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The aim of this study is to examine how social workers and pree-school teachers 

resonate about their experiences of cooperation with each other, in relation to maltreated 

children and the duty to report. Several studies show that there is a difference between 

how many children that is suspected of maltreatment and how many that are reported to 

social service. In Sweden, pre-school staff are obliged to notify the suspicion of child 

abuse according to 14: 1 SoL, but previous research indicates that the obligation to 

declare is not used to the extent that it should. One reason for the low notification rate is  

the interaction between preschool and the social services shortcomings.Therefore, we 

believe it is relevant to examine how the cooperation really looks like between the 

organizations, when the child is being abused or at risk of suffering. The results of the 

study are based on qualitative semi-structured interviews with four preschool teachers 

and four administrators. The results show that the cooperation between the 

organizations needs to be strengthened in relation to maltreated children. However, 

there are no creative ideas on how this should be done, and there are doubts about 

whose responsibility it is to achieve an improved cooperation The results are explained 

and analyzed with neo-institutionell theory, Danemarks theoretical starting point and 

Lipsky theory of grassroots bureaucrats. 
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Förord  

Detta kaptiel vill vi tillägna personerna som gjort vår uppsats möjlig att genomföra. Vi 

vill börja med att rikta ett stort tack till våra intervjupersoner som tagit sig tid och ställt 

upp med sitt deltagande i vår studie. Tack för ert engagemang, intresse och för de 

personliga uppfattningar och erfarenheter ni delat med er av. Ett hjärtligt tack till vår 

handledare Kerstin Arnesson för sitt stora engagemang och kloka råd hela vägen till ett 

färdigt examensarbete. Vi vill också tacka varandra för ett bra samarbete! Sist men inte 

minst vill vi rikta ett tack till våra nära och kära som stöttat oss genom denna påfrestande 

tid. Utan er alla hade denna uppsats inte blivit till. Tack!  
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1. Inledning 

På valborgsmässoafton 2014 hittas en 8-årig flicka död i Karlskrona. Flickans namn är 

Yara och hon mördades i sitt hem av sina vårdnadshavare trots signaler från 

omgivningen om att hon mådde dåligt (Hansson, Landén, Strömberg, Högström, 2014).  

Efter den tragiska utgången har fallet fått stor uppmärksamhet i media och det har 

riktats stark kritik mot kommunen där Yara bodde. Kritiken handlar främst om att 

skolan inte anmälde Yaras fall till socialtjänsten, och att samverkan mellan 

myndigheterna brast i sin funktion. Det fanns inget helhetsperspektiv kring Yara och 

verksamheterna förstod inte varandras uppdrag (Peterson, 2014). Forskning som gjorts 

efter det uppmärksammade fallet visar att anmälningspliktigpersonal i både förskola och 

skola känner stor osäkerhet kring när de ska göra orosanmälingar. I samband med 

forskningen framkom även att förskolepersonal klagar på bristande återkoppling från 

socialtjänsten, och man befarar att inget händer om inte barnets situation är väldigt 

allvarlig vid en anmälan (Rädda barnen, 2011).  

 

2.Problemformulering 

Fallbeskrivningen har väckt vårt intresse att fördjupa oss om samverkan mellan 

socialtjänst och förskola när barn far illa eller riskerar att fara illa. Detta för att det är en 

viktig aspekt kring den lagstiftade anmälningsplikten som finns i Sverige. Vid en 

fungerande samverkan mellan förskola och socialtjänst är förutsättningarna större att 

anmälningsplikten brukas, att barnet uppmärksammas i god tid och får den hjälp som 

behövs (Lunden, 2010). Vårt problemområde med fokus på samverkan är relevant för 

socialt arbete och för vårt framtida socionomyrke då barnets välmående alltid ska 

komma i främsta rummet. Det är av största vikt att fånga upp barn som far illa i tidigt 

skede för att förhindra en ogynnsam utveckling och därför måste det finnas en 

fungerande samverkan mellan socialtjänst och förskola. Ämnet är inte väl beforskat och 

i den forskning vi hittat är undersökningskontexten främst större städer eller medelstora 

kommuner. Därför anser vi att det forskningsmässigt relevant att undersöka hur 

samverkan mellan förskola och socialtjänst fungerar, och framförallt hur det fungerar i 

små kommuner. Syftet med studien är att utifrån handläggare och förskollärares 

upplevelser fördjupa förståelsen för hur samverkan mellan socialtjänst och 

förskola fungerar när det finns misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
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Förskollärare har anmälningsplikt när det gäller barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Anmälningsplikten fyller en central funktion för att säkra barns hälsa och 

utveckling men trots det visar forskning att anmälningspliktig personal inte alltid 

anmäler. Förklaringar är att det råder kunskapsbrist kring lagen och att samverkan 

mellan förskola och socialtjänst är bristande. Forskning visar att förskolepersonal 

känner obehag inför att kontakta socialtjänsten bl.a därför att det finns en oro att 

anmälan ska vara obefogad (Bengtsson & Svensson, 2011). Om vårdnadshavares 

omsorgsförmåga inte är tillräckligt god kan det leda till utvecklingsmässiga svårigheter 

som kan förorsaka lidande för barnet. Forskare hävdar därför att det är ytterst viktigt att 

upptäcka barn som far illa så tidigt som möjligt, innan en ogynnsam utveckling går för 

långt. Därför är det viktigt att anmälningar görs och att samverkan fungerar (Lundén, 

2010).  

Det finns både skyldighet och en nödvändighet för myndigheter att samverka med 

varandra. Samverkan ska vara en långsiktig och stabil nytta för barn och ungdomar som 

risker att fara illa. Det krävs stora investeringar både i tid och energi samt prioriteringar, 

kunskap och planering för att hålla samverkan vid liv (Socialstyrelsen, 2013). 

Regeringen har uttalat att samverkan mellan myndigheter behöver stärkas när det gäller 

målgruppen barn som far illa. Mot bakgrund av detta fick socialstyrelsen, 

rikspolisstyrelsen samt myndigheten för skolutveckling i uppdrag att ta fram en 

nationell strategi för samverkan. I sitt uppdrag kom de fram till att speciellt tre 

komponenter är viktiga för att samverkan mellan olika organisationer ska fungera; 

styrning, samsyn och struktur. Den första komponenten handlar om att det finns en 

tydlig styrning framförallt på den politiska och administrativa nivån. En viktig uppgift 

för ledningsnivån är att legitimera samverkan på en lägre nivå samt att kräva 

uppföljning av samverkan. Struktur är även det en viktig förutsättning för samverkan 

vilket innebär tydlighet kring mål och rutiner hos organisationerna. Den tredje och sista 

viktiga komponenten för samverkan är samsyn som ibland kan uppfattas handla om att 

sudda ut olikheter som finns mellan de yrkesgrupperna som ska samverka med 

varandra. Skillnaderna som finns är grunden för samverkan och samsyn handlar snarare 

om tillit mellan de professionella, samt att ha gemensam bild av arbetet (Myndigheten 

för skolutveckling, rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen, 2007).   

Som ovan nämnt är myndigheter skyldiga att samverka när barn far illa för att så tidigt 

som möjligt upptäcka missförhållanden. Detta regleras enligt SoL 5 kap 1§ och 
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skollagen 29 kap 13§. Trots att det är lagstadgat visar undersökningar att barn som far 

illa inte alltid får den hjälp som krävs. En anledning är att samverkan mellan socialtjänst 

och förskola inte fungerar fullt ut (Regeringen, 2011). Anmälningsplikten är ett barns 

yttersta skydd men forskning visar att endast 30 % av alla fall som bör anmälas inom 

förskolan anmäls (Olsson, 2011). Även Cocozza (2012) menar att anmälningsplikten i 

låg utsträckning tillämpas på grund av den bristande samverkan. Konsekvenserna av en 

bristande samverkan kan leda till en icke fungerande anmälningsplikt. Det drabbar barn 

som riskerar att fara illa och kan i förlängningen underminera de sociala 

myndigheternas legitimitet. Därför är samverkan mellan socialtjänst och förskola en 

viktig aspekt som vi vill fördjupa oss i närmare.  

 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Vårt syfte är att utifrån handläggare och förskollärares upplevelser fördjupa förståelsen 

för hur samverkan mellan socialtjänst och förskola fungerar när det finns misstanke om 

barn som far illa eller riskerar att fara illa. Studiens fokus riktas mot barn som omfattas 

av anmälningsplikt. 

 

Studien är planerad utifrån följade frågor 

 

 

 Vilka möjligheter och begränsningar anser förskollärare och handläggare att det 

finns för en fungerande samverkan mellan förskola och socialtjänst när det finns 

misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa? 

 

 Hur ser handläggare och förskolepersonal på samverkan mellan 

organisationerna? 

 

 

 

 



Julia Bouvin och Frida Elofsson 

- 8 - 

 

3.Bakgrund 

I detta kapitel presentras och diskuteras hur begreppet ”barn som far illa” deifineras, 

vilket ansvar förskola och socialtjänst har vid orosanmälningar samt vad sekretesslagen 

innebär för de båda organisationerna.  

3.1 Barn som far illa  

Barn i alla åldrar är i behov av att vuxna tillgodoser deras behov. De behöver en god 

omsorg för att utvecklas kroppsligt, socialt och känslomässigt (Lunden, 2010). Barns 

rättigheter är reglerat i FB 6:e kap 1§ där det står skrivet att: 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn ska behandlas med aktning     

för sin person och egenart och får inte utsättas för bestraffning eller annan kränkande 

behandling” 

Formuleringen i FB 6:1§ visar att barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god 

fostran. Ibland räcker inte vårdnadshavare förmåga till för fylla barnets behov. Det kan 

handla om att barnet inte får tillräckligt med mat, barnet får klara sig själv eller att 

barnet inte får det skydd som behövs av föräldern. Den bristande omsorgen kan bero på 

olika faktorer, t.ex. stressade föräldrar med egna problem eller psykisk sjukdom som 

hindrar föräldern att se sitt barns behov (Johansson, 2008). Någon exakt definition på 

begreppet ”barn som far illa” har inte ansetts möjlig att fastställa. Synen på vad som gör 

att barn far illa varierar över tid i takt med att samhällets syn på barn förändras (Singer, 

2012) 

Johansson (2008) definition av barn som far illa: 

•     fysisk misshandel är då den vuxne personen slår, sparkar, biter eller på andra sätt 

skadar barnet   

•     psykisk misshandel är då den vuxne personen hotar, kritiserar, kränker, skrämmer 

eller på andra sätt inte visar kärlek och omsorg för barnet   

•     bristande omsorg är då den vuxne personen inte ser till att barnet får mat, kläder, 

sjukvård eller på annat sätt inte sköter om barnet   

•     sexuellt utnyttjande är då den vuxne personen utsätter barnet för olika handlingar 

och situationer som innehåller sex  
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Vårdnadshavare är de viktigaste vuxna i barns liv och ses ofta som förebilder utifrån 

barnets perspektiv. När vårdnadshavare inte klarar av sitt föräldraskap kan förskolan ses 

som ett komplement till hemmet genom att t.ex. ge den trygghet som inte finns hemma. 

Förskollärare har därmed ett stort ansvar och det är viktigt att de har kunskap om att se 

och bemöta barn i svåra situationer (Brodin, 2009). Förskollärare är professionella och 

kommer i daglig kontakt med barn i sin yrkesutövning. De omfattas därför av 

anmälningsplikten som innebär att vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa 

eller riskerar att fara illa måste det anmälas till socialtjänsten i kommunen (Rädda 

barnen, 2011).  Lagen om anmälningsplikt regleras i SoL 14 kap 1§, andra stycket och 

har funnits sedan 1924 (Bengtsson, Svensson, 2011).  Grundtanken bakom lagen om 

anmälningsplikt är att barn som far illa ska identifieras, skyddas och få hjälp av 

personer som dagligen kommer i kontakt med dem. Lagstiftningen har motsvarigheter i 

flera länder t.ex. USA och Danmark, men saknas i t.ex. Storbritannien och Belgien 

(Rädda barnen, 2011).  

Rapporten ”När man misstänker att barn far illa” visar att förskolepersonal klagar på att 

återkopplingen från socialtjänsten är bristande vid en anmälan. Förskollärare drar sig 

också för att anmäla därför att man befarar att inget händer från socialtjänstens sida om 

inte barnets situtation är väldigt allvarlig (Rädda barnen, 2011). Olsson (2011) ger i sin 

bok förslag på hur samverkan mellan socialstjänt och förskola kan förbättras. Han 

menar att studiebesök på varandras arbetsplatser och att lära känna varandras synsätt i 

frågor som rör barn skulle kunna bidra till en bättre samverkan. Vidare menar han att 

socialtjänstens arbete bör synliggöras mer i förskolor som ett förslag för att stärka 

samverkan mellan organisationerna (Olsson, 2011).  

3.2 Myndigheters ansvar när barn far illa 

Enligt SoL 14 kap 1§ är alla verksamheter som berör barn skyldiga att anmäla till 

socialnämnden vid misstanke om att barn far illa vilket innebär att även obekräftade och 

svårbedömda uppgifter ska anmälas. Det är socialtjänstens ansvar att bedöma det 

eventuella behovet av åtgärder och inte förskolans (Clevesköld, Thunved, 2004). 

Barnombudsmannen anser att varje arbetsplats bör ha tydliga och klara rutiner för 

orosanmälningar till socialnämnden. Enligt BO:s förslag bör socialstyrelsen få i uppdrag 

att ta fram sådana och att kontinuerligt följa upp och utvärdera hur anmälningsplikten 

efterlevs på t.ex. förskolor. Vidare anser barnombudsmannen att kunskap om 
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anmälningsplikten och anmälingsrutiner bör ingå som ett obligatoriskt moment i 

utbildningarna av sådan personal som omfattas av anmälningsplikt (SOU 1998:31).  

När socialtjänsten får in en orosanmälan om att ett barn lever under missförhållanden 

startars en förhandsbedömning då det beslutas om en utredning ska inledas. 

Utredningen öppnas med stöd i 11 kap 1§ SoL som säger att socialmänden utan 

dröjsmål ska inleda utredning. Utredningen genomförs skyndsamt under max fyra 

månaders tid utifrån bestämmelserna i 11 kap 2§ SoL. Socialtjänsten har ansvar för att 

ge barn skydd och stöd. De har också ett ansvar att se till att kompetent personal finns. 

Behovet av samverkan med andra myndigheter har lyfts fram som ett ansvar och som 

förebyggande arbete när barn far illa (Lunden, 2010).  

3.3 Sekretesslagen  

Sekretess är en stor del i både socialtjänst och förskolans arbete. Den kan upplevas som 

ett hinder för samverkan, men också som ett skydd för barn. Begreppet sekretess 

innebär i lagens mening förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom 

utlämnande av en allmän handling eller det sker på något annat sätt (3 kap. 1§ OLS). 

Förskollärare och annan personal inom barnomsorgen har sekretess vilket innebär att 

det är förbjudet att föra vidare information om barnet och dess familjeförhållanden. 

Sekretessen gäller mot allmänheten men också mot andra myndigheter t.ex. socialtjänst 

eller skola. Sekretessen kan dock brytas t.ex. genom uppgiftsskyldighet enligt lag eller 

förordning (10 kapitel 28§ OSL), t.ex enligt 14 kap 1§ SoL, om anmälningsskyldighet i 

samband med misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Enligt OSL 

26:1§ gäller sekretess inom socialtjänsten för uppgift om den enskildes personliga 

förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller 

någon närstående lider men. Det innebär att socialtjänsten inte får lämna ut uppgifter till 

förskollärare angående barnet efter en anmälan. Vårdnadshavare har möjlighet att lämna 

sitt samtycke och med stöd av det kan känsliga uppgifter lämnas till andra myndigheter. 

Den som gett samtycket bör bli informerad om vad som sagts och kan vid vilken 

tidpunkt som helst återkalla sitt samtycke (Olsson, 2011). 
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4. Forskning och kunskapsöversikt om samverkan 
mellan socialtjänst och förskola 
 

4.1 Samverkan mellan myndigheter 

Sundell och Colbiörnsen (1999) visar i sin studie att det mest grundläggande för att 

samverkan ska fungera är att organisationer som samverkar med varandra är överens om 

att behovet av samverkan finns. Det måste också vara eniga i frågan om vad som ska 

åstadkommas. Att samverka handlar inte om att organisationerna ska få en jämn 

maktfördelning utan om att skapa förståelse hos organisationerna att de arbetar mot ett 

gemensamt mål. Ett problem som kan uppstå i samverkansprocessen enligt Sundell och 

Colbiörnsen (1999) är att målet i samverkansprojektet hamnar i skymundan och 

samverkan i sig blir det som eftersträvas. Vidare menar författarna att det är viktigt att 

utveckla gynnsamma relationer mellan de inblandande organisationerna för att 

samverkan ska fungera, vilket ofta  sträcker sig över lång tid. De personliga kontakterna 

och relationerna mellan personalen i de olika organisationerna är viktiga och har stor 

betydelse för att samverkan fungerar. Sundell och Colbiörnsen (1999) föreslår 

gemensamma utbildningsdagar som ett sätt att förbättra samverkan mellan 

organisationer därför att det bidrar till en möjlighet att träffas och få kunskap om 

varandras arbetsuppgifter. Vidare menar de att legitimitet är av största vikt för att 

samverkan ska fungera. Tydlighet och struktur är ytterligare två viktiga komponenter 

för samverkan. Det är betydelsefullt att organisationerna har en fungerande 

ansvarfördelning för att en tydlig planering och styrning ska erhållas. Finns det inte en 

tydlighet eller en styrning finns det risk att personal i de olika organisationerna får olika 

mandat av sina chefer. I studien framkommer också vikten av att samtliga i en 

samverkansprocessen känner att de fyller en viktig funktion och bidrar på något vis 

(Sundell och Colbiörnsen, 1999) 

  

I både styrdokument och studier framställs samverkan som något positivt och självklart, 

men forskning visar att det inte alltid behöver vara så. När myndigheter samverkar finns 

det en risk att de professionella som är inblandande upplever och tar ett mindre 

ansvar vilket är en fara (Sundell, 2008). Forskningen styrks av en amerikansk studie 

som gjorts där 250 barn observerats under tre års tid. Resultatet av studien visade att det 

gått sämre för de barn som det samverkats kring än de barn som det inte samverkats 
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kring. Glisson & Hemmelgarn (1998) som är författare till studien menar att resultatet 

berodde just på att de professionella som samverkade kring barnen tog och kände ett 

mindre ansvar. 

 

4.2 Samverkan mellan förskola och socialtjänst   

Undersökningar visar att barn som far illa eller riskerar att fara illa inte alltid får 

tillräckligt med stöd, de uppmärksammas inte i tillräcklig omfattning och får inte den 

hjälp som behövs. I t.ex. ett barnmisshandelsärende har barnet inte alltid en närvarande 

förälder som kan föra barnets talan och då har de olika organisationerna, t.ex. förskola 

och socialtjänst ett ännu större ansvar att uppmärksamma och tillgodose barnets behov. 

En orsak till att barn inte alltid får den hjälp som behövs är att förskola och 

socialtjänst inte samverkar i tillräcklig utsträckning. Om de däremot råder en god 

samverkan mellan organisationerna kan det leda till att barnet får nödvändiga insatser i 

tid. Samverkan kan också fylla en förebyggande funktion i den meningen att hindra 

insatserna från att bli omfattande, t.ex. ett omhändertagande av barnet vilket kan vara 

dramatiskt både för föräldrar och barn. Ur en ekonomisk och individuell synvinkel är 

tidiga insatser också mindre kostsamma (FOU 2001:72). En förutsättning för att 

samverkan ska fungera mellan socialtjänst och förskola är att uppdraget uppfattas 

likadant från båda håll. Om uppfattningarna beträffande samverkan och vad uppdraget 

handlar om går isär, är risken stor att problem kommer att uppstå (Lundgren och 

Persson, 2003). Grundstenen för att en bra samverkan mellan förskola och socialtjänsten 

är att det finns ett ömsesidigt förtroende mellan organisationerna. Respekt för varandras 

arbete är även det en viktig del (Rädda barnen, 2011). 

 

Utarbetade riktlinjer för vilka kontakter som ska tas vid en anmälan och hur den ska 

bedömas kan öka genom ett bra bemötande och en god samverkan mellan förskola och 

socialtjänst (Cocozza, 2007). Kravet på samverkan finns till för barnets skull. Det står 

skrivet i lagen att samverkan ska finnas vid frågor som rör barn, och det är inget som 

kan väljas eller väljas bort på grund av t.ex. tidsbrist eller andra faktorer (Rädda barnen, 

2011). Även Drugli (2003) menar att samverkan inte är något som är frivilligt. Det får 

inte hänga på enskilda personers vilja eller ovilja att samverka eller inte. Vidare skriver 

hon att det är kommunen som har ansvar för att samverkan finns och fungerar.  

 

I likhet med Rädda barnen (2011) skriver Brown och White (2006) om vikten av att 
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samverka och om att ha förtroende för varandras organsitationer i sin forskning. 

Forskningen berör också bristande samverkan mellan organisationer och vad det kan få 

för konsekvenser. De tar upp två tragiska fall i Skottland där barn till följd av en 

bristande samverkan mist livet. Sådana uppmärksammade fall och andra fall där barn 

har fallit mellan stolarna är tydliga bevis på att samverkan mellan myndigheter är av 

största vikt och måste fungera för att inget barn ska fara illa och ”falla mellan 

stolarna”.  

Den tidigare forskningen visar att barnomsorgspersonal brister i sitt ansvar genom att de 

i låg grad anmäler missförhållanden som rör barn. Några anledningar till att anmälan 

uteblir är bristande samverkan, förskollärarens eventuella tidigare negativa effekter av 

att anmäla och frånvaro av bevis på att anmälan faktiskt hjälper barnet (Cocozza, 2007).  

Brodin (2009) menar i likhet med Cocozza (2007) att det är vanligt att personal söker 

efter förklaringar kring det man ser och hör om att barnet far illa. Hon beskriver också 

att kunskap om hur barn i svåra situationer ska bemötas helt enkelt saknas. Att lyssna 

och försöka förstå vad barnet egentligen säger är ett sätt att uppmärksamma barnet och 

behoven som finns. 

 

4.3 Ansvar och profession   

I vår studie riktar vi vårt intresse mot förskollärare och handläggare. Vi vill ta reda på 

om förskollärare och handläggare har möjlighet att påverka hur samverkan ser ut med 

hjälp av sitt handlingsutrymme.  

 

Svensson, (2011) redogör i sin studie för olika typer av ansvar kopplat till professionellt 

arbete t.ex. skola, sjukvård och socialtjänst. Ju mer handlingsutrymme man har i ett yrke 

desto mer ansvar följer. Ansvar handlar om göra egna val utifrån egna bedömningar 

vilket innebär ett stort tolkningsutrymme. I praktiken innebär det att anmälningsplikten 

och när ett barn riskerar att fara illa bedöms och tolkas olika från person till person. De 

innebär också att samverkan tolkas på olika sätt beroende vem man är. Svensson (2011) 

menar dock att det finns ett ansvar som är knutet till individers handlingar och därför 

bör det noga tänkas över om t.ex. misstanke om missförhållande ska anmälas eller inte, 

eller hur samverkan ska fungera. Genom att välja mellan olika alternativ följer 

också ett ansvar för konsekvenserna som uppstår för andra och för en själv. Ansvaret 

kan röra såväl politiska, juridiska, ekonomiska, och etiska förpliktelser. Aktören ska 
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kunna svara för sitt handlande och påvisa att det är i överensstämmelse med de 

lagbestämmelser som råder. 

Socialstyrelsen (2005) skriver i sin rapport om hur samverkan och ansvarsfördelning 

påverkar varandra. Fungerar samverkan på det praktiska planet leder det ofta till att 

ansvarsfördelningen mellan de olika organisationerna också gör det. Det är viktigt att 

den ansvarsfördelning som finns mellan de olika professionella aktörerna är känd och 

accepterad av organisationerna som tillsammans ska samverka. Förståelsen av varandras 

uppdrag och arbetssätt är en viktig komponent i samverkan. Vidare beskriver 

socialstyrelsen (2005) att det under en längre tid byggts upp ett offentligt 

välfärdssystem i Sverige för att kunna erbjuda stöd till enskilda personer i samhället. 

Många olika regelverk och organisationer har konstruerats för att genomförandet av 

stöd och service ska fungera inom olika områden. Socialstyrelsen menar dock att de inte 

är byggda för samverkan därför att de ofta styrs av stela strukturer som gör det svårt att 

se till grunduppgiften, dvs den enskilda människans behov. För att åstadkomma 

samverkan krävs det att den politiska och verksamhetsmässiga ledningen tillsammans 

lägger en grund för att utveckla samordning. Det är antingen en finansiell samordning 

eller en samordning av både personal och resurser. I vardagen, på det praktiska planet, 

kan samverkan uppnås genom att samarbeta både på organisationsnivå och individnivå. 

För att kedjan mellan samverkan, samordning och samarbete ska hålla ihop måste det 

finnas samsyn om den gemensamma uppgiften.  

 
5.Teoretisk ansats 
 I detta kaptiel presenteras uppsatsens teoretiska utgångspunkter i form av 

nyinstitutionell teori med fokus på människobehandlade organisationer, samt Lipskys 

teori om gräsrotsbyråkrater och begreppet handlingsutrymme. Vi kommer också 

presentera Danemark som teoreitsk utgångspunkt med fokus på begreppet samverkan.   

 

5.1 Nyinstitutionell teori 

Nyinstitutionell teori är en organisationsteoretisk inriktning som handlar om hur 

organisationer integreras av omgivningen. Det centrala i den nyinstitutionell teorin är att 

försöka ge nya svar på gamla samhällsvetenskapliga frågor, t.ex. hur sociala handlingar 

skapas och förmedlas. Fokus i nyinstutionalismen ligger inte på organisatonen i sig utan 

på organisering (Blom & Grape 2006). Det har utvecklats tre parallella riktningar inom 
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nyinstitutionalism  sedan 1960-talet; historisk, rational choice och den sociologiska 

riktningen.  

 

Startskottet till den nyinstitutionell teorin anses vara en artikel skriven av Meyer och 

Rowan. De uppfattar institionalisering som en social process där individer kommer att 

uppfatta en gemensam definiton av den sociala verkligheten. Regler för vad som är 

godtagbara handlingssätt kringgärdas i olika sociala sammanhang. Genom dessa regler 

anpassar sig till organisationer till institiunella krav. Kraven uppstår i organisationers 

omgivningar genom att vissa saker helt enkelt förutsätts, t.ex. av lagstiftning, politiker, 

professionella grupper. Denna struktur ses därför som legitim. Inom den 

nyinstitutionella teoriutbildningen är en central utgångspunkt att organisationer inte ses 

som slutna system utan istället öppna. Ett öppet system innebär en hög känslighet för de 

normer som råder i samhället och i den institutionella omvärlden. Trovärdighet och 

legitimitet är två viktiga aspekter inom människobehandlade organisationer, då det är en 

förutsättning för säkra sin överlevnad. Inom den nyinstutionella teoriutbildningen är en 

central utgångspunkt att organisationer inte ses som slutna system utan istället öppna. 

Ett öppet system innebär en hög känslighet för de normer som råder i samhället och i 

den institutionella omvärlden. Trovärdighet och legitmitet är två viktiga aspekter inom 

människobehandlade organisationer, då det är en förutsättning för säkra sin överlevnad 

(Blom & Grape, 2006).   

 

Organisationer måste bevisa att deras arbetsmetoder verkligen fungerar för att få 

legitimitet från omgivningen. Ibland är de också tvugna att skilja på de formella 

strukturena från det verkliga tillvägagångssättet. Detta är något som brukar kallas för 

särkoppling och det betyder att man menar att göra en sak men handlar på ett annat sätt. 

I Sverige är det termer som särkoppling och legitimitet som har fångat det största 

intresset hos forskarna (Grape, Blom & Johansson, 2006). Vidare beskriver de hur 

viktigt det är att organisationer har en god legitimitet och trovärdighet. För att en 

organisation ska få en ökad legitimitet är det viktigt att man som organisation följer och 

anpassar sig efter hur resten av omgivningen ser ut. Detta är också en förutsättning för 

att organisationen ska kunna överleva. Ett annat sätt för organisationer att få ökad 

legitimitet är att återspelga de normer och värderingar som omgivningen har genom sin 

struktur. Det är också av stor vikt att organisationer anpassar sig efter omgivningens 

kulturella och samhälliga normer, värderingar och ideal. Genom att organisationen 
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anpassar sig till dessa normer, värderingar och ideal blir det mer avgörande i deras 

legitimitetssträvan av allmänheten (Grape, Blom & Johansson, 2006). 

 

Grape, Blom & Johansson (2006) menar att nyinstitutionell begrepp kan kombineras 

med andra begrepp för att användas i empiriska studier, t.ex. till integrationsbegreppet 

för att analysera interorgaisatorisk verksamhet. Den teoretiska diskussionen kan knytas 

till en dimension av samverkan, det organisatoriska sammanhanget för samverkan. 

Under de senaste decenniet har fokus riktas mot samverkansprocesser. På ett generellt 

plan utvecklas organisationer mot större heterogenitet mellan de funktioner som håller 

ihop organisationerna. I stort sett handlar det om tilltagande separation mellan styrning 

av organisatorisk verksamhet och verksamhetens operativa utförande. Vidare menar 

författarna att det var under 1990-talet som politiker började betrakta samverkan som en 

intressant arbetsform. Det behövdes reformer för att lösa problem inom välfärdsstaten 

som sektorsindelade verksamheter tidigare stod för. Under 1994 kom ett flertal 

rapporter som poängterade vikten av en utökad samverkan mellan myndigheter för att 

effektivt förbättra insatser till utsatta grupper. Idag finns en strävan om att jobba 

närverksliknande inom många offentliga organisationer. Samverkansprojekt gynnas av 

gemnsamma mål, samordnad politisk ledning. De faktorer som kan hämma samverkan 

är skilda målsättningar, olika kunskapstraditioner samt hög personalomsättning och 

arbetsbelastning. Integrationsbegreppet syftar generellt på om organisatoriska aktörer 

har målsättningar som skiljer sig åt eller är samstämmiga, och hur de agerar för att nå 

dessa mål.  

 

Den nyinstitutionella teorin söker förklaringar på vad som sker när olika organisationer 

har för avsikt att samverka samtidigt som det drivs av skilda institutionella logiker.  

Det område där flera organisationer ägnar sig åt liknande verksamheter kallas för 

organisatoriska fält. Inom dessa fält finns instutionella logiker som visar vad 

organisationen bör göra och hur det bör göras, och vad som kan eller inte kan 

ifrågasättas av andra organisationer. När företrädare från olika organisationer ska 

samverka gör det de utifrån olika målsättning och regelverk d.vs. instutionella logiker. 

Inom organisatoriska fält finns vanligen olika verksamhetsdomäner. Det kännetecknas 

av de mål och den struktur en organisation har för att utföra arbetsuppgifter inom det 

organisatoriska fältet. Aktörer inom fältet kan göra anspråk på den andres 

verksamhetsdomän, dvs göra anspråk på att vara de mest legitima representanterna på 
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fältet. Detta kallas att göra domänanspråk. Om verksamheterna inte kommer överens 

kan det uppstå domänkonflikter som kan bero på att olika organisationer strukturerar 

arbetet på olika sätt. Konflikterna kan förhindra samverkan därför att organisationerna 

inte kommer överens om vem som ska göra vad inom de organisatoriska fälten. Om 

organisationerna däremot kommer överens och respekterar varandras 

verksamshetsdomäner uppnås domänskonsensus. Domänkonsensus kännetecknas av ett 

aktivit integrationsarbete av de involverade aktörerna. Ett aktivit integrationsarbete 

innebär ett arbete för att uppnå samsyn om mål och medel. Om det dessutom sker på ett 

flertal olika organisatioriska nivåer, t.ex. på handläggarnivå och ledningsnivå ökar 

sannolikheten för domänkonsenus (Grape, Blom, Johansson, 2006).  

 

När olika organisationer har en bristande samsyn om vilka mål som ska uppnås kan det 

skapas problem i samverkansprocessen. I en samverkanssituation handlar det om att de 

olika organisationerna måste vara överens om vilken kunskap som är den bästa att 

tillämpa i de specifika samverkanstillfällena. När olika organisationer samverkar med 

varandra ser deras uppdrag olika ut och de kommer därför drivas av skilda logiker. 

Organisationernas förutsättningar och anspråk på vad som ska göras i en 

samverkanssituation skiljer sig och därför blir vikten av att utarbeta tydliga gränser stor 

för att effektivisera klientarbetet (Grape, 2006).  

 

Förskola och socialtjänst är offentliga organisationer som kännetecknas av att ha en 

folkvald ledning i form av kommunen eller staten vilket skiljer sig från privata 

organisationer. Offentliga organisationer styrs av lagar och regler och ska tillgodose 

flera olika behov t.ex. det politiska styret, de anställda och klienten vilket kan skapa 

motsägelser. Nyinstutionell organisationsteori kan användas för att förstå offentliga 

organisationers funktionssätt och ledningens styrningssätt, samt hur samverkan fungerar 

med andra organisationer (Christiansen m.fl 2010). 

 

5.2 Danemarks teoretiska utgångspunkt  

Som ytterligare en teoretiskt utgångspunkt i vår uppsats har vi valt att använda oss 

av Danermark (2000) som behandlar samverkan mellan människobehandlade 

organisationer. Danemark (2000) beskriver samarbete som en naturlig del av livet och 

något alla människor gör varje dag utan att tänka på det. Han menar att det finns en 

tydlig skillnad mellan samarbete och samverkan. Samverkan styrs av målinriktade 
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handlingar som innebär att människor med olika professioner och regelsystem arbetar 

mot ett gemensamt mål. Vidare menar Danemark (2000) att det ofta finns 

maktskillnader när olika perspektiv ska samverka med varandra, därför att makt och 

prestige i olika yrkesgrupper skiljer sig. Det finns erfarenhet av att vissa kunskaper 

inom en viss yrkesroll har mer status än andra. Om skillnaderna är stora är 

sannolikheten större att det uppstår problem i samverkan. Danermark (2000) skriver att 

det i samverkansprojekt är viktigt med en klar och tydlig ledning som har en aktiv roll 

under hela processen, annars kan det få förödande konsekvenser för samverkan. Han 

beskriver några orsaker till varför otydlighet i ledningsfunktion kan uppstå. Tidsbrist är 

en faktor, men det kan även handla om okunskap vad samverkan egentligen innebär.  

 

Danermark (2000) beskriver olika ambitionsnivåer kring samverkan. Första nivån 

handlar om att samverkan bara består av olika yrkesgrupper som ger varandra råd och 

stöd i olika arbeten. Det kan t.ex. handla om att socialtjänsten samverkar med 

vårdcentral för att få regelbundna konsultationer från läkare. Vidare beskriver han att 

den andra ambitionsnivån handlar om att olika verksamheter samordnar sina insatser för 

att nå bästa möjliga resultat. Den tredje typen av samverkan innebär att olika 

verksamheter skapar en arbetsform som de gemensamt jobbar mot. Danemark (2000) 

beskriver att den mest ambitiösa nivån utgörs av verksamheter som slår sig samman för 

att arbeta tillsammans, t.ex. familjecentral där socialtjänst, BVC och mödravård arbetar. 

Dock beskriver Danermark att det är bra att börja med en lägre samverkansnivå för att 

sedan låta tiden utveckla samverkansformerna. 

  

Samverkan tillskrivs stor betydelse för organisationer. En god samverkan gör det mer 

effektivt att kunna förbättra insatserna för speciellt utsatta grupper, t.ex. barn som far 

illa. Organisationer förfogar sällan ensam över de resurser som krävs i form av expertis 

och kompetens när utsatta grupper är i behov av hjälp. Därför gagnar det medborgare 

eller brukargrupper att organisationer samverkar med varandra. Genom en god 

samverkan får organisationer också ökad legitmititet (Svensson, Johansson, Laanemets, 

2010).  

 

 

 



Julia Bouvin och Frida Elofsson 

- 19 - 

 

5.3 Lipskys teori om gräsrotsbyråkrater och begreppet 

handlingsutrymme 

Eftersom vi är intresserade av hur förskollärare och handläggare hanterar sitt 

handlingsutrymme i relation till samverkan när barn far illa vill vi använda oss av 

Lipsky (2010) som ytterligare en teori. Tjänstemän använder ofta sitt handlingsutrymme  

i sitt yrke, t.ex när det gäller tolkning av olika lagar och när beslut ska fattas. Lipsky 

beskriver tre olika anledningar varför handlingsutrymme är viktigt och varför det alltid 

kommer finnas bland tjänstemän som arbetar närmast människor. Den första 

anledningen Lipsky (2010) skriver om är att tjänstemän kan ställas inför så komplexa 

situationer i mötet med människor att det inte kan lagstiftas eller regleras vilket som är 

det bästa sättet att gå till väga. 

 

Vidare beskriver  Lipsky (2010) hur tjänstemän dagligen ställs inför många olika 

handlingsalternativ eftersom de människor man möter är unika och aldrig agerar 

likadant. Den tredje och sista anledning som Lipsky (2010) beskriver handlar om att 

tjänstemännens handlingsutrymme blir det spelrum där klienter har möjlighet att 

påverka beslutet och få den hjälp man önskar. Han menar att handlingsutrymme är en 

balansgång mellan regeltolkning, opartiskhet, flexibilitet och medkänsla (Lipsky 2010).  

 

Svensson, Johsson, Laanemets (2008) beskriver att socialarbetare som jobbar inom 

individ-familjerinriktat socialt arbete är representanter för en organisation. 

Socialarbetarrollen innebär att stå i direktkontakt med människor som ska ha hjälp, och 

denna position benämns som frontlinjebyråkrat, gräsrotsbyråkrat eller gatubyråkrat. 

Dessa begrepp är alla översättningar av Michael Lipskys begrepp ”street level 

bureaucrats”. Det är organisationens uppdrag som avgör hur stort gräsrotsbyråkratens 

handlingsutrymme är, men det påverkas också av andra faktorer t.ex. rutiner, tolkningar 

och traditioner. Socialarbetare har stor frihet i sin yrkesutövning samtidigt som lagar 

och överenskommelser styr vad som kan göras och inte. Detta handlingutrymme, och 

ansvaret som följer, hanteras olika beroende på erfarenheter. 

5.4 Relevans 

Vår uppsats handlar om samverkan mellan människobehandlade organisationer och den 

förskolepersonal och handläggares handlingsutrymme i relation till samverkan när barn 

far illa. Danermarks (2000), Lipsky (2006) och den nyinstutionell organisationsteorin 
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behandlar både samverkan och handlingsutrymme vilket gör att vi kan förstå vårt 

material med hjälp av dessa teorier. Den nyinstitutionell teorin fokuserar på hur 

verksamheter organiserar sig i samverkansprocessen vilket kan hjälpa oss skapa större 

förståelse i analysdelen. Teorin behandlar också det viktiga begreppet legitimitet som är 

en del i vår studie.  

Eftersom syftet med uppsatsen är att fördjupa förståelsen för samverkan mellan förskola 

och socialtjänst kan Danemark (2000) hjälpa oss att förstå vårt resultat. Hans teoretiska 

utgångspunkt bygger på vad samverkan innebär och hur den kan vara uppbyggd. 

Genom hans tankar kan vi relatera till vårt resultat. Lipskys teori kan hjälpa oss att 

förstå vilket handlingsutrymme handläggare och förskolelärare har att påverka hur 

samverkan ser ut eftersom att det är en del vi vill undersöka. Lipsky behandlar också 

gräsrotsbyråkrater och människobehandlande organisationer vilket kan appliceras på vår 

studie. Vi ska utfrån de tre teorierna granska och analysera vår empiri om hur 

samverkan mellan förskola och socialtjänst fungerar när barn riskerar att fara illa och 

behöver omfattas av anmälningsplikten. 

6. Metod och metodologiska överväganden 

I detta kaptiel redogör vi för den metod och de metodologiska överväganden vi gjort i 

vår studie. Vi beskriver urvalsprocessen, genomförandet av intervjuerna, bearbetning av 

analys och data samt forskningsetiska överväganden. I kapitlet diskuteras också hur 

arbetsfördelningen har sett ut under uppsatsprocessen.  

 

6:1 Val av forskningsmetod 

Den mest använda metoden vid en kvalitativ forskning är kvalitativa intervjuer. Den 

kvalitativa intervjumetoden känntecknas av att intresset är riktat mot intervjupersonens 

uppfattningar och synsätt (Bryman, 2011). Eftersom vi i vår studie ämmar att undersöka 

förskollärare och handläggares personliga uppfattningar har vi valt att genomföra vår 

studie med kvalitativa intervjuer. Vidare menar Bryman (2011) att den kvalitativa 

metoden riktar sig mot tolkning och förståelse istället för att förklara fenomen vilket 

också är en orsak till vårt val.  

 

En form av kvalitativa intervjuer är semistrukturerade intervjuer som kännetecknas av 

att en intervjuguide används vid utförandet av intervjuerna. Vår intervjuguide bestod av 
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förbestämda frågor med olika specifika teman kring det akuella ämnet. I 

semistrukturerade intervjuer behöver inte frågorna i intervjuguiden komma i ordning 

vid genomförandet av intervjuerna vilket möjliggör uppkomsten av flexibla och 

situaionsanpassade frågor till intervjupersonerna. Genom användandet av 

semistrukturerade intervjuer har intervjupersonerna stor frihet att utforma svaren på sitt 

eget sätt (Bryman, 2011). Mallen lämnar också utrymme för eventuella följdfrågor, 

vilket vi anser vidgar studiens resultat då uppfattningarna hos intervjupersonerna lättare 

kommer fram.  

 

Bryman (2011) menar att den kvalitativa metoden har både för och nackdelar. En fördel 

med användningen av intervjuer är att vi som intervjuare kan uppfatta 

intervjupersonernas känslotillstånd, syn på normer och vad som tas för givet (Arhne och 

Svensson, 2011). Svårigheter med den kvalitativa intervjun är t.ex. att det är svårt att 

generalisera de reultatet som framkommer (Bryman, 2011). Vi är mycket medvetna om 

att vårt resultat inte på något sätt representerar alla förskollärare och handläggare i 

Sverige. Ahrne och Svensson (2011) beskriver fortsättningsvis att det kan problematiskt 

att utesluta observationer eftersom forskarna kan gå miste om hur intervjupersonerna 

hanterar praktiken. I och med det måste vi vara extra noga med att reflektera och 

kontrollera att vi uppfattat våra intervjupersoner på korrekt sätt.  

 

6:2 Urvalsprocess 

Vi har i vår studie intervjuat fyra handläggare och fyra förskollärare från två olika 

småkommuner. Två stycken handläggare och två förskollärare från en kommun, och 

resterande från den andra kommunen. Vi valde våra intervjupersoner därför att de enligt 

lag omfattas av anmälningsplikt i sin yrkesutövning. Det är också lagstadgat att de ska 

samverka med varandra när det finns misstanke om att barn far illa. Anledningen till att 

vi valt åtta intervjupersoner är för att det sällan räcker med att intervjua en eller två 

personer. Genom att intevjua sex till åtta personer ur en särskild grupp ökar säkerheten 

att få ett material som är oberoende av enskilda personers uppfattningar (Ahrne, 

Svensson 2014). Vidare menar förtfattarna att bästa är att genfomföra fler intervjuer, 

men på grund av tidsbrist hann vi inte genomföra fler än åtta intervjuer.   

 

Vårt val av kommun grundar sig i att undersökningskontexten i tidigare studier främst 

handlar om större städer eller medelstora kommuner. Eftersom vi ämmade att göra 
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studien på en liten ort valde vi två kommuner. Anledningen är att små orter har relativt 

små personalgrupper inom förskola och socialtjänst, därför ansåg vi att chansen var 

större att få till intervjuer om vi valde två kommuner. Vi använde oss av 

bekvämlighetsurval eftersom studien gjordes i småkommuner och vi bedömde att 

sannolikheten att vi själva skulle få välja intervjupersoner som liten. Bryman (2011) 

förklarar att bekvämlighetsurval består av de personer som finns tillgängliga för 

forskaren. Vidare beskriver han det också som ett urval vilket ger möjlighet att samla in 

material från intervjupersoner som anses vara för värdefulla för att missa. Vi tog kontakt 

via mejl med enhetschefer inom respektive organisaiton men ibland även direkt riktat 

till enskilda förskollärare eller handläggare om vi hittade kontaktuppgifter. Vi frågade 

förskollärare och handläggare om det fanns intresse att låta sig intervjuas i vår studie. 

De enhetschefer vi tog kontakt med förde frågan vidare till förskollärare eller 

handläggare. När vi fick svar att intresse fanns skickade vi ut ett informationsbrev (se 

bilaga C) till de intervjupersoner som ville ställa upp. Eftersom personalgrupperna i de 

kommuner vi genomfört vår studie i är relativt liten och tiden är knapp intervjuade vi de 

personer som hade tid för oss och alltså inte specifika personer vi valt ut. Det enda 

kravet vi hade var att både förskollärarna och handläggare skulle vara utbildade och 

helst med några års erfarenhet inom yrket. Intervjupersonerna fick själva bestämma 

datum inom ramen för de veckor som var tillgängliga.  

 

6.3 Tillvägagångssätt 

Alla intervjuer har spelats in med två mobiltelefoner därför att vi ville vara säkra på att 

materialet spelades in och inte försvann. Vi informerade intervjupersonerna om att 

inspelning skulle ske i informationsbrevet, men också innan intervjuerna började för att 

vara säkra på att de uppfattat korrekt. Vi träffades tillsammans med intervjupersonen för 

att föra ett samtal med hjälp av de frågor vi sökte svar på. Den kvalitativa intervjun är 

samtalsliknande och det uppstår en nära relation mellan intervjuaren och 

intervjupersonen (Ahrne, Svensson, 2013). För oss var en nära relation med 

intervjupersonerna önskvärt eftersom vårt syfte var att ta reda på intervjupersonens 

personliga uppfattningar och erfarenheter. I inledningen av varje enskild intervju talade 

vi om vårt syfte med studien samt att intervjupersonernas medverkan var helt frivllig 

och att de när som helst kunde avbryta. Kvale & Brinkman (2009) menar att det första 

två minuterna är avgörande för hur intervjun kommer att utvecklas. En uppfattning om 

vem intervjuaren är önskas innan intervjupersonen talar om erfarenheter, känslor och 
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tankar. Det är därför av största vikt att skapa god kontakt genom att visa intresse för 

intervjupersonen, berätta om syftet och att ha förståele för vad intervjupersonen säger. I 

likhet med Kvale & Brinkman (2009) för Lantz (2007) ett resonemang om vikten av ett 

gott samspel i intervjusituationer. Alla människor kommunicerar genom sättet att vara, 

t.ex. är tystlåtenhet och att undvika ögonkontakt en form av kommunikation. Beteendet 

hos intervjuaren påverkar samspelet och det kommer påverka resultatets tillförlitlighet. I 

intervjusituationen kan samspelet förstås utifrån den ständigt pågående processen av 

tolkning. Vid följdfrågor krävs det att intervjuaren förstått det förgående svaret, och 

förståelse kräver tolkning. Tolkningen är selektiv och subjektiv och individen tolkar 

mot bakgrund av förväningar, önskningar och erfarenheter. Den kan vara mer eller 

mindre rationell och i olika grad styrd av den inbördes förhållandet mellan intellekt och 

känsla. Tolkningsprocessen kan vara störande för intervjuns genomförande beroende på 

hur balansen är fördelad mellan intellekt och känsla (Lantz, 2007). Detta har vi försökt 

ta i beaktande under samtliga intervjuer. Strävan efter en god kontakt och samspel för 

att intervjupersonen ska känna sig trygg har varit vår högsta prioritet. Vid osäkerhet 

kring intervjupersonernas svar har vi kontrollerat att vår tolkning överensstämmer med 

deras tankar.  

 

Vid intervjutillfällena var en av oss ansvarig för att hålla i intervjun, medan den andra 

skrev ned stödord samt ställde följdfrågor vid behov. Vi genomförde intervjuerna 

enskilt med varje intervjuperson för att få ut så mycket som möjligt om personens 

personliga åsikter och tankar. Om vi istället hade intervjuat respondenterna två och två, 

eller i större grupp hade resultatet förmodligen sett annorlunda ut. Bryman (2011) 

menar att vid gruppintervjuer kan intervjupersonerna tappa fokus på det väsentliga i 

intervju. Det kan också förekomma att de slutar tänka kritiskt och utvecklar en låsning. 

Ytterliga problem med fokusgruppsintervjuer kan vara att deltagare pratar i mun på 

varandra, eller att alla respondenter inte får komma till tals (Bryman, 2011).  

 

Det är viktigt att intervjupersonerna känner sig trygga när de intervjuas och att det finns 

en förtroendefull relation mellan intervjuaren och intervjupersonen (Kvale & Brinkman, 

2009). För att få fram detta förtroende hos intervjupersonerna valde vi att göra 

intervjuerna på respektive arbetsplatser. Detta därför att vi ansåg det som en trygg plats 

för dem där de dagligen vistas. Vi ansåg det också som störst chans att de tackade ja till 

att medverka om de inte behövde avsätta sin fritid. Under samtliga intervjuer har vi 
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visat respekt för våra intervjupersoner genom att låta dem prata till punkt, informera 

dem om samtyckeskravet och deras frivillighet att delta i studien. 

 

De inledande frågorna bör handla om intervjupersonen som individ, t.ex. ålder och 

utbildning. Frågor av denna karaktär är enkla för intervjupersonen att svara på vilket 

skapar ett gott klimat. Vidare menar Kvale & Brinkman (2009) att intervjufrågorna som 

ställs efter de inledande avsnittet bör vara korta och enkla. Under genomförandet av 

våra intervjuer började vi alltid med att ställa frågor av personlig karaktär som en 

öppning till fortsatt intervju. Vår intervjuguide bestod av både korta och enkla frågor, 

men också längre och mer djupgående frågor. Vi återkommer till detta under avslutande 

diskussion.   

 

6.4 Analys och bearbeting  

Vi har spelat in samtliga åtta intervjuer för att kunna transkibera dem på ett korrekt sätt. 

Direkt efter varje intervjutillfälle har vi transkiberat texten då vi fortfarande har haft det 

i minnet, för att på så sätt öka kvalitén och tillförlitligheten i studien. Transkibering är 

helt avgörande för att studien ska hålla en hög reliabilitet (Kvale & Brinkman, 2009). 

Transkiberingen har genomförs noggrant där varje ord har skrivit ned i syfte att 

återskapa samtalets karaktär. När transkiberingen av våra intervjuer var färdig läste vi 

noga igenom alla intervjuer ett antal gånger för att bli väl bekanta med resultatet. 

Bryman (2011) menar att genom att bli bekant med texterna blir det också lättare att 

förstå vad intervjupersonerna menar i sina svar. För att analysera vårt material valde vi 

att använda det som Bryman (2011) benämner tematisk analys. Intressanta och relevanta 

delar markerades i resultatet från våra intervjupersoner vilket kallas kodning. Hjerm och 

Lindgren (2010) menar att genom kodning blir materialet mer hanterbart och det skapar 

möjlighet att urskilja mönster och väsentliga delar i intervjupersonernas utsagor. Den 

tematiska analysen möjliggjorde för oss att hitta tre huvudteman från vårt insamlade 

material, vilka är god samverkan, bristande samverkan och samverkans möjligheter.  

Vidare menar författarna att den tematiska analysen inte bara handlar om att sortera 

materialet utan det ska också syfta till presentera materialet så det bidrar till en 

fördjupad förståelse (Hjerm och Lindgren, 2010).  
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6.5 Insamling av data 

För att samla in material till vår uppsats har vi använt oss av sökdatabaser som SwePub, 

OneSearch och Social services. Våra sökord har b.la varit: samverkan, barn som far illa, 

förskola, sekretess. Eftersom vi uppfattar ämnet som lågt beforskat har vi haft svårt att 

hitta lämpliga artiklar till vår studie. De artiklar vi funnit via databaserna har i sin tur 

gett oss fler referenser att använda i vår studie. Utöver artiklar och elektroniska källor 

har vi använt oss av böcker som vi lånat vid biblioteket.  

 

 

6.6 Validitet och reliabilitet 

Några viktiga begrepp som används inom samhällsvetenskaplig forskning är validitet 

och reliabilitet. Dessa två begrepp används för att beskriva studiens giltighet och 

tillförlitlighet. Från början användes dessa två begrepp inom den kvantitativa 

forskningen men på senare tid har det diskuterats om tillämpningen även inom den 

kvalitativa forskningen. Vid användandet av validitet till kvalitativa intervjuer är syftet 

att ta reda på om den metod som forskaren valt undersöker det som den är avsedd att 

undersöka (Bryman, 2011)  

 

Begreppet extern validitet handlar om i vilken grad studiens resultat kan generaliseras 

till andra sociala miljöer och situationer. I kvalitativ forskning kan detta skapa ett 

problem på grund av att denna typ av forskning ofta använder sig av ett begränsat urval 

(Bryman 2011). Vid användandet av generaliserbarheten innebär det att resultatet är 

giltigt för alla platser och individer inom det sammanhang som vi valt att undersöka 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Vi vet att resultatet vi kommer fram till inte går att 

generalisera då vi har ett begränsat antal intervjupersoner. Vår avsikt med denna studie 

är inte heller att den ska vara generaliserbar, då vårt syfte med studien är att ta reda på 

handläggare och förskolepersonals upplevelser av samverkan mellan förskola och 

socialtjänst när barn far illa eller riskerar att fara illa.  

 

För att ta reda på resultatets tillförlitlighet används begreppet reliabilitet. Forskare 

brukar ställa sig frågan ifall studien kan invändas av andra forskare och vid andra 

tidpunkter men att resultat ändå blir det samma. Vid en intervju kan det vara av 

betydelse att ha i åtanke att det kan tala emot att använda sig av vid en kvalitativ 

intervju (Kvale & Brinkmann 2009). Intervjuerna vi genomfört har handlat om 

intervjupersonernas egna erfarenheter och uppfattningar om samverkan, och detta är 



Julia Bouvin och Frida Elofsson 

- 26 - 

 

något som kan förändras över tid och det kan då vara svårt att få samma resultat vid en 

annan tidpunkt. Kvale & Brinkman  (2009) beskriver i sin bok att när det gäller 

reliabilitet kan det uppstå diskussioner angående den intervjuades roll. De menar att ifall 

intervjuaren omedvetet ställer ledande frågor så kan det påverka vilka svar som 

intervjupersoner ger. Ställer intervjuaren ledande frågor till sin intervjuperson kan det 

enligt Bryman (2011) påverka studiens tillförlitlighet. 

 

6.7 Arbetsfördelning 

Under arbetes gång har vi tillämpat en viss arbetsfördelning eftersom vi är två författare 

till denna uppsats. Vi har haft huvudansvar för olika delar i arbetet, men vi har 

kontinuerligt tagit del av varandras texter under hela processen. En av oss hade ansvar 

för teorin och en för metoden. Tidigare forskning, resultat och analys har vi arbetat med 

tillsammans. Vi har hela tiden haft en pågående diskussion om hur vi ska lägga upp 

arbetet, och vad vi ska ta med för material. När vi skrivit har vi suttit tillsammans, och 

inte delat upp oss på olika ställen. Båda har varit med på samtliga intervjuer och vi har 

haft huvudansvar för hälften var. En av oss hade huvudansvar för samtliga interjvuer i 

den ena kommunen och tvärtom. Även transkiberingen har delats upp lika mellan oss. 

Vi har båda haft inflytande och möjlighet att påverka samtliga delar av uppsatsen. 

 

6.8 Forskningsetiskareflektioner  

Intervjuerna i vår studie syftar till att ta del av interjupersonernas egna uppfattningar. 

Kvale & Brinkman (2009) menar att risken finns att de uppfattar våra frågeställningar 

som ett ifrågasättande av deras kompetens. Vi har varit medvetna om detta under 

samtliga intervjuer som genomförts. Resultatet kan ha påverkats av detta då 

intervjupersonerna möjligen inte berättat deras exakta uppfattningar kring olika frågor. 

Kvale & Brinkman (2009) hävdar också det nära samspelet som uppstår i 

intervjusituationen som en risk till att forskaren identifierar sig starkt med 

undersökningpersonerna. Band till specifika undersökningspersoner kan få forskaren att 

bortse från vissa resultat. En professionell distans kan då inte upprätthållas och 

forskaren ”köper” den intervjuades uppfattningar. Följaktligen riskerar resultatet  att 

tolkas och rapporteras ur vissa undersökningspersoners perspektiv (Kvale & Brinkman, 

2009). Både under våra intervjuer och när vi skrivit resultatet har vi haft den 

professionella distansen i åtanke. Vi har också pratat mycket med varandra för att se om 

vi uppfattat intervjupersonernas svar lika. 
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Hela vår uppsats har genomsyrats av etiska reflektioner. I en forskningsprocess är etiska 

reflektioner viktigt att ha med sig genom hela processen, från första planering till den 

skrivna texten (Meeuwisse, Swärd, Eliasson, Lappalainen & Jacobsson, 2015). 

Vetenskapsrådets nämner fyra grundläggande etiska riktlinjer som är viktiga att beakta i 

en forskningsprocess. De grunläggande principerna är informationskravet, 

samtyckeskravet, konfidentitalitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet: Det innebär att göra intervjupersonerna medvetna om studiens syfte 

samt att deras medverkan är frivillig (Vetenskapsrådet, 2002). I det informationsbrev vi 

skickade till våra respondenter informerade vi noggrant om studiens syfte samt hur vi 

tänkt genomföra vår studie. Respondenterna underrättades tydligt om att deras 

medverkan var frivillig och att deras möjligthet att avbryta intervjun när som helst. 

 

Samtyckeskravet: Deltagarna i studien har rätt att själva bestämma över sin medverkan 

(Vetenskapsrådet, 2002). Den första kontakten med respondenterna togs via mejl för att 

efterfråga om det fanns intresse att medverka i vår studie. Till de som tackade ja till att 

medverka i vår studie skickade vi ut ett informationsbrev (Bilaga, C) med ytterligare 

information om studien samt med våra kontaktuppgifter. Innan vi började intervjuerna 

påtalade vi betoande vi ytterliga en gång studiens frivillighet och om möjligheten att 

avbryta intervjun när som helst  

Konfidentialitetskravet: Kravet innebär att intervjupersonerna behandlas med största 

möjliga konfidentialitet, dvs att personuppgifter förvaras på ett sådant sätt att obehöriga 

inte kan komma åt informationen (Vetenskapsrådet, 2002).  Vid vår första kontakt med 

repsondenterna berättade vi om konfidentialitetskravet och intervjupersonernas rätt att 

vara anonyma. Vi anser att konfidentialitetskravet var en viktig del att nämna för att få 

en öppenhet i intervjuerna och att för att överhuvudtaget få respondenterna att delta. 

Intervjupersonerna informerades även om att det inspelade intervjumaterialet skulle 

förbli anonymt och att endast författarna till uppsatsen hade tillgång till materialet. 

Intervjuutskrifterna och ljudmaterialet har under skrivprocessen hanterats och förvarats 

på ett säkert sätt.  

Nyttjandekravet: De uppgifter som samlas in får endast användas för 

forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).  Som forskare har vi behandlat 

intervjumaterialet med respekt och noggranhet. Både i informationsbrevet och innan 
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intervjun startade informerades repsondenterna om att allt material endast skulle 

användas i forskningssyfte och raderas när uppsatsen blivit godkänd  

 

7.Resultat 

I detta kapitel presenterar vi vårt resultat utifrån våra två frågeställningar. De personer 

som vi har intervjuat har tilldelats fiktiva namn för att göra texten mer levande. Efter de 

fiktiva namnen skrivs kommer ibland antingen bokstaven F (förskollärare) eller 

bokstaven H (handläggare). Detta eftersom intervjupersonerna har olika professioner 

som måste anges vid varje uttalande för att läsaren ska förstå vem som säger vad.  

 

7.1 Handläggare och förskollärares syn på samverkan 

Samtliga personer vi intervjuat menar att samverkan är viktig. Ett flertal beskriver det 

som a och o för att uppmärksamma och stötta barn som riskerar att fara illa. Samverkan 

kännetecknas enligt våra intervjupersoner framförallt av närhet, förtroende och 

öppenhet mellan förskola och socialtjänst.  

 

Hanna (H) beskriver samverkan som en kunskapskälla för personalen därför att 

handläggare och förskollärare lär sig om varandras yrken och professioner. Genom 

kunskap ökar också förståelse som är en förutsättning för att samverkan ska fungera. 

Emilia (F) menar i likhet med Hanna är kunskap är en bidragande faktor för samverkan. 

Vidare definierar hon samverkan som en förutsättning för att barn ska uppmärksammas. 

Hon menar att i en samverkansprocess måste alla parter vara överens och ha lika 

målsättning, annars går inte samverkan framåt. Flera av intervjupersonerna menar att 

samverkan utgör en grundläggande hjälp för barn som far illa eller riskerar att fara illa. 

Förskolepersonal träffar samma barn varje dag och har därför en unik blick i deras liv. 

Om ett barn på förskolan t.ex. har blåmärken, inte har bytt kläder på länge eller en 

bristande hygien uppmärksammar förskolepersonal det och kontaktar socialtjänsten. 

Socialtjänsten har inte kontakt med barn på samma sätt som förkolepersonal, och därför 

är de en viktig informationskälla om hur barn mår. Lousie (H) uttrycker: 

 

”De har ju förskolepersonalen som ser barnet varje dag, är dom smutsiga? Har dom 

samma kläder? Har dom blåmärken? Är dom tilltuffsade? Klipps det naglar, är det 

smutsiga tänder. Dom ser jättemycket tänker jag. Vi kan få mycket information av dom 
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för dom är duktiga på att se barn, och det är viktigt att samverka kring det och få dom 

att berätta. Vi ser ju inte barn härinifrån vårt kontor, visst jag kan se barn på stan men 

det blir ju inte på det sättet, jag ser inte samma barn varje dag, så samverkan är 

jättejätteviktig” (Lousie, H) 

 

Utifrån citatet ovan påvisas att samverkan uppfattas som en viktig del i att 

uppmärksamma de barn som far illa eller riskerar att fara illa. Synen på samverkan 

beskrivs också som att det finns resurser att tillgå. Kunskap är ett ämne som diskuteras 

flitigt under intervjuerna. Samtliga intervjupersoner är utbildade förskollärare eller 

socionomer men majoriteten fick ingen kunskap om samverkansprocesser under sin 

utbildningstid. Ett flertal menar att kunskapen bör förmedlas på utbildningarna eftersom 

det är en stor del av arbetet hos båda parter. Kunskap om anmälningsplikt när barn far 

illa eller riskerar att fara illa fick emellertid alla mer eller mindre under sin 

utbildningstid. Enligt några av intervjupersonerna uppfattas det dock som en liten del i 

utbildningen som skulle kunna förbättras.   

 

7.2 Hinder och möjligheter vid samverkan mellan förskola och 

socialtjänst 

Intervjupersonerna är överens om att det endast finns fördelar med att samverka mellan 

förskola och socialtjänst. Hanna har arbetat som handläggare i många år och hon anser 

att ju fler personer som observerar eller har kontakt med barnet desto bättre är det. Det 

är fler personer som ser barnet och kan lägga märke till om något är fel. Hon menar att 

samverkan blir en trygghet för både barn och vårdnadshavare därför att organisationerna 

jobbar mot samma mål, alltså barnperspektivet. Vidare talar hon, i likhet med fler av 

intervjupersonerna, om att chansen för tidiga insatser ökar när samverkan mellan 

organisationerna fungerar. Intervjupersonerna är även eniga om att tidiga insatser 

innebär att barnet tar mindre skada, det gynnar barnets utveckling och drastiska insatser 

förhindras. Enligt Emilia (F) är fördelar med samverkan bl.a att förskollärare och 

handläggare har möjlighet att diskutera ärenden med varandra. Vid osäkerhet kring en 

anmälan har förskollärare möjlighet att ringa socialtjänsten för att ”bolla ett ärende”och 

få rådgivning. Det innebär att de fall som inte behöver anmälas inte anmälas, och de fall 

som ska anmälas gör det. Diskussionenen som Emilia för förekommer bland flera av 

intervjupersonerna. Exempelvis tror Amanda (H) att förskollärare kan känna sig osäkra 



Julia Bouvin och Frida Elofsson 

- 30 - 

 

vid en anmälan, och behöver därför råd/stöd från socialtjänsten för att känna sig trygga 

och våga anmäla Amanda menar: 

 

Har vi en samverkan som fungerar bra så sänker vi ju murarna och det gynnar barnet 

på lång sikt, och det blir lättare för personal att anmäla om de känner sig trygga med 

att de har fått bolla ärendet med oss än att man står själv i anmälan. Ska jag anmäla 

eller inte? Man kan nog känna sig ganska utsatt och ensam, men har man en bra 

samverkan så förstår man vad som händer vid en anmälan, vad det innebär för den som 

anmäler, för barnet, och hur socialtjänsten agerar. (Amanda H) 

 

Citatet visar att förskollärare kan känna en större trygghet att anmäla om det har fått 

”bolla ärendet” med socialtjänsten. Kim (H) beskriver fördelar med att samverka för 

vårdnadshavares skull. När samverkan fungerar mellan socialtjänst och förskola ser 

vårdnadshavare att organisationerna har en samsyn och jobbar mot samma mål.  

 

Samtliga förskollärare är överens om att de har en svag inblick i handläggarnas arbete. 

De berättar att de har viss kunskap om vad socialtjänsten gör när de får in en anmälan, 

men inte tillräckligt mycket som de önskar. Amanda (H) uttrycker att förståelsen för vad 

som ingår i varandras arbetsuppgifter och professioner är en förutsättning för god 

samverkan. Att förstå varandras rättigheter, skyldigheter och vad som ingår i varandras 

arbetsuppgifter underlättar för personalen att jobba mot samma mål. Lousie (H) talar i 

likhet med Amanda (H) om att förstå varandras roller. Hon tycker att det finns en viss 

förståelse men att den skulle behöva stärkas. Hon uttrycker: 

 

”Vi måste respektera varandras arbete för ibland krockar vi. Ibland tänker vi 

handläggare att förskollärare ska berätta precis allting för oss och när dem sen frågar 

oss något så har vi sekretess och kan inte berätta nånting. Och då begär vi att dem ska 

förstå vår profession, men dem ska ge oss allt och öppna upp sig. Har vi då någon 

förståelse för personen som lämnar ut anmälan?” Lousie (H) 

 

Citatet visar att respekt för varandras arbete krävs för att de olika professionerna inte 

ska ”krocka” med varandra. Enligt de flesta av våra intervjupersoner är samverkan bra, 

men inte tillräckligt bra. Samtliga är överens om att samverkan alltid kan bli bättre och 

stärkas, eftersom den är så pass viktig för barn och familjer som riskerar att fara illa. 
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Några har förslag på hur en optimal samverkan ser ut och hur den skulle kunna stärkas. 

Andra har ideér om vad en optimal samverkan är men inte hur den ska uppnås. Det 

finns en allmän uppfattning om att regelbunda träffar och möten skulle bidra till en 

bättre samverkan. Önskan om studiebesök på varandras arbetsplatser, och kunskap om 

varandras arbetsuppgifter är också vanligt förekommande åsikter. Lousie (H) berättar att 

för flera år sedan var socialsekreterare kontaktpersoner för olika skolor, vilket innebar 

att förskolan hade en specifik person att ringa till vid rådgivning eller stöd. Då fanns 

också regelbundna möten, men allt ”rann ut i sanden” därför att tiden helt enkelt inte 

räckte till. Hon, och flera av de andra intervjupersonerna eftersträvar att det ska 

återupptas. Just nu vet flera av intervjupersonerna inte vilka som är enhetschefer på 

respektive ställen vilket upplevs som en otrygghet. Det finns också en stark önskan om 

en större öppenhet hos majoriteten av intervjupersonerna. Siv (F) är övertygad om att 

öppenhet bidrar till att stödet för barn och familjer förbättras avsevärt. Hon menar att 

förskollärare kan bemöta barnet på ett bättre sätt om de blir informerade vilken typ av 

stöd/stöttning som behövs efter en orosanmälan. Då kan de vara mer lyhörda för vad 

barnet säger eller gör. Siv uttrycker:  

 

”Vi önskar verkligen en bättre återkoppling. Händer det någonting eller man ser 

någonting när barnet pratar med nåt annat barn kan man förstå vad det kan ha att göra 

med, t.ex. vad som händer hemma just nu. Vad det nu än är tror jag att vi kan stötta 

barnet på ett helt annat sätt om vi har kunskap om situationen och vad som händer”  

Siv (F) 

 

Från citatet framkommer en önskan om starkare återkoppling vilket kan leda till att 

barnet får en bättre stöttning av förskolepersonal. De intervjupersoner som inte har 

några idéer om hur samverkan ska kunna stärkas menar att de ligger på chefernas bord 

att prioritera samverkan. Det finns ingen tid för varken socialtjänst eller förskola att 

spåna i hur det är möjligt att förstärka den rådande samverkan. Lousie (H) uttrycker:  

 

”Varken förskola eller skola eller socialtjänsten har kommit på någon bra idé om hur vi 

ska få en bättre samverkan och jag tänker inte att det beror på att det inte behövs, utan 

bara för att man inte hittat det. För vi har inte hittat hur vi ska kunna samverka på 

bästa sätt, det är det som är den bistra sanningen. Det skulle behöva komma till en 

bättre samverkan, för det är så pass viktigt. Och det finns kommuner som får det här att 
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fungera, så där har vi och lära, vi är ju ingen stor kommun så det finns ju ingen ursäkt” 

Lousie(H) 

 

Citatet påvisar att organisationerna själva inte har hittat någon lösning för att förbättra 

samverkan trots att det behövs och är viktigt.  

 

7.2.2 Samverkans brister 

Samtliga intervjupersoner uttrycker hur viktig samverkan mellan socialtjänst och 

förskola är samtidigt som flertalet menar att den behöver stärkas. När vi frågar våra 

intervjupersoner vilka faktorer de tror kan ligga bakom att samverkan inte fungerar fullt 

ut skiljer sig svaren. Hanna (H) och Emilia (F) menar att ansvaret att prioriera 

samverkan ligger på chefsnivå. Ledningen måste visa att de ställer sig positiva till 

samverkan. Det ger ”ringar på vattnet” och återspeglar sig på personalen. Om ledningen 

inte anser samverkan som en viktig prioritering, blir heller inte personalen positivt 

inställda. 

 

Flertalet av intervjupersonerna diskuterar att socialtjänsten kan uppfattas som 

skrämmande för förskollärare. Det anses vara en bidragande faktor till att samverkan 

brister. Lousie (H) spekulerar kring att det kan kännas stigmatiserande och hotfullt att 

vända sig till socialtjänsten för förskollärare. Hon menar att det krävs en öppen dialog 

och regelbundna möten mellan förskolepersonal och socialtjänst för att ”sänka murarna” 

och förbättra samverkan. I dagsläget finns inte det i den kommun hon arbetar i. Genom 

möten får professionerna chansen att träffa varandra och prata generella ärenden, t.ex. 

vem gör vad, när och hur ser arbetet ut. Regelbudna möten skulle också kunna resultera 

i att kunskap behålls när personal byts ut. Hanna (H) berättar att hon inte vill tro att det 

finns någon rädsla för socialtjänsten hos förskollärare, men hon är övertygad om att det 

finns en uppfattning om att ingenting händer vid en orosanmälan. Förskollärare arbetar 

med samma barn dagligen och självklart blir de oroliga när de finns misstanke om att 

barn far illa. Värre blir det när ingen information lämnas från socialtjänsten om vad som 

händer med barnet efter orosanmälan. Det kan ta månader innan någon information 

återges till förskolan och under den tiden samlar socialtjänsten in material från BHV, 

föräldrar, osv. Det är något hon inte tror att alla förskollärare tänker på. Hon uttrycker: 
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Förskollärare ser ju bara barnet och undrar varför vi inte gör nånting. Många tycker 

nog att återkopplingen är kass. Det är den med allra största säkerhet” Hanna (H) 

 

Citatet visar att handläggare är medvetna om att återkopplingen uppfattas som svag. Siv 

arbetar som förskollärare och menar precis som Hanna (H) att återkopplingen från 

socialtjänsten är bristande. Hon menar att de inte får reda på vad som händer med barnet 

efter en anmälan vilket kan upplevas som frusterande. Som förskollärare ger hon 

socialtjänsten den information de behöver, men får ingenting tillbaka. Om förskollärare 

hade fått veta vilken slags stöttning eller hjälp socialtjänsten anser att barnet behöver 

skulle de kunna bemöta barnet utifrån det. Det råder en osäkehet kring förskollärarna 

hur sekretesslagen ser hos socialtjänsten. Vad de får lämna ut och vad de inte får lämna 

ut enligt lag. Kajsa som har varit förskollärare i nästan 20 år, känner sig inte säker på 

hur sekretessen ser ut hos socialtjänsten. Hon har en önskan om att återkopplingen ska 

förbättras därför att det i nuläget inte existerar överhuvudtaget. Anledningen till den 

uteblivna kontakten från socialtjänsten är hon inte säker på, men hoppas att det har med 

lagstiftningen att göra och ingenting annat. Mika (F) menar att samverkan ska 

kännetecknas av ett givande och tagande, men så ser det inte ut på grund av 

sekretessdelen. Vidare är hen övertygad om att just sekretessen är den enda anledningen 

till att samverkan inte fungerar mellan förskola och socialtjänst. Hen tror att både 

förskola och socialtjänst vill ha en god samverkan som fungerar men att sekretessen är 

ett hinder. Hen, och fler av våra respondenter skulle gärna se en lagförändring så att 

samverkan kring barn blir mer öppen. Önskan är att socialtjänst och förskola kan ha 

möten tillsammans med varandra där de kan diskutera barnets situation. Det skulle 

innebära att både förskollärare och socialtjänst skulle ha all information vilket innebär 

att det skulle hjälpas åt att finna en lämplig lösning för barnet. Kajsa uttrycker:  

 

”Ifall förskola och socialtjänst skulle ha samma lagar vore det lättare att samverka, och 

jag hoppas att det är lagarna som stoppar oss från att veta vad som händer efter en 

anmälan, annars vet jag inte vad det är” Kajsa (F) 

 

Citatet visar en lagändring skulle underlätta för samverkan mellan organisitonerna. Alla 

intervjupersoner är dock inte överens om att förändringar bör ske i sekretesslagen. Kim 

(H) menar att det inte är vettigt att förskollärare ska veta vad som står i socialregistret. 

Den sekretess som finns lagstiftat hjälper till att skydda barnets integritet och för att 



Julia Bouvin och Frida Elofsson 

- 34 - 

 

barnet inte på något sätt ska bli utelämnat. Därför bör sekretesslagen vara som den är 

och inte luckras på. Även Lousie (H) menar att sekretessen är en oerhört viktig del som 

måste finnas för att skydda barn.  

 

Enligt ett flertal av intervjupersonerna är ännu ett skäl till att samverkan ibland brister 

att det inte alltid inleds utredning vid en orosanmälan. Några av de handläggare vi 

intervjuar menar att det kan upplevas frusterade för förskollärare. När utredning inte 

inleds finns det skäl som ibland kan vara svåra att förklara eller förstå för förskollärare. 

Det kan också vara så att de precis har gjorts en utredning kring barnet som avslutats 

och inget nytt har tillkommit när orosanmälan kommer. Återigen talas det om vikten av 

att förstå varandras roller. Det finns alltid en anledning till att socialtjänsten inte inleder 

utredning när en orosanmälan inkommer. Förskollärare har inte den kunskapen som 

socialtjänsten men de måste respektera och känna tillit för de beslut som görs. Lousie 

(H) har erfarenhet av att förskollärare upplever att det inte känns ”lönt” att anmäla 

eftersom de inte görs någonting ändå. Enligt Emilia (F) kan en orosanmälan verka 

skrämmande för förskollärare. Hon tror att en stor oro är att komma på kant med barnets 

vårdandshavare vid en orosanmälan. När förskollärare väl ha gjort en orosanmälan och 

det inte inleds någon utreding kan det därför uppleves som att de arbete som lagts ned 

var i onödan. Det kan också innebära att förskolläraren jämför barnet som det inte 

inleddes utredning på, med andra barn som hon misstänker fara illa. Tankar som ”det 

blev ingen utredning på x, då blir det nog ingen utredning på y”.  

 

Det geografiska avståndet kan också ha betydelse när samverkan brister mellan 

organisationerna. Några av intervjupersonerna för diskussioner om avståndet mellan 

förskola och socialtjänst. Hanna (H) berättar att förkolan ligger precis bredvid hennes 

arbetsplats, och det händer att handläggarna är där och hälsar på. Det är lättare att känna 

förtroende och lyfta luren för kontakt när man har ett ansikte på en specifik person. Det 

kan handla om att förskollärare vill ”bolla tankar” kring ett ärende eller rådfråga 

handläggare. Är avståndet mellan organisaitonerna långt kan det ha betydelse för vilken 

slags samverkan som råder. Vid ett längre avstånd träffar inte personalen varandra och 

man vet inte vilka som jobbar på respektive ställe. Några av intervjupersonerna har en 

uppfatning om att stora städer kan ha svårare att få till en god samverkan än mindre 

orter.  
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7.2.3 Konsekvenser av bristande samverkan  

När vi frågar våra respondenter vad de tror att en bristande samverkan kan leda till är 

alla överens om att det blir svåra konsekvenser. En generell uppfattning är att barn som 

skulle kunna bli uppmärskammde tappas och fler barn riskerar att fara illa. Det händer 

att vissa barn inte uppmärksammas förrän 14-15 års ålder, istället för när de är i 

förskoleåldern. Enligt Mika (H) kan det innebära att barnet mått dåligt i flera år, utan att 

någon myndighetsperson har ingripit. De flesta av intervjupersonerna är enade om att 

vid en bristande samverkan minimeras antalet anmälningar. Detta eftersom det inte 

finns något förtroende eller trygghet mellan organisationerna. Kajsa (H) menar dock att 

om samverkan är god eller ej inte påverkar anmälningsgraden hos förskollärare. 

Eftersom det är lagstadgat så görs orosanmälningar när det finns misstanke om att barn 

far illa, oavsett vilken kontakt som råder till socialtjänsten. Hanna (H) menar att vid en 

bristande samverkan drar socialtjänst och förskola åt olika håll därför att ingen samsyn 

finns. Det kan göra att organisationerna sliter i familjen vilket innebär skada för både 

barn och familj. Bristande samverkan kan enligt handläggare Kim också leda till att 

socialtjänsten går miste om en stor informationskälla. Förskolan är en viktig resurs 

eftersom de har en unik inblick i barnens liv och hur de mår. Vid utredningar och 

referenssamtal finns det risk för att personal inte lämnar de uppgifter som de ska, eller 

minimerar det som de har setts av rädsla. Vikten av att samverka handlar också om att 

inte upplevas som ett hot för vårdnadshavare till barn som far illa. Barn i förskoleåldern 

kan inte uttrycka sig och därför spelar i vissa fall vårdnadshavare en viktig del i att få 

reda på hur barnet mår. Vid en god samverkan mellan socialtjänst och förskola är 

chansen större att föräldrar ser organisationerna som en hjälp, och inte som något 

skrämmande.  

 

Majoriteten av intervjupersonerna upplever inte att de kan påverka hur samverkan 

mellan socialtjänst och förskola ser ut. Några har inte ens tänkt i de banorna att de 

skulle kunna påverka. Endast en av intervjupersonerna menar att det faktiskt finns 

möjlighet att påverka, eftersom att kommunen är så pass liten. Vid missnöje eller 

förslag till förändringar angående samverkan går det att vända sig till förste 

socialsekreterare som i sin tur meddelar vidare. Det sker en dialog kring det, och på så 

vis kan det förändras. Det är en viss skillnad på att som handläggare försöka påverka 

den övergripande samverkan i en liten kommun än i en stor. 
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8. Analys 

I detta kapitel presenteras vår analys. Vi ska med hjälp av tidigare forskning och valda 

teorier analysera och fördjupa förståelsen för de resultat vi kommit fram till genom våra 

intervjuer. Resultatet visar att det finns tre viktiga komponenter kring samverkan. Dessa 

tre kompontenter är de som intervjupersonerna pratar mest kring och som verkar vara de 

största delarna i samverkan. Komponenterna som framkommit i vår studie är god 

samverkan, möjligheter och bristande samverkan.  

 

8.1 God samverkan 

Resultatet visar att det är av största vikt att det finns en ömsesidgt förtroende mellan 

förskola och socialtjänst. Det ömsesidiga förtroendet är något som särskilt lyfts upp i 

Rädda barnen (2011) som menar att förtroende har stor betydelse vid samverkan. 

Resultatet kan också förstås utifrån Sundell och Colibiörnsen (1999) som beskriver hur 

viktigt det är med gynnsamma relationer mellan organisationer som samverkar med 

varandra. Den personliga kontakten och relationen mellan de individer som ingår i 

samverkansprocessen har en stor påverkan på effektiviteten i samverkan. Det råder en 

generell uppfattning hos intervjupersonerna om att en god samverkan utmärks av att 

socialtjänst och förskola har en strukturerad likartad målsättning och jobbar tillsammans 

för att nå dessa mål.  Det underlättar för både personal, barnet och vårdnadshavare. 

Resultatet visar att om organisationerna jobbar åt olika håll kan det stjälpa istället för att 

hjälpa barn som riskerar att fara illa. Vidare framkommer det att en förutsättning för att 

organisationerna ska ”dra åt samma håll” är att det förstår och respekterar varandras 

arbetsuppgifter. Resultatet kan förstås utifrån den nyinstutionella teorin som förklarar 

vad som sker när organisationers syfte är att samverka men de styrs av olika insutionella 

logiker. Förskola och socialtjänst är två olika verksamhetsdomäner inom samma 

organisatoriska fält som drivs av olika målsättningar, kunskaper och regelverk. Deras 

arbete är strukturerat på olika sätt, och vilket kan leda till att det uppstår 

domänkonflikter.  

 

Den generella uppfattningen om att en klar och gemensam målsättning är en 

förutsättning kan också förstås utifrån Myndigheten för skolutveckling, 



Julia Bouvin och Frida Elofsson 

- 37 - 

 

rikspolisstyrelsen, socialstyrelsen (2007) som i sin rapport menar att struktur är en 

viktig komponent för samverkan. Rapporten visar också att det är viktigt med tydligt 

uppsatta mål vilket också Blom, Grape, Johansson (2006) menar. De beskriver tydligt 

att gemensamma mål och en samordnad politisk ledning är två faktorer som främjar 

samverkansprocessen. I resultatet framkommer en uppfattning om att ledning/chefer har 

stor påverkan på hur samverkan ser ut vilken kan relateras till Danemarks (2000) som 

menar att en klar och tydlig ledning är en förutsättning för att samverkan ska fungera 

annars kan det få förödande konsekvenser.  

 

En viktig huvudfråga i resultatet är vikten av att samverka mellan socialtjänst och 

förskola för att kunna upptäcka och ge tidiga insatser till barn och familjen. Det 

förhindrar att barn ”faller mellan stolarna”. Det kan förstås och relateras till bl.a  (FOU 

2001:72). Där beskrivs det att en god samverkan förebygger omhändertagande av barn 

och leder istället till snabba insatser. Resultatet överensstämmer med Lundén (2010) 

som menar att det är ytterst viktigt att fånga upp barn så tidigt som möjligt, innan en 

ogynnsam utveckling går för långt. En uppfattning som framkommer i resultatet är att 

en fungerande samverkan leder till att anmälningarna om missförhållanden ökar. I 

relation till Cocozza (2007) som har forskat inom ämnet kan vi förstå resultatet. Hon 

menar att om samverkan inte är god kan det leda till att anmälningar från förskolans 

sida inte görs. Resultatet påvisar dock att det råder delade meningar kring 

anmälningsgraden i relation till samverkan. Det framkommer att anmälningar görs 

oavsett om samverkan är god eller inte på grund av anmälningsplikten enligt 14:1§. 

Resultatet visar att samtliga deltagare i studien fick kunskap om anmälningsplikten vid 

misstanke om att barn far illa under sin utbildningstid. Samtliga har på sina nuvarande 

arbetsplatser tydliga rutiner kring tillvägagångssättet i anmälningssituationer. Resultatet 

påvsiar dock att kunskap om att samverka med andra organisationer inte förekom alls 

under utbildningen. I relation till Barnombudsmannen (BO) kan vi förstå att hans tankar 

uppfylls i praktiken. Han menar att kunskap om anmälningsplikten bör ingå som ett 

obligatoriskt moment i utbildningen för anmälningspliktig personal. Vidare bör varje 

arbetsplats ha rutiner för anmälningar kring barn som far illa.  

 

Resultatet uppvisar att det inte finns nackdelar med att samverka mellan 

organisationerna. Samverkan är endast något positivt. Dessutom är det av största vikt 

för att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa. Detta överensstämmer inte helt 
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med Sundell (2008) som menar att samverkan inte enbart är något positivt. Risken med 

samverkan är exempelvis att de olika professionerna känner och tar mindre ansvar när 

t.ex. barn far illa. Detta är beforskat och experiment har visat att samverkan faktiskt kan 

leda till negativa konsekvenser. Sundell och Colibiörnsen (1999) beskriver andra risker 

med att samverka. De menar att maktpositionerna kan påverka samverkan negativt då 

risken finns att cheferna inom organisationerna ger olika mandat till sin personal.  

 

8.2 Bristande samverkan  

Enligt resultatet leder en bristande samverkan till negativa konsekvenser, t.ex. att barn 

och familjer inte får den hjälp som krävs, och att barn lever under en ogynnsam 

utveckling. En bristande eller icke-fungerande samverkan beskrivs i resultatet som 

katastrof. Resultatet kan förstås utifrån den tidigare forskningen som visar att bristande 

samverkan kan leda till oerhört tragiska konsekvenser. Barn som far illa och behöver 

hjälp kan ”falla mellan stolarna” och i värsta fall mista livet (Black&White, 2006). Det 

framgår av resultatet att samverkan mellan förskola och socialtjänst behöver stärkas. 

Resultatet förstår vi utifrån regeringen (2011) som uttalat att samverkan mellan 

organisationer när barn far illa måste stärkas, och därför utvecklades en nationell 

strategi för samverkan. Resultatet förstås också utifrån Olsson (2012) som även han 

hävdar att samverkan måste stärkas, och har dessutom lagt fram förslag på hur det ska 

genomföras.  

 

Från resultatet kan vi dra slutsatsen att samtliga förskollärare menar att återkopplingen 

från socialtjänsten efter en anmälan är bristfällig. Upplevelsen är att ingen information 

ges om vad som händer med barnet vilket skapar frustration bland personalen. 

Upplevelsen kan överföras till Rädda barnen (2011) som visar på att förskolepersonal 

ofta klagar på att återkopplingen inte fungerar. Från resultatet framgår att den svaga 

återkopplingen leder till att förskolelärares förtroende för socialtjänsten försvagas. 

Tankar som att socialtjänsten inte ”gör någonting” och att det därför inte är någon idé 

att anmäla är inte ovanligt. Det kan vi förstå utifrån den nyinstitionella teorin där 

legitimitet och trovärdighet betraktas som två viktiga komponenter. När förskollärare 

utgår från att socialtjänsten inte utför de arbete som de är ålagda att göra minskar 

legimiteten för organisationen. Legitimiteten är enligt den nyinstutionella teorin viktig 

för att säkra organisationers överlevnad. Det är viktigt att organisationer bevisar att 

deras arbetsmetoder fungerar för att legitimitet ska uppnås från både omgivning och 
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andra organisationer. Grape, Blom, Johansson (2006) beskriver att organisationer ibland 

tvingas skilja på de formella strukterna från de verkliga tillvägagångssättet, det brukar 

kallas för särkoppling. Det innebär att organisationerna säger en sak men gör något 

annat. Resultatet påvisar att legitimiteten för socialtjänsten är låg vilket kan vara en 

bidragande faktor att samverkan brister mellan organisationerna. 

 

Resultatet visar att det råder oklarhet bland förskollärarna kring vilken grad av sekretess 

som råder hos socialtjänsten. De är inte säkra men de tror att sekretessen är ett hinder 

för att samverkan ska fungera optimalt. Återkopplingen från socialtjänsten kan upplevas 

som bristande. Trots att handlingsutrymmet för socialarbetare enligt Lipsky (2010) är 

stort får inte handläggare lämna information till förskollärare om vad som händer efter 

anmälan. Detta för att de styrs av lagar och regler som måste följas, i della fall OSL 

26:1 § som innebär att information om enskilda inte får lämnas ut. Om vårdnadshavare 

ger sitt samtycke kan dock information om barnet återges till förskolepersonal. 

Svensson, Johnsson, Laanemets (2008) menar att socialarbetare hanterar sitt 

handlingsutrymme olika beroende på erfarenheter, vilket innebär att återkopplingen kan 

se olika ut. Resultatet visar att flertalet av de intervjuade inte upplever att de har någon 

påverkan över hur samverkan ser ut. Det kan också förstås utifrån författarna ovan om 

att handlingsutrymmet hanteras olika. 

 

8.3 Samverkans möjligheter 

Det finns en stark önskan från båda organisationerna om att socialtjänst och förskola ska 

ha mer kontakt med varandra och att samverkan ska stärkas. Från resultatet utläser vi 

olika förslag om hur samverkan skulle kunna förbättras. Ett exempel är att göra 

studiebesök på varandras arbetsplatser vilket också Olsson (2011) hävdar. Enligt 

resultatet skulle det hjälpa organisationerna att stärka samverkan eftersom personalen 

får kännedom om varandra samt kunskap om varandras arbetsuppgifter när barn far illa.  

 

Ytterligare förslag är regelbundna möten mellan organisationerna och utbildningsdagar. 

Det råder en stark övertygelse att samverkan skulle förbättras avsevärt eftersom det 

möjliggör för diskussion med varandra samt att ”bolla” generella ärenden. Detta kan 

förstås utifrån Sundell och Colbiörnsen (1999) som ser utbildningsdagar som en viktig 

aspekt för en god samverkan. Författarna menar att gemensamma utbildningsdagar 

möjliggör för personal inom olika organisationer att lära känna varandra som individer 
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samt varandras yrken. I förlängningen kan det leda till en bättre och starkare samverkan 

mellan organisationerna. Reultatet påvisar dessvärre att tiden inte räcker till för att 

utbildningsdagar, regelbundna möten och studiebesök ska anordnas och genomföras. 

Handläggare och förskollärare är fullt upptagna med de arbetsuppgifter de är ålagda att 

göra och det finns ingen tid att avsätta. Om vi sätter resultatet i relation till Rädda 

barnen (2011) kan vi se att samverkan inte får väljas bort på grund av tidsbrist. Detta 

påvisar också Drugli (2003) som skriver att samverkan inte är frivillig. Det får inte 

hänga på enskilda personers vilja eller ovilja att samverka eller att inte samverka. 

Vidare beskriver hon att det är kommunen som har ansvar för att samverkan finns och 

att den fungerar. Personalen i vårt resultat menar att de inte ligger på deras ansvar att 

ordna utbildningsdagar, möten och studiebesök utan istället på ledningsnivå. Resultatet 

går att förstås utifrån Sundell och Colbiörnsen (1999) som menar att det är cheferna 

som fastställer samverkan och hur den fungerar. 

 

9. Avslutande diskussion 

I detta kapitel avrundar vi vår studie med en avslutande diskussion kring uppsatsen. Vi 

reflekterar även kritiskt över vår egen roll som intervjuare. En presentation över förslag 

på fortsatta ämnen att beforska utifrån våra slutsatser finns också med.  

 

Vårt resultat visar att samverkan mellan förskola och socialtjänst är oerhört viktig och 

kännetecknas av närhet, förtroende och öppenhet. Enligt resultatet finns det endast 

fördelar med att samverka därför att det skapar en trygghet för både barn och 

vårdnadshavare om organisaitonerna jobbar mot samma mål. När samverkan fungerar 

mellan organisationerna är chansen större att barn som far illa eller riskerar att fara illa 

får tidiga insatser och därmed förhindras att en ogynnsam utveckling går för långt. För 

att en god samverkan ska finnas mellan organisationerna krävs det en ömsesidig respekt 

och förståelse för varandras yrkesroller och arbetsuppgifter. Det råder en allmän 

uppfattning om att förståelsen för varandras yrken måste stärkas, därför att de i nuläget 

inte finns tillräckliga kunskaper om varandra. Önskvärt är att regelbundna möten, 

utbildningsdagar och studiebesök ska anordnas vilket möjliggör en starkare och bättre 

kontakt mellan organisationerna. Den generella uppfattningen är att samverkan behöver 

stärkas därför att en bristande samverkan kan leda till svåra konsekvenser som drabbar 

barn och deras familjer. Den viktigaste slutsatsen vi drar från studien är att samverkan 
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mellan socialtjänst och förskola är den viktigaste och mest avgörande komponenten för 

att barn som far illa ska uppmärksammas och få så tidiga insatser som möjligt. 

Ytterligare en viktig slutsats utifrån resultatet är att samverkan mellan organisationerna 

brister och det råder tvivel hos både handläggare och förskolelärare kring hur den ska 

förbättras och vem som bär ansvaret. En tredje slutsats vi drar handlar om att 

sekretesslagen som råder hos socialtjänsten utgör ett hinder för att samverkan mellan 

organisationerna ska fungera optimalt. 

 

Samverkan mellan socialtjänst och förskola är enormt viktigt för barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Inget barn ska ”falla mellan stolarna”. Barn har rätt att växa upp 

med trygghet och en god omsorg från sina vårdnadshavare. När vårdnadshavare inte har 

förmågan att tillfredsställa sitt barns behov har samhället en skyldighet att finnas där för 

att ”plocka” upp barnet. Utan samverkan mellan socialtjänst och förskola skulle 

processen kompliceras oerhört mycket. Därför tycker vi som författare till studien att 

det är anmärkningsvärt att vårt resultat tillsammans med den tidigare forskningen visar 

att samverkan brister och att den behöver stärkas. Enligt vårt resultat finns det knappa 

kreativa ideér om hur samverkan ska kunna stärkas och vems ansvar det egentligen är. 

Därför är vårt förslag på vidare forskning att fördjupa förståelsen i hur en bättre 

samverkan kan förverkligas. Vad är det som behövs, vem ska göra vad, och vem har 

ansvaret är exempel på frågor som vore intressanta att finna svar på. Sekretesslagen 

enligt OSL 26:1§ utgör enligt majoriteten av intervjupersonerna ett hinder för att 

samverkan ska fungera fullt ut. Samtliga förskollärare önskar en lagändring därför att de 

eftersträvar mer insyn i socialtjänstens arbete när en orosanmälan är gjord. Möjligen 

skulle det leda till förbättrad samverkan som i slutänden gynnar barnet. Sekretesslagens 

betydelse för samverkan är vårt andra förslag på vidrare forskning. Vilka hinder utgör 

sekretesslagen, vilka möjligheter för den med sig, vad skulle ske vid en lagförändring 

och hur skulle förändringen se ut. Det är exempel på spännande frågor att söka svar på.  

 

I den tidigare forskning framkommer ansvar som ett viktigt begrepp inom samverkan 

mellan organisationer. Som vi tidigare skrivit i uppsatsen är en förutsättning för 

samverkan att ansvaret är fördelat och det står klart vem som gör vad. Vid bearbetandet 

av våra intervjuer förvånandes vi över att både handläggare och förskollärare var osäkra 

på vem som egentligen ansvarar för att samverkan mellan organisationerna fungerar. 

Uppfattningarna delade sig då ett antal av intervjupersonerna ansåg att det var chefernas 
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ansvar medan andra menade att det är organisationerna i sig som har ansvar för att 

samverkan upprätthålls. Vår upplevelse och tolkning av resultatet är att det fanns en 

tendens hos båda organisationerna att förskjuta ansvaret till varandra. 

 

Det var önskvärt hos samtliga intervjupersonerna att anordna regelbundna möten och 

utbildningsdagar för att samverkan ska kunna stärkas, men ingen tid finns att avsätta. Vi  

har stor förståelse för att handläggare och förskollärare är upptagna med sina 

arbetsuppgifter som de är ålagda att utföra, men blev ändå förvånande när ett flertal 

framställde tidsbrist som en förklaring till att inte kunna stärka samverkan.Vår 

uppfattning är att intervjupersonerna ser samverkan som ytterst viktig och de har en 

stark önskan om att stärka den, men att det ändå inte är något som prioriteras. Det finns 

en stark vilja att förbättra samverkan samtidigt som det råder avsaknad av kreativa 

tankar och lösningar.Vi reagerade över detta därför att samverkan enligt de flesta 

intervjupersonerna är en ytterst viktig del i att upptäcka barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. Vår upplevelse under intervjuerna var också att både förskollärare och 

handläggare ansåg att ämnet för studien var av största vikt, men att de inte inte hade den 

kunskap som vi eftersökte inom vissa frågor. Vi uppmärksammade att förskollärarna 

var mer fåordiga än handläggarna under intervjuerna, och att de också var mindre 

insatta i ämnet.  

  

Mot bakgrund av våra upplevelser kring vårt resultat ställer vi oss kritiska till oss själva 

och genomförandet av intervjuerna samt vår intervjuguide. Vi har reflekterat kring 

varför förskollärarna var mer fåordiga, varför vi inte fick så utömliga intervjuer som vi 

önskade samt varför avsaknaden av kreativa ideér var så pass stor. Vid analysen är en 

känsla att resultatet är allmänt hållet därför att det inte påvisar något som inte redan 

framkommit i tidigare forskning. Om vi genomfört intervjuerna på ett annorlunda sätt 

hade vi möjligen fått den information som behövs för att göra en djupgående analys. 

Vidare reflekterar vi kritiskt över hur vi formulerat våra frågor då en del av dem 

uppfattades som svåra att förstå eller att svara på hos intervjupersonerna. Eftersom vi 

intervjuade två olika yrkesprofessioner borde vi kanske haft i beaktande att anpassa 

frågorna mer specifikt till de olika yrkesprofessionerna. Visserligen konstuerades två 

olika frågeformulär till respektive profession, men i efterhand inte i tillräcklig 

utsträckning. Genom att specificera frågorna tydligare till de olika organisationerna är 
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det möjligt att intervjupersonernas svar blivit mer fylliga eftersom de blivit mer 

begripliga. 

 

Ytterligare en reflektion kring genomförandet av intervjuerna är att vi kunde varit 

starkare i vår roll som intervjuare exempelvis genom att vara mer ifrågasättande, be om 

tydligare eller utvecklade svar i större utsträckning. Det hade förmodligen givit oss 

djupare information om deras uppfattningar kring ämnet. Följdfrågor hade vi kunnat 

använda mer flitigt för att ytterligare få ut mer av intervjupersonernas uppfattningar och 

erfarenheter. Under intervjuerna och efteråt uppfattade vi intervjupersonernas svar som 

användbara, fylliga och tillräckliga för vår uppsats. Allt eftersom resultatet påbörjades 

la vi dock märke till att mer information, och eventuellt andra frågeställningar hade 

behövts för att uppsatsens resultat inte skulle bli så pass allmänt som det till slut blev. 

Tanken om att intervjupersonerna inte känt sig bekväma i situationen har vi också haft i 

vårt beaktande. Vår uppfattning är att ett gott samspel infann sig under samtliga 

intervjuer, samt att vi behandlade intervjupersonerna med respekt. Därför är vi 

tveksamma till att vårt beteende påverkat intervjupersonernas svar och deras öppenhet 

gentemot oss. Däremot finns det möjlighet att både handläggare och förskollärare 

uppfattade frågorna som känsliga och inte ville utveckla sina svar på grund av rädsla för 

att t.ex. vara kritiska till sin egen organisation eller trampa någon på tårna. Flertalet av 

frågorna var formulerade utifrån intervjupersonens personliga uppfattningar och 

erfarenheter, vilket också var vårt syfte med studien. Hade vi istället använd oss av t.ex. 

vinjettfall att diskutera kring skulle kanske intervjupersonerna tala mer och svaren hade 

blivit fylligare. Ytterligare en reflektion kring resultatets utfall är att intervjupersonerna 

helt enkelt inte funderat kring samverkan och därför saknade kunskap/tankar/ideér på 

våra frågor. Resultatet skulle förmodligen blivit annorlunda om vi intervjuat chefer. 

Eftersom några av intervjupersonerna menar att ansvaret för samverkan ligger på 

ledningsnivå skulle intervju med dem möjligen ge oss annan infomation och andra 

uppfattningar.   
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Bilaga A 

Förskollärare: 

Hur länge har du arbetat som förskolelärare? 

Vad har du för utbildning?  

Fick du någon kunskap om samverkan mellan socialtjänst och förskola under din 

utbildning?  

Upplever du att förskolelärare kan känna sig obekväma i att anmäla vid misstanke om 

att barn som far illa till socialtjänsten? Isåfall varför? 

Finns det tydliga regler och riktlinjer om hur samverkan ser ut vid misstanke om att 

barn far illa? T.ex. vilka kontakter som ska tas vid misstanke om att barn far illa. Tycker 

du riktlinjerna bör förändras/förbättras? Isåfall hur? 

Hur ser en bra samverkan ut enligt dig?  

Hur ser du på samverkan? 

Tycker du att ditt handlingsutrymme är en viktig del i samverkansprocessen? Isåfall 

hur? Har du möjlighet att påverka samverkan? 

Vad tänker du när du hör ”barn som far illa”? Hur definirerar du begreppet? Finns det 

en klar definition? Kan olika personer definiera begreppet olika?   

Vad tror du att det finns för förmåner och begränsningar med en bra samverkan mellan 

förskola och socialtjänst?  

Vad tror du samverkan mellan verksamheterna har för betydelse i relation till 

anmälningsplikten?  

Har du erfarenhet av att samverka med socialtjänsten när barn far illa? Berätta gärna 

mer om hur du upplevde att samverkan fungerade. 

Har du någon gång tänkt tanken att anmäla, men låtit bli? Isåfall, varför?  

Forskning visar att samverkan mellan organisationerna inte fungerar fullt ut. Vilka 

faktorer tror du ligger bakom varför inte samverkan mellan socialtjänst och förskola 

fungerar?  

Diskuteras anmälningsplikten och hur ni ska gå tillväga vid misstanke att barn far illa i 

arbetsgruppen?  

Ser du som förskolelärare att du kan påverka hur samverkan mellan förskola och 

socialtjänst ser ut?  

Skulle du vilja ha mer kontakt/bättre relation med socialtjänsten? På vilket sätt?  

Vad tror du att samverkan mellan socialtjänst och förskola har för betydelse för barn 

som far illa eller risker att fara illa? 
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Tror du att samverkan mellan förskola och socialtjänst skulle kunna stärkas? Isåfall, 

hur?  

Hur tror du att det skulle vara om det inte fanns någon samverkan mellan förskola och 

socialtjänst överhuvhudtaget? Vad kan en bristande samverkan leda till?  

Upplever du att det finns en osäkerhet kring att anmäla vid misstanke om att barn far 

illa? Isåfall, vad tror du det beror på?  

Tror du att det kan finnas en rädsla för socialtjänsten?  

Tycker du att ni har god inblick i socialtjänstens arbete?   

Hur viktig anser du att samverkan mellan förskola och socialtjänst är? 

I vilken mån får ni ta del av den utredning socialtjänsten gör efter en anmälan? 
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Bilaga B 

Handläggare:  

Hur länge har du jobbat som handläggare?  

Vad tänker du när du hör ”barn som far illa”? Hur definirerar du begreppet? Finns det 

en klar definition enligt dig?  

Tror du att förskolelärare kan känna sig obekväma i att anmäla vid misstanke om att 

barn som far illa till socialtjänsten? Isåfall varför? 

Finns det tydliga regler och riktlinjer om hur samverkan ser ut vid misstanke om att 

barn far illa? Tycker du riktlinjerna bör förändras/förbättras? Isåfall hur? 

Hur ser en bra samverkan ut enligt dig?  

Vad tror du att det finns för förmåner och begränsningar med en bra samverkan mellan 

förskola och socialtjänst? 

Vad tror du samverkan mellan verksamheterna har för betydelse i relation till 

anmälningsplikten?  

Har du erfarenhet av att samverka med förskola när barn far illa? Berätta gärna mer om 

hur du upplevde att samverkan fungerade 

Vilka faktorer tror du ligger bakom varför inte samverkan mellan socialtjänst och 

förskola fungerar fullt ut? 

Ser du som handläggare/förskolelärare att du kan påverka hur samverkan mellan 

förskola och socialtjänst ser ut?  

Skulle du vilja ha mer kontakt/bättre relation med förskolan?  

Vad tror du att samverkan mellan socialtjänst och förskola har för betydelse för barn 

som far illa eller risker att fara illa? 

Anser du att samverkan mellan förskola och socialtjänst behöver stärkas? Isåfall, på 

vilket sätt och tror du att det är möjligt?  

Hur tror du att det skulle se ut om samverkan mellan organisationerna inte fanns 

överhuvudtaget?  

Diskuteras anmälningsplikt/samverkan med förskola i arbetsgruppen?  

Hur viktig anser du att samverkan mellan förskola och socialtjänst är?  

I vilken mån återkopplar ni till förkolan efter en anmälan?  
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Bilaga C 

Informationsbrev  
 

Hej! 

 

Vi heter Julia Bouvin och Frida Elofsson och vi läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet vid Linnéuniversitetet i Kalmar. Under våren skriver vi vårt 

examensarbete, en vetenskaplig studie där syftet är  är att utifrån handläggare och 

förskollärares upplevelser fördjupa förståelsen för hur samverkan mellan socialtjänst 

och förskola fungerar när det finns misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. Fokus riktas mot barn som omfattas av anmälningsplikt.   

 

Studien är kvalitativ och kommer genomföras med hjälp av semistrukturerade 

intervjuer. Det innebär att vi utgår från en konstruerad intervjuguide med öppna frågor. 

Då vår studie handlar om hur samverkan fungerar mellan socialtjänst och förskola 

önskar vi intervjua fyra socialsekreterare och fyra förskollärare för att få med bådas 

perspektiv.  

 

Vi undrar därför om du är intresserad av att bli intervjuad i vår studie. Vi önskar träffa 

dig i ett personligt möte för att intervjun ska bli så bra som möjligt. Intervjun beräknas 

ta mellan 40-60 minuter. Vår önskan är att spela in intervjun, detta för att vi ska kunna 

gå tillbaka och tolka det ni har sagt på ett korrekt sätt, därefter kommer vi även 

transkribera texten. Röstmaterialet kommer är bara tillgängligt för oss, Julia och Frida. 

 

Ditt deltagande i studien är helt frivilligt, och du kan när som helst avbryta ditt 

deltagande utan närmare motivering. Du kan också välja att inte besvara enskilda frågor 

under intervjun. Ditt namn kommer inte att framgå i uppsatsen, och materialet kommer 

endast att användas i vår studie. Allt intervjumaterial kommer att raderas när uppsatsen 

blivit godkänd av en examinator. Vid intresse finns möjlighet för dig att ta del av 

uppsatsen när den är klar.  

 

Om du har några frågor kan du ta kontakt med:  

 

Julia Bouvin, telefon: 073-0812474.   Frida Elofsson:072-2354931. 

E-post: Jb222tu@student.lnu.se          E-post: Fe222cg@student.lnu.se   

 

KerstinArnesson: 073-3800144 

E.post: Kersin.Arnesson@lnu.se 

 

 

Vi hoppas du ser vår studie intressant och vi ser fram emot att få träffa dig!  
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