyldigheten och 
oroskänslan den för med sig, samverkan, samverkan mellan förskolan och 
socialtjänsten, samverkan mellan förskolan, socialtjänsten och föräldrarna. 

2.1 Begreppsförklaringar 
Omsorgssvikt Innebär att det är när barns fysiska och/eller psykiska hälsa och 
utveckling är i fara för att föräldrarna brister i omsorg eller annat förhållande i 
hemmet samt är en fara för barns hälsa och utveckling. Exempel på omsorgssvikt är 
fysisk vanvård, försummelse och övergrepp. Dessa påverkar ett barns risker till 
utvecklingsmässiga svårigheter (Lundén 2010). Lundén (2010) skriver också:  

”Föräldrars förmåga att tillräckligt bra hjälpa sina barn utvecklingsmässigt varierar. 
Forskning visar att omsorgssviktande föräldrar har svårare än andra föräldrar att t.ex. 
sätta barnets behov framför sina egna, låta barnets utvecklingsnivå styra sina 
förväntningar på barnet, uppskatta barnets speciella erfarenheter och perspektiv samt 
att uppmuntra öppenhet för nya erfarenheter.” (Lundén s, 11 2010) 

Lundén (2010) menar att förmågan att ge omsorg är inte alla gånger given för alla 
föräldrar. Det kan till och med vara så att föräldrarna är ”tillräckligt bra” för ett barn 
i syskonskaran men inte för de andra. Socialstyrelsen (2004) skriver att personal som 
arbetar inom förskola och skola har anmälningsskyldighet och måste anmäla till 
socialtjänsten om ett barn är utsatt eller misstänks vara utsatt för omsorgssvikt. Detta 
är viktigt då Lundén (2010) lyfter att barn utvecklas i relation till omgivningen runt 
omkring sig och där speciellt föräldrarna utgör en central punkt (a.a.).  
Barn som far illa innebär när barns fysiska och/eller psykiska hälsa och utveckling är 
i fara för att föräldrarna brister i omsorg eller annat förhållande i hemmet samt är en 
fara för barns hälsa och utveckling (Lundén 2010). Det kan vara misshandel, 
kränkning, sexuella övergrepp, fysiska eller psykisk försummelse. Det innebär även 
barn med ett socialt nedbrytande beteende vilket kan vara Kriminalitet, missbruk 
eller annat självdestruktivt beteende. I begreppet ingår också barn som utsätts för 
våld, hot, mobbning och andra övergrepp av jämnåriga. Begreppet står även för barn 
som har relationsproblem till sin familj, omgivningen och elever där svårigheter i 
skolan har uppstått (Socialstyrelsen 2004). 

Anmälningsskyldighet socialtjänstlagen 14 kap. 1§ skriver att anställda inom 
myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdomar har anmälningsskyldighet. 
De är alltså skyldiga att anmäla till socialtjänsten vid vetskap om att ett barn far illa. 
Även vid misstanke om att ett barn far illa ska förskolan anmäla då det kan innebära 
att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns skydd (SFS 2001:453).  
 

2.2 Teoretiskt perspektiv  
I detta avsnitt kommer framförallt det relationella perspektivet presenteras då vi 
anser att det är ett bra perspektiv att utgå ifrån när vi vill barnets bästa. Men även det 
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punktuella perspektivet kommer kort presenteras då det är intressant att analysera 
resultatet utifrån båda perspektiven då de utgår från olika utgångspunkter när det 
gäller barn som är behov av stöd.  

2.2.1 Det relationella perspektivet 
Val av perspektiv påverkar barnet när det är i behov av stöd och det visar sig när det 
relationella och punktuella perspektivet ställs mot varandra. Dock poängterar von 
Wright (2002) att perspektiven inte ska ses som varandras motsatser, de utgår bara 
från olika utgångspunkter. Det är dessa olika utgångspunkter som påverkar vilka 
konsekvenser det blir för barnet (a.a.). 
Det relationella perspektivet fokuserar på vem individen är. För att få veta vem barnet 
är måste intresset för det enskilda barnet finnas, för att få veta vem barnet är måste 
det ske ett konkret mellanmänskligt möte. Det relationella perspektivet eftersträvar 
en helhetsbild. Det innebär att detta perspektiv ser ett fenomen som minst tvåsidigt. 
Istället för att finna bakomliggande orsaker och förklaringar till barnets beteende 
eller handlingar fokuserar det relationella perspektivet på att se människans situation 
och handling i relation till det aktuella sammanhanget. I det relationella perspektivet 
är inte enskilda händelser, beteenden och egenskaper knutna till individen. 
Individens problem eller beteende är inte något individen är utan något individen har 
(von Wright 2002). Von Wright (2002) ger ett exempel på att istället för att jag är 
allergiker har jag allergi. Hon menar att ett problem eller beteende kan framstå 
tydligare i vissa situationer än andra. Det relationella perspektivet fokuserar på det 
runt om kring individen, som det sociala och miljön samt kommunikation och 
samsyn, men också delaktigheten för att uppnå en långsiktig lösning. I det 
relationella perspektivet är det viktigt att kunna sätta sig in i andras situationer för att 
skapa sig en förståelse samt att kunna möta olikheterna och fokusera på 
möjligheterna istället för på problemet (a.a.).  

Det punktuella perspektivet ser vad barnet är. Det är alltså information om individen 
som den delar med alla andra, för att få veta vem individen är måste det ske ett 
konkret mellanmänskligt möte. När ett barn är i behov av stöd innebär det punktuella 
perspektivet att det i sitt försök att hjälpa barnet fokuserar på det enskilda barnet när 
problemet och dess orsak fastställs. Det punktuella perspektivet fokuserar alltså på 
att finna förklaringar och bakomliggande orsaker till barnets handlingar eller 
beteende. Det punktuella perspektivet tar alltså inte hänsyn till det sociala 
sammanhanget när problem uppkommer (von Wright 2002). För att förtydliga hur vi 
uppfattar det relationella perspektivet och det punktuella perspektivet vill vi 
konkretisera det i ett exempel: 

Om vi antar att vi har ett fall där ett barn far illa och föräldrar brister i sin föräldraroll 
kan en förskollärare antas utgå ifrån ett relationellt eller ett punktuellt perspektiv 
beroende på hur de tänker och handlar kring barnet och familjen. Om de utgår från 
ett punktuellt perspektiv ses den snabba och enkla lösningen vara att exempelvis 
separera barnet från föräldrarna då det är föräldrarna som anses vara problemet. 
Utgår de däremot från det relationella perspektivet ser de till helheten och tänker att 
en lösning ska vara långsiktig och att den ska innebära att både barnet och 
föräldrarna får den hjälp de behöver. Istället för att splittra familjen så är det önskvärt 
att så långt det går skapa möjligheter för att familjen ska få vara tillsammans och 
föräldrarna ska vara en trygghet för barnet. I det relationella perspektivet fokuserar 
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de alltså på det runt om kring barnet som exempelvis den sociala miljön och 
delaktighet önskas för att uppnå en långsiktig lösning.  

2.3 Lagar och styrdokument  
Under detta avsnitt kommer centrala lagar och styrdokument som är centrala i 
förskolans verksamhet samt vissa av dem också i socialtjänstens verksamhet. De 
lagar och styrdokument som kommer presenteras är Socialtjänstlagen, 
barnkonventionen, sekretesslagen, skollagen och förskolans läroplan.  

2.3.1 Socialtjänstlagen  
Enligt socialtjänstlagen ska socialtjänsten aktivt främja människors deltagande i 
samhällslivet, jämlikhet i levnadsvillkor och ekonomisk och sociala trygghet. Detta 
innebär att socialtjänsten inte ska göra skillnad bland människor beroende på deras 
ekonomiska status och sociala trygghet. Socialtjänsten ska hjälpa alla människor och 
jobba aktivt för att främja exempelvis jämlikhet i levnadsvillkor och samtidigt visa 
respekt för människors integritet och självbestämmanderätt (SFS 2001:453). 

Anmälningsskyldigheten innebär att om man får kännedom om att ett barn far illa 
har man en skyldighet att anmäla detta till socialtjänsten. Myndigheter som kommer i 
kontakt med barn och ung har alltså en skyldighet att anmäla utan dröjsmål till 
socialtjänsten (SFS 2001:453) 
Socialstyrelsen (2004) lyfter fram att anmälningsskyldigheten existerar för att 
kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar att se till att barn ska kunna växa 
upp under trygga och goda förhållanden. När föräldrarna brister i omvårdnad, skydd 
och stöd ska barnen få hjälp direkt. Därför har myndigheter som berör barn och 
myndigheternas alla anställda en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten 
när man misstänker att barn far illa. Skyldigheten att anmäla är absolut. Anmälan ska 
ske vid minsta misstanke men behöver inte betyda att socialtjänsten ingriper 
omedelbart. Även om anmälan ska ske så fort som möjligt kan man ändå konsultera 
med kollegor och rektor men även socialtjänsten för att få råd (a.a.). 

När det gäller handläggning av ett ärende som rör barn och unga är det 
socialtjänstens skyldighet att genast göra en bedömning om barnet eller den unga är i 
behov av omedelbart skydd. Detta innebär att socialtjänsten ska göra en bedömning 
om barnet eller den unga är i en så pass svår situation att de genast behöver 
omhänderta honom eller henne. Om barnet eller den unga inte behöver omhändertas 
sätts istället andra åtgärder in. I vanliga fall är handläggningstiden, om socialtjänsten 
beslutar att inleda en utredning, upp till fjorton dagar från att anmälan har gjorts (SFS 
2001:453).  

När det sätts in en åtgärd som rör ett barn ska barnet få aktuell information. Barnet 
ska få möjlighet att själv framföra sina åsikter i frågor som gäller barnet. När barnet 
inte framför sina åsikter muntligt, ska barnets inställning kartläggas på annat sätt så 
långt det går. Barnets inställning och åsikter ska värderas i förhållande till barnets 
ålder och mognad (SFS 2001:453). 

2.3.2 Barnkonventionen  
1989 antogs barnkonventionen, alltså barnets rättigheter av FN: generalförsamling 
och 1990 trädde den i kraft. Denna konvention ligger till stor del grund för innehållet 
i skollag och socialtjänstlag. 
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Barnkonventionen innebär att alla barn ska ha samma rättigheter och lika värde. 
Detta innebär att personer inte ska göra skillnad på barn beroende på hudfärg, 
religion, språk eller ekonomisk och social situation. Alla barn har rätt till samma 
hjälp vid behov och det är alltid barnets bästa som ska komma i första hand. Alla 
barn har rätt att säga sin åsikt och de ska alltid bli respekterade. Om barnen inte kan 
yttra sig muntligt ska de på annat sätt ändå få göra sin mening hörd. Alla barn har 
också rätt till vatten, mat, tak över huvudet och hälsovård. De har också rätten att 
skyddas mot missbruk och våld i alla former. Barnkonventionen som handlar om 
barnets rättigheter berör alla barn och unga under 18 år (Barnkonventionen 1989). 

2.3.3 Sekretesslagen  
I Sekretesslagen (SFS 2009:400) finns föreskrifter om förskollärares och 
socialtjänstens skyldigheter när det gäller sekretessen som finns mellan 
myndigheterna. Sekretessen mellan myndigheterna är hårt reglerad och viktig för att 
skydda individen, men sekretessen är inte omöjlig att bryta. Socialsekreterarna lyder 
dock under en högre grad av sekretess än vad förskollärarna gör. Därför är det svårt 
att bryta sekretessen myndigheterna i mellan. Undantag från sekretessen kan göras 
vid godkännande av det utsatta barnets föräldrar. Barnet har också rätt att kräva ut 
information då barnet är myndigt. I 23 kap. 1, 2 och 5§ står det bland annat att 
sekretesskyddet gällande informationen om den enskilda berörda individen inom 
förskolans verksamhet inte får utlämnas.  Men i 10 kap. 10§ framhålls det hur 
sekretessen faktiskt kan brytas eller att det kan göras undantag mellan myndigheter 
och enskilda om individen lider eller det handlar om brott. Då det handlar om barnets 
skydd har förskola och socialtjänst rätt att bryta sekretessen eftersom den handlar om 
barns integritet (SFS 2009:400). 

2.3.4 Skollagen  
Förskolan omfattas av skollagen och ska förmedla och förankra respekt för de 
grundläggande demokratiska värderingar som vårt samhälle vilar på samt förmedla 
och förankra respekt för de mänskliga rättigheterna. Förskolan syftar till att barn ska 
inhämta och utveckla värden och kunskaper. Förskolan ska främja barns livslånga 
lust att lära samt främja alla barns lärande och utveckling. Förskolan ska även visa 
hänsyn till barns olika behov och barn ska även få det stöd och den stimulering de 
behöver för att utvecklas så långt som möjligt (SFS 2010:800).  
Förskolan ska tillsammans med hemmet främja barns allsidiga och personliga 
utveckling till kompetenta, kreativa, aktiva och ansvarskännande individer och 
medborgare. Var och en som verkar inom förskolan ska främja de mänskliga 
rättigheterna och hela tiden aktivt verka mot alla former av kränkande behandling 
(SFS 2010:800).  

2.3.5 Förskolans läroplan  
Förskolans verksamhet ska präglas av omsorg om individens utveckling och 
välbefinnande. Inget barn i förskolan ska utsättas för kränkande behandling eller 
diskriminering. Förskolan ska bidra till att barnets förmåga till omtanke om andra 
och empati utvecklas. Verksamheten ska också vara ett stöd för familjerna i ansvaret 
för fostran, växande och utveckling. Det är förskollärarens ansvar att varje barn får 
sina behov tillgodosedda och respekterade och att de får uppleva sitt eget värde. 
Arbetslaget ansvarar gemensamt för att visa respekt för föräldrarna och upprätta en 
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tillitsfull relation mellan verksamhetens personal och barnens familjer (Skolverket 
2010). 
Förskolechefen är en pedagogisk ledare och chef för förskollärare, barnskötare och 
den övriga personalen på förskolan. Det är dennes uppgift att se till att verksamheten 
bedrivs i linje med läroplanens mål. Förskolechefen ansvarar också för att förskolan 
utformas på ett sådant sätt att barn får det särskilda stöd och den hjälp de behöver. 
Att upprätta, genomföra, följa upp och utvärdera handlingsprogram så att alla former 
av kränkande behandling och diskriminering motverkas. Förskolans personal ska 
kontinuerligt få kompetensutveckling för att de ska kunna utföra sitt arbete och vara 
professionella (Skolverket 2010). 

2.4 Tidigare forskning 
Här redovisas tidigare forskning under rubrikerna Förskollärarnas syn på 
socialtjänsten, Socialtjänstens syn på förskolan, anmälningsskyldigheten och 
oroskänslan den för mig sig, samverkan, samverkan mellan förskolan och 
socialtjänsten och samverkan mellan socialtjänsten, förskolan och föräldrarna. Den 
tidigare forskningen kommer också avslutas med en kortare sammanfattning.  

2.4.1 Förskollärarnas syn på socialtjänsten 
Germundssons (2011) studie visar på hur förskollärare och socialsekreterare ser på 
varandra. Förskollärarna ser mer övergripande på socialsekreterare och associerar till 
mer strukturella förhållanden än de mer individrelaterade som socialsekreterarna ser 
hos förskollärarna. Det var också tydligt att förskollärarna associerar mer negativt. 
De menar att när förskollärarna hör ordet socialsekreterare ser de mer till deras yrke 
och tänker mer negativt kring deras arbete. De anser att de lagar och den byråkrati 
som omger socialtjänsten påverkar samverkan negativt. Förskollärarna upplevde att 
den bristande kommunikationen, som innebär envägskommunikation och för lite 
återkoppling är ett stort problem. Dessa faktorer menar förskollärarna har stor 
påverkan på samverkan mellan myndigheterna. Det visade också att det mest 
negativa riktades mot hindrande strukturer och försvårande regelsystem inom 
socialtjänsten än mot den enskilde socialsekreteraren (a.a.). 
En del förskollärare har erfarenheter av att anmäla till socialtjänsten, dock känner de 
en osäkerhet kring var gränsen går för ”bra nog” föräldraomsorg och upplever att 
detta tas emot negativt av socialsekreterarna. Därför är erfarenheterna mestadels 
negativa då personalen känner sig illa hanterade av socialtjänstens personal samt att 
de känner sig missförstådda. (Lundén 2010).  
Ekberg (2010) har gjort en avhandling om ungas lärande i mötet med skola, 
socialtjänst och polis. Resultatet av de intervjuade lärarna visar att de anser att en 
handläggare hos socialtjänsten ska ha kunskap, erfarenhet och en mänsklig mognad 
för ett fungerande samarbete.  I resultatet framgår det också att de intervjuade lärarna 
anser att socialtjänsten ska kopplas in vid behov. De menar att skolan ofta väntar allt 
för länge med den första kontakten. Detta beror enligt lärarna på en osäkerhet och 
okunskap om när man kan och ska vända sig till socialtjänsten (a.a).  

2.4.2 Socialsekreterarnas syn på förskolan 
Socialsekreterarna ser övervägande positivt på förskollärare enligt Germundssons 
(2011) studie. De anser att förskollärare är omtänksamma, engagerade, viktiga 
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vuxna. De är pedagogiska och har en hög kompetens samt möter och följer barnen 
dagligen (a.a.). 
Det finns dock också negativa associationer som resursbrist, hög arbetsbelastning 
och lagar/regler. Socialsekreterarna känner att de i mötet med förskollärare uppfattar 
det som att förskollärarna inte har någon förståelse för socialsekreterarnas 
arbetsuppgifter och att de inte har tillräcklig kompetens i vad som är möjligt och inte 
möjligt. Socialsekreterarna kan ibland uppfatta att de frågor förskollärarna ställer 
visar just okunskap och oförståelse (Germundsson 2011).  
En socialsekreterare i Ekbergs (2010) studie påpekar att deras uppdrag är att skydda 
barn och ge dem hjälp och stöd för att kunna leva ett bra liv. Därför bör det inte vara 
ett sådant stort steg att anmäla (a.a.).   

I Germundssons (2011) studies resultat framgår det att när socialsekreterare 
associerar till förskollärare är 47 % av associationerna positivt värdeladdade medan 
34 % är negativt värdeladdade. Bland förskollärare är synen den omvända. 35 % av 
deras associationer om socialsekreterarna var positivt värdeladdade och 43 % 
negativt värdeladdade (a.a.). 

2.4.3 Anmälningsskyldigheten och oroskänslan den för 
med sig 

Syftet med Cocozzas (2003) studie var att bland annat ta reda på hur barns behov av 
skydd inom den sociala barnavården tillvaratags samt olika intentioner staten har 
med den sociala barnavården. Resultatet i studien visar att barn i åldern 0-6 år är den 
åldersgrupp som är mest beroende av att bli uppmärksammade och anmälda då de 
själva inte kan söka hjälp. Barnomsorg och barnhälsovård utgjorde endast 4 % av 
anmälningarna i åldersgruppen 0-6 år. De som gjorde de flesta anmälningarna inom 
denna åldersgrupp var anonyma eller ingick i kategorin Barnets omgivning (Cocozza 
2003). Om man upptäcker att en elev inte fungerar eller inte mår bra ska 
socialtjänsten kopplas in i ett tidigt skede (Ekberg 2010). Detta styrker även Lundéns 
(2010) studies resultat som handlar om vikten att upptäcka omsorgsvikt, där det står 
att det är viktigt att få information om att ett barns utveckling är i fara och att 
upptäcka detta i ett tidigt skede. Barnomsorgspersonal har stora möjligheter till att 
uppmärksamma detta då det träffar barnen i åldrarna 0-6 år dagligen. Detta har 
barnomsorgspersonalen skyldighet till då de går under anmälningsskyldigheten. För 
att barn och familj ska få den hjälp de behöver är det viktigt att 
barnomsorgspersonalen ser signaler om att barn utsätts för omsorgsvikt och hur de 
sen hanterar sin kunskap. Om föräldrar inte kan ta sitt föräldraansvar är det 
samhällets uppgift och ansvar att skydda dessa barn och se till att deras hälsa och 
utveckling säkras (a.a.). 

Socialstyrelsen (2004) lyfter fram att anmälningsskyldigheten existerar för att 
kommunerna enligt socialtjänstlagen har ett ansvar att se till att barn ska kunna växa 
upp under trygga och goda förhållanden. När föräldrarna brister i omvårdnad, skydd 
och stöd ska barnen få hjälp direkt. Därför har myndigheter som berör barn och 
myndigheternas alla anställda en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialtjänsten 
när man misstänker att barn far illa. Skyldigheten att anmäla är absolut. Anmälan ska 
ske vid minsta misstanke men behöver inte betyda att socialtjänsten ingriper 
omedelbart. Även om anmälan ska ske så fort som möjligt kan man ändå konsultera 
med kollegor och rektor men även socialtjänsten för att få råd (a.a.). Det är av stor 
betydelse att den som tar emot en anmälan har kunskap och erfarenhet då detta kan 
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avgöra om anmälda barn utreds eller ej. Detta för att en utredning bör inledas så fort 
som möjligt då det annars kan få allvarliga konsekvenser för ett barns utveckling 
(Lundén 2010).   

Det är vanligt att barnomsorgspersonalen pratar mycket med varandra om det barn 
som de var oroliga för. Resultatet visar att det många gånger är bra att prata med 
varandra men det kan också innebära att personalen tillsammans pratar bort sin oro 
och sina misstankar och anmälan uteblir (Lundén 2010).  

Detta styrker även Socialstyrelsens (2004) rapport där utredningarna visar att 
orsakerna till att anmälningar uteblir kan vara att det finns en osäkerhet om man har 
tillräckliga belägg för en anmälan. Man väljer ofta att vänta och se (a.a.). Att inse att 
ett barn utsätts för någon form omsorgsvikt väcker ofta känslor av olika slag. Dessa 
känslor är inte alltid så lätt att handskas med och därför ställer det stora krav och 
professionalitet på omsorgspersonalens agerande. Det kan även vara så att 
personalen har olika uppfattningar, kunskap och erfarenhet om omsorgsvikt. Det kan 
också vara att ens egen oro för att ett barn utsätts för omsorgsvikt inte delas med 
någon annan och detta kan göra att man tvekar på sina misstankar. Oro för att ett 
barn utsätts för omsorgsvikt måste dock alltid tas på allvar även om man inte delar 
uppfattningen. En faktor som påverkar ifall det görs en anmälan eller inte är om 
vederbörande tror att man genom att göra en anmälan bidrar med hjälp eller inte 
(Lundén 2010).  Ytterligare en faktor som påverkar om en anmälan görs eller inte är 
risken för att göra situationen värre för barnet. Risken för att barnet ska bli bestraffad 
eller att familjen flyttar och en förlorad kontakt är konsekvenser personal funderar på 
vid tanken på en anmälan (socialstyrelsen 2004).  

Professionellas förutsättningar att uppmärksamma barn som riskerar att utsättas för 
omsorgssvikt eller redan utsätts för det är en faktor som kan påverka hur man 
uppfattar, förstår och förhåller sig till anmälningsskyldigheten. Oftast är fysisk 
omsorgssvikt lättare att uppmärksamma än den psykiska. Detta är den faktor som 
påverkade lärarna mest, att upptäcka vilken typ av omsorgssvikt det är och hur 
allvarligt det är. Andra faktorer som har betydelse för att kunna identifiera 
omsorgssvikt är erfarenhet och utbildning. Resultatet visade också att många tvekade 
på och var osäkra på vad som var ”bra nog” föräldraomsorg och på vilket sätt man 
ska bedöma barnets situation. De visade sig att många kände till 
anmälningsskyldigheten men tvivlade på när den skulle användas (Lundén 2010). 

Det är viktigt att tidigt uppfatta och uppmärksamma barns utsatthet innan det går för 
långt och bland annat kan leda till ogynnsamhet för barnets utveckling. Barn som 
utsätts för olika former av omsorgsvikt riskerar att få olika svårigheter i sin 
utveckling. I resultatet beskrivs vilka tecken på omsorgsvikt som 
barnomsorgspersonalen reagerar på. Dessa var olika kännetecken och beteenden. 
Detta innebär att barnet antingen antyder i ord eller visar det genom beteendet. Så 
som exempelvis fin- och grovmotoriska svårigheter, dålig självkänsla, svårigheter att 
uttrycka sig och visa känslor, tyst och inåtvänd, spår eller skador efter fysisk 
misshandel, koncentrationssvårigheter, aggressiv och utagerande, brist på 
omvårdnad, smutsiga kläder mm. De vanligaste tecken är koncentrationssvårigheter, 
utagerande, dålig självkänsla och att barnet själv ger antydningar om att det är något 
som har hänt eller inte står rätt till (Lundén 2010).  

Vid alla myndigheter där anställda har anmälningsskyldighet bör det finnas 
handlingsplaner och klara rutiner kring hur en anmälan ska göras, när den ska göras, 
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till vem den ska göras och vilka regler som gäller. Om man inte anmäler trots att det 
är befogat kan man bli straffad enligt lag för tjänstefel (socialstyrelsen 2004). 
Cocozzas (2003) resultat visar att anmälningsplikten bör ifrågasättas då 
myndigheterna i många fall inte anmäler trots att det finns en misstanke. Det visade 
sig istället vara polisväsendet som utgjorde den största kategorin anmälningar medan 
barnomsorgen var bland de enheter som anmälde minst. Studiens resultat ifrågasätter 
om anmälningsplikten som den ser ut idag är ett tillräckligt starkt verktyg för att 
identifiera och skydda de barn som behöver hjälp (a.a.).  
Samhället har en skyldighet att skydda och ge stöd till de barn där deras psykiska och 
fysiska hälsa riskerar att få en ogynnsam utveckling. För att samhället ska kunna leva 
upp till sina skyldigheter krävs det att samhället via socialtjänsten får den 
information och vetskap att det finns behov av hjälp (Lundén 2010). 

2.4.4 Samverkan 
Enligt Ekberg (2010) är samverkan en interaktion som sker mellan två eller flera 
parter och där syftet är att samordna dessa verksamheter. När man samverkar innebär 
det att tillsammans med andra göra sin egen uppgift bättre. En förutsättning för 
samverkan är en gemensam samsyn. Ekbergs (2010) studies resultat visar att faktorer 
som underlättar samverkan är att de samverkande kan vara öppna för de andra i 
gruppen, deras synsätt och deras behov och att varje individ är lyhörda och har 
förmågan att föra en dialog. Det visar också att de samverkande ska ha respekt för 
varandras profession samt att kunna lyssna och vara lyhörd (a.a.).  
Persson (2010) har gjort en studie om krislärande som handlar om vikten av att 
samverka och om mer exakt pedagogik för samverkan inför samhällskriser. Den 
riktar sig framförallt till aktörer inom krisberedskapssystemet. Perssons (2010) 
resultat visar att ett syfte med samverkan är att man använder och möjliggör 
samhällets resurser och att de används effektivt. För att samverkan ska fungera krävs 
den dialog som sker mellan olika organisationer och myndigheter för att få en 
gemensam samsyn och gemensamma mål. Det man strävar efter i en samverkan är 
att det ska förstärka samarbetet mellan aktörerna och att integrera det gemensamma 
arbetet i en större helhet (a.a.). Samverkansprocessen påverkas av de samverkande 
parternas synsätt. Synen på samverkan så väl som på det man samverkar kring bör 
tydliggöras och definieras (skolverket 2010). Har man en god samverkan skapas 
även trygghet. När det gäller att vara professionell är samverkansförmåga en 
förutsättning (Persson 2010). 

2.4.5 Samverkan mellan förskola och socialtjänst 
När föräldrarna brister i sitt ansvarstagande för barnet menar Ekberg (2010) att det 
bästa för barnet är att det finns en fungerande samverkan mellan socialtjänsten, 
förskolan, föräldrarna och barnet. Detta för att barn och familj ska få den hjälp de 
behöver (a.a.).  

Ekberg (2010) har i sin avhandling använt sig av intervjuer. Hon har intervjuat både 
lärare och socialsekreterare. I resultatet framgår det att de intervjuade lärarna anser 
att socialtjänsten ska kopplas in vid behov. De menar att skolan ofta väntar allt för 
länge med den första kontakten. Detta beror enligt lärarna på en osäkerhet och 
okunskap om när man kan och ska vända sig till socialtjänsten (a.a.).  
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De flesta arbetsplatser har manualer, mallar eller liknande när det gäller hantering av 
olika kriser. Dock kan dessa inte ersätta samverkan. En intervjuad menar att det är en 
tillgång i gruppen med en manual men menar på att man måste få testa dessa 
manualer då själva händelsen eller krisen är nog så omtumlande och svårhanterlig. 
Det krävs att personalen är trygga med varandra och vet vad man har för olika roller 
för att vara professionella. Naturligtvis kan inte alla kunna allt. Men vi måste kunna 
behärska dessa manualer, mallar eller liknande för att samverkan ska fungera 
(Persson 2010). Skolverket (2010) belyser att samverkan påverkas av hur parterna är 
organiserade och hur deras organisationsmodell för samverkan ser ut. Att formulera 
handlingsplaner är viktig komponent vid planering för ett långsiktigt arbete (a.a.). 
Socialstyrelsen (2004) rekommenderar att det finns en handlingsplan i verksamheten. 
Det är viktigt att alla anställda känner till vad som stor i handlingsplanen. Det får 
aldrig vara någon tvekan om vem man ska vända sig till. Socialnämnden bör lämna 
information om och enas om samverkansformer för att anställda inom myndigheter 
ska våga anmäla (socialstyrelsen 2004; SFS 2001:453). Socialsekreterare kan komma 
på besök och berätta om hur en anmälan bör göras och vad som sker under 
processen. Men också vad som sker om en anmälan visar sig vara felaktig och 
utredningen avslutas (socialstyrelsen 2004). En socialsekreterare påpekar att deras 
uppdrag är att skydda barn och ge dem hjälp och stöd för att kunna leva ett bra liv. 
Därför bör det inte vara ett sådant stort steg att anmäla. Skolan ska vara medveten 
om att de inte ska tveka på att kontakta socialtjänsten för att diskutera och rådgöra 
om en anmälan bör göras eller inte (Ekberg 2010).  
I praktiken förekommer det att socialarbetare skickar ut frågor till 
barnomsorgspersonalen som de vill ha svar på. Ibland händer det att frågor skickas ut 
i förväg för att personalen ska ha en möjlighet att förbereda sig. Dock visar 
erfarenheterna från studien att man bör intervjua personalen individuellt öga mot öga 
(Lundén 2010). Vid handläggarens kontakt med barn var det nästan hälften av alla 
barn som inte fick träffa handläggaren överhuvudtaget vilket betyder att det inte 
fanns någon automatik i att träffa alla anmälda barn. Av alla anmälda barn fick 
endast 14 % träffa handläggaren på egen hand. Barn mellan 0-6 år fick till största del 
aldrig träffa handläggaren på egen hand. Det är oroväckande att barnets 
socialtjänsthandläggare träffade endast 14 % av barnen enskild och så mycket som 
41 % av barnen träffade de inte alls (Cocozza 2003).  

Det är viktigt att mottagandet av anmälningar från pedagoger blir lyckat. Genom ett 
bra bemötande kan riktlinjer för hur en anmälan ska bedömas och vilka kontakter 
som ska tas lättare skapas (Cocozza 2007). Socialsekreterarna menar att samverkan 
mellan socialtjänsten och skolan ser olika ut och att hur samverkan mellan 
myndigheterna ser ut kan vara en avgörande faktor om skolan gör en anmälan eller 
inte (Ekberg 2010).  

2.4.6 Samverkan mellan förskola, socialtjänst och 
föräldrar 

Ekbergs (2010) resultat lyfter fram att skolan bör sträva efter en fungerande 
samverkan med föräldrarna för att skapa ett samförstånd i att syftet är att göra det 
bästa för barnet. Resultatet visar även att de intervjuade socialsekreterarna lyfter 
fram att samarbete med föräldrar är viktigt när det gäller barn och unga i problem. 
Speciellt de yngre. De menar också att det är viktigt för föräldrarna att veta att de kan 
konsultera och ansöka om hjälp hos socialtjänsten. Ett ytterligare skäl till att det är 
viktigt att jobba med både ungdom och föräldrar är att det finns familjer som har en 
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del problem som det behöver hjälp med att reda ut. Samt att flertalet av familjerna 
har varit aktuella inom socialtjänsten i flera generationer. Om man samverkar med 
både parterna är det lättare att försöka styra situationerna i positiva riktningar. 
Resultatet visar också att det är ytterst väsentligt att samverka med både skolan, 
föräldrar och de unga. Socialsekreterarna menar att sekretesslagen inte behöver 
försvåra samverkan då föräldrars samtycke till samverkan betyder att sekretessen 
upphävs (a.a.).  

Innan en utredning sätts igång gör socialsekreteraren en förhandsbedömning där de 
tar reda på om föräldrar eller andra runt omkring känner någon oro för den unga. Om 
så är fallet påbörjas en utredning där man försöker finna bästa sätt att stötta den unga 
på. Socialsekreterarna belyser att det är viktigt att föräldrar får och har vetskap om 
vad deras barn gör (Ekberg 2010). I vissa fall förekom det att handläggaren skickat 
brev och på det viset erbjöd socialtjänstens insatser för barnet. Detta ledde till att om 
familjen inte gav något svar ledde det inte till någon ytterligare åtgärd (Cocozza 
2003). 

I socialstyrelsens (2004) rapport poängteras oron i att möta föräldrarna till de berörda 
barnen. En anmälan kan av föräldrarna ofta uppfattas som en misstroendeförklaring 
från pedagogerna. Det är viktigt för den som anmäler att hela tiden ha i fokus att man 
gör det för barnets bästa. Så länge det går och så länge det är tillåtet är det bra om 
den som gör anmälan kan informera föräldrarna om att en kontakt med socialtjänsten 
kommer göras pga. anmälarens oro för barnet. Detta för att lyfta fram att en anmälan 
kan göras gemensamt. Tanken på samtalet med föräldrarna kan ibland kännas som 
det största hindret. Men öppenhet har oftast visat sig bidra positivt (a.a.).  

2.4.7 Sammanfattning  
Samverkan mellan förskolan och socialtjänsten är ett område som vi upplever att det 
inte finns jättemycket forskning kring. Den forskning som finns lyfter fram hur de 
två myndigheterna ser på varandra. Socialsekreterarna ser överlag mer positivt på 
personal och förskolans verksamhet medan förskollärarna ser överlag mer negativt 
på personal och socialtjänstens verksamhet (Germundsson 2011). Stor del av 
forskningen handlar också om anmälningsskyldigheten och den osäkerhet som råder 
kring den. Både Socialstyrelsen (2004) och Lundén (2010) tar upp att förskollärare 
känner stor osäkerhet kring när en anmälan ska göras (a.a.).  

Att tidigt upptäcka att ett barn far illa och sedan gå vidare med en anmälan till 
socialtjänsten är en viktig del vilket har framkommit i både Lundéns (2010) och 
Ekbergs (2010) resultat. Forskningen visar att osäkerheten måste bort och därför 
måste det finnas en fungerande samverkan. Samverkan innebär att tillsammans med 
andra göra sin egen uppgift bättre.  Tidigare forskning visar att barn som far illa 
gynnas av en fungerande samverkan mellan förskolan, socialtjänsten, föräldrarna och 
barnet (Ekberg 2010). Persson (2010, Skolverket (2010) och socialstyrelsen (2004) 
belyser alla att en viktig komponent för en lyckad samverkan är dels kommunikation 
men också att det finns någon typ av manual/handlingsplan för hur processen från 
misstanke till anmälan kan gå till (a.a.).  

Ekberg (2010) lyfter också att samverkan med föräldrar bör eftersträvas för att få en 
fungerande samverkan. Detta för att skapa ett samförstånd i att syftet är att göra det 
bästa för barnet. Även socialsekreterarna i Ekbergs (2010) resultat lyfter att de är 
väsentligt att involvera föräldrarna och att sekretesslagen inte behöver försvåra 
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samverkan eftersom föräldrarnas samtycke till samverkan betyder att sekretessen 
upphävs (a.a.).  
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3 SYFTE 
Forskningen som har gjorts inom vårt område handlar till stor del om olika aspekter 
som påverkar samverkan och hur samverkan ser ut idag mellan förskola och 
socialtjänst. Den har visat att det finns en strävan efter en bättre samverkan. Två 
hindrande faktorer har visat sig vara hur myndigheterna associerar till varandra och 
oroskänslan kring när en anmälan ska göras. Under vår första termin på 
lärarutbildningen poängterades det hur viktigt det är att veta vilka skyldigheter vi har 
som lärare när det gäller anmälningsskyldigheten. Syftet med vår studie är att 
undersöka hur myndigheterna ser på varandra idag och hur samverkan mellan 
förskola, socialtjänst och föräldrar fungerar samt hur förskollärare går tillväga vid en 
anmälan. Frågeställningarna vi utgår ifrån är följande: 
Vad har förskollärare och socialsekreterare för syn på varandra? 

Hur går förskollärare tillväga när de gör en anmälan? 
Hur går samverkan till mellan förskolan, socialtjänst och föräldrar?  
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4 METOD 
Nedan presenteras val av undersökningsmetod som har används för att få svar på 
våra frågeställningar som är, Vad har förskollärare och socialsekreterare för syn på 
varandra? Hur går förskollärare tillväga när de gör en anmälan? Hur går samverkan 
till mellan förskolan, socialtjänst och föräldrar? Även urval, genomförande, kritik av 
vald undersökningsmetod, de etiska forskningsprinciperna som är viktiga att ta 
hänsyn till samt metoddiskussion presenteras.  

4.1 Undersökningsmetod 
Metodinstrumentet vi har valt att använda oss av är kvalitativa intervjuer. I den 
kvalitativa forskningsintervjun menar Kvale och Brinkman (2009) att man försöker 
förstå världen ur intervjupersonens eget perspektiv. Genom detta kan vi ta vara på 
intervjupersonens levda värld och erfarenheter för att sedan analysera det som vi fått 
ut av intervjuerna för att få fram ett resultat. Forskningsintervjun är en intervju där 
kunskap byggs upp i interaktionen mellan intervjuaren och den intervjuade (Kvale 
och Brinkman 2009).  

Eftersom vi i våra intervjuer försöker förstå världen ur den intervjuade personens 
perspektiv antar vi ett fenomenologiskt perspektiv. Det innebär alltså att intressera 
sig och förstå sociala fenomen utifrån den intervjuades egna perspektiv. Vi 
intresserar oss av både förskollärarnas och socialsekreterarnas syn på varandra, hur 
förskollärare går tillväga när de gör en anmälan samt samverkan mellan dem när det 
gäller anmälningsskyldigheten kring barn som far illa. Därför passar det 
fenomenologiska perspektivet vår undersökning. Inom det fenomenologiska 
perspektivet finns det olika intervjumetoder. Den vi kommer använda oss av heter 
”halvstrukturerad livsvärldsintervju” (Kvale och Brinkman 2009).  Den innebär i 
kort att man har en rad av frågor men det finns även möjlighet att göra förändringar 
på frågornas form och ordningsföljd samt ställa följdfrågor (Kvale och Brinkman 
2009) vilket vi har gjort. Man kan säga att den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 
liknar ett vardagssamtal där intervjuaren är ute efter en dialog med den intervjuade. 
Den är halvstrukturerad, vilket innebär att den varken är öppen eller sluten (kvale 
och Brinkman 2009). Vi har valt att utgå ifrån en intervjuguide med formulerade 
frågor som underlag men vi har också under intervjuerna ställt oplanerade följdfrågor 
då de intervjuade antingen har nämnt intressanta aspekter för vår undersökning eller 
svarat väldigt otydligt. Vi använder oss av den halvstrukturerade livsvärldsintervjun 
för att inte helt och hållet styra samtalet. Vi vill istället genom oplanerade följdfrågor 
ta vara på den intervjuades erfarenheter och berättelser och ta vara på de aspekter 
som är intressanta för får undersökning.  Därför är vi också väl förberedda och 
inlästa på området. Bryman (2009) belyser att de kvalitativa 
undersökningsmetoderna hjälper oss att komma närmare subjektet och ämnet och att 
vi då skapar oss en djupare och rikare förståelse av sammanhanget. Det är denna 
möjlighet vi känner att vi i vår undersökning vill ta vara på.  

4.2 Urval 
Kvale och Brinkman (2009) skriver att många tänker, desto fler intervjuer, desto mer 
vetenskaplighet. De lyfter fram att många av de som tänker så hade vunnit på att ha 
gjort färre intervjuer och istället lagt ner mer tid på att förbereda intervjuerna och 
analysera dem. Även Trots (2010) menar att antalet intervjuer ska begränsas. Därför 
har vi valt att genomföra sex stycken intervjuer då vi anser att det är lagom för den 
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tidsramen vi har.  Intervjuerna sker med fyra stycken förskollärare och två stycken 
socialsekreterare. Från början var tanken att intervjua tre förskollärare och tre 
socialsekreterare. Vi anser att vi hade fått mer tyngd i vår undersökning om vi 
intervjuat lika många från respektive myndighet då vårt syfte är att undersöka 
samverkan mellan förskolan och socialtjänsten och föräldrarna, hur förskollärarna 
går tillväga vid en anmälan samt vilken syn respektive myndighet har på varandra. 
Anledningen till att det endast blev två socialsekreterare som intervjuades var pga. 
deras tidsbrist samt att vi själva inom kort kommer att arbeta i förskoleverksamheten. 
Därför är det för oss mest aktuellt att se förskollärarnas syn på samverkan med 
socialtjänsten. Dock anser vi att det är givande att få höra socialsekreterarnas syn på 
samverkan då båda parterna måste ha en gemensam samsyn för att förbättra 
samverkan om det skulle behövas.  
Vi valde att kontakta två förskolor där vi intervjuade två stycken förskollärare på 
varje förskola. Vi valde själva två förskolor som vi kontaktade då en utav oss har haft 
VFU (verksamhetsförlagd utbildning) på båda förskolorna. Dock valde 
förskollärarna själva ut vilka på förskolorna som skulle bli intervjuade.  
En socialsekreterare valdes ut slumpmässigt medan en valdes ut medveten då en utav 
oss känner denna privat.   
Vi har gjort ett strategiskt urval då alla Förskollärarna har erfarenhet av att göra en 
anmälan och båda socialsekreterarna har erfarenhet av att ta emot en anmälan. Vi 
valde förskollärare med erfarenhet av att anmäla och socialsekreterare med 
erfarenhet av att ta emot anmälningar för det är mest relevant för vår undersökning. 

4.3 Genomförande 
Vi började med att ta kontakt med informanterna via telefon. Vi förklarade vad vi 
ville undersöka och de fick en förfrågan om de hade möjlighet att ställa upp på en 
intervju. När vi fått informanternas godkännande bokade vi in datum, tid och plats. 
Innan intervjuerna skulle ske skickade vi ut informationsbrev, ett dokument för 
informerat samtycke samt våra intervjufrågor (se bilaga 1). Detta för att 
informanterna skulle kunna förbereda sig och känna trygghet och förtroende för oss. 
Detta belyser även Trots (2010) då han skriver att genom att tidigt ge ut information 
om undersökningen till intervjupersonerna skapar förtroende för forskaren. Kvale 
och Brinkman (2009) menar att intervjuns första minuter är avgörande. Informanten 
vill ha en uppfattning av intervjuaren innan hon/han delar med sig av sina 
erfarenheter. Därför anser vi att det är viktigt att informanterna känner sig trygga och 
har förtroende för oss redan från början.  
Vi valde att genomföra alla intervjuer tillsammans. När vi genomförde intervjuerna 
valde vi att spela in dem med hjälp av en videokamera, vi videofilmade inte personen 
utan fångade endast upp ljudet. Vi valde att spela in det för att sen transkribera dem. 
Genom att transkribera de inspelade intervjuerna underlättade det vårt arbete med att 
bearbeta resultatet på ett effektivt och bra tillvägagångssätt.  Efter att vi transkriberat 
intervjuerna analyserade vi intervjusvaren och kategoriserade de vilket gav oss 
huvudrubriker och underrubriker.  

4.4 Forskningsetiska principer 
Under denna undersökning har vi tagit del av Vetenskapsrådet (2002) 
forskningsetiska principer inom humanistisk – samhällsvetenskaplig forskning. Där 
vi har tagit del av informationskravet, samtyckeskravet och konfidentialitetskravet. 
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Informationskravet innebär att intervjupersonerna ska få information om 
undersökningens syfte samt de villkor som gäller för dem. Vi informerade 
intervjupersonerna i vår undersökning först via telefon och sen genom ett brev som 
skickades ut till respektive deltagande i god tid innan intervjuerna ägde rum. Genom 
detta fick intervjupersonerna information om att deltagandet är frivilligt, och att de 
när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att det blir några negativa 
konsekvenser, samt att de uppgifter vi samlar in endast kommer att användas till vår 
undersökning. Detta är något som deltagarna ska informeras om enligt 
Vetenskapsrådet (2002). Samtyckeskravet innebär att intervjupersonerna i en 
undersökning själva har rätten till att bestämma över sitt deltagande. Därför ska 
forskaren inhämta intervjupersonernas samtycke (Vetenskapsrådet 2002). 
Konfidentialitetskravet innebär att de som deltar i undersökningen ska ges största 
möjliga konfidentialitet, vilket innebär att personuppgifter får inte utelämnas till 
någon obehörig, denna information måste förvaras väl så inga utomstående kan 
komma åt informationen. Vetenskapsrådet (2002) skriver att konfidentialitetskravet 
har ett nära samband med offentlighet och sekretesslagen. Även den har haft åtanke 
under vår undersökning då vi har gjort de intervjuade anonyma samt valt att inte 
presentera uppgifter som på något vis skulle kunna leda till att den intervjuades 
arbetsplats eller identitet.  

4.5 Kritik av vald undersökningsmetod  
Intervjuforskning kan vara komplicerad enligt Kvale och Brinkman (2009) De menar 
att olika åskådare kan bedöma en intervjuundersökning olika beroende på vilken 
utsträckning deras underförstådda kunskapsteori sträcker sig. Några traditionella 
invändningar mot intervjuforskning är att den lägger all sin fokus på en person och 
frånser att denna person faktiskt ingår i en social interaktion. Att den publicerar 
tråkiga rapporter och innehåller en sammanställning av citat från de intervjuade 
snarare än historier som är övertygande. Den producerar alldaglig kunskap och inte 
någon ny kunskap, samt att den är mer beroende av att styrka sin behörighet än att 
producera ny kunskap. Att den är godtrogen, att den inte antar en kritisk attityd mot 
det intervjupersonen säger utan tror på allt (a.a.). Vi anser att detta inte stämmer 
överens med vår undersökning då vi har intervjuat flertal personer och alla gav lika 
och jämbördiga djupgående karaktär av svar. Detta anser vi ger en hög trovärdighet. 

Kvale och Brinkman (2009) skriver att om en intervjuare håller sig aktiv under 
intervjuandet och ifrågasätter den intervjuandes yttrande kan man komma ifrån den 
godtrogna attityd som övertar många intervjuer. Under våra intervjuer tänkte vi på att 
hela tiden var aktiva och lyhörda. Detta för att kunna ställa eventuella följdfrågor och 
ifrågasätta de intervjuades svar för att det inte skulle bli denna godtrogna attityd.  
Kvale och Brinkman (2009) menar att utvecklingen av högkvalitativa 
forskningsintervjuer hör ihop med reflektioner över de teoretiska antaganden och 
konsekvenser. Genom det ökar kvaliteten på kunskapen som produceras i 
forskningsintervjuerna och den enskilda forskarens färdigheter förbättras. De menar 
att intervjua är en färdighet man utvecklar genom egen praktik (a.a.). Vi känner att 
alla intervjuer var lyckade, däremot känner vi att vår intervjuteknik utvecklades inför 
varje intervju och vi håller med om att det är en färdighet som hela tiden går att 
utveckla.  
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4.6 Metoddiskussion 
Studien har genomförts i tre närliggande kommuner. Detta gav oss ett större 
perspektiv på det hela och en bredare verklighetsförankring än vad den hade gjort om 
studien bara hade genomförts i en kommun. Dock kan vi inte säga att studiens 
resultat representerar alla Sveriges förskollärares och socialsekreterares syn och 
uppfattningar. Vårt urval av de intervjuade valdes dels ut slumpmässigt men också 
baserade på tidigare relationer. Vilket kan ha skapat en avslappnad stämning under 
intervjun. Vi anser att de tidigare relationerna till några av de intervjuade inte har 
påverkat resultatet då samtliga intervjuade gav lika och jämbördiga djupgående 
karaktär av svar.  I vår studie har vi använt oss av halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuer vilket skapade ett djupgående och utvecklande samtal mellan oss 
och de intervjuade. Den halvstrukturerade livsvärldsintervjun liknar ett 
vardagssamtal. Den är halvstrukturerad, vilket innebär att den varken är öppen eller 
sluten (Kvale och Brinkman 2009). Vi upplever att de halvstrukturerade 
livsvärldsintervjuerna var ett positivt val då vi fått så mycket mer information än vad 
vi hade fått med strukturerade intervjuer. Kvale och Brinkman (2009) skriver att 
detta är en kvalitativ metod (a.a.). Åsberg (2001) motsäger detta då han har skrivit en 
artikel om att det varken finns några kvalitativa eller kvantitativa metoder. Han 
menar att den data som samlas in kan vara i kvalitativ form, i form av ord eller i 
kvantitativ form, i form av siffror. Vidare menar han också att kvalitativ och 
kvantitativ är andra ord för egenskaper hos det vi söker kunskap om. Åsberg (2001) 
pratar om att begreppet metod kommer från grekiskan och betyder hur man går 
tillväga eller tillvägagångssätt. Vid användandet av olika metoder, exempelvis 
intervjumetod, står termen metod för hur det sätt man går tillväga på. Alltså innebär 
metoden det sätt datainsamlingen sker på. Åsberg (2001) menar att det därför inte går 
att säga att metoden är kvalitativ eller kvantitativ då det inte är tillvägagångssättet 
som bedöms vara kvalitativt eller kvantitativt.  
 Förskollärarna och socialsekreterarna intervjuades enskilt och vi genomförde varje 
intervju tillsammans. Vi valde också att spela in varje intervju vilket var ett positivt 
stöd att ha i efterhand. De gjorde att vi fick en korrekt bild av de intervjuades syn och 
uppfattningar. Vi har transkriberat varje intervju för att det skulle underlätta under 
sammanställningen av resultatet och vilka passande kategorier som skulle lyftas 
fram. Innan intervjuerna genomfördes skickade vi även ut ett informationsbrev där vi 
kort presenterade oss, vårt syfte med studien samt de etiska rättigheterna som de 
deltagande har enligt vetenskapsrådet (2002). Vi skickade också ut ett dokument där 
de fick skriva under för att ge sitt samtycke till att delta i denna studie. Vi uppfattar 
att dessa brev uppskattades av de intervjuade samt gav de intervjuade en trygghet 
inför vårt möte. Dock upplevde vi att vissa av det intervjuade var rädda för att säga 
”fel” och en aning nervösa av att bli inspelade vilket kan ha påverkat resultatet.  
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5 RESULTAT 
Under detta avsnitt presenteras resultatet som har framkommit utifrån data som 
samlats in. Kategorierna har skapats utifrån de svar de intervjuade har gett under 
intervjuerna. Utifrån detta har underrubriker skapats för att kunna tematisera svaren. 
De övergripande kategorierna har formulerats utifrån våra frågeställningar som är 
Vad har förskollärare och socialsekreterare för syn på varandra? Hur går 
förskollärare tillväga när de gör en anmälan? Hur går samverkan till mellan 
förskolan, socialtjänst och föräldrar? Kategorier som har utformats utifrån 
frågeställningarna är Förskollärares syn på socialtjänsten, Socialsekreterarnas syn 
på förskolan, Hur förskolan går tillväga när de gör en anmälan och Samverkan 
mellan förskola, socialtjänsten och föräldrarna.  

5.1 Förskollärares syn på socialtjänsten 
Under detta avsnitt kommer förskollärarnas syn på socialtjänsten presenteras. 
Förskollärarna beskriver att när de hör ordet socialtjänst tänker de på den 
stereotypiska bilden som ofta målas upp av allmänheten. 

”Ja då tänker man ju på det där kontoret där de sitter bakom sina skrivbord och 
liksom sorterar ut dem som var illa.” 

 I intervjuerna framkommer det både positiva och negativa associationer till 
socialsekreterarna och socialtjänstens arbete. Förskollärarnas syn på socialtjänsten 
kategoriseras genom följande rubriker; hjälpa och stötta, engagemang och 
obekvämhet och utsatthet.  

5.1.1 Hjälpa och stötta 
Några förskollärare lyfter fram att socialtjänsten finns för att hjälpa och stötta för att 
göra det som är bäst för barnet och familjen. De menar att det ofta ses som 
skambelagt att ta hjälp och stöd av socialtjänsten. Men själva anser förskollärarna att 
det är en stor tillgång att socialtjänsten finns och en möjlighet till hjälp.  

”För mig är det att hjälpa både barn och familjer, personer över huvud taget. Många 
säger att det är väldigt skämigt, men jag tror att sedan man började jobba inom 
barnomsorgen och man har denna kontakt så ser jag det inte så utan det är tur att de 
finns.” 

”Socialtjänsten finns för att hjälpa och stötta och gör det som är bäst för barnet.” 

Förskollärarna berättar också hur synen på socialtjänsten har förändrats från något 
stort och skrämmande till något väldigt positivt under alla år i verksamheten. De 
menar att de nu handlar om att bli upplyst både som förskolepersonal och som 
förälder att socialen är till för att hjälpa: 

”När jag var ung och grön och precis hade börjat jobba var socialen jätte stor för mig 
och man hade mestadels negativa tankar om dem och att de var lite farligt och man 
undrade vad de gjorde. Nu har man fått en helt annan bild, de gäller bara att bli 
upplyst både som förskolepersonal och som förälder så att man får bort den här 
negativa stämpeln och förstå att socialen är till för att hjälpa.” 
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5.1.2 Engagemang 
Förskollärarna som ser positivt på socialsekreterarna och socialtjänstens arbete 
beskriver att de har ett mer kontinuerligt samarbete med socialtjänsten vilket gör att 
de har byggt upp en god relation med socialsekreterarna. Tack vare den kontinuerliga 
kontakten och informationen upplever förskollärarna socialsekreterarna som 
engagerade.  

”Nu kanske jag har en positiv bild av socialtjänsten för att vi på vår förskola har haft 
rätt mycket kontakt med dem och det är så olika vad man har för erfarenheter av 
kontakten med socialtjänsten. Det känns som att de vill hjälpa oss så långt det går de 
gånger vi är osäkra. De engagerar sig både i vårt arbete och att hjälpa barnen. Jag 
tycker också de visar engagemang genom den kontinuerliga information de ger oss.”  

Förskollärarna nämner också deras positiva associationer till socialtjänsten genom att 
beskriva med endast ett ord. De associationerna är samtala, rådfråga.  

5.1.3 Obekvämhet och utsatthet 
En del förskollärarna beskriver att när de hör ordet socialtjänst kopplar det samman 
det med känslor som obekvämhet och utsatthet. Känslan av obekvämhet kopplar de 
samman med när det handlar om att anmäla. De menar att som förskollärare hamnar 
de i en obekväm och utsatt position då det är de som gör anmälan.  

”Obekvämhet och utsatthet, det är ju inte direkt så att man blir glad när man hör 
ordet socialtjänst. Man vet ju vilken procedur det är och hur utsatt man blir.” 

”Det är ju även så att man samlas ibland vi, socialen och föräldrarna och man ska 
sitta ner och prata så man blir ju väldigt utsatt, det är ett beskrivande ord jag tänker 
på också, utsatthet.” 

Även här nämner förskollärarna de negativa associationer de har med endast ett ord, 
de associationerna är arga föräldrar, oro, rädsla och socialkärring.  

5.2 Socialsekreterarnas syn på förskolan 
Under detta avsnitt kommer socialsekreterarnas syn på förskolan presenteras. I 
intervjuerna framkommer det att socialsekreterarnas syn på förskolan till största del 
är positiv men dock riktas det också en viss kritik mot förskolan. Deras syn har 
kategoriserats genom följande rubriker; engagemang, höga förväntningar 

5.2.1 Engagemang 
Socialsekreterarna har en väldigt positiv syn på förskolan och förskollärarna. De 
anser att personalen är väldigt engagerade trots att de har ett tufft jobb med många 
barn och få personal. Men de kan se att förskollärarna verkligen anstränger sig för att 
hjälpa barnet och göra det bästa för det. Socialsekreterarna menar att: 

”Förskolan tar allt mer ansvar och det tycker jag dem gör bra.” 

Med endast ord beskriver socialsekreterarna förskolan och förskollärarna som 
kunniga, jobbar för barnets bästa, ansvarstagande, engagerade, ser vem individerna 
är. Det är alltså övervägande positiva associationer.  
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5.2.2 Höga förväntningar 
Socialsekreterarna riktar också en viss kritik mot förskolan och dess personal. 
Socialsekreterare beskriver att förskolan har för höga förväntningar på socialtjänsten, 
de menar att de inte kan trolla eller tvinga på någon hjälp. De menar att förskolan 
inte ser till de lagar och paragrafer de måste förhålla sig till. Socialsekreterarna säger 
att sekretessen är hård och den kan de inte bryta.  

”Jag tror att många tror att vi inte gör något vilket är helt fel. Vi har ju så 
fruktansvärt mycket dokumentation och mycket lagar och paragrafer att förhålla oss 
till så vi kan inte alla gånger vara lika flexibla. Sekretessen är hård och den kan vi 
inte bryta, jag har jobbat i två år och jag är ännu inte fullärd. Jag lär mig saker hela 
tiden. Sedan tror jag att många har lite för höga förväntningar, att vi ska klampa in i 
familjen med ett trollspö och göra allt bra. Så är det inte, vi har inte de 
befogenheterna och vi måste acceptera när familjen inte vill ha hjälp. Jag har hört 
enhetschefer säga ”ja men borde det inte vara tvingande att komma till detta möte” 
men hur fan tvingar man någon att komma till ett möte? Och om man tvingar någon, 
hur mycket information får man då?” 

5.3 Hur förskolan går tillväga när de gör en anmälan  
Under detta avsnitt kommer förskollärarnas tillvägagångssätt när de gör en anmälan 
beskrivas. De olika tillvägagångssätten har kategoriserats genom följande rubriker; 
Handlingsplan/manual, Att anmäla direkt, Prata med föräldrarna, Rådfråga 
socialtjänsten, Rådfråga kollegor och rektor.  

5.3.1 Handlingsplan/manual  
Alla intervjuade förskollärare berättar att det finns en typ av handlingsplan/manual i 
verksamheten. Där står det hur man ska gå tillväga, men många är dåligt uppdaterade 
och förskollärarna medger att de inte är så insatta i den. De menar att man blir insatt 
när det väl händer något:  

”Ja vi har en handlingsplan eller manual eller vad man ska kalla det, där det står hur 
vi ska gå tillväga. Men vi är väldigt dåligt uppdaterade, man är ju inte så insatt. Det 
blir man när det väl händer. Tyvärr är vi väldigt dåligt uppdaterade.”  

Det som är gemensamt för alla förskollärare är också att de poängterar hur viktigt det 
är att ha stöd av sin rektor. Detta står även i handlingsplanen, att rektorn alltid bör stå 
på anmälan:  

”Det är jätte viktigt att det står rektorns namn på anmälan. Vi har varit med om fall 
där rektorn inte ställt sig bakom och då känner vi oss rätt utsatta. Man måste känna 
stöd uppifrån för att man ska våga anmäla, därför är det jätte bra att rektorn måste 
skriva under.” 

”…Sen är det ju alltid vår rektor som står på anmälan, det är inte vi själva. Även att 
det inte är vi som står på anmälan blir vi väldigt utsatta hur eller hur. Jag har varit 
med om fall där föräldrarna kommit in och skällt. Då har jag bara lugnt sagt att det 
här är inte jag, detta ska du inte prata med mig om utan du får kontakta vår rektor.”   

5.3.2 Att anmäla direkt 
När en anmälan ska göras och hur den ska gå till är något som samtliga förskollärare 
tar upp. En förskollärare menar att förskollärare förmodligen har lättare och vågar 
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anmäla med ett par års erfarenhet än som ung och grön. En annan förskollärare säger 
att man borde anmäla i fler fall men att man i många fall avvaktar och tänker att det 
blir nog bra. Samtliga intervjuade förskollärare lyfter fram att när det gäller 
misshandel och incest anmäler de på direkten utan att kontakta föräldrarna:  

”Gäller det barnmisshandel eller incest måste vi anmäla och detta ska inte 
föräldrarna veta om.”   

”Handlar det om misshandel eller incest så finns det inget snack, då ska man anmäla, 
så är det. Det är ju inte ens att spekulera om.”  

De menar att om det finns risk att barnet skadas går man direkt till socialtjänsten 
eller kanske till och med till polisen: 

”Går det så långt att man måste åka till polisen måste ju någon av oss köra dit barnet 
själva. Då tar polisen ifrån föräldrarna sitt ansvar och då får vi vara en trygg vuxen. 
Om det sen inte blir någon direkt anmälan efter detta får föräldrarna tillbaka ansvaret 
och då kan de komma och hämta barnet på förskolan som vanligt. Men vid allvarliga 
fall så kan barnet bara försvinna från förskolan utan att föräldrarna då får veta 
något.”  

5.3.3 Prata med föräldrarna 
Förskollärarna säger att när det gäller så allvarliga fall som misshandel och incest får 
de inte prata med föräldrarna till det utsatta barnet om att de ska anmäla. Men är det 
handlar om fall utanför dessa områden poängterar förskollärarna att det ofta finns 
andra vägar att gå. Att anmäla till socialen är ofta inte det första steget. Istället kan 
man först prata med föräldrarna och gemensamt försöka komma fram till en lösning: 

”Men det kan också handla om situationer där vi i arbetslaget tillsammans kan känna 
att man har en sådan god kontakt med föräldrarna och att man känner sig lugn och 
trygg med situationen, så kan man ju på ett vanligt utvecklingssamtal sätta sig ner 
och samtala med föräldrarna /…/ Man diskuterar hur det går med rutinerna hemma, 
om det är något som inte går ihop sig, om det är stressigt på morgonen. Kanske 
behöver familjen gå upp en halvtimme tidigare för att hinna med. Då kan man ju 
absolut ta det med föräldrarna innan man gör en stor grej av det och ringer till 
socialen.”  

Förskollärarna pratar också om att de vanligaste fallen inte handlar misshandel och 
incest. De menar att det är mer vanligt med fall som inte är lika fullt dramatiska utan 
mer fall som har med hygien och rutiner att göra. Förskollärarna påpekar att de då 
hellre pratar med föräldrarna som ett första steg och att de är den typen av lösning, 
när man får med sig föräldrarna på sin sida, som förskollärarna strävar efter.  

”Det kan vara barn som kommer med gummistövlar och regnkläder en hel vinter, det 
är också grund för anmälan dock tar man ofta detta själv med föräldrarna först. Men 
blir det inte bättre måste det självklart göras en anmälan. Detta gäller också om det 
kommer barn med smutsiga kläder och dålig hygien dag in och dag ut.”  

5.3.4 Rådfråga socialtjänsten  
Ett annat sätt att gå tillväga från misstanke till anmälan enligt förskollärarna är att 
ringa anonymt till socialtjänsten och rådfråga. Förskollärarna menar att när man är 
osäker sina misstankar är det bättre att ringa till socialtjänsten och rådfråga än att 



24 

 

avvakta och se om det blir bättre. De säger att det som känns så tryggt med att kunna 
ringa och rådfråga socialtjänsten är att de kan få en bekräftelse på att deras oro är 
befogad, och att de kan ringa och avidentifiera ett barn utan att starta en stor process 
i ”onödan” för barnet och dess familj 

”Den andra vägen är att man till en början ringer till socialen och berättar sin oro 
anonymt. Alltså att man avidentifierar barnet och berättar vad man har hört, eller vad 
barnet har sagt eller vad vi upplever. Då kan vi få svar som att ”detta är ett solklart 
fall, detta ska ni anmäla” eller kan de säga att ”ta upp detta med föräldrarna och 
prata med de först och förklara för dem vad ni tycker och vad ni tänker”. Men som 
sagt först ringer man oftast till socialen för att berätta sin oro och stämma av hur vi 
ska gå vidare /…/ Tryggheten för oss är att man kan ringa och avidentifiera, att du 
kan berätta först utan att behöva nämna ett namn och göra en anmälan.” 

5.3.5 Rådfråga kollegor och rektor 
En förskollärare menar att de inte är jätte beroende av en handlingsplan 
Förskollärarna lyfter att de vid alla fall först och främst diskuterar med sina kollegor. 
Att anmäla är en mentalt jobbig sak att göra och det är svårt att stå själv i den 
processen säger förskollärarna. Då de aldrig är ensamma i ett arbetslag kan de därför 
diskutera det med varandra. Förskollärarna säger också att de självfallet måste ta upp 
sina misstankar med rektorn innan en anmälan görs eftersom rektorn är den som ska 
ansvara för anmälan. 

”Först så pratar vi i arbetslaget. Man håller det väldigt internt, man kanske pratar 
med någon eller ett par stycken. Sen rådfrågar man sin rektor när vi har beslutat att 
vi vill gå vidare. Då får hon ta beslutet om det ska gå vidare ytterligare ett steg.” 

5.4 Samverkan mellan förskola, socialtjänst och 
föräldrar 

Under detta avsnitt presenteras vad de intervjuade har berättar om samverkan mellan 
förskola, socialtjänst och föräldrar. Utifrån det de intervjuade har berättat har 
rubrikerna kategoriserats såhär; Socialtjänstens erfarenheter av att ta emot 
anmälningar från förskolan, samverkan mellan förskolan och socialtjänst, 
Förskolans och socialtjänstens samverkan med föräldrarna, Återkoppling och 
Önskvärd samverkan.  

5.4.1 Socialtjänstens erfarenheter av att ta emot 
anmälningar från förskolan 

Socialsekreterarna har erfarenheter av att ta emot anmälningar från förskolans 
personal. De menar att det dock är vanligare att anmälningarna ökar ju äldre barnen 
blir. Socialsekreterarna berättar att de tycker förskolan är bra på att anmäla vid 
misstanke om att ett barn far illa. De säger att många förskollärare är bra på att ringa 
och rådfråga och att de också är väldigt bra på att få med föräldrarna så förskolan och 
förädlarna tillsammans ansöker om hjälp från socialtjänsten. Detta tycker 
socialsekreterarna är väldigt bra då de anser att samarbetet blir mycket bättre när 
förädlarna är med från början. 

”Min upplevelse är att förskolan är rätt bra på att anmäla när de ser och känner oro 
kring barn. De fall vi ofta har fått in är fall där förskollärarna har pratat med 
föräldrarna om problemet de har sett och det de önskar att föräldrarna ska få 
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stöttning i. Sedan har en ansökan skrivits tillsammans med föräldrarna. Det har hänt 
flera gånger faktiskt. Detta är mycket bättre för då får vi med föräldrarna från början 
och då får vi ett mycket bättre samarbete.”  

Liksom förskollärarna beskrev flera sätt att gå tillväga på när en anmälan görs 
beskriver också socialsekreterarna olika tillvägagångssätt när anmälan har tagits 
emot. De har två veckor på sig att göra en förhandsbedömning då de tar kontakt med 
föräldrarna och pratar med barnet. Men om anmälan är så pass allvarlig att den 
exempelvis handlar om misshandel eller incest så inleder man en utredning på en 
gång. Vilken insats socialtjänsten ska göra för att hjälpa familjen och barnet beror på 
hur allvarlig anmälan är.  

”Vi tycker att förskolan ska anmäla om de har en misstanke och när vi tar emot en 
anmälan så gör vi alltid en förhandsbedömning. Innan vi inleder en inledning så 
pratar vi alltid med barnen och föräldrarna för de kan ju också vara ett missförstånd. 
Barnet kan ha drömt någonting, de kan ha fantiserat om något de sett på tv och 
blandat ihop det med verkligheten. Men vi måste ju alltid lyssna på barnet och göra 
en värdering. De är inte så lätt alla gånger men ser man att det finns en oro så bör 
man göra en anmälan. Är det något oroväckande så gör vi såklart en utredning.” 

Den vanligaste insatsen är barn och familjebehandlare i hemmet där behandlaren är 
med i hemmet och ger föräldrarna hjälp och stöttning i rollen som föräldrar. 
Socialsekreterarna poängterar att alla insatser de gör är frivilliga utom LVU (lagen 
om vård av unga). Ska socialtjänsten omhänderta ett barn krävs det ganska mycket. 
Även om de ser att det finns stora behov av att stötta barnet och familjen så är det 
inte alltid familjen vill ta emot den hjälpen. Socialsekreterarna berättar vidare att de 
inte får hjälpa familjen om de nekar och att de gör att socialsekreterarna känner sig 
maktlösa då de vill göra allt för att hjälpa barnet och familjen.  

”Ser vi att det inte finns några LVU kriterier och familjen inte vill ta emot hjälp så 
kan vi inte göra så mycket. Så ibland känner vi oss ganska maktlösa. För våra beslut 
ska alltid kunna motiveras och vi vill ju kunna hjälpa familjerna så långt det går med 
frivilliga insatser. Men det är tyvärr ofta familjerna inte vill ta emot vår hjälp.”  

Under intervjuerna med socialsekreterarna ställer vi frågan om de är delaktiga i 
utförandet av en handlingsplan/manual på förskolan där det står hur förskollärarna 
ska gå tillväga när det gäller att anmäla. Socialsekreterarna svarar att de inte är 
delaktiga i något sådant arbete. En socialsekreterare berättar dock att det pågår ett 
projekt som handlar om förebyggande arbete riktat mot förskola och skola. 
Socialsekreteraren berättar också att det istället för att vara delaktiga i en 
handlingsplan/manual gällande tillvägagångssättet vid en anmälan så kan de erbjuda 
en individuell handlingsplan för hur förskolan och socialtjänsten tillsammans ska gå 
vidare för att hjälpa ett barn som far illa. 

”Men däremot om det handlar om när vi har en utredning, kan vi göra en individuell 
handlingsplan för hur vi ska gå framåt. Det kan vi hjälpa förskolan med om vi har en 
utredning.”  

5.4.2 Samverkan mellan förskola och socialtjänst 
Det råder delade meningar bland förskollärarna kring hur samverkan fungerar mellan 
förskola och socialtjänst. Bland annat finns det olika erfarenhet kring 
informationsmöten och information över lag från socialtjänsten. En del förskollärare 
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berättar att de har varit med på informationsmöten 2-3 gånger de senaste fyra åren. 
Då har personal från båda myndigheter suttit tillsammans med olika fall som man 
fått fundera på. Det har varit olika fall med allt från barn med smutsiga kläder till 
föräldrar som dricker och misshandel. Då har förskolan och socialtjänsten 
tillsammans diskuterat detta och då kan de som har erfarenhet av olika fall dela med 
sig av sin kunskap. Förskollärare menar att kontakten inte är särskilt bra och att de 
möten som de blir erbjudna inte ger tillräckligt. 

”Vi har ju ingen kontakt egentligen, väldigt lite. Jag skulle önska att det kom när vi 
hade APT (Arbetsplatsträff) någon gång och pratade för en liten grupp. För när vi 
har träffats har det varit alla, man ställer kanske inte frågor när vi sitter 50-60 
stycken på samma sätt som man gör när man bara sitter tio stycken. Plus att man är 
bekväm i sitt arbetslag. Då blir det annat om man kanske bollar lite med de fall som 
man har.”  

Socialsekreterarna pratar också om samverkan med förskolan. Även där visar det sig 
att det råder en något delat syn på hur samverkan med förskolan fungerar. 
Socialsekreterarna har olika erfarenheter kring hur mycket socialtjänsten samverkar 
med förskolan. Socialsekreterarna säger dels att samverkan fungerar bra tack vare att 
de har en nära kontakt och många möten tillsammans. De spekulerar i om detta kan 
bero på storleken på kommunen de bor i. Men socialsekreterarna säger också att viss 
samverkan är ganska begränsad. De upplever att kontakten inte finns mer än vid 
anmälningar.  

”Jag upplever att den är bra, men jag tror att det kan bero på att vi är en sådan liten 
kommun. Jag tror att det är lättare att samverka då. Man vet om varandra och man 
får ett ansikte på varandra /…/ Vi har samverkansmöte var tredje månad. Då ses vi 
med rektorerna på socialtjänsten och pratar. Då får de information och uppdateringar 
av oss och de kan ta upp ärenden som de känner sig lite osäkra på och rådfråga eller 
så.”  

”Vi har inte så mycket samverkan utöver när det handlar om anmälningar. Det är väl 
mer på chefsnivå. Det är ju så tycker jag i alla fall, att vi har olika förväntningar på 
varandra att den ene eller andre ska kunna göra så mycket mer än den kan. Jag kan 
känna att vissa tror att det bara är att ringa socialtjänsten så kan vi fixa det. Men det 
har ju att göra med okunskap, att vi inte känner till vad de olika myndigheterna 
jobbar med, vilka möjligheter och begränsningar var och en har.”  

Förskollärarna lyfter också fram att det skulle vara bra med lite mer information. Det 
beskriver de som att det är som när det går på HLR (hjärt - och lungräddning) det är 
information som hela tiden måste uppdateras. De får då också ett ansikte och inte 
bara ett namn på socialsekreterarna. Då känns det tryggare att ringa för både råd och 
anmälan säger förskollärarna. Dock upplevs även dessa möten som något positivt 
och givande. 

”Idag är vi väldigt upplysta och får mycket information av socialen. Vi får gå på 
möten med socialen där vi får information som stärker oss för att vi ska våga 
anmäla, om jag skulle jämföra med för femton år sen då vi säkerligen släppte 
igenom många barn vilket vi inte gör idag.”  

”Vi ska hela tiden uppdateras med information av socialtjänsten för att känna att 
man vågar göra en anmälan. För det ligger mycket rädsla i att anmäla. Men så får 
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man tänka vem det är man gör det för och vem jag straffar om jag inte gör en 
anmälan. Det är barnet som påverkas.”   

Att få ett ansikte på den man pratar med anser flera förskollärare är viktigt då det 
inger trygghet och de får då en mer naturlig kontakt.  

En del förskollärare menar att de skulle behöva ha en mer naturlig kontakt med 
socialtjänsten och inte bara ha kontakt de gånger det görs en anmälan. Många 
förskollärare upplever dock att de har en bra samverkan med socialtjänsten. 
Förskollärarna känner att de blir bra bemötta och att de känner att socialsekreterarna 
strävar efter samma mål som dem själva. Förskollärarna vill också bidra till att ge 
föräldrarna en positiv bild av socialtjänsten så de inte upplever socialtjänsten som 
något farligt. 

”Jag personligen känner att de jag har haft kontakt med på socialen har jag fått 
väldigt bra vibbar av. Jag känner att vi har samma samsyn, vi vill samma sak. Vi vill 
få bort den negativa stämpeln och informera och försöka förklara när man 
exempelvis har möte med föräldrar att socialen inte är ett hot, utan att socialen kan 
bidra med mycket beroende på vad familjen har för problem.”   

”Jag tycker vi har bra samverkan med socialtjänsten, jag har bra erfarenhet av det. 
Sen kanske inte alla har det, men i de fall jag har varit med om tycker jag 
socialtjänsten har tagit tag i det.”  

Förskollärarna anser att en bidragande faktor till hur samverkan fungerar har att göra 
med hur de olika parterna lägger fram saker och ting. Hur de pratar, det gäller alltid 
att lägga fram saker på rätt sätt.  
 

5.4.3 Förskolans och socialtjänstens samverkan med 
föräldrar 

Efter att vi gjort våra intervjuer kan vi konstatera att alla förskollärarna lyfter vikten 
av en fungerande samverkan mellan förskola, socialtjänst, föräldrar. Men de 
diskuterar också kring hur viktigt det är att även göra barnet delaktigt. Relationen till 
barnet under anmälningsprocessen samt under utredningen är förskollärarna trygga i 
då de menar att bemötandet bör vara som vanligt. Samtliga förskollärare menar att i 
denna situation ska förskolan kännas som en trygg plats att komma till och där allt 
ska vara som vanligt: 

”Vår verksamhet ska vara som vanligt, vi ska visa att vi finns alltid där, här är det 
inte annorlunda, här är det ingen som beter sig eller gapar och skriker eller är arg 
eller övertrevlig, Vi är precis som vanligt. Vi ska vara en trygghet för barnen.”  

Förskollärarna pratar om att det är viktigt med en god relation till barnet då det är 
svårare att upptäcka psykiskt våld som är vanligare än fysiskt våld. Genom den goda 
relationen är det lättare att se en förändring i barnets beteende eller omgivning.  

”Det kan vara så att barnen plötsligt är väldigt ledsna, söker närhet hela tiden, vill 
gärna sitta i knät. Det ska man vara uppmärksam på. Det kan vara ett barn som har 
pratat mycket som plötsligt blir tyst som har lekt mycket men nu istället sitter i 
soffan i ett hörn.”  
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Förskollärarna menar att har man den goda relationen och den naturliga kontakten 
med barnet blir det på så sätt lättare att samtala med barnet samt föräldrarna om de 
förändringar de har observerat.  

Socialtjänsten försöker ha så mycket samverkan med både förskolan, föräldrarna och 
barnet som möjligt. Fokus ligger alltid på barnet. Socialsekreteraren nämner att de 
alltid ska försöka prata med barnet i en utredning oavsett ålder för att barnets 
perspektiv och upplevelser ska synliggöras. Socialsekreterarna vill få med alla delar 
för barnets bästa.  

”Handlar det om något väldigt oroväckande och allvarligt så pratar vi med barnet 
innan vi pratar med föräldrarna. Vi frågar ofta barnen ”vad händer om mamma och 
pappa får reda på att vi pratat med dig?” om barnen blir väldigt oroliga då är det 
något vi tar på allvar. Det händer att vi måste omhänderta barnen, men det är inte så 
ofta som tur är.” 

Socialsekreterare lyfter också att socialtjänsten ibland fått mycket kritik för att de 
inte pratat så mycket med barn på grund av deras ringa ålder. Men socialsekreteraren 
förklarar att de bland annat har en sandlåda med figurer i där barnen genom leken 
kan berätta om sin situation. Detta är en hjälp för socialsekreterarna när de vill nå 
fram till barnet. Socialsekreterarna menar att det ibland kan vara svårt för små barn 
att uttrycka sig i ord och att de då kan få leka fram den situation de befinner sig i.  

I samverkan med föräldrarna anser förskollärarna att samverkan i många fall brister. 
Detta pga. att b.la. föräldrarna har en negativ syn på socialtjänsten med också pga. 
rädslan att framstå som en dålig förälder. Förskollärarna berättar att synen är att det 
är skamligt att gå till socialen för dit går folk som behöver pengar vilket innebär att 
de då är dåliga människor. Men, säger förskollärarna, det kan vara precis tvärtom. 
Det menar att det kan innebär att en person faktiskt räddar sin familj. Förskollärarna 
menar att många föräldrar inte vet och förstår att socialtjänsten kan hjälpa till. 

”Många föräldrar vet nog inte att socialtjänsten faktiskt kan hjälpa till med många 
problem. Det kan handla om kvällsrutiner eller matutiner eller liknande. Många blir 
rädda när de hör talas om socialen, ordet har en negativ klang. Det kan vi ju hjälpa 
dem med, att hitta en kontakt på socialen som kan hjälpa till att stötta familjen. Så att 
föräldrarna inte tänker att bara för att de får hjälp så innebär det att de är sämre 
föräldrar.  

Socialsekreterarna berättar också om den negativa synen som finns på socialtjänsten. 
Socialsekreterarna menar att allmänheten har en felaktig syn på vad socialtjänsten 
gör. Den säger att föräldrar i stort ibland inte har förståelse för hur tungt arbetet kan 
vara men också hur mycket nytta socialtjänsten faktiskt gör och att socialtjänsten inte 
är ”farlig”. Socialsekreterarna berättar att deras egna fördomar mot socialtjänsten har 
försvunnit sen de började jobba inom myndigheten.   

”Jag vet inte varför det är så negativ syn på socialtjänsten. Jag kan inte förstå det för 
detta är det roligaste jobbet jag har haft. Men det är klart att det kan vara jobbigt, jag 
sover ju inte gott om jag vet att jag måste omhänderta ett barn. Det vill jag ju helst 
inte /…/ Nu när jag har jobbat inom socialtjänsten, så skulle jag inte tycka att det var 
en katastrof om jag fick en anmälan på mina barn. Men det hade jag nog tyckt om 
jag inte jobbat här.”  

Förskollärarna pratar också om att de är medvetna om den negativa syn på 
socialtjänsten som finns hos föräldrar. Detta vill förskollärarna hjälpa till att ändra på 
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då de också anser att det skulle underlätta samverkan mellan både förskola, 
socialtjänst, föräldrar och barnet. De tar också upp att föräldrarna ibland själva 
uttrycker för personalen att de inte orkar med sin situation och behöver hjälp. När 
man då nämner att socialtjänsten kan vara till hjälp blir föräldrarna rädda och drar sig 
tillbaka. Förskollärarna är överens om att man måste göra något för att få bort den 
negativa stämpeln på socialen. Förskollärarna ger som förslag att de vore bra om 
socialsekreterarna kunde medverka under något föräldramöte för att möta föräldrarna 
i mer naturliga situationer. På så sätt kan socialsekreterarna avdramatisera det första 
mötet med föräldrar och förklara att de finns till för att hjälpa. 

”Socialen är faktiskt bra, den är så mycket mer än att ”de tar mitt barn”. Man tar inte 
barn i första taget, det ska gå väldigt långt för att det ska ske. För innan man tar ett 
barn vill man hjälpa familjen. En familj som kommer och ber om hjälp är en väldigt 
stark familj egentligen. Den har insett sina brister och då finns det stora hopp om att 
allt ska bli bra. Men just de att man vill få bort den här negativa bilden av 
socialtjänsten, där är vi tyvärr inte än.”  

Trots den negativa synen föräldrarna har strävar socialtjänsten ändå alltid efter ett 
gott samarbete med föräldrarna. Socialsekreterarna poängterar att de bästa för både 
barnet och familjen är om föräldrarna vill samverka.   

”Vi vill alltid ha familjen med oss med deras samtycke. Vi brukar prata med 
föräldrarna om vi ska ha ett nätverksmöte till exempel och går föräldrarna med på 
det så är det ju jätte bra för då kan man gemensamt komma överens om vad som är 
bäst för barnet. Då kan vi fokusera på, inte hur dåliga föräldrarna är, utan hur vi ska 
göra det så bra som möjligt för barnet och familjen.”  

Att anmäla är inget förskollärarna gör för skojs skull eller för att splittra familjer. 
Förskollärarna poängterar att de alla har skyldighet att följa anmälningsplikten, men 
att sedan förklara detta för upprörda och ilskna föräldrar är en svår utmaning. Men 
förskollärarna säger också att det i slutändan ändå kommer något bra ur det hela och 
att alla parter förstår att de anmälde för barnets bästa.  

”En del föräldrar är jätte arga och kommer hit och bara vill få ut sig sin ilska och 
ofta vill föräldrarna ha en särskild skyldig. Sen tror jag att de flesta ändå inser efter 
ett par månader eller ett år att vi faktiskt gjorde det för barnets bästa, inte för att vi 
vill sätta dit någon. Att vi faktiskt måste lyssna till vad barnen säger och att vi har 
anmälningsplikt, men sen har ju familjen ändå fått sig en törn.”  

5.4.4 Återkoppling 
Samtliga förskollärare belyser att återkoppling är något som brister i samverkan 
mellan förskolan och socialtjänsten. De menar att de också har behov av att prata ut 
efter en anmälan, då de känner sig i en utsatt position. Förskollärarna menar att 
bekräftelsen är viktig och efter den tunga processen en anmälan för med sig, vill de 
kunna känna att man har gjort rätt och gjort allt man kan.  

”Det enda jag kan sakna är uppföljningen efteråt. För vi har också ett behov av att få 
prata, vi är också utsatta. Vi blir tyvärr ofta bovarna i dramat. Vi måste också få 
förklara oss ibland känner man. Det skulle vara bra om vi efteråt fick höra att vi 
faktiskt hade gjort rätt. För vi gör det alltid för barnet bästa.”  
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Gemensamt för samtliga förskollärare är att de också upplever att de inte känner sig 
trygga i hur de, efter att en anmälan gjorts, ska bemöta eventuellt upprörda föräldrar: 

”Sen är det väldigt obekvämt att göra en anmälan för det som kommer efteråt, mötet 
med föräldrarna. Det är svårt att veta hur man ska bemöta dem.” 

”Relationen med föräldrarna kan bli väldigt spänt. Dom är ju irriterade och 
frustrerande. Men det man får gör är att bekräfta och säga att man förstår att de är 
besvikna, förbannade och ledsna och att det får de vara men säga att vi har vår 
anmälningsskyldighet och därför har vi gjort detta för att vi är oroliga. Sen får 
socialen göra sin del av bedömningen. Man får liksom inte ta på sig det personligt, 
utan det är bara att bekräfta.”  

När det handlar om återkoppling så menar socialsekreterarna att de kan bli bättre på 
att ge just återkoppling och informera om vad som händer efter och så vidare. En 
socialsekreterare anser att även förskolepersonalen kan bli bättre på detta, att ringa 
och fråga om de vill veta något. Att det ska komma från båda hållen. Sedan finns det 
vissa saker socialsekreterarna inte får säga men att de i alla fall kan säga att ”jo vi 
finns där, vi tar hand om det här” eller ”vi jobbar på det”. Sedan behöver de inte gå 
djupare in på det. Socialsekreterarna förklarar också att det blivit lättare att ge 
återkoppling efter den lagändringen som skedde för cirka ett år sedan som innebär att 
myndigheter som exempelvis förskolan får veta om socialtjänsten har inlett en 
utredning på ett barn eller inte. För så var det inte innan. Då fick socialtjänsten inte 
lämna ut den informationen.  

”Viss återkoppling kan förskolan få. Men vi får inte enligt lag ringa upp och säga att 
nu har vi gjort si och så. Men däremot om förskolan ringer så kan vi berätta om vi 
startat en utredning eller inte nu efter lagändringen. Vi kan däremot inte berätta hur 
vi jobbar, så jag förstår att de vill ha mer återkoppling men vi får inte ge ut någon 
information om vi inte har föräldrarnas samtycke.”  

5.4.5 Önskvärd samverkan 
Under intervjun ställs också frågan hur en önskvärd samverkan mellan förskolan och 
socialtjänst skulle kunna se ut. Förskollärarna säger att samverkan överlag fungerar 
bra som den ser ut idag. De önskar att få mer återkoppling men de är medvetna om 
att mycket information styrs av olika grader av sekretess som förskollärare och 
socialsekreterare har. Men om de fritt fick önska så skulle förskollärarna vilja få mer 
information om hur det går för barnet och familjen för att försäkra sig om att de gjort 
rätt som anmält men också för att få veta att barnet och familjen mår bra. Detta 
menar förskolorna skulle göra att samverkan förbättrades. 

”Det skulle finnas någon parantes i den där sekretessen mellan socialtjänsten och 
förskolan för att göra det så bra som möjligt för barnet och kunna samarbeta fullt ut. 
För man undrar ju lite vad som hände, man har dragit igång en sådan här process och 
det är ingenting som är över på en dag. Det är inte av nyfikenhet man vill veta utan 
för att få veta att barnet och familjen har det bra.”  

Alla socialsekreterarna menar också att samverkan överlag fungerar bra som den är 
idag. De poängterar vikten av samverkansträffar då det är viktigt att få ett ansikte på 
varandra och skapa sig ett nätverk. Vid dessa nätverksträffar när socialtjänsten, 
föräldrarna, förskolan, sjukvård och BUP (barn och ungdomspsykiatri) träffas alla 
tillsammans kan de gemensamt prata och komma överens om ett sätt att jobba för att 
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nå samma mål. Socialsekreterarna uttrycker också en önskan om mer samverkan på 
chefsnivå och mer förståelse och information om varandras jobb. Informationen är 
viktig för både förskolans personal och föräldrarna för att få bort stämpeln om att 
socialtjänsten är farlig.  

”När det gäller föräldrarna så skulle jag också säga att det är helt okej att skylla på 
socialen, vi tar gärna den fighten. Detta för att inte förskollärarna ska behöva ta emot 
föräldrarnas ilska. Det är bättre att de säger att de har skyldighet att anmäla vid 
misstanke. Sen är det upp till oss om en utredning ska göras. Det är ju svårt för 
förskollärarna för de möter föräldrarna dagligen.”  

”Självklart jobbar vi för barnets bästa men vi får inte glömma bort föräldrarna. De är 
också viktiga att få med i samverkan eftersom det är de som, efter hjälp och stöd av 
oss, ska kunna utföra det de inte klarar av nu i sin föräldraroll. Det som är skönt att 
se är att de förskollärare jag har mätt har en bra föräldrakontakt.”  

5.5 Sammanfattning 
Förskollärarna har både positiva och negativa associationer till socialsekreterarna 
och deras arbete. Det positiva förskollärarna lyfter fram är att socialsekreterarna är 
väldigt engagerade i både förskollärarnas arbete och i att hjälpa barnen. 
Förskollärarna lyfter också fram att socialtjänsten finns till för att hjälpa och stötta. 
De negativa associationerna handlar om obekvämhet och utsatthet. Förskollärarna 
kopplar ihop socialtjänsten med känslorna de får när de gör en anmälan. 
Socialsekreterarna ser väldigt positivt på förskollärarna och deras arbete. De 
beskriver att förskollärarna arbetar för barnens bästa och de ser dem som kunniga. 
Den kritik som riktas mot förskolan är att socialsekreterarna upplever att 
förskollärarna har för höga förväntningar på vad socialsekreterarna kan göra i sitt 
arbete.  
Förskollärarna säger att det finns handlingsplaner/manualer ute i verksamheterna där 
det står hur en anmälan ska göras, dock lyfter samtliga fram att 
handlingsplanen/manualen är dåligt uppdaterad och används sällan. Förskollärarna är 
medvetna om att när det gäller misshandel och incest ska en anmälan till 
socialtjänsten och kanske till och med polisen göras på direkten. När det gäller 
resterande fall nämner förskollärarna olika tillvägagångssätt. Det ena är att först prata 
med föräldrarna för att gemensamt komma fram till en lösning och ett annat 
tillvägagångssätt är att ringa anonymt till socialen och rådfråga. De menar att det 
första steget inte behöver vara att anmäla till socialtjänsten.  Ytterliga ett sätt att gå 
tillväga är att rådfråga sina kollegor och sin rektor. Förskollärarna lyfter fram att det 
absolut inte är roligt att anmäla och man inte på något sätt är ute efter att anmäla. De 
poängterar att om de inte gör en anmälan när det finns grund för en begår de 
tjänstefel. 

Socialsekreterarna säger att förskolan är bra på att anmäla när de ska, alltså redan vid 
misstanke. De lyfter också fram att förskolan är bra på att få med föräldrarna i 
anmälningsprocessen redan från början. Socialsekreterarna säger också att de 
använder sig av olika tillvägagångssätt när de tagit emot en anmälan beroende på hur 
allvarligt det inkomna fallet är. Socialsekreterarna poängterar att de alltid vill hjälpa 
barnet och familjen men att föräldrarna har rätt att neka hjälp när det inte gäller fall 
som misshandel och incest. Förskollärarna har olika erfarenheter av samverka med 
socialtjänsten. En del har kontinuerlig kontakt medan andra bara har kontakt vid 
anmälan. Även socialsekreterarna har delade meningar kring samverkan med 
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förskolan som verkar stämma väl överens med förskollärarnas delade meningar. 
Förskollärarna menar också att de skulle behöva en mer naturlig kontakt med 
socialtjänsten, de vill ha ett ansikte på socialsekreterarna de pratar med. Överlag 
känner ändå förskollärarna att samverkan med socialtjänsten fungerar bra och att de 
båda myndigheterna strävar efter samma mål. Både de intervjuade förskollärarna och 
de intervjuade socialsekreterarna lyfter vikten av en fungerande samverkan mellan 
förskolan, socialtjänsten, föräldrarna och barnet. Förskollärarna poängterar att 
förskolan alltid ska vara en trygg plats för barnet. Genom en god relation till barnet 
och föräldrarna är det lättare att upptäcka om barnet far illa och det är då lättare att 
samtala med både barnet och föräldrarna om förskollärarnas misstankar. 
Socialsekreterarna lyfter även de att det är viktigt att barnet alltid ligger i fokus och 
att även de har olika strategier för att nå fram till barnet. En strategi är att barnet får 
leka fram sin situation. Både förskollärarna och socialsekreterarna pratar om att den 
största utmaningen ligger i att möta föräldrarna. För förskollärarna handlar det till 
stor del om att de känner sig utsatta i mötet med föräldrarna då föräldrarna vet att det 
är förskolan som gjort en anmälan. För socialsekreterarna handlar det i sin tur om 
föräldrarnas negativa syn på socialtjänsten och rädslan för vad som ska hända med 
barnet och familjen. Både förskollärarna och socialsekreterarna arbetar aktivt för att 
förändra synen på socialtjänsten så att föräldrar inser vilken hjälp de kan få och att 
socialtjänsten inte är något farligt. De förskollärarna saknar mest i samverkan är mer 
återkoppling. Förskollärarna vill få en bekräftelse på att de har gjort rätt som anmält 
och få råd om hur de bäst ska möta föräldrarna. Socialsekreterarna medger själva att 
de kan bli bättre på att ge återkoppling, men att sekretessen som de lyder under gör 
de lite svårare. Socialsekreterarna tycker ändå att samverkan fungerar bra överlag 
som den är idag. Men önskar lite mer samverkan på chefsnivå och en förståelse för 
vilket jobb de som socialsekreterare gör och vilket jobb förskollärarna gör. 
Förskollärarna anser också att samverkan fungerar bra. Men om de fick önska fritt 
skulle de vilja ha mer information om hur det går för barnet och familjen eftersom de 
bryr sig om deras bästa.   
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6 DISKUSSION 
I detta avsnitt presenteras resultatdiskussionen som är indelat i tre kategorier utifrån 
våra frågeställningar Vad har förskollärare och socialsekreterare för syn på varandra? 
Hur går förskollärare tillväga när de gör en anmälan? Hur går samverkan till mellan 
förskolan, socialtjänst och föräldrar? Rubrikerna är förskolans och socialtjänstens 
syn på varandra, hur förskolan går tillväga när de gör en anmälan och Samverkan 
mellan förskola, socialtjänst och föräldrar. Resultatdiskussionen knyter samman 
studien och analyseras också utifrån det valda teoretiska perspektivet samt den 
tidigare forskningen. Pedagogiska implikationer och förslag till fortsatt forskning 
presenteras också.  

6.1 Förskolans och socialtjänstens syn på varandra 
Resultatet i denna studie visar att förskollärarna har delade åsikter angående synen på 
socialtjänsten. Vissa förskollärare associerar socialtjänsten med b.la. utsatthet, 
obekvämhet och rädsla. Medan andra associerar socialtjänsten med b.la. 
engagemang, stöttning och hjälp. Resultatet i denna studie överensstämmer till viss 
del med den tidigare forskningen då det framkommer i Germundsson (2011) resultat 
att pedagogerna har mer negativa associationer kring socialsekreterarnas arbete och 
socialtjänsten. De intervjuade socialsekreterarna påpekar en viss negativ association i 
form av för höga förväntningar då de känner att förskollärare ibland tror att 
socialtjänsten kan göra mycket mer än vad de kan. Associationen för höga 
förväntningar kan även ses i Germundssons (2001) resultat då det framkommer att 
förskollärarna inte har tillräckligt med kompetens o vad som är möjligt och inte 
möjligt.  Utifrån resultatet kan slutsatsen att förskollärare har en mer positiv syn på 
socialtjänsten än vad det framgår i den tidigare forskningen dras.   

6.2 Hur förskolan går tillväga när de gör anmälan 
I resultatet framkommer det att förskollärarna vet hur en anmälan ska göras och när 
den ska göras. Men att denna information i vissa fall ligger något i dvala. I 
förskolans läroplan (Skolverket 2010) poängteras det att förskolan personal ska få 
kontinuerlig kompetensutveckling för att kunna utföra sitt arbete och vara 
professionella. Lundén (2010) menar att många förskollärare känner till 
anmälningsskyldigheten men tvivlar på när den ska användas vilket är ogynnsamt för 
barnets utveckling. Därför är det viktigt att kunskapen om hur och när en anmälan 
ska göras alltid är uppdaterad för förskollärarna (a.a.). Denna studie visar att detta 
delvis måste förbättras. Förskollärare i studien nämner att information finns 
tillgänglig, men att den informationen som finns inte känns aktuell. De menar att de 
inte använder sig av handlingsplanen/manualen som ett hjälpmedel i 
anmälningssituationen. Eftersom att anmäla inte ingår i den dagliga rutinen utan 
oftast sker vid enstaka tillfällen menar förskollärarna att informationen borde vara 
mer uppdaterad för att de på så sätt ska kunna ta hjälp och stöd av den när en 
anmälan ska göras. Slutsatsen som kan dras utifrån förskollärarnas beskrivning är att 
det känner sig säkra på hur en anmälan går till men att eftersom att en anmälan inte 
sker varje dag blir det en viss osäkerhet när det väl finns belägg för att göra en 
anmälan. Vid tillfällen som dessa när det råder osäkerhet kring att anmäla bör en 
handlingsplan/manual finnas för att underlätta för personalen i verksamheten, just för 
att det inte ska rådas några som helst tvivel och osäkerhet när en anmälan ska göras. 
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Detta för att informationen lättare ska finnas tillgänglig för att uppdateras men också 
för att den ska finnas nära till hands för personalen på förskolan.  
I resultatet framkommer det att det finns handlingsplaner/manualer i verksamheterna 
men att dessa är dåligt uppdaterade och att personalen inte använder sig av dem. Det 
visar sig att förskollärarna föredrar att istället konsultera med varandra, med sin 
rektor eller att ringa anonymt och rådfråga socialtjänsten innan de anmäler. Lundén 
(2010) menar att förskollärarna ska se upp med att konsultera för mycket med 
varandra då det istället kan leda till att personalen pratar bort sin oro och sina 
misstankar och att anmälan uteblir. De intervjuade socialsekreterarna säger att de inte 
är delaktig i utformandet av handlingsplaner i förskolan, men socialsekreterarna 
belyser att det vid en utredning kan göras en individuell handlingsplan utifrån barnet 
och dess situation. Här dras slutsatsen att socialsekreterarna visar ett förhållningssätt 
som bygger på det relationella perspektivet då de tar hänsyn till det sociala 
sammanhanget barnet som individ befinner sig i (von Wright, 2002). 

6.3 Samverkan mellan förskola, socialtjänst och 
föräldrar  

Socialsekreterarna och förskollärarna lyfter i resultatet fram att deras fokus först och 
främst ligger på barnet men också på föräldrarna. De menar att den bästa lösningen 
för att hjälpa en familj är att få alla parter att samarbeta från början. Von Wright, 
(2002) menar att det relationella perspektivet är ute efter att se helhetsbilden och 
omfattar minst tvåsidiga beskrivningar (a.a.). Detta synliggörs i resultatet då strävan 
är att få både förskolan, socialtjänsten, föräldrarna och barnet delaktiga och 
uppmärksammade. Det punktuella perspektivet tar ingen hänsyn till det sociala 
sammanhang individen befinner sig i och fokuserar endast på att identifiera brister 
och ser individerna som problemet. Men i resultatet framkommer det att både 
förskollärarna och socialsekreterare utgår ifrån det relationella perspektivet då de 
fokuserar på att förstå sig på individen och den sociala miljön genom kommunikation 
och samförstånd. De fokuserar på att se möjligheterna och möta olikheterna (von 
Wright, 2002).  

Förskollärarna lyfter vikten av att ha en god relation till både barn och föräldrar för 
att tidigt upptäcka om något är fel. Här antas förskollärarna utgå ifrån ett relationellt 
perspektiv då de eftersträvar att skapa delaktiga relationer där de fokuserar på den 
goda relationen som behövs för kommunikation och samförstånd (von Wright 2002). 
Socialsekreterare berättar att socialtjänsten ibland fått kritik för att de uteslutit att 
prata med det utsatta barnet i en utredning på grund av dess ålder. I dessa situationer 
antas socialtjänsten ha utgått ifrån ett punktuellt perspektiv där handläggaren har sett 
till vad barnet är och sett individens ålder som problemet (von Wright 2002). Men 
det har också framkommit i resultatet att socialsekreterarna använder sig av andra 
strategier om inte barnet verbalt kan uttrycka sig tillräckligt, exempelvis kan barnen 
genom figurer få leka fram sin situation. Socialsekreterarna i denna studie lyfter 
vikten av att få barnet delaktigt och att de oftast pratar antingen med bara barnet eller 
med både barnet och förädlarna. I detta fall antas socialsekreterarna istället utgå ifrån 
ett relationellt perspektiv då de inte låter sig stoppas av barnets ålder utan hittar andra 
alternativ för att även barnet ska få göra sin röst hörd (von Wright 2002). 
Två delar som uppmärksammats extra i resultatet är den bristande återkopplingen 
och föräldrarnas negativa inställning mot socialtjänsten. Förskollärarna har 
varierande erfarenhet av samverkan med socialtjänsten. En del har ett mer 
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omfattande samarbete med en naturlig kontakt och viss återkoppling medan andra 
inte upplever samverkan utöver vid anmälningar. Detta styrker sig i tidigare 
forskning då Germundsson (2011) menar att pedagogerna upplever en bristande 
kommunikation och för lite återkoppling som ett stort problem (a.a.). I denna studie 
framkommer det att förskollärarna önskar en bättre kommunikation och naturlig 
kontakt med socialtjänsten medan socialsekreterarna i denna studie inte nämner 
något om detta. För att underlätta kommunikationen och samverkan menar Ekberg 
(2010) att lyhördhet och öppenhet samt att kunna föra en dialog är viktiga faktorer 
(a.a.). För att kunna föra en dialog krävs det att båda parter är villiga och 
intresserade. Förskollärarna i denna studie belyser att det är bra att få ett ansikte på 
varandra då det skapar en trygghet. En god kommunikation mellan båda parterna är 
viktigt för att samverkan ska fungera och för att kunna hjälpa och stötta barnet och 
familjen på bästa sätt. Genom en god kommunikation kan också parterna få en bättre 
inblick i och förståelse för varandras arbete och en gemensam samsyn kan också 
lättare skapas. Socialsekreterarna i Germundssons (2011) studie upplever att 
förskollärare ibland ställer frågor som visar på att de är dåligt insatta i 
socialsekreterarnas arbete och vilket leder till att det uppstår negativa associationer 
(a.a.). Genom att både förskollärare och socialsekreterare jobbar mot en förbättrad 
kommunikation mellan dem kan både samverkan förbättras och de negativa 
associationerna försvinna.  
När förskolan och socialtjänsten tillsammans erbjuder familjen hjälp och stöd är 
detta något som ofta mottages negativt från familjerna. Förskollärarna och 
socialsekreterarna i denna studie nämner att detta kan bero på den negativa syn som 
allmänheten i stort har på socialtjänsten. De menar att föräldrarna känner en rädsla i 
att ses som olämpliga. Denna negativa stämpel som föräldrarna har på socialtjänsten 
vill förskollärarna och socialsekreterarna tillsammans jobba bort då båda parter 
nämner i intervjuerna att samarbete mellan alla inblandade är viktigt och måste 
fungera. Detta styrker även Ekbergs (2010) resultat då det visar att det bästa för 
barnet är om det finns en fungerande samverkan mellan socialtjänst, förskolan, 
hemmet och barnet när föräldrarna brister i sin roll som trygg förälder (a.a). 
Socialsekreterarna anser att det är viktigt att ha med alla parter under en utredning 
och att alla jobbar mot samma mål, vilket också Persson (2010) styrker i sin studie 
där det lyfts fram att i en fungerande samverkan krävs den dialog som sker mellan de 
olika parterna och myndigheterna för att få en gemensam samsyn och gemensamma 
mål.  

De intervjuade förskollärarna i denna studie önskar alla en bättre återkoppling från 
socialtjänsten. Förskollärarna är väl medvetna om den sekretessen som råder mellan 
myndigheterna men de uttrycker en önskan om att få mer information om vad som 
händer med barnet och familjen när en utredning påbörjats och även vad som händer 
efter en utredning. Socialsekreterarna nämner i resultatet att de endast kan ge ut 
information som att en utredning har påbörjats, men detta kan de endast göra om det 
är förskollärarna som tar kontakt med dem. Med tanke på hur sekretessen mellan 
myndigheterna ser ut idag ställs frågan om förskollärarnas önskan om återkoppling 
är möjlig. Sekretessen är hårt reglerad för att barnet och familjernas integritet ska 
skyddas (SFS 2009:400). Men då förskollärarnas möter både barnet och föräldrarna 
dagligen och skaffar sig en relation med dem bör det kanske finnas en parantes i 
sekretessen mellan myndigheterna för att förskollärarna på bästa sätt ska kunna möta 
både barnet och föräldrarna efter en utredning.  De intervjuade förskollärarna 
poängterar att de inte vill ha mer information på grund av nyfikenhet utan för att de 
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vill barnet och familjens bästa. I sekretesslagen (SFS 2009:400) står det att 
socialtjänsten får lämna ut information till förskolan med föräldrarnas samtycke 
(a.a.). Men det är inte alltid lätt att få föräldrarnas samtycke då förskolan till en 
början verkar ses som de onda och föräldrarna ofta är arga på dem eftersom de var de 
som anmälde. Denna önskvärda samverkan mellan förskolan och socialtjänsten är 
förståelig men verkar vara svår att uppnå när sekretesslagen ser ut som den gör idag. 
Denna problematik är något som inte har tagits upp i den tidigare forskningen viket 
kan ses som något anmärkningsvärt då det verkar spela stor roll för samverkan 
mellan förskolan och socialtjänsten. Kanske skulle forskning kring denna 
problematik kunna bidra till en förbättrad samverkan. Det kan spekuleras i om det 
inte har forskats kring denna problematik tidigare på grund av att sekretessen ser ut 
som den gör idag och att det därför gör det i princip omöjligt för socialsekreterarna 
att lämna ut viss information till förskolan. 

6.4 Förslag till fortsatta studier 
Under arbetet med denna studie har det framkommit från både förskollärarna och 
socialsekreterarna att den största utmaningen ligger i att möta föräldrarna till de 
utsatta barnen. Eftersom den tidigare forskningen visar hur viktigt det är med en 
fungerande samverkan mellan alla parter för att de utsatta barnen och familjerna ska 
få den hjälp de behöver är det viktigt att föräldrarnas inställning till socialtjänsten 
förändras. Därför skulle det vara intressant att i en fortsatt studie undersöka hur 
föräldrar med erfarenhet av socialtjänsten, samt föräldrar utan erfarenhet av 
samverkan med socialtjänsten, ser på förskolans anmälningsskyldighet och vilken 
syn de har och hur de upplever socialtjänsten. För att sedan kunna jämföra det med 
vårt resultat och kanske till och med få fram faktorer som kan leda till att 
inställningen mot socialtjänsten och förskolans anmälningsskyldighet förändras.  
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Bilaga 1 

 
Intervjuguide  

Till förskollärare 
 

Vad har du för utbildning? 
Hur många år har du jobbat inom denna verksamhet? 

När ni har haft fall där barn far illa, hur upptäckte ni det? 
Hur gick ni tillväga från misstanke till anmälan? 

Känner ni till hur en anmälan ska göras?  
Har ni en handlingsplan/manual i verksamheten där man kan se hur man ska gå 
tillväga när det gäller att anmäla och hur ser den ut?  
Hur förhåller ni er till barnet under anmälningsprocessen?  

Vilka erfarenheter har ni av att samverka med socialtjänsten?  
Om ni får beskriva med ord, vad tänker ni på när ni hör socialtjänsten?  

Hur ser er önskvärda samverkan med socialtjänsten ut? 

 
Intervjufrågor 

Till Socialtjänsten 
 

Vad har du för utbildning? 
Hur många år har du jobbat inom denna verksamhet? 

Vilka erfarenheter har ni att ta emot anmälningar från förskoleverksamhet? 
När anser ni att det är dags ingripa och hur bör det gå till? 
Vilka skyldigheter har förskolan att lämna för uppgifter? 

Hur upplever ni samverkan med förskolan?  
Hur förhåller ni er till barnet och förskolan under utredningen?  

Är ni delaktiga i utförandet av en handlingsplan/manual på förskolan där de står hur 
de ska gå tillväga när det gäller att anmäla?  

Om ni får beskriva med ord, vad tänker du på när du hör förskollärare? 
Hur ser er önskvärda samverkan med förskolan ut?  
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Bilaga 2 

  
Lärarprogrammet  

 
Hej, 

Vi heter Hanna Fransson och Johanna Andersson och studerar sjunde och sista 
terminen på förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen 
ingår det att genomföra en vetenskaplig undersökning under tio veckors tid. Vi är 
mycket intresserade av att undersöka förskolans och socialtjänstens samverkan. 
Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att undersöka hur förskollärare och 
socialtjänsten upplever och beskriver hur samverkan mellan dem fungerar idag när 
det gäller anmälningsskyldigheten.  
 

Din medverkan är värdefull för att vi ska kunna genomföra denna undersökning. 
Med hjälp av dina erfarenheter kan vi få svar på våra frågeställningar. Det betyder 
mycket för oss om du har möjlighet att bli intervjuad.  
 

Under hela uppsatsprocessen följer vi vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer. 
Det innebär att materialet behandlas konfidentiellt och med respekt. Vi kommer att 
avidentifiera samtliga medverkande samt vilken socialtjänst och förskola som 
studeras. Det insamlade materialet kommer endast att redovisas i uppsatsen. 
Deltagandet är frivilligt och du kan när som helst välja att avbryta din medverkan. 
När är uppsatsen är sammanställt och färdig kan vi om det önskas skicka ett 
exemplar till medverkande.  
Vid frågor är du välkommen att kontakta oss. 

 
Ditt deltagande är värdefullt för den här undersökningen. 

Tack på förhand för din vilja att medverka! 
 

 
 

 
 

Med vänliga hälsningar 
Hanna Fransson & Johanna Andersson 

Mail: hf222ak@student.lnu.se  
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Bilaga 3 

  
Lärarprogrammet  

Hej, 
Vi heter Hanna Fransson och Johanna Andersson och studerar sjunde och sista 
terminen på förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen 
ingår det att genomföra en vetenskaplig undersökning under tio veckors tid. Vi är 
mycket intresserade av att undersöka förskolans och socialtjänstens samverkan. 
Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att undersöka hur förskollärare och 
socialtjänsten upplever och beskriver hur samverkan mellan dem fungerar idag när 
det gäller anmälningsskyldigheten.  

Intervjun avser dig som yrkesverksam förskollärare. Du kommer att bli intervjuad 
om dina upplevelser kring samverkan med socialtjänst när det gäller 
anmälningsskyldigheten kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
Under hela uppsatsprocessen följer vi vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer. 
Det innebär att materialet behandlas konfidentiellt och med respekt. Vi kommer att 
avidentifiera samtliga medverkande samt vilken socialtjänst och förskola som 
studeras. Det insamlade materialet kommer endast att redovisas i uppsatsen. 
Deltagandet är frivilligt och du kan nr som helst välja att avbryta din medverkan. När 
är uppsatsen är sammanställt och färdig kan vi om det önskas skicka ett exemplar till 
medverkande.  

Informerat samtycke 
 

Jag har blivit informerad om hur undersökningen kommer att genomföras och 
redovisas. 

Jag samtycker till att delta i undersökningen och att bli intervjuad.  
Jag är informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta min medverkan. 
Jag är medveten om att jag i undersökningen kommer att vara avidentifierad.  

 
 

Datum 
 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 
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Bilaga 4 

  
Lärarprogrammet  

Hej, 
Vi heter Hanna Fransson och Johanna Andersson och studerar sjunde och sista 
terminen på förskollärarprogrammet på Linnéuniversitetet i Kalmar. I utbildningen 
ingår det att genomföra en vetenskaplig undersökning under tio veckors tid. Vi är 
mycket intresserade av att undersöka förskolans och socialtjänstens samverkan. 
Syftet med denna vetenskapliga undersökning är att undersöka hur förskollärare och 
socialtjänsten upplever och beskriver hur samverkan mellan dem fungerar idag när 
det gäller anmälningsskyldigheten.  

Intervjun avser dig som yrkesverksam socialsekreterare. Du kommer att bli 
intervjuad om dina upplevelser kring samverkan med förskolan när det gäller 
anmälningsskyldigheten kring barn som far illa eller riskerar att fara illa.  
Under hela uppsatsprocessen följer vi vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer. 
Det innebär att materialet behandlas konfidentiellt och med respekt. Vi kommer att 
avidentifiera samtliga medverkande samt vilken socialtjänst och förskola som 
studeras. Det insamlade materialet kommer endast att redovisas i uppsatsen. 
Deltagandet är frivilligt och du kan nr som helst välja att avbryta din medverkan. När 
är uppsatsen är sammanställt och färdig kan vi om det önskas skicka ett exemplar till 
medverkande.  

Informerat samtycke 
 

Jag har blivit informerad om hur undersökningen kommer att genomföras och 
redovisas. 

Jag samtycker till att delta i undersökningen och att bli intervjuad.  
Jag är informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan 
avbryta min medverkan. 
Jag är medveten om att jag i undersökningen kommer att vara avidentifierad.  

 
 

Datum 
 

Underskrift 
 

Namnförtydligande 
 


