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Abstract: 
Den kvalitativa studiens syfte är att öka kunskapen om socialsekreterares syn på samverkan 

med förskolan. Ett mål med studien är att synliggöra hur socialtjänstens arbete med barn som 

far illa kan se ut när en orosanmälan kommer in. Frågeställningar som studien vill besvara är 

hur socialsekreterare beskriver samverkan med förskolan i frågan om barn som far illa eller 

riskerar att fara illa samt hur socialsekreterare ser på sekretessen i arbetet med barn som far illa 

eller riskerar att fara illa. För att besvara studiens syfte och frågeställningar genomfördes 

halvstrukturerade intervjuer med fem socialsekreterare i fyra olika kommuner i mellersta 

Sverige.  

 

I resultatet framkommer beskrivningar av socialtjänstens arbete vid orosanmälningar och 

socialsekreterares förväntningar på förskolepersonal att anmäla flera gånger om oron kring ett 

barn kvarstår. Studiens slutsatser är att samverkan bör ske på ett övergripande plan för att bidra 

till större tillit för socialtjänstens arbete hos förskolepersonal och för att sekretessen inte ska 

utgöra ett hinder. Med hjälp av en övergripande samverkan kan förskolepersonalens 

anmälningsbenägenhet öka och fler barn som far illa kan få den hjälp och det stöd som behövs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: sekretess, samverkan, förskola, socialtjänst, barn som far illa, orosanmälan, 
ärendegång 
 
  



 

 

Förord 
 
Arbetet med denna studie har varit otroligt givande och lärorikt inför vårt kommande yrkesliv 

som förskollärare. Det finns barn som far illa eller riskerar att fara illa och vi måste våga se det 

och vi måste våga agera. Med denna studie hoppas vi att fler som arbetar med barn får kunskap 

om hur socialtjänsten arbetar och vilka möjligheter de har till insatser. Vi hoppas även att den 

kan bidra till att fler ser möjligheter med samverkan mellan socialtjänst och förskola. 

 

Vi vill tacka vår handledare Veronica Semelius Granevald för hennes engagemang och stöd i 

vårt examensarbete, det har varit givande att få diskutera frågor med dig. 

 

Vi vill även rikta ett stort tack till socialsekreterarna som tog sig tid att möta oss och berätta om 

sitt arbete. Ni har gett oss värdefull information om era erfarenheter kring orosanmälningar, 

sekretess och samverkan.  

 

Slutligen vill vi tacka våra nära och kära för stöd och förståelse i vårt arbete med studien. 

 

Emma Hansell Kers och Viktoria Strand Jörgensen 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

Innehållsförteckning 
1. Inledning .........................................................................................................................1 

2. Syfte och frågeställningar ...................................................................................................2 

2.1 Definitioner av begrepp .................................................................................................2 

2.1.1 Barn som far illa .....................................................................................................2 

2.1.2 Samverkan ..............................................................................................................2 

2.1.3 Sekretess .................................................................................................................3 

3. Bakgrund .........................................................................................................................3 
3.1 Historisk inblick ............................................................................................................3 

3.2 Lagstiftning och vikten av samverkan ...........................................................................4 

4. Tidigare forskning ...........................................................................................................6 

4.1 Backlund, Wiklund och Östberg ....................................................................................6 

4.2 Münger och Markström .................................................................................................7 

4.3 Englund.........................................................................................................................9 

4.4 Germundsson .............................................................................................................. 10 

4.5 Markström och Münger ............................................................................................... 10 
4.6 Sammanfattning av tidigare forskning ......................................................................... 11 

5. Metod ............................................................................................................................... 12 

5.1 Metodval ..................................................................................................................... 12 

5.2 Informanter och urval .................................................................................................. 13 

5.3 Genomförande ............................................................................................................ 13 

5.4 Databearbetning .......................................................................................................... 14 

5.5 Validitet och reliabilitet ............................................................................................... 15 

5.6 Etiska överväganden ................................................................................................... 15 

5.6.1 Informationskravet ................................................................................................ 15 
5.6.2 Samtyckeskravet ................................................................................................... 15 

5.6.3 Konfidentialitetskravet .......................................................................................... 15 

5.6.4 Nyttjandekravet .................................................................................................... 16 

6. Teori ................................................................................................................................. 16 

6.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori .................................................... 16 

6.1.1 Mikronivå ............................................................................................................. 18 

6.1.2 Mesonivå .............................................................................................................. 18 

6.1.3 Exonivå ................................................................................................................ 18 
6.1.4 Makronivå ............................................................................................................ 19 

7. Resultat ............................................................................................................................ 19 



 

 

7.1 Socialtjänstens arbete med barn som far illa ................................................................ 19 

7.1.1 Ärendegång hos socialtjänst vid orosanmälningar ................................................. 20 

7.1.2 Socialsekreterares förväntningar på förskolepersonal ............................................ 21 

7.1.3 Förväntningar på socialtjänsten ............................................................................. 22 

7.2 Samverkan .................................................................................................................. 22 

7.2.1 Hinder för samverkan ........................................................................................... 23 
7.2.2 Möjligheter med samverkan .................................................................................. 24 

7.3 Sekretess ..................................................................................................................... 24 

7.3.1 Hinder med sekretess ............................................................................................ 25 

7.3.2 Möjligheter med sekretess..................................................................................... 26 

7.4 Sammanfattning .......................................................................................................... 26 

8. Resultatanalys................................................................................................................... 27 

8.1 Samverkan .................................................................................................................. 27 

8.2 Sekretess ..................................................................................................................... 28 

9. Diskussion ........................................................................................................................ 29 
9.1 Resultatdiskussion ....................................................................................................... 29 

9.1.1 Socialtjänstens arbete med barn som far illa .......................................................... 30 

9.1.2 Samverkan ............................................................................................................ 30 

9.1.3 Sekretess ............................................................................................................... 32 

9.2 Metoddiskussion ......................................................................................................... 33 

10. Slutsatser ........................................................................................................................ 35 

11. Förslag på vidare forskning ............................................................................................. 36 

12. Referenser ...................................................................................................................... 37 
Bilagor ................................................................................................................................. 39 

Bilaga 1 - Informationsbrev .............................................................................................. 39 

Bilaga 2 - Intervjufrågor .................................................................................................... 41 
 
 



 

1 
 

 
1. Inledning 
 
Vårterminen 2019 läste vi kursen ”Specialpedagogik och föräldrasamverkan i förskola och 

förskoleklass” på förskollärarprogrammet. Vi läste då Killéns (2014) bok ”Förebyggande 

arbete i förskolan” som beskriver hur omsorgssvikt kan upptäckas utifrån barns 

anknytningsmönster. Under kursen blev vi för första gången medvetna om vår 

anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid oro för ett barn och i samband med detta kom 

nyheten om fem barn i Ystads kommun som hållits isolerade från omvärlden utan 

socialtjänstens ingripande (Persson, 2019).  Vår bild av socialtjänsten som sedan tidigare färgats 

av den negativa bild som framställs i media förstärktes då ytterligare, vi vill därför öka vår 

kunskap om socialtjänstens arbete med barn som far illa eller riskerar att fara illa. Genom att 

söka kunskap kring socialtjänstens arbete vill vi skapa en mer nyanserad bild än den som ofta 

framställs i media.  

 

Gällande vår anmälningsskyldighet väcktes en tanke om att studera hur förskollärare ser och 

upptäcker barn som far illa och hur den misstanken går vidare i en orosanmälan till socialtjänst. 

När vi började söka tidigare forskning kring ämnet så upptäckte vi att det ofta fanns en osäkerhet 

hos förskollärare och lärare när det handlar om orosanmälningar till socialtjänst. I en studie 

gjord av Rädda Barnen beskrevs också en önskan om att närmare studera hur samverkan mellan 

förskola och socialtjänst fungerar och eventuellt kan utvecklas (Backlund, Wiklund & Östberg, 

2012). Denna studie presenteras närmare i avsnittet om tidigare forskning. Där såddes fröet till 

vårt examensarbete där vi vill undersöka hur socialtjänsten ser på samverkan med förskolan när 

det handlar om barn som far illa. Tanken är att ökad kunskap kring socialsekreterarnas arbete 

och syn på samverkan kan bidra till att fler barn får det stöd och skydd som vi är skyldiga att 

ge.  

 

Killén (2014) beskriver vikten av ett externt samarbete kring barn som far illa eller riskerar att 

fara illa, men när vi tagit del av tidigare forskning visas en bild av att samarbetet har mer att 

önska. Övergripande visar den forskning vi tagit del av under studien på en okunskap kring 

socialtjänstens arbete när en orosanmälning har gjorts. Denna forskning presenteras närmare i 

avsnittet om tidigare forskning. Vi vill därför bidra till forskningsfältet med en undersökning 

om hur socialsekreterare som arbetar med barn och unga beskriver sitt arbete och hur de ser på 

samverkan men förskolan. Läroplanen för förskolan poängterar att barn som varaktigt eller 



 

2 
 

tillfälligt behöver mer stimulans och stöd ska få detta utformat utifrån sina egna behov och 

förutsättningar (Skolverket, 2018). Vi menar att trygga barn är grunden för det lärande som ska   

 

2. Syfte och frågeställningar 
Studien syftar till att synliggöra hur socialtjänstens arbete med barn som far illa eller riskerar 

att fara illa kan se ut för att på så sätt bidra till en ökad kunskap om och förståelse för 

socialtjänstens arbete vid orosanmälningar. Det övergripande syftet har preciserats i tre 

frågeställningar: 

 
- Hur beskriver socialsekreterare samverkan med förskolan i frågan om barn som far illa 

eller riskerar att fara illa? 
 

- Hur ser socialsekreterare på sekretessen i arbetet med barn som far illa eller riskerar 
att fara illa? 
 

- Hur beskriver socialsekreterare ärendegången vid orosanmälningar? 
 
2.1 Definitioner av begrepp 
Nedan beskrivs närmare de centrala begrepp som används i studien, dessa är barn som far illa, 

samverkan och sekretess.  

 
2.1.1 Barn som far illa 
Barn som far illa används som centralt begrepp i studien och Socialstyrelsen (2012) beskriver 

att begreppet barn som far illa avser de barn som utsätts för brister i omsorgen av sina 

vårdnadshavare. Edfelt (2019) beskriver att barn som far illa innebär när ett barn utsätts för våld 

eller försummelse av fysisk eller psykisk karaktär, kränkningar, sexuella övergrepp samt om de 

har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj eller ett självdestruktivt beteende. En 

trygg uppväxt är en grundläggande rättighet för barn, de ska få omvårdnad och växa upp under 

trygga förhållanden med närvarande vuxna. Det gemensamma samhällsansvaret infaller när 

vårdnadshavarna brister i sin förmåga att ge barnet en god omsorg och en trygg uppväxt. Barn 

som far illa finns i alla samhällsgrupper och kulturer men risken är dock större för vissa barn. 

Riskfaktorer kan vara fattigdom, social problematik, psykisk sjukdom, missbruk, svår uppväxt 

hos vårdnadshavare samt stress (Edfelt, 2019). 

 
2.1.2 Samverkan 
Samverkan används som centralt begrepp i denna studie och innebär det samarbete som sker 

såväl mellan förskolepersonal och vårdnadshavare som samarbete över gränser mellan 
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förskolepersonal och socialtjänst. Samverkan innebär således det arbete som sker mellan olika 

parter för att uppnå det som bedöms vara barnets bästa (Killén, 2014).  

 
2.1.3 Sekretess 
Sekretess är ett centralt begrepp i denna studie och definieras här närmare genom 

beskrivningarna i offentlighets- och sekretesslagen. Sekretess definieras i offentlighets- och 

sekretesslagens 3 kap. § 1 som ett förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligt, genom 

utlämnande av en allmän handling eller på något annat sätt (SFS 2009:400). I 10 kap. § 1 i 

offentlighets- och sekretesslagen står det om sekretessbrytande bestämmelser då sekretess till 

skydd för en enskild inte hindrar att en uppgift får lämnas till en annan enskild eller myndighet 

om den enskilda samtycker till det.  

 

3. Bakgrund   
Nedan beskrivs en historisk inblick i hur synen på uppfostran av barn i Sverige har förändrats 

över tid och hur detta har bidragit till den lagstiftning vi har att förhålla oss till idag samt vikten 

av samverkan kring barn som far illa.  

 
3.1 Historisk inblick 
Historiskt sett i Sverige har fysiska bestraffningar genom aga varit tillåtet i uppfostran av barn, 

men innebörden i begreppet aga var vidare och annorlunda på 1800-talet än idag (Bergenlöf, 

2009). Agan var graderat där kärleksfull förmaning kom först, för att sedan följas med 

allvarsam varning, undandragande av förmån, skiljas från andra barn och nöjen för att till sist 

bli aga med ris. Aga betydde under 1700- och 1800-talet alla former för tillrättavisningar medan 

det idag är synonymt med fysiskt våld. Bergenlöf (2009) beskriver 1700-talets 

uppfostringslitteratur där kroppsliga bestraffningar skulle undvikas om det var möjligt. Barnen 

skulle fostras i kristen tro och kroppsaga kunde användas mot de yngsta barnen som inte hade 

språket. Det var inte tillåtet att slå ett barn om man var arg utan all aga skulle ske med kärlek 

och med tron på att man gjorde det bästa för barnet. Även om barn inte hade samma rättigheter 

under tidigare århundraden som de har idag så finns exempel på vuxna som dömts för otillåtet 

våld mot barn under tiden då aga var tillåten. Barn och deras uppfostran sågs som en 

familjeangelägenhet och detta ansågs som en orsak till att barnmisshandel kunde förekomma 

så långt in i vår moderna tid. Att fostra barn med våld var under diskussion i många år innan 

Sverige blev första land i världen att införa ett totalförbud mot barnaga i hemmen år 1979. Först 

då likställs aga med våld, och först då tolereras inte våld som uppfostringsmetod. Lagen ville 
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däremot inte fälla vårdnadshavare som brottslingar, det kallades därför angivelsebrott, vilket 

innebar att endast de inblandade kunde göra en polisanmälan. Barnen var med andra ord 

fortfarande inte så väl skyddade av lagen. År 1982 förändrades lagen igen, misshandel i hemmet 

lades under allmänt åtal och vem som helst kunde anmäla misstanke om barnmisshandel. Sedan 

dess är även vård- och pedagogisk personal ålagda att anmäla misstänkt barnmisshandel enligt 

socialtjänstlagen. Bergenlöf (2009) beskriver avslutningsvis att den svenska ideologin går ända 

tillbaka till 1400-talet med fria och självständiga bönder som hade möjlighet att påverka den 

svenska riksdagen. Den svenska demokratin med individens rättigheter och skyldigheter, och 

stödet ifrån statligt håll genom deras ansvar för individens rätt till social och ekonomisk 

trygghet, bidrog till att Sverige kunde bli det land i världen som var först med ett totalförbud 

mot barnaga (ibid.).  

 

3.2 Lagstiftning och vikten av samverkan 
En anmälningsplikt till socialnämnden gäller all personal i förskolan som får kännedom om 

eller misstänker att ett barn far illa (Killén, 2014). Killén (2014) menar att barn och familjer i 

risk- och omsorgssviktsituationer kräver ett samarbete mellan olika instanser. Socialtjänstlagen 

fastställer i 14 kap. 1 § att myndigheter vars verksamheter berör barn och unga är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att 

ett barn far illa (SFS, 2001:453).  

All förskolepersonal har dessutom vittnesplikt i domstol, oavsett vilket brott det handlar om. 

När det sker en samverkan beträffande en enskild individ kan sekretess och tystnadsplikt utgöra 

ett hinder för vilka uppgifter om ett barn eller anhörig till barnet som kan lämnas ut mellan de 

som samverkar (Killén, 2014). Offentlighets- och sekretesslagen fastställer i 12 kap. 2 § att 

sekretessen kan hävas helt eller delvis med vårdnadshavares samtycke (SFS, 2009:400). Finns 

inte samtycke får sekretessen bara brytas om det finns stöd för detta i andra bestämmelser. Detta 

innebär att inget fritt utbyte av känsliga uppgifter får ske mellan förskola och hälso- och 

sjukvård utan stöd av ett samtycke som bestämd regel (Killén, 2014).  

Samarbetet mellan socialtjänst och förskola har under många år varit föremål för diskussioner, 

relationen mellan socialtjänst och förskolan kräver tydlighet (Killén, 2014). Finns inte en bra 

kontakt mellan socialtjänsten och förskolan kan det leda till att många väntar med att anmäla 

eller inte anmäler alls vid misstanke om att ett barn far illa. Den 1 januari 2013 infördes en 

förändring i socialtjänstlagen som innebär att anmälningsskyldiga genast ska anmäla till 
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socialnämnden om de misstänker eller får kännedom att ett barn far illa. För att möjliggöra en 

bättre samverkan infördes även nya bestämmelser om möjlighet till möten och återkoppling när 

en anmälan har gjorts (ibid.). Socialtjänstlagen fastställer i 5 kap. 1 a § att socialnämnden i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa ska samverka med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs samt att nämnden aktivt ska verka för att samverkan 

kommer till stånd (SFS, 2001:453).  

I regeringens proposition (2012/13:10) beskrivs skälen till regeringens förslag på förändring i 

socialtjänstlagen. Förslagen bygger på barnskyddsutredningen som visar att många barn som 

misstänks fara illa inte anmäls, detta gäller särskilt förskolebarn där undersökningar visar att 

högst hälften av fall där barn misstänks fara illa anmäls. Det framkommer också att en anledning 

till tvekan hos den anmälningsskyldige ofta grundar sig i en misstro inför socialtjänstens 

möjligheter att förbättra barnets situation (Socialdepartementet, 2012/13:10). Edfelt (2019) 

menar att en anmälan är den enda möjligheten till att en förändring ska kunna ske för ett barn 

som far illa. Att ha information om att ett barn far illa och inte anmäla är straffbart.  

 

Den förändring som gjordes i anmälningsplikten 1 januari 2013 innebar att den som genom sitt 

arbete med barn får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa genast måste göra en 

anmälan till socialnämnden (Edfelt, 2019). Denna förändring gjordes för att underlätta för 

anmälaren att ta ställning till om en anmälan bör göras omgående. Det krävs således inga bevis 

eller tydliga tecken utan minsta misstanke om att ett barn far illa ska vara tillräckligt för att en 

anmälan ska göras. Det är sedan socialtjänsten som ska ta beslut om en utredning ska inledas 

(ibid.). 

Edfelt (2019) beskriver att det finns en benägenhet att inte göra anmälningar trots misstanke. 

Det kan grunda sig i okunskap, bristande civilkurage eller överidentifikation med 

vårdnadshavare. Men det kan också grunda sig i känslan av att inte veta vad som kommer hända 

eller vad anmälan kan komma att leda till. Den återkoppling som kan ske från socialtjänstens 

sida är information om en utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår (Edfelt, 2019). 

Socialtjänstlagen fastställer i 14 kap. 1 b §   att socialnämnden får informera den som gjort 

anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan 

information ska på begäran lämnas till anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte 

är olämpligt att göra detta (SFS, 2001:453). 
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Killén (2014) menar att det fortfarande finns en känsla av besvikelse och frustration i förskolans 

relation med socialtjänsten. Förskolepersonalen har anmält men inte fått någon respons och 

detta kan bidra till att förskolan inte kan ge en tillräckligt bra omsorg (Killén, 2014). 

År 1989 antogs barnkonventionen av FN:s generalförsamling och den svenska regeringen 

ratificerade konventionen år 1990. Ratificeringen innebar att man förpliktade sig att följa 

konventionen men den har inte haft samma status som andra svenska lagar. Barnkonventionen 

blir den 1 januari 2020 lag i Sverige och kommer då stärka barns rättigheter och innebära att 

myndigheter måste se barn som rättighetsbärare (Unicef, 2018). I artikel 3 i barnkonventionen 

står det att vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala 

välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ, ska 

barnets bästa komma i främsta rummet (Barnkonventionen, 2009). Trots att formuleringen 

barns bästa sedan tidigare finns i vissa lagar är det ofta den inte tillämpas. Genom att 

barnkonventionen blir lag kommer barnens rättigheter likställas med andra svenska lagar 

(Unicef, 2018). 

 

4. Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras fem olika studier med fokus på samverkan mellan socialtjänst och 

andra myndigheter och institutioner. Studierna visar exempel på hur samverkan och sekretess 

kan se ut och utgör inte någon heltäckande forskningsöversikt.  

 

4.1 Backlund, Wiklund och Östberg 
Backlund, Wiklund och Östberg (2012) har i en studie gjord för ”Rädda barnen” undersökt hur 

personal från BVC, förskola och skola resonerar och agerar när yngre barn (0-12år) far illa eller 

riskerar att fara illa. Syftet med studien var att få ökad kunskap om den beredskap/brist på 

beredskap som finns i samhället för att upptäcka barn som far illa och om det finns någon 

skillnad i hur de olika yrkesgrupperna ser på sin roll samt socialtjänstens ansvar i dessa 

situationer (ibid.). 

 

I studien används kvalitativ forskningsmetod genom fokusgruppsintervjuer där cirka 6–10 

individer utan personliga anknytningar men med gemensamma erfarenheter samlas i en grupp 

för att under ledning av intervjuaren diskutera ett tema. En sådan metod kan anses särskilt 

lämplig när man vill få fram data om grupprelaterade föreställningar och erfarenheter 

(Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). I fokusgrupperna deltar personal från yrkesgrupperna 

BVC, förskola och skola. Studien utgår från ett organisationsteoretiskt perspektiv och 
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organisatoriskt fält används som ett centralt begrepp för att avgränsa organisationer vars 

uppdrag eller verksamheter liknar varandra. Hur ett organisatoriskt fält kan avgränsas är 

komplext, teoretiskt är det dock möjligt att avgränsa de anmälningspliktiga organisationerna i 

studien, BVC, förskola och skola samt socialtjänsten dit anmälningarna görs som ett 

organisatoriskt fält. Dessa organisationer har ett gemensamt uppdrag som samhälleliga 

institutioner där det handlar om att se till att barn utvecklas på bästa sätt (ibid.).  

 

I resultatet framgår vikten av en god relation till representanter från socialtjänsten som ett 

genomgående tema i alla fokusgrupper, många såg betydande fördelar med att det fanns 

personal från socialtjänst i eller i nära anslutning till verksamheten (Backlund, Wiklund & 

Östberg, 2012). I förskolegruppen uttrycktes negativa erfarenheter av socialtjänsten, bland 

annat uttrycktes det att otydlig och dålig respons från socialtjänsten resulterade i minskad tillit 

till att en orosanmälan bidrog till att barnet fick det stöd som behövdes. Generellt uttrycktes en 

önskan om att i högre grad få med sig socialtjänsten i arbetet kring barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. I frågan om sekretess beskrivs det att sekretessreglerna kan förhindra att specifik 

information delas och att det framstår som en angelägenhet att socialtjänsten eftersträvar en viss 

öppenhet och återkoppling för att öka tilliten till dem. Det framkom även att i de verksamheter 

som hade goda erfarenheter av socialtjänsten som karakteriseras av ett närvarande och 

förebyggande arbete inte upplevde relationen till socialtjänsten som konfliktfylld eller 

problematisk. Från förskolan framkom även en uppfattning om att socialtjänsten inte förstår 

deras roll och kan tillmötesgå den. I många fall beskrevs socialtjänsten som en otydlig 

myndighet där bedömningar och förhållningssätt ofta varierar mellan kommuner och 

handläggare.  Studiens resultat visar tydligt att en nära socialtjänst som finns tillgänglig för råd 

och stöd till personal och familjer kan ha en avgörande betydelse för i vilken mån personalen 

känner tillit till att göra en anmälan (ibid.).  

 

4.2 Münger och Markström 
Münger och Markström (2019) syftar till att i den vetenskapliga artikeln “School and child 

protection services professional´s views on the school´s mission and responsibilities for 

children living with domestic violence – tensions and gaps” undersöka hur samverkan mellan 

skolan och socialtjänsten ser ut i arbetet med barn som bevittnar våld i hemmet. I artikeln som 

är skriven på engelska används begreppen ”child abuse” och ”domestic violence” som här har 

översatts till ”barn som far illa” och ”våld i hemmet”. Barn som far illa är ett underrapporterat 

problem i Sverige och andra västerländska länder. Det finns ingen säker statistik för hur många 
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barn som lever med våld i hemmet men det uppskattas till åtminstone att ett av tjugo barn 

bevittnar våld i hemmet varje år. Socialtjänsten har det övergripande ansvaret för skydd av barn 

i Sverige och de är beroende av att institutioner som förskola och skola rapporterar vid 

misstanke att barn far illa. Det är alltså av vikt att socialtjänst och skola samverkar i arbetet med 

barn i behov av skydd. I studien har fokusgrupper använts som metod för att synliggöra de olika 

yrkesgruppernas syn på samverkan och fenomenet.  I fokusgrupperna deltog personal från 

yrkesgrupperna socialtjänst, skolsköterskor, skolpsykologer, rektorer och lärare vars röster 

utgör studieobjektet. Artikeln utgår från ett socialkonstruktionistiskt perspektiv vilket innebär 

att kunskap konstrueras när individer interagerar med varandra (ibid.).   

 

Fyra av fem professionsgrupper menar att problemet med barn som lever i våld inte ingår i 

skolans uppgift utan att det är socialtjänstens ansvar, endast rektorerna menade att det ingick i 

skolans uppgift (Münger & Markström, 2019). Brist på samverkan på organisationsnivå mellan 

olika instanser begränsar synliggörandet av barn som riskerar att fara illa. Lärare argumenterar 

ofta för att socialtjänsten inte agerar eller att en anmälan kan göra mer skada än nytta och det 

tycks vara svårt att avgöra om problemet är en fråga för skolan eller inte. Skolan utgör dock en 

arena för att synliggöra barn som lever med våld i hemmet och är en viktig faktor i skyddandet 

av barn. Rektorerna framhöll att en viktig del i uppgiften för skolan är att se till att eliminera 

hinder för barn i förmån för lärande. De menade också att då barn och unga spenderar stor del 

av sitt liv i skolan blir det sociala arbetet en viktig del i skolans uppgift. När de olika 

yrkesgrupperna i studien diskuterade vem som bär ansvaret för dessa barn framkom att de lade 

över ansvaret på en annan yrkesgrupp. Skolpsykologerna lyfte fram att lärarna ofta ville 

diagnostisera barn istället för att se till omständigheterna kring familjen och 

lärandesituationerna. Socialsekreterarna menade att det är en del av skolans uppgift att arbeta 

tillsammans med socialtjänst för att identifiera problem, de menade att skolans roll är viktig 

och att det är i skolan som dessa barn kan fångas upp, då skolan har bäst möjligheter att 

identifiera dessa problem. Socialsekreterarna framhöll att skolan ofta legitimerar beslut om att 

inte anmäla med att ”socialtjänsten gör ingenting i alla fall”. En faktor som yrkesgrupperna 

fann speciellt svårt när det handlade om arbetet med detta var frågan om sekretess, alla lärare i 

studien poängterade att det är viktigt att ta bort delar av sekretessen för att kunna hjälpa barnen. 

Det framkom även att bara några få av deltagarna visste att vårdnadshavarna kan ge sitt 

samtycke till att känslig information delas mellan yrkesgrupperna. Artikeln belyser 

komplexiteten och konsekvenserna av att sakna ett etablerat och konsekvent språk för att 

diskutera barn som lever med våld i hemmet. Avslutningsvis poängteras att samarbetet mellan 
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skola och socialtjänst behöver vara utvecklad och transparant, de skarpa gränserna mellan 

yrkesgrupperna behöver innehålla mer samverkan (ibid.).  

 

4.3 Englund 
Under åren 2007–2009 fick Skolverket på uppdrag av regeringen medel till ett 

samverkansprojekt mellan skola, socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatri och polis för barn 

som far illa eller som riskerar att fara illa. Englund (2017) gjorde en uppföljande studie om 

samverkansprojektet under år 2014 för att få kunskap om hur samverkan hade etablerats och 

utvecklats mellan de olika professionerna fem år efter projektets slut.  Det finns få studier som 

undersökt hur samverkansprocesser utvecklas över tid och studiens övergripande fråga var att 

bidra med kunskap till forskning om samverkan kring barn som far illa (ibid.).  

 

Avhandlingen vilar på ett kritiskt-realistiskt perspektiv där syftet är att beskriva verkligheten så 

sanningslik som möjligt, samtidigt som vår uppfattning av verkligheten är socialt påverkad 

(Englund, 2017). Studien bestod av enkätundersökningar vilket motiveras med att ett specifikt 

fenomen studeras på bredden och att kvalitativa intervjuer skulle vara för tidskrävande. 

Däremot fanns det i anslutning till vissa slutna frågor möjlighet att komplettera svaren med 

kvalitativa och fördjupande aspekter (ibid.).  

 

Englund (2017) kommer i studien fram till att samverkan inte är statiskt, utan en process som 

sker i föränderliga organisationer. Avhandlingen visar att samverkan över tid har främjats och 

underlättats av engagerade chefer, men om samverkan har bidragit till bättre förutsättningar för 

barn och unga framgår inte då det ligger utanför avhandlingens ram. Genom 

samverkansprojektet kunde flera positiva vinster urskiljas såsom förbättrad kommunikation, 

mer naturlig kontakt, lösningsfokuserat förhållningssätt gentemot varandra, färre hierarkiska 

strukturer, respekt och professionell tilltro till varandra i de olika yrkesgrupperna. Studien visar 

att ett minimum av tillit på alla nivåer krävs för en långsiktig samverkan, att kunskap om 

varandra genererar i tillit, samverkanserfarenhet, kommunikation och respekt för varandras 

uppdrag. Resultatet visar även på att samverkanskompetens är viktigt för att arbeta i team och 

att det råder en generell kunskapsbrist i samverkansfärdigheter.  Ett resultat i avhandlingen som 

frångår tidigare studier om samverkan är att lagstiftningen kring sekretessbestämmelser inte 

sågs som ett hinder mellan de olika professionerna. Fler verksamheter ansåg att lagstiftningen 

hade främjat samverkansutvecklingen mot de som menade att den hindrat densamma (ibid.).    
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4.4 Germundsson 
Germundsson (2011) undersöker i sin studie hur lärare och socialsekreterare ser på varandra 

samt på begreppen ”barn som far illa eller riskerar att fara illa”. Syftet med studien var att få en 

fördjupad kunskap om hur yrkesgrupperna ser på varandra samt kring begreppet barn som far 

illa. Studien är en associationsstudie där deltagarna genom enkäter fått associera spontant 

utifrån ord eller ordserier. Denna metod ger möjlighet att upptäcka underliggande element som 

annars riskeras att döljas om deltagaren förväntas ge ett mer utvecklat svar. Den kvantitativa 

datan har sedan tolkats kvalitativt genom uppdelning i kategorier (ibid.).  

 

Studien utgår från en socialpsykologisk teoribildning kring sociala representationer. Teorin är 

sprungen ur sociologin och erbjuder en möjlighet att beskriva och förklara olika gruppers 

vardagskunskap. Användningen av teorin är lämplig då den beskriver ett antal metoder som ger 

möjlighet att studera hur representationer formas och är strukturerade och hur de i sin tur 

påverkar vårt handlande (Germundsson, 2011).  

 

Studiens resultat visar att när professionerna associerade om varandra var sekretess ett ord som 

lärare associerade till socialsekreterare men inte tvärt om (Germundsson, 2011). Socialtjänstens 

sekretess, lagar och regler var de främsta orsakerna som enligt lärarna hindrade deras 

samverkan. Det framkom även att lärare har en negativ bild av socialtjänsten som organisation, 

ofta på grund av att den färgats av media eller en historisk kontext. Socialsekreterare 

associerade till lärare som individer snarare än som organisation och associationerna var ofta 

positivt värdeladdade. Att associationerna om varandra är så olika menar Germundsson (2011) 

kan bero på att genom skolplikten och sin egen skolgång får alla personliga erfarenheter till 

lärare men att alla inte träffar socialsekreterare eller får erfarenheter av socialtjänsten. 

Socialsekreterarna menade dock att lärarna ofta hade bristande kunskap om deras arbete. 

Studiens resultat visar på en fundamental skillnad i synen på varandra, associationerna gällande 

barn som far illa var dock likartade från båda yrkesgrupperna (ibid.). 

 

4.5 Markström och Münger 
Markström och Münger (2017) syftar till i sin artikel ” The decision whether to report on 

children exposed to domestic violence: perceptions and experiences of teachers and school 

health staff” att undersöka vilka erfarenheter svenska förskollärare har av att anmäla eller inte 

anmäla till socialtjänsten när de misstänker att ett barn har bevittnat våld i hemmet. Artikeln 

bygger på en större studie om förskollärare och lärares kunskaper, erfarenheter och strategier 
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för att identifiera, rapportera och stödja barn som bevittnar våld i hemmet. Vilka faktorer 

förhindrar eller främjar förskolläraren att göra en anmälan om att ett barn far illa till 

socialtjänsten? Den kvalitativa studien använder fokusgrupper och individuella intervjuer med 

förskollärare och annan personal som arbetar i förskolan. Det insamlade materialet analyseras 

med hjälp av konstruktionistiska perspektiv. Markström och Münger (2017) framhäver att 

anmälningar kring barn som bevittnar våld i hemmet är ett underrapporterat problem då denna 

form av omsorgssvikt inte uppmärksammas på samma sätt som andra former av omsorgssvikt. 

Förskola och skola är viktiga institutioner för att upptäcka barn som behöver skydd. Studiens 

resultat visar att det finns två huvudsakliga svårigheter som personal i förskolan upplever när 

det handlar om barn som bevittnar våld i hemmet, att identifiera barnen och samverka inom och 

mellan institutioner (ibid.).  

 

Tidigare forskning visar att samverkan mellan förskola och socialtjänst har setts som 

problematiskt av personal i förskolan (Markström & Münger, 2017). Även resultatet i denna 

studie visar att samverkan mellan de två professionerna är problematiskt och att motvilligheten 

att anmäla beror på tidigare negativa erfarenheter i samarbetet med socialtjänsten. 

Förskollärarna i studien uttrycker att det finns en envägskommunikation då socialtjänsten ställer 

frågor men inte ger någon återkoppling på hur förskollärarna kan arbeta vidare för att stödja 

barnet i förskolan. De uttrycker även att det finns en misstro mot socialtjänsten som 

organisation då de finns uppfattningar om att socialtjänsten inte har de resurser som krävs för 

att stödja barnet och familjen. Några deltagare i studien beskriver att de har goda erfarenheter 

av samverkan med socialtjänsten, i dessa fall har förskolan haft en nära kontakt med en 

representant från socialtjänsten som bidragit med stöttning i arbetet med barn som far illa 

(ibid.). 

 

4.6 Sammanfattning av tidigare forskning 
Den forskning som beskrivits ovan visar på flera likheter, det framkommer ofta en önskan om 

en mer närvarande socialtjänst där återkoppling och respons tas upp som en central del. 

Betydelsen av tillit är också ett återkommande begrepp i den presenterade forskningen, där en 

fungerande samverkan mellan yrkesgrupperna genererade i större tilltro till varandra. Studierna 

visade även på den bristande kunskapen om socialsekreterarnas arbete. Ett forskningsresultat 

som visade sig vara motstridigt var synen på sekretessen i samverkansarbetet mellan de olika 

yrkesgrupperna. Englund (2017) visade i sitt forskningsresultat att sekretessen inte var ett 

hinder för samverkan. Münger och Markström (2019) beskriver i sin artikel att yrkesgrupperna 
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fann arbetet med frågan om sekretess speciellt svårt, då alla lärare i studien poängterade att det 

är viktigt att ta bort delar av sekretessen för att kunna stötta barn som far illa. Backlund, 

Wiklund och Östberg (2012) poängterade i sin studie att socialtjänstens perspektiv inte fanns 

representerat. Markström och Münger (2017) visar i sin artikel att samverkan mellan förskola 

och socialtjänst ses som problematiskt och att det finns en misstro mot och negativa erfarenheter 

av socialtjänsten. Vidare beskrivs att några deltagare i studien upplevde samverkan med 

socialtjänsten som god och att de hade positiva erfarenheter av socialtjänsten. Vi menar att den 

ovan beskrivna forskningen visar på en okunskap kring socialtjänstens arbete när en 

orosanmälan har gjorts, därför vill vi bidra till forskningsfältet genom vår studie där 

socialsekreterares perspektiv lyfts.  
 

5. Metod 
I detta avsnitt beskrivs inledningsvis metodval och urval. Därefter kommer det redogöras för 

hur genomförande, databearbetning, validitet och reliabilitet samt etiska överväganden har 

beaktats.  

 

5.1 Metodval 
I studien används en kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativa intervjuer används i stor 

utsträckning inom samhällsvetenskapen (Kvale & Brinkman, 2014). Syftet med den kvalitativa 

forskningsintervjun är att förstå ämnen från den levda vardagsvärlden ur informantens 

perspektiv (ibid.). Ett annat tänkbart metodval var att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning för att få ett mer generaliserbart resultat (Thurén, 2007). Då detta är en liten 

studie som utförs inom en begränsad tidsram fanns inte möjlighet att genomföra en kvantitativ 

enkätundersökning med fler deltagare. Ett metodval som vi övervägde var 

fokusgruppsintervjuer likt Backlund, Wiklund och Östberg (2012) och Münger och Markström 

(2017;2019), men även detta valdes bort på grund av den begränsade tiden som fanns för 

genomförandet av denna studie. Vi valde därför att fokusera på att få mer utförliga berättelser 

från färre deltagare för att skapa fördjupad kunskap kring ämnet.  

 

I vår studie vill vi synliggöra socialsekreterares uppfattningar i förhållande till studiens syfte 

och därför använder vi en kvalitativ forskningsintervju som metod. Kvale och Brinkmann 

(2014) menar att detta möjliggör att få ta del av informantens perspektiv. Vi använder 

halvstrukturerade intervjufrågor som är uppdelade i temana sekretess och samverkan och 

genom dessa får vi hjälp att fokusera på det valda undersökningsområdet (jmf Kvale & 
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Brinkman, 2014). Kvale och Brinkman (2014) menar att det är viktigt med förkunskap om temat 

för att kunna ställa relevanta frågor. Vi läste in oss på exempelvis sekretesslagen, delar av 

socialtjänstlagen och barnkonvention för att ta fram frågor som kunde besvara studiens syfte 

och frågeställningar i vår intervjuguide. Kvale och Brinkman (2014) beskriver att en 

halvstrukturerad forskningsintervju syftar till att få information och beskrivningar om 

informantens livsvärld. Med kritiska följdfrågor eller genom att be informanten klargöra eller 

utvidga sina svar kan vi få fördjupad information i jämförelse med slutna frågeformulär (ibid.). 

Informanternas berättelser om sekretess och samverkan med förskolan blir vårt 

forskningsmaterial som sedan används för att besvara studiens frågeställningar. 

 

5.2 Informanter och urval 
För att få tag på socialsekreterare som ville ställa upp på en intervju har vi sökt 

kontaktinformation om socialtjänsten på sju olika kommuners hemsidor och kontaktat dem med 

en förfrågan om deltagande i intervju. Två kommuner återkopplade aldrig och en kommun 

tackade nej på grund av hög arbetsbelastning. Genom kommunens växel kom vi i kontakt med 

enhetschefer och förste socialsekreterare som sedan vidarebefordrade förfrågan till sina 

socialsekreterare som arbetade med barn och unga, antingen på mottagningen eller i 

utredningsgruppen. Detta resulterade i att vi kom i kontakt med fem socialsekreterare i fyra 

olika kommuner i mellersta Sverige och avtalade fysiska möten med dem på deras arbetsplats. 

Efter att informanten tackat ja till förfrågan om intervju skickades informationsbrev och 

intervjufrågor ut som förberedelse inför intervjuerna. Samtliga informanter hade 

socionomexamen och alla arbetade med barn och unga och hade mellan 1 och 19 års erfarenhet. 

Informanterna kommer i studiens resultat att benämnas som socialsekreterare 1 till 5.  

 

5.3 Genomförande 
Vid intervjutillfällena besökte vi socialsekreterarna på deras arbetsplats, eftersom deras 

arbetsbelastning är hög och vi ville förenkla deras medverkan. Ytterligare en anledning till att 

genomföra intervjuerna på deras arbetsplats var att informanterna skulle känna sig trygga och 

bekväma i miljön. Vi gjorde samtliga intervjuer tillsammans och genomförde en eller två per 

dag under en vecka. Varje intervju tog mellan 25 och 50 minuter. Intervjuerna bokades med en 

veckas framförhållning på en tid som passade informanterna och enbart en intervju blev 

ombokad då informanten fick förhinder. Innan intervjuerna läste vi som intervjuare igenom 

frågorna för att skapa en samsyn och för att känna oss säkra på hur vi tänkte kring dem. Vi 

bestämde i förväg vem som skulle intervjua, så att en person höll i intervjun, medan den andra 
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såg till att tekniken med ljudinspelning fungerade samt förde anteckningar. Alla informanter 

som tackade ja fick ta del av informationsbrev och intervjufrågor. Innan påbörjad inspelning 

frågade vi åter om tillåtelse att spela in intervjun, vilket alla informanter godkände. Under 

intervjutillfällena följde vi vår intervjuguide, där följdfrågor valdes utifrån vad informanterna 

hade berättat om för att få mer utförliga beskrivningar och förklaringar.  

 

5.4 Databearbetning 
De fem intervjuerna transkriberades samma dag eller dagen efter. Vi transkriberade två eller tre 

intervjuer var och en styrka i vårt arbete är att båda närvarade vid alla intervjuer, vilket innebar 

att det blev lättare att läsa och förstå alla transkriberingar. Varje transkribering innebar att vi 

fick lyssna igenom varje intervju 3–4 gånger. Vi valde att inte skriva ner allt ordagrant då 

talspråket ibland kunde låta osammanhängande, sådant som utfyllnadsord och upprepningar 

togs bort då de inte hade betydelse för resultatet i förhållande till studiens syfte (jmf Kvale & 

Brinkman, 2014). I analysprocessen användes ett tematiskt angreppssätt. Bryman (2016) menar 

att en tematisk analys kan inledas med att forskaren läser igenom det nedskrivna materialet ett 

flertal gånger för att urskilja koder som kan likställas med teman. Redan i utformningen av 

studiens syfte och frågeställningar valde vi att fokusera på teman som ärendegång vid 

orosanmälningar, sekretess och samverkan. Vi ville lyfta socialsekreterares syn på hinder och 

möjligheter i dessa teman samt öka kunskapen om socialtjänstens arbete vid orosanmälningar.  

 

Vi arbetade med transkriberingarna genom att använda färgpennor för att markera var 

informanterna uttalade sig om de olika temana.  I vår studies syfte att öka kunskapen kring 

socialtjänstens arbete vid orosanmälningar valde vi inledningsvis temat Socialtjänstens arbete 

med barn som far illa med underkategorin ärendegång hos socialtjänsten vid orosanmälningar. 

I det inledande temat har vi även valt underkategorierna Socialsekreterares förväntningar på 

förskolepersonal och Förväntningar på socialtjänsten, vilket vi också menar kan öka 

kunskapen om och förståelsen för socialtjänstens arbete. Alla informanter beskrev hinder och 

möjligheter för samverkan och sekretess, vilket resulterade i temana Sekretess och Samverkan, 

båda med underkategorierna hinder och möjligheter. Dessa teman med underkategorier syftar 

till att besvara studiens frågeställningar om hur socialsekreterare ser och beskriver samverkan 

och sekretess.  
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5.5 Validitet och reliabilitet  
Kvale och Brinkman (2014) menar att validitet i en kvalitativ undersökning innebär att man 

undersöker det som avsetts undersökas. Validiteten ska finnas som en röd tråd genom hela 

undersökningsprocessen. För att säkerställa studiens validitet utformades intervjufrågorna så de 

kunde besvara syftet och frågeställningarna. Därefter kommenterades och godkändes de av vår 

handledare. Reliabilitet handlar om hur tillförlitlig en studie är, det kan handla om att studien 

kan genomföras flera gånger med motsvarande resultat (ibid.). Genom att beskriva hur vi har 

gått till väga i metodval, urval och genomförande samt presentera vår intervjuguide och 

informationsbrev som bilaga har vi försökt att säkerställa reliabiliteten. En kvalitativ 

forskningsintervju handlar om att söka människors uppfattningar om ett visst ämne, vilket kan 

bidra till skillnader i resultatet beroende på vilka informanter som deltar.  

 

5.6 Etiska överväganden  
Då studien innefattar intervjuer med människor är det av stor vikt att det sker under godtagbara 

etiska former. Det finns fyra grundläggande etiska principer som vi har förhållit oss till i 

genomförandet av studien.  

 

5.6.1 Informationskravet 
Informationskravet innebär att forskaren ska informera om studiens syfte och att det är frivilligt 

att delta i den samt hur studien ska genomföras (Vetenskapsrådet, 2002). Det är viktigt att 

förbereda de som ska intervjuas på vad intervjun syftar till och vad informationen kommer att 

användas till. Denna förberedelse var att skicka ut ett informationsbrev med information om 

studien och varför personens deltagande är viktigt för vår studie.  

 

5.6.2 Samtyckeskravet 
Samtyckeskravet innebär att respondenterna själv samtycker till att delta i studien, de som inte 

är myndiga ska även ha målsmans godkännande (Vetenskapsrådet, 2002). Innan genomförandet 

fick vi informanternas samtycke att delta och vi informerade om att deltagandet när som helst 

kan avbrytas.  

 

5.6.3 Konfidentialitetskravet 
Konfidentialitetskravet innebär att personuppgifter behandlas konfidentiellt och förvaras så 

säkert som möjligt för att inte obehöriga ska komma över dessa uppgifter (Vetenskapsrådet, 
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2002). Vetenskapsrådet (2017) poängterar att det är viktigt att uppgifter inte ska kunna kopplas 

till en bestämd individs identitet, detta ska ske genom avidentifiering samt tystnadsplikt. Det 

insamlade materialet innehåller inte namn på deltagare eller specifik plats för genomförandet. 

Vi har lagt stor vikt vid att säkerställa att ingen obehörig får tillgång till vårt insamlade material 

genom att ljudupptagningar och anteckningar finns i lösenordskyddad dator. I genomförandet 

av studien är det viktigt att poängtera vår tystnadsplikt, för att på så sätt skapa tillit.  

 

5.6.4 Nyttjandekravet 
Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som kommer fram under intervjuerna går under 

sekretess och får enbart användas i den här studien och inte i några andra studier utan 

respondenternas medgivande (Vetenskapsrådet, 2002;2017). Vi upplyste även om vad 

informationen ska användas till och att resultaten kommer att publiceras i DivaPortal efter 

godkännande.  

 

6. Teori 
I detta avsnitt kommer Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori presenteras. 

Inledningsvis beskrivs teorins framväxt, därefter beskrivs de olika systemnivåerna som används 

i teorin närmare. Imsen (2000) beskriver att ekologi är ett begrepp som ofta används i samband 

med biologi men det är biologerna som lånat ordet för att beskriva samspel mellan levande 

organismer och deras miljö. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori handlar om 

samspelet mellan olika system och på vilket sätt detta påverkar ett barns möjlighet till 

utveckling (ibid.).  

 

6.1 Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori 
 
Andersson (2002) beskriver utvecklingsekologi som en teori om mänsklig utveckling. Teorin 

är utarbetad av den amerikanska forskaren Urie Bronfenbrenner (1917–2005) och tillkom som 

en reaktion på utvecklingspsykologin där utveckling endast sågs utifrån den enskilda individen. 

Utvecklingspsykologin utgick från att utvecklingen kom inifrån, var oberoende av sitt 

sammanhang och gick att studera i laboratorium. Bronfenbrenner menade i stället att utveckling 

sker i ett sammanhang och i ett samspel och interaktion med sin omgivning, och att den kunde 

studeras i en vardagsmiljö (Andersson, 2002). Imsen (2000) beskriver att Bronfenbrenner var 

kritisk till det mesta av samtidens utvecklingspsykologi och menade att barn tillhörde många 

olika miljöer samtidigt, såsom hemmet, familjen, skolan, kompisar i och utanför skolan, 

grannar, föräldrars vänner samt ett bostadsområde. Bronfenbrenner menade därför att vi inte 
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kan skapa ett tillförlitligt intryck av barnets utveckling om vi observerar det i situationer 

lösryckta från sina större sammanhang. Bronfenbrenner poängterade vikten av att inte enbart 

studera barnet i förhållande till dennes olika miljöer utan att även se miljöernas förhållanden 

till varandra (Imsen, 2000). Vi menar att Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori 

kan hjälpa oss att synliggöra hinder för samverkan på de olika systemnivåerna samt hur de olika 

systemnivåerna påverkar varandra. Genom detta kan vi få ett helhetsperspektiv på samverkan 

kring barn som far illa.  

 

Den utvecklingsekologiska systemteorin använde även James Garbarino då han studerade barn 

som far illa av att växa upp i fattiga bostadsområden, barn som varit vittne till våld och barn 

som varit utsatt för våld inom familjen. Enligt Andersson (2002) menar Garbarino i boken 

Children in danger att problem kan skapas i interaktionen inom en miljö men även mellan 

miljöer samt i interaktionen med det omgivande samhället (Andersson, 2002). I boken beskrivs 

exempel på hur förskola och stödverksamheter kan bidra till förändringar för barn som far illa. 

Garbarino menar att den utvecklingsekologiska teorin bidrar till ett helhetsperspektiv när det 

handlar om att försöka minska de sociala problemens konsekvenser för barn och familjer (ibid.). 

Garbarinos koppling av teorin till barn som far illa motiverar varför den är relevant att använda 

för vår studie. 

 

Den utvecklingsekologiska teorin består av fyra analysnivåer som inte ligger hierarkiskt över 

varandra utan omsluter varandra, de fyra analysnivåerna är mikro-, meso-, exo- och makronivå.  

(Andersson, 2002). Den utvecklingsekologiska modellen illustreras med hjälp av koncentriska 

cirklar där mitten visar individen i sina närmiljöer. Se figur 1. 
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Figur 1: Bronfenbrenners ekologiska miljömodell (Meeuwisse & Swärd, 2002).   

 

6.1.1 Mikronivå 
På mikronivån finns interaktionen mellan barnet och dess närmiljöer, så som familjen och 

skolan (Andersson, 2002). Mikronivån består av miljöer som individen har en direkt relation 

till. Dessa kan för ett barn vara familj, skola, grannar och kamrater. De olika komponenterna 

utgör ett nätverk av direkta relationer till barnet och en analys på mikronivå kan exempelvis 

vara att analysera skolan som närmiljö (Imsen, 2002). 

 

6.1.2 Mesonivå 
På mesonivån finns interaktionen mellan närmiljöerna. Att studera på mesonivå innebär att se 

hur en situation inverkar på en annan. När ett barn börjar i förskolan påverkar det hemmet då 

en till vårdnadshavare kan börja arbeta. Familjen får bättre ekonomi som exempelvis kan bidra 

till ett nytt hem. Vi kan även studera på mesonivå inom förskolan om vi studerar hur en situation 

påverkar barnet i en annan (Imsen, 2000). 

 

6.1.3 Exonivå 
På exonivån integrerar sådant som ligger utanför barnets direkta vardagsverklighet så som 

föräldrarnas arbetsplats, förskolans organisation och kommunala resurser (Andersson, 2002). 

Exosystemet är formella eller informella samhällsinstitutioner som på lokal samhällsnivå direkt 
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eller indirekt påverkar individer. Hur förskolans organisation fungerar genom exempelvis hög 

personalomsättning eller på vilket sätt kommunen prioriterar förskolan påverkar i sin tur barnets 

situation (Imsen, 2000).  

 

6.1.4 Makronivå 
Slutligen samspelar allt detta med samhällsförhållanden, värderingar och normer på nationell 

nivå, också kallad makronivå (Andersson, 2002). Makrosystem är överbyggnader av 

institutioner på samhällsnivå, såsom det ekonomiska systemet, social- och hälsovård, 

utbildningssystemet och rättsväsendet där de underliggande nivåerna ger direkta uttryck för 

dessa (Imsen, 2000). Förskolan ska exempelvis främja gemensamma värden och ideologier 

genom att följa styrdokument framtagna av folkvalda statsmän. Den ekonomiska politiken på 

makronivå påverkar också förmåner i samhället genom antal förskoleplatser i kommunen och 

antalet barn per vuxen i förskolan. Dessa förordningar på makronivå påverkar varje barn på 

mikronivå (Imsen, 2000).   

 

7. Resultat 
I detta kapitel presenteras resultatet av intervjuerna som genomförts med socialsekreterare om 

deras uppfattningar om samverkan och sekretess samt deras beskrivningar av arbetet med 

orosanmälningar. Resultaten har delats in i de teman som framkom i databearbetningen. 

Socialsekreterare benämns i resultatet som S1 till S5. I de delar av intervjuerna som presenteras 

nedan har överflödiga ord eller meningar tagits bort utan att ändra innehållet. När ett ord eller 

en mening skrivs i parantes, exempelvis (vårdnadshavare) är det för att förtydliga vad eller vem 

informanten uttalar sig om. Vid citat som innehåller årtal har detta ersatts med X för att behålla 

anonymiteten för informanten.  

 

7.1 Socialtjänstens arbete med barn som far illa 
Fyra av de intervjuade socialsekreterarna arbetar i mottagningsgruppen, vilket innebär att de tar 

emot de orosanmälningar som kommer in. En av socialsekreterarna arbetar med utredningar. 

Samtliga socialsekreterare beskriver hur ärendegången ser ut när socialtjänsten tar emot en 

orosanmälan från förskolan, nedan beskrivs sammanfattande hur denna ärendegång går till. 

Därefter lyfts även socialsekreterares förväntningar på förskolepersonal samt vilka 

förväntningar de tror finns på socialtjänsten. 
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7.1.1 Ärendegång hos socialtjänst vid orosanmälningar  
När en orosanmälan kommer in till socialtjänsten registreras den i systemet. Därefter görs en 

skyddsbedömning för att se om det finns ett akut skyddsbehov eller inte. Detta görs samma dag 

som anmälan kommit in och framkommer det att ett akut skyddsbehov finns, till exempel i 

frågan om våld eller andra allvarliga uppgifter så inleds en utredning direkt. En 

socialsekreterare beskrev att förskolepersonal inte ska vara rädda för att ställa öppna frågor till 

ett barn om det berättar om våld, för att göra en orosanmälan mer tydlig. 

 
S2: Försök prata lite mer (med barnen), du berättade förut att pappa slår dig, kan du berätta något 
mer om det? Försöka med öppna frågor, har det hänt tidigare eller har det hänt flera gånger? Och 
hur slog han dig, vad hade hänt innan? Blev du ledsen? […] Det är stor skillnad om ett barn blir 
slagen varje dag eller om det har varit bråkigt hemma, med syskon och pappa kommer och 
separerar syskon och viftar lite och ”nu slog du mig.” 
 

Finns inte ett akut skyddsbehov görs en förhandsbedömning inom två veckor där 

socialsekreterare träffar vårdnadshavare och barnet och pratar om den oro som kommit in. I ett 

förhandsbedömningsskede ska det räcka med innehållet i en anmälan och eventuell tidigare 

kännedom om familjen för att bedöma om en utredning ska inledas eller inte, men socialtjänsten 

kan även ta kontakt med vårdnadshavare och anmälare för att förtydliga de uppgifter som 

lämnats i orosanmälan. Om en utredning inleds kan fler kontakter tas, så som förskola, skola 

och BVC, för att få ytterligare uppgifter om barnets situation, detta sker oftast med 

vårdnadshavares samtycke men kan även göras utan om socialsekreterare kan motivera varför 

kontakter tas.  

 
S3: Och har vi inte samtycke måste man ha en grund för att man gör det man gör. Man måste 
motivera sitt beslut.  
 
S5: Är det oro om våld och det är vårdnadshavare som är misstänkta och de är sammanboende, 
då kan vi inte ta kontakt med vårdnadshavare. Är vårdnadshavare skilda och det är en som 
utsätter barnet, då kan vi ta kontakt med den andra vårdnadshavaren, för då är det ju oro kring 
den ena vårdnadshavaren och inte den andra, så då kan vi ta kontakt med den andra och informera 
och uppmana till skydd för barnet. 
 

En förhandsbedömning inom socialtjänsten innefattar att träffa vårdnadshavare. Socialtjänsten 

erbjuder då ett möte men det är inte tvingande. Vårdnadshavare kan alltså tacka nej till ett möte 

med socialtjänsten. När vårdnadshavare väljer att inte komma kan socialtjänsten göra en ny 

bedömning om de ska inleda en utredning på grund av att de inte vill delta i ett möte. När 

socialtjänst träffar vårdnadshavare så informerar socialtjänsten om att samhället har reagerat 

och att det finns en oro kring barnet och de erbjuder att hjälpa familjen. De samtalar om vilken 
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typ av oro som har kommit in, om det finns någon förklaring, om det finns stöd och hjälp från 

annat håll för att sedan fatta beslut om en utredning ska inledas. Vårdnadshavare kan även i 

detta skede välja att tacka nej till hjälp från socialtjänsten.  

 
S2: Vårt arbete bygger till 95% på frivillighet […] och sedan gäller det att familjen vill ta emot 
stöd och hjälp. Och vill de inte det, så är steget jättelångt innan man omhändertar ett barn med 
tvång […] det får vara ganska illa och vi kan inte göra någonting. 

 

Tre av socialsekreterarna uttrycker att det inte kommer lika många orosanmälningar från 

förskolan som från skolan. Två av socialsekreterarna uttrycker att de anmälningar som kommer 

från förskolan ofta handlar om allvarliga uppgifter, så som våld.  

 
S1: Majoriteten av de orosanmälningar från skola och förskola är uppgifter om våld, det är barn 
som själva har berättat att de blivit utsatta för våld eller att man har uppmärksammat att de har 
någon skada som inte går ihop med beskrivningen. 
 

S2: Det är inte jättemånga orosanmälningar från förskolan och när vi får någon är det ganska 
allvarligt. 

 

S5: Nästan för få, skolan är ju bra på att anmäla, förskolorna lite mindre bra tyvärr. […] ibland 
är min känsla att man väntar lite för mycket. Man går in med pedagogiska åtgärder, man pratar 
med föräldrar och med barnet, man försöker lite till och lite till och sen får vi in en anmälan, och 
då har det gått ganska långt. Vi skulle vilja ha det mycket tidigare, och det visar även forskning 
att ju tidigare man sätter in insatser […] desto större möjlighet finns det att vända det. 
 

7.1.2 Socialsekreterares förväntningar på förskolepersonal 
Det som framkommer i socialsekreterarnas svar angående förväntningar på förskolepersonal är 

att de ska vara medvetna om och uppfylla sin anmälningsplikt samt att förskolepersonal ska 

våga se om ett barn upplevs fara illa. De beskriver även att de förväntar sig att förskolepersonal 

ska våga ringa och rådfråga socialtjänsten i frågor som rör eventuella misstankar eller oro för 

ett barn.  

 
S1:  Jag tänker att förväntningen är att ni (förskolepersonal) ska se värdet i att det är ni som ser 
barnet, alltså vi har inga egna personer som är ute och ser barn som eventuellt far illa. 

 
S3: Att man fångar upp barnet […] om ett barn far illa, att man ser det […] att man inte är rädd. 
 
S5: Att de uppfyller sin anmälningsplikt […] något annat förutsätter jag egentligen inte. 
 

En annan förväntning socialsekreterare har på förskolepersonal är att även om det känns jobbigt 

att anmäla sin oro, ska de agera professionellt och sätta barnet i fokus.  
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S1: Man måste liksom plocka bort samarbetet med föräldrar […] plocka bort hur blir det här för 
mig själv […] välja att se hur blir det här för barnet. 
 
S2: Jag förväntar mig att de ska ta hand om barnen på ett bra och pedagogiskt sätt utifrån sin 
yrkesroll, men där ingår även det här som kan kännas väldigt obekvämt med orosanmälningar. 
 

Socialsekreterarna beskriver även en förväntan om att förskolan ska anmäla flera gånger om 

oron kvarstår.   

 
S4: Blir det ingen förbättring, anmäl igen. Blir det en ny situation, anmäl igen. 
 
S4: Det kan ju vara så att vi behöver träffa en familj flera, flera gånger för att kunna motivera dem 
att ta emot nåt sorts stöd. 
 

S5: Bara för att ni lämnar en anmälan och vi inte inleder utredning, så betyder det inte att ingen 
oro från vår sida finns. Och där måste ni anmäla igen, och igen och igen. Därför att om vi träffar 
barnet och föräldrar för en förhandsbedömning i en halvtimme, 45 minuter, det kan ju, både kreti 
och pleti kan ju hålla ihop sig under den tiden. Men får vi då vid femte, sjätte anmälan, kanske vi 
ser att något inte stämmer, det här är inte okej. Då kanske vi inleder (utredning), då kanske det 
börjar spricka i fogarna och korthuset rasar. Och vi kan gå in med insatser. 
 

7.1.3 Förväntningar på socialtjänsten 
Samtliga socialsekreterare beskriver att det finns en hög förväntan på dem från samhället när 

det handlar om deras möjligheter till insatser gällande barn som misstänks fara illa. 

 
S1: Alltså det som vi ofta stöter på är ju den här att ”det inte händer någonting, alltså att vi gör 
anmälan på anmälan men det här barnet lever fortfarande på det här sättet”. Så jag tror att 
förväntningarna på socialtjänsten är ganska höga. […] Vi kan i en utredning skriva att det här är 
jättebekymmersamt och nästa gång det kommer in en typ av den här anmälan så kanske vi 
behöver agera. Men just nu vill inte föräldrarna ha hjälp och jag tror att förväntningen där är att 
vi kan göra mer. 
 
S3: Ibland kan det vara att det varit aktuellt flera gånger, men de (vårdnadshavare) vill inte, det 
händer ingenting och då måste vi avsluta det. Även när vi försöker motivera och att man 
säkerställer barnens säkerhet främst, men ibland finns det inte mycket att gå på. 
 
S4: Att vi ska lösa allt. Det är så här att ”vi anmäler och anmäler och det händer ingenting” Och 
så kan det ju vara, den frustrationen har ju vi också. Så där är det ju bra att vi får gå ut och 
informera om vad vi kan göra och vad vi inte kan göra […] hur vårt arbete kan se ut. Jag tror det 
är många som förväntar sig att har man anmält då kommer det hända någonting, och så är det ju 
tyvärr väldigt sällan att det händer någonting, beroende på vad det är.  

 
7.2 Samverkan 
Samtliga socialsekreterare menar att själva syftet med samverkan med förskolan är att nå fram 

till fler barn som far illa.  
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7.2.1 Hinder för samverkan 
Fyra av fem socialsekreterare önskar ett bättre samarbete med förskolan men menar att brist på 

tid, resurser och hård arbetsbelastning för både socialtjänsten och förskola kan vara orsaken till 

att samverkan inte prioriteras.  
 

S2: Vi i mottagningen brukar informera om anmälningsskyldigheter och så utåt till skolor, 
förskolor, BVC, tandvård […] sedan skulle vi behöva göra det oftare, men det finns ju otroligt 
många förskolor, så det finns nog många som inte fått information […] vi skulle vilja lägga upp 
det på ett sådant sätt att det blir mer rullande. 
 
S3: Jag skulle tycka det vore bra om man hade en förskollärare som var samordnare och hade 
koll på båda verksamheter […] som kunde gå ut och ha information och samverkansmöten […] 
då glöms det inte bort heller. 
 
S5: Vi har ingen relation, jag skulle önska vi hade det […] jag skulle önska att vi hade 
regelbundna träffar […] där vi informerar eller nåt slags möte där vi tar upp ärenden anonymt 
[…] vi behöver ha ett samarbete, så att vi kortar vägarna, det är som sagt ni som ser barnen.  

 

Tre socialsekreterare uttrycker att de behöver bli bättre på att sprida information om sitt arbete 

till skola och förskola, då anmälaren ofta kan känna att socialtjänstens arbete inte bidrar med 

skillnad för barnet.   

 
S2: Jag kan tycka ibland, att vi misslyckats med vår information om hur viktigt det är med 
orosanmälningarna […] ibland kan det hända att vi får samtal från förskolepersonal som kan 
prata om ett barn anonymt och berättar om en situation […] då kan vi tycka att det här är 
jätteallvarligt och uppmanar dem att göra en orosanmälan skriftligt […] men det kommer ingen. 
 
S5: Här behöver vi bli bättre på att sprida information till er. Att det är så här vi jobbar och vi 
behöver den här informationen från er. Ni får vara den här tjatmostern som säger, vi är oroliga. Vi 
är fortfarande oroliga! Vi är fortfarande oroliga! Vi är oroliga igen för det här barnet.  
 
S1: Alltså vi, det ska vara en del av vårt arbete, tyvärr prioriteras det bort vilket är dumt. 

 

En annan svårighet i samverkan är enligt tre socialsekreterare att förskolepersonal kan känna 

rädsla inför att prata med socialtjänsten då de är rädda för att försvåra eller försämra förhållandet 

till vårdnadshavare.  
 

S4: En svårighet kan vara att (förskole)personal är lite rädd för att prata med oss […] att de 
behöver en allians med föräldrarna och är det så att de (förskolepersonal) pratar med oss så är de 
rädda att det ska brytas. Så det har vi sett mycket, att det blir som om de inte riktigt törs stå för 
saker.  
 
S5: Det upplevs som väldigt laddat att göra en anmälan och man är rädd för att förlora alliansen 
med föräldrarna.  
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En socialsekreterare anser att deras verksamhet har en fungerande relation med förskolan, då 

kollegor som arbetar med våld i nära relationer har haft all förskolepersonal på utbildning där 

de pratat om våld och liknande. De har även schemalagda träffar med förskolor där de 

informerar om vad som händer när en orosanmälan kommer in.  

 
S4: När vi fick en mottagning, jag tror det var år (XXXX) så började vi fundera på hur vi kan 
visa oss i samhället och för att ta bort stigman och så. Det var så det började, att vi ville nå ut till 
olika myndigheter och skolor och så […] för att skapa en bättre relation.  

 
Socialsekreteraren beskriver också att syftet med deras arbete utåt är att skapa en bättre allians 

med förskolan då det blir enklare för förskolepersonal att ta kontakt med socialtjänsten.  

 

7.2.2 Möjligheter med samverkan 
Det framkommer att socialsekreterarna är överens om vikten av en god samverkan med 

förskolan i frågan kring orosanmälningar om barn som far illa. Samtliga socialsekreterare 

poängterar att förskolan har en viktig roll när det gäller kunskap om barnet och information 

kring barnets situation. En socialsekreterare beskriver att förskolan fungerar som ett viktigt 

skydd för barn. Två socialsekreterare beskriver hur det förebyggande arbetet kan bidra till bättre 

samverkan, så som regelbundna möten där socialtjänsten kan informera om vad som händer när 

en orosanmälan kommer in, vilka möjligheter de har att göra insatser och informera om hur 

deras arbete ser ut och information gällande anmälningsskyldigheten. Flera av 

socialsekreterarna påpekar att anmälningsfrekvensen ökat i närtid då de varit ute på förskolorna 

och träffat personalen.  
 

S1: Jag märker ju bara när vi är ute och informerar att man hör av sig mer från den 
förskolan i närtid. […] det är ju såklart att det här ”face to face” att man vet vem som 
sitter på andra sidan telefonen och tar emot min oro, det är säkert något man skulle 
kunna jobba vidare med och bygga på förtroendet tror jag. […] Men jag skulle nog önska 
att det fanns mer sådana forum där man faktiskt kan prata om, ja men där vi kan finnas 
mer tillgängliga på något sätt. 
 

7.3 Sekretess 
Förskolan har anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa och 

alla socialsekreterare har intervjuats om sekretessens hinder eller möjligheter för att stödja 

barnet. 
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7.3.1 Hinder med sekretess 
Samtliga socialsekreterare ser sekretessen som svår i samverkan med förskolan gällande barn 

som far illa.  
 

S1: Det är intressant utifrån det här perspektivet att förskolan är anmälare till oss och har 
skyldighet att lämna information till oss men att vi i stort inte kan lämna ut […] vi kan lämna ut 
om vi inlett en utredning eller inte. 

 
S4: Hinder är väl att man inte alltid får prata öppet, vilket kan vara bra (att få prata öppet) ibland 
för att ju mer förskolan vet om barnets situation desto mer kan ju dom också vara uppmärksamma 
och hjälpa till. Men om vårdnadshavare inte ger oss sitt samtycke så får vi ju inte, det blir liksom 
en envägskommunikation.   
 
S5: Jag vet inte om jag ser några fördelar med det. För sekretessen ställer nästan bara till det, 
därför att jag inte får lämna ut någon information till förskolan alls överhuvudtaget. Jag kan bara 
ta emot information […] och där blir det en krock i samarbetet, det blir lite som en dålig relation. 
Jag förväntar mig att ni finns där för mig, men ni får ingenting tillbaka.  
 

Även om sekretessen ses som en svårighet i samverkan med förskolan menar flertalet 

socialsekreterare att det går att lösa genom att be om samtycke från vårdnadshavare. Vi undrade 

om det var något socialsekreterarna hade som vana att fråga vårdnadshavare om. En 

socialsekreterare anser att de har ett bra samarbete med förskolan i kommunen och svarade att 

de alltid bad vårdnadshavare om samtycke för att delge viss information och för att föra en 

dialog med förskolan. Fyra socialsekreterare anser att de inte har någon relation med förskolan 

och sa att de inte heller hade som vana att fråga om samtycke att delge information med 

förskolan. 
 

S5:  Nej inte per definition, om det är så att vi gör en bedömning av att det finns ett behov av 
det, så gör vi självklart det, men inte per automatik. Det gör vi inte.  

 

De tre andra socialsekreterarna svarade på liknande sätt, att de inte har som vana att fråga 

vårdnadshavare om samtycke men att de i vissa situationer kunde göra det om de ansåg att det 

hade betydelse för familjen. 
 

S2: Vi kan delge information till förskolan, vi kan fråga (vårdnadshavare) så här om vi får en 
orosanmälan […] och kommer fram till att vi inte kommer inleda en utredning, så kan vi se att 
förskolan har funderingar, de har en oro, att vi kan förmedla det här jobbiga när vi inte inleder 
en utredning, får vi tala om varför? Det kan ju förklara en del. Det kan ju göra att oron släpper.  

 

Värt att notera är ändå att alla socialsekreterare ser sekretessen som nödvändig för att försäkra 

varje familjs integritet. 
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S2: […] jag går inte med på att sitta och prata om en familj, även om jag skulle kunna göra det. 
[…] det skulle inte kännas okej även om jag inte hade sekretessen att tänka på.  
 
S5: […] även om vi har det mandatet, att det är fria kort, så är man ändå sparsam med 
information, vi lämnar bara den informationen som rör skolbiten.  
 

7.3.2 Möjligheter med sekretess 
Fyra av fem socialsekreterare ser få möjligheter med sekretessen i samverkan med förskolan. 

En socialsekreterare menar dock att sekretessen inte utgör ett hinder. Samtliga socialsekreterare 

menar att samtycke bidrar till att socialtjänsten i högre grad kan involvera förskolan i arbetet 

och ser samtycket som en möjlighet för samverkan.   
 
S2: Så länge man har ett samtycke så funkar det jättebra, och jag tycker det är ganska viktigt, jag 
ser inte så stora hinder, men det kan ju vara så att någon familj inte vill att man ska prata med 
förskola eller skola och då kan det bli svårt också.  
 

7.4 Sammanfattning 
 
Resultatet visar att flera socialsekreterare beskriver att det kommer fler orosanmälningar från 

skolan än från förskolan. En socialsekreterare menar att förskolan ibland arbetar lite för länge 

med pedagogiska åtgärder innan de skriver en orosanmälan. Tre socialsekreterare menar att när 

en orosanmälan kommer från förskolan brukar oron vara ganska stor. Två socialsekreterare 

beskriver också att orosanmälningarna kan var lite otydliga ibland om vilken oro som finns och 

att det finns en önskan om att förskolepersonal ska våga prata med barn och ställa öppna frågor 

om barnet berättar om våld. I en orosanmälan bör det tydligt framgå vad oron handlar om för 

att socialsekreterare lättare ska kunna avgöra om det finns ett skyddsbehov, för att göra en 

förhandsbedömning och om en utredning ska inledas.     

 

Socialtjänsten kan erbjuda vårdnadshavare ett möte och de kan även erbjuda familjen hjälp och 

stöd, men deras arbete bygger till stor del på frivillighet där vårdnadshavare har möjlighet att 

tacka nej. Samtliga socialsekreterare förväntar sig att förskolepersonal ska lämna en 

orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa och två socialsekreterare påpekar att om oron 

kvarstår så ska förskolepersonal anmäla igen. Samtliga socialsekreterare beskriver en 

medvetenhet om samhällets höga förväntningar på dem och att även de kan känna frustration 

när deras erbjudan om stöd inte tas emot.  
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Samtliga socialsekreterare ser ett högt värde i att samverka med förskolan då det skulle bidra 

till att nå fram till fler barn som far illa. Fyra av fem socialsekreterare önskar ett bättre samarbete 

med förskolan men menar att brist på resurser och hård arbetsbelastning inom båda 

verksamheterna sätter stopp för det. Samtliga socialsekreterare ser sin sekretess som 

problematisk i samarbete med förskolan kring en familj men berättar att de kan delge 

information om de har vårdnadshavares samtycke, dock är det bara en socialsekreterare som 

säger att de har som vana att fråga om samtycke att delge förskolan information. Samtliga 

socialsekreterare ser också sekretessen som nödvändig för att försäkra varje familjs integritet 

och menar att den inte behöver vara ett hinder för ett allmänt samarbete kring frågor som rör 

barn som far illa.    

 

8. Resultatanalys 
I detta avsnitt kommer Bronfenbrenners utvecklingsekologiska systemteori användas för att 

analysera hur olika system påverkar möjligheten att nå fram till fler barn som far illa. 

Bronfenbrenner menade att barnets olika miljöer och deras förhållanden till varandra påverkade 

barnet (Imsen, 2000). Analysen utgår från socialsekreterares perspektiv i frågan om barn som 

far illa och på vilket sätt interaktionen i och mellan barnets miljöer påverkas av olika system. 

 

8.1 Samverkan 
 
I studiens resultat framgår det att orosanmälningar från förskolan är mindre vanligt än från 

skolan och socialsekreterare framhäver vikten av att förskolepersonal ska vara medvetna om 

sin anmälningsskyldighet vid misstanke om att ett barn far illa. Socialsekreterarna uppmanar 

också förskolepersonal att agera professionellt i sin yrkesroll genom att sätta barnet i fokus och 

att inte tänka på ”hur blir det här för mig” eller ”hur påverkar detta min relation till 

vårdnadshavare”. Med fokus på förskolepersonals utbildning menar vi att en analys på 

makronivå kan visa brister i kunskapen kring anmälningsskyldigheten då orosanmälningar från 

förskolan är mindre vanligt än från skolan. Genom en medvetenhet om vår 

anmälningsskyldighet menar vi förskollärarutbildningen som utformas på makronivå påverkar 

barnets möjligheter till skydd och stöd på mikronivå.  

 

I vår studie beskriver fyra av fem socialsekreterare brist på tid, resurser och hård 

arbetsbelastning för både socialtjänst och förskola som orsak till att samverkan inte prioriteras. 

En socialsekreterare menar att de har en fungerande relation till förskolan då de medvetet har 
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arbetat utåt med information genom schemalagda träffar. Detta visar på olikheter i den lokala 

samverkan och vår tolkning är att kommunens prioriteringar inom förskola och socialtjänst på 

exonivå påverkar barnet på mikronivå. På exonivå analyseras det som sker utanför barnets 

direkta vardagsverklighet men som ändå indirekt eller direkt påverkar barnet (Imsen, 2000). Vi 

menar att en ökning av resurser på exonivå kan förbättra barnets möjligheter till skydd och stöd 

på mikronivå.  

 

Socialsekreterarna i vår studie beskriver att interaktionen mellan förskolepersonal och 

vårdnadshavare kan vara problematisk då förskolepersonal i vissa fall är rädda för att försvåra 

eller för att förlora relationen till vårdnadshavare. Socialsekreterarna menade dock att 

förskolepersonal behöver agera utifrån sin yrkesprofession, där de informerar vårdnadshavare 

om sin anmälningsskyldighet och varför de är oroliga för barnet. Vi ser förskolepersonal och 

vårdnadshavare som två olika närmiljöer till barnet, därför kan deras relation analyserar på 

mesonivå, vilket Imsen (2000) beskriver som samspelet mellan barnets olika närmiljöer, där det 

som sker i en miljö har inverkan på en annan. När förskolepersonal väljer att se bortom 

relationen med vårdnadshavare i förmån för barnets behov påverkas samspelet mellan dessa 

närmiljöer och barnets situation påverkas i sin tur på mikronivå.  

 

Samtliga socialsekreterare beskriver en förväntan på att förskolepersonal ska anmäla vid 

misstanke om att ett barn far illa. Det finns också förväntningar på förskolepersonal att de ska 

våga se barnet och att våga ställa öppna frågor om ett barn berättar om våld. Om barnets 

situation inte förbättrades efter en orosanmälan menade socialsekreterarna att 

förskolepersonalen borde anmäla igen. Vi menar att barnets relation till förskolepersonal kan 

analyseras på mikronivå då denna systemnivå innefattar personer som barnet har en direkt 

relation till (jmf. Imsen, 2000). Vi menar att förskolepersonal är en av de som har möjlighet att 

förändra ett barns situation genom att våga se om ett barn far illa och fortsätta anmäla vid 

kvarstående oro.  

 

8.2 Sekretess 
Socialsekreterare i vår studie beskriver sekretesslagen som ett hinder i relationen mellan 

förskolan och socialtjänsten och benämns i två intervjuer som ett dåligt förhållande där en part 

ger och den andra parten enbart tar. När vi analyserar sekretess på makronivå menar vi att 

lagstiftningen kring sekretess påverkar möjligheterna för samverkan mellan förskola och 

socialtjänst, då lagstiftningen om anmälningsplikt bidrar till att förskola kan bryta sin sekretess 
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för att delge information till socialtjänst. Enligt Imsen (200) är makrosystemet överbyggnader 

av institutioner på samhällsnivå såsom utbildningssystemet och rättsväsendet och 

sekretesslagen är framtagen på makronivå. Vi menar att de lagstiftningar som tas fram på 

makronivå påverkar barnet på mikronivå genom att samverkan kring barn som far illa försvåras 

av sekretesslagen. 

 

Socialsekreterarna beskriver att sekretessen kan delvis upphävas genom vårdnadshavares 

samtycke till att delge förskolan information. Detta kan vi analysera på exonivå då det sker 

utanför barnets direkta vardagsverklighet men som ändå indirekt eller direkt påverkar barnet 

(jmf. Imsen, 2000). Vi menar att samtycket kan förenkla samverkan mellan socialtjänst och 

förskola och att detta i sin tur påverkar barnets möjlighet till stöd på mikronivå.  

 

Avslutningsvis menar samtliga socialsekreterare i vår studie att samverkan behövs och önskade 

ett mer kontinuerligt samarbete med förskolan för att nå fram till fler barn som far illa. De 

poängterar att sekretesslagen inte behöver vara ett hinder för att samverka med förskolan om 

övergripande frågor. Vi menar att en övergripande samverkan kan bidra till ökad kunskap om 

socialtjänstens arbete med barn som far illa. Den övergripande samverkan kan därmed skapa 

bättre förutsättningar på varje systemnivå för att se och upptäcka barn som far illa och ge dem 

det stöd som samhället är skyldiga att ge.  

 

9. Diskussion 
I detta avsnitt diskuteras resultatet i relation till styrdokument, tidigare forskning och bakgrund. 

Därefter diskuteras den valda metoden där styrkor och svagheter lyfts fram.  

 

9.1 Resultatdiskussion 
Studiens syfte var att öka kunskapen om socialsekreterares syn på samverkan med förskolan. 

Ett mål med studien var att synliggöra hur socialtjänstens arbete med förskolebarn som far illa 

eller riskerar att fara illa kan se ut för att på så sätt bidra till en ökad kunskap om och förståelse 

för socialtjänstens arbete hos förskolepersonal vid orosanmälningar. Resultatdiskussionen har 

delats upp i kategorierna Socialtjänstens arbete med barn som far illa, Samverkan och 

Sekretess. Centrala delar i studiens resultat kommer lyftas och diskuteras i relation till 

styrdokument, tidigare forskning och bakgrund.  
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9.1.1 Socialtjänstens arbete med barn som far illa 
I vårt resultat framkommer att socialsekreterarna beskriver höga förväntningar på deras arbete 

och möjligheter till insatser. Utifrån detta kan man göra en jämförelse med Englund (2017) som 

visar att lärare har en negativ bild av socialtjänsten som organisation, ofta på grund av att den 

färgats av media eller en historisk kontext. I vår studie beskriver flera socialsekreterare att de 

ofta får höra saker som ”det händer ingenting” och att förskollärares förväntningar är att 

socialtjänsten kan göra mer än vad de kan. Detta kan ses i likhet med Münger och Markströms 

(2019) studie där de beskriver att socialsekreterarna framhöll att skolan ofta legitimerar beslut 

om att inte anmäla med att ”socialtjänsten gör ingenting i alla fall”. En förklaring till detta kan 

vara det som framkommer i vårt resultat, det vill säga att socialtjänsten misslyckats med att 

sprida information kring deras ärendegång och att deras arbete bygger på frivillighet från 

vårdnadshavare.  

 

Markström och Münger (2017) framhåller att förskollärarna i studien uttrycker att relationen 

mellan socialtjänst och förskola ses som problematisk och att motvilligheten att anmäla beror 

på tidigare negativa erfarenheter i samarbetet med socialtjänsten. Förskollärarna i studien 

uttrycker att det finns en envägskommunikation då socialtjänsten ställer frågor men inte ger 

någon återkoppling på hur förskollärarna kan arbeta vidare för att stödja barnet i förskolan. I 

vårt resultat framgår att socialsekreterarna är medvetna om att envägskommunikationen 

påverkar relationen men att sekretessbestämmelser begränsar möjligheten till återkoppling om 

inte samtycke finns. Vi tänker att envägskommunikationen är problematisk då förskolepersonal 

genom mer återkoppling från socialtjänsten kan få möjligheter att stödja barnet bättre i 

förskolan. Detta framkom även i vår resultatanalys då lagstiftningar som tas fram på makronivå 

påverkar barnets möjligheter till stöd på mikronivå.   

 

9.1.2 Samverkan 
I vårt resultat kan vi visa på att socialsekreterarna är överens om vikten av ett gott samarbete 

med förskolan i frågan kring orosanmälningar om barn som far illa. Samtliga socialsekreterare 

poängterar att förskolan har en viktig roll när det gäller kunskap om barnet och information 

kring barnets situation. Socialsekreteraren beskriver också att deras syfte med arbetet utåt är att 

skapa en bättre allians med förskolan då det blir enklare för förskolepersonal att ta kontakt med 

socialtjänsten. Samtliga socialsekreterare menar att själva syftet med samverkan med förskolan 

är att nå fram till fler barn som far illa.  
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Backlund, Wiklund och Östberg (2012) visar i sin studie att en nära socialtjänst som finns 

tillgänglig för råd och stöd till personal och familjer kan ha en avgörande betydelse för i vilken 

mån personalen känner tillit till att göra en anmälan. De visar å ena sidan att socialtjänsten ofta 

beskrivs som en otydlig myndighet där bedömningar och förhållningssätt kan variera mellan 

kommuner och handläggare, men de visar å andra sidan att de verksamheter som hade goda 

erfarenheter av socialtjänsten karakteriseras av närvarande socialsekreterare och ett 

förebyggande arbete, detta ledde till att de inte upplevde relationen till socialtjänsten som 

konfliktfylld eller problematisk (ibid.). Detta framkommer också i vårt resultat där flera 

socialsekreterare beskriver hur det förebyggande arbetet kan bidra till bättre samverkan, så som 

regelbundna möten där socialtjänsten kan informera om vad som händer när en orosanmälan 

kommer in, vilka möjligheter de har att göra insatser, informera om hur deras arbete ser ut samt 

information gällande anmälningsskyldigheten. Gemensamt för Backlund, Wiklund och Östberg 

(2012) och vårt resultat är vikten av ett förebyggande arbete och en övergripande samverkan 

för att öka tilliten till socialtjänstens arbete med barn som far illa.  

 

Socialtjänstlagen fastställer i 5 kap. 1 a § att socialnämnden i frågor som rör barn som far illa 

eller riskerar att fara illa ska samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs 

samt att nämnden aktivt ska verka för att samverkan kommer till stånd (SFS, 2001:453).  I 

resultatet framkommer att samtliga socialsekreterare ser ett högt värde i att samverka med 

förskolan då det skulle bidra till att nå fram till fler barn som far illa. Fyra av fem 

socialsekreterare önskar ett bättre samarbete med förskolan, men det som komplicerar det hela 

är att brist på resurser och hård arbetsbelastning inom båda verksamheter sätter stopp för det. 

Genom den historiska tillbakablicken har vi kunnat se hur barnsynen har förändrats i Sverige 

och att Sverige blev det första land i världen att införa ett totalförbud mot barnaga i hemmen år 

1979 (Bergenlöf, 2009). Detta var en bidragande faktor till att Sverige ratificerade FN:s 

barnkonvention år 1989 och förpliktade sig att följa den. Den 1 januari 2020 blir 

barnkonventionen lag i Sverige och kommer då stärka barns rättigheter och innebära att 

myndigheter måste se barn som rättighetsbärare (Unicef, 2018). Vi vill lyfta artikel 3 i 

barnkonventionen där det står att alla frågor som rör barn vare sig de vidtas av offentliga eller 

privata sociala välfärdsinstitutioner, domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande 

organ, ska barnets bästa komma i främsta rummet (Barnkonventionen, 2009). Med hänsyn till 

den nya lagstiftningen ser vi inte brist på resurser som en godtagbar ursäkt för att inte prioritera 

samverkan mellan förskola och socialtjänst. 
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Barnskyddsutredningen visar att många barn som misstänks fara illa inte anmäls, detta gäller 

särskilt förskolebarn där undersökningen visar att högst hälften av alla fall där barn misstänks 

fara illa anmäls. Barnskyddsutredningen bidrog till regeringens proposition (2012/13:10) som 

lyfter skälen till förslag på förändring i socialtjänstlagen, förändringen innebär att 

anmälningsskyldiga genast måste anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I vårt resultat kan vi visa att 

socialsekreterarna beskriver att orosanmälningar inte är lika vanligt från förskolan som från 

skolan. Ett intressant resultat som framhålls är att de anmälningar som kommer in från förskolan 

ofta handlar om våld och att det finns en stor oro hos förskolepersonal när en orosanmälan görs. 

En förklaring till detta kan vara det som framgår i vårt resultat där socialsekreterare beskriver 

att förskolepersonal kan känna rädsla för att försämra förhållandet till vårdnadshavare, i likhet 

med det som Edfelt (2019) lyfter fram som överidentifikation med föräldrar. En annan 

förklaring kan vara det som framhålls i vårt resultat där det beskrivs att förskolepersonal ofta 

väntar för länge med att lämna en orosanmälan till socialtjänst då de först försöker prata med 

vårdnadshavare och barnet och arbeta med pedagogiska åtgärder.  

Killén (2014) menar att barn och familjer i risk- och omsorgssviktsituationer kräver ett 

samarbete mellan olika instanser. En anmälningsplikt till socialnämnden gäller personal i 

förskolan som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (ibid.). Socialtjänstlagen 

fastställer i 14 kap. 1 § att myndigheter vars verksamheter berör barn och unga är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att 

ett barn far illa (SFS, 2001:453).  I vårt resultat framkommer att samtliga socialsekreterare 

förväntar sig att förskolepersonal ska lämna en orosanmälan vid misstanke om att ett barn far 

illa och ett viktigt resultat i vår studie är att socialsekreterarna påpekar att om oron kvarstår så 

ska förskolepersonal anmäla igen.  

9.1.3 Sekretess  
Flera socialsekreterare i vår studie ser sekretessen som problematisk i samarbete och samverkan 

med förskolan, vilket kan jämföras med Münger och Markström (2019) som i sitt resultat visar 

att en faktor som yrkesgrupperna fann speciellt svårt när det handlade om samverkan var frågan 

om sekretess, alla lärare i studien poängterade att det är viktigt att ta bort delar av sekretessen 

för att kunna hjälpa barnen. Även Germundsson (2011) visar att socialtjänstens sekretess, lagar 

och regler var de främsta orsakerna som enligt lärarna hindrade deras samverkan. 

Socialsekreterarna i vår studie poängterade att sekretessen hindrade samverkan genom att det 

blev en envägskommunikation, där socialtjänsten inte kunde återkoppla på det sätt som de 
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önskar. Angående återkoppling ser även Killén (2014) att det finns en känsla av besvikelse och 

frustration i förskolans relation med socialtjänsten. Förskolepersonalen har anmält men inte fått 

någon respons och detta kan bidra till att förskolan inte kan ge en tillräckligt bra omsorg.  

 

Offentlighets- och sekretesslagen fastställer i 12 kap. 2 § att sekretessen kan hävas helt eller 

delvis med vårdnadshavares samtycke (SFS, 2009:400). Ett intressant resultat som 

framkommer i vår studie är att även om sekretessen ses som en svårighet i samverkan med 

förskolan menar flertalet socialsekreterare att det går att lösa genom att be om samtycke från 

vårdnadshavare. Vi undrade om det var något socialsekreterarna hade som vana att fråga 

vårdnadshavare om. Socialsekreteraren som ansåg att de hade ett bra samarbete med förskolan 

i kommunen svarade att de alltid bad vårdnadshavare om samtycke för att delge viss 

information och för att föra en dialog med förskolan. Socialsekreteraren som ansåg att de inte 

hade någon relation med förskolan, sa att de inte heller hade som vana att fråga om samtycke 

att delge information med förskolan. Münger och Markström (2019) visar i sitt resultat att bara 

några få av deltagarna visste att vårdnadshavare kan ge sitt samtycke till att känslig information 

delas mellan yrkesgrupperna.  

 

Ett resultat i Englunds (2017) avhandling som frångår tidigare studier om samverkan är att 

lagstiftningen kring sekretessbestämmelser inte sågs som ett hinder mellan de olika 

professionerna. Fler verksamheter ansåg att lagstiftningen hade främjat 

samverkansutvecklingen mot de som menade att den hindrat densamma (Englund, 2017).   

Detta visade sig även i vår studie där socialsekreterarna beskriver sekretessen som nödvändig 

för att försäkra varje familjs integritet. En socialsekreterare i vår studie menar att sekretessen 

inte utgör ett hinder. Samtliga socialsekreterare menar att samtycke bidrar till att socialtjänsten 

i högre grad kan involvera förskolan i arbetet och ser samtycket som en möjlighet för 

samverkan. Det är förmodligen ingen överdrift att påstå att sekretesslagen på makronivå kan 

ses som problematisk för barnet mikronivå men att den inte behöver utgöra ett hinder för en 

övergripande samverkan.   

 

9.2 Metoddiskussion  
 
Den kvalitativa forskningsintervjuns styrka är att den möjliggör en inblick i informantens 

perspektiv och livsvärld. En vanlig kritik mot intervju som forskningsmetod är att det blir för 

få informanter för att kunna dra generaliserbara slutsatser (Kvale & Brinkman, 2014). I vår 
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studie deltog totalt fem socialsekreterare med sina perspektiv på ämnet och i resultatet har vi 

skrivit fram likheter och skillnader i deras svar. Syftet med vår studie var att få en ökad kunskap 

om socialsekreterares arbete och syn på samverkan och sekretess. Informanternas syn på 

samverkan och sekretess går inte att dra några generaliserbara slutsatser kring då dessa skiljer 

sig åt och skulle ytterligare socialsekreterare intervjuas skulle resultatet troligen se annorlunda 

ut. I vårt resultat kan vi dock dra generaliserbara slutsatser från informanternas beskrivningar 

av arbetsgången när en orosanmälan kommer in då detta grundas i lagstiftning.  

 

Genom halvstrukturerade intervjufrågor uppdelade i teman fick vi hjälp att fokusera på det 

valda undersökningsområdet. Vi följde vår intervjuguide noggrant genom att ställa samma 

frågor till alla informanter men med några olika följdfrågor beroende på vad informanten 

svarade. Under några intervjuer fick vi förtydliga frågor och berätta hur vi tänkte kring dem då 

informanterna inte förstod, vilket kan ha bidragit till att frågorna blev ledande. Kvale och 

Brinkman (2014) menar däremot att i en kvalitativ intervju behöver inte ledande frågor minska 

intervjuns reliabilitet men det kan påverka intervjupersonens svar under intervjun. I vårt fall 

handlade det inte om att frågan var ledande i formuleringen utan att informanten missförstod 

frågans syfte och sammanhang.  

 

Ljudinspelning av intervjuerna bidrog till att vi kunde koncentrera oss på ämnet i intervjuerna 

och en möjlighet att återvända till informanternas berättelser flera gånger för att minska risken 

att värdefull information går förlorad (jmf. Kvale & Brinkman, 2014). Kvale och Brinkman 

(2014) menar att det kan vara en fördel att två transkriberar varje intervju för att jämföra 

tolkningarna av innehållet. Vi transkriberade inte samtliga intervjuer utan två eller tre intervjuer 

var men vi ser en styrka i vårt arbete då båda närvarade vid alla intervjuer. Detta innebar att det 

blev lättare att förstå varje intervju och läsa den andras transkribering. I analysprocessen 

användes ett tematiskt angreppssätt. Redan i utformningen av studiens syfte och 

frågeställningar valde vi att fokusera på teman som ärendegång vid orosanmälningar, sekretess 

och samverkan. Vi ville lyfta socialsekreterares syn på hinder och möjligheter i dessa teman 

samt öka kunskapen om socialtjänstens arbete vid orosanmälningar. Detta kan ha bidragit till 

att annat som kom fram i intervjuerna inte presenteras i resultatet då vi ansåg att det inte hade 

relevans för studiens syfte och frågeställningar.  
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10. Slutsatser 
Syftet med studien var att få en ökad kunskap om socialsekreterares syn på samverkan och 

sekretess samt en inblick i hur socialtjänstens arbete vid orosanmälningar ser ut för att bidra till 

en ökad kunskap om och förståelse för socialtjänstens arbete hos förskolepersonal. I vårt resultat 

har vi kunnat visa på hur socialsekreterares arbetsgång vid orosanmälningar ser ut och vilka 

möjligheter de har att göra insatser. Det framkommer i resultatet att en stor del av socialtjänstens 

arbete bygger på frivillighet. En slutsats är att förskolepersonal måste fortsätta anmäla vid 

kvarstående misstanke om att ett barn far illa, för att socialtjänsten ska ha tillräckligt med 

underlag för att kunna göra en insats.  

 

Socialsekreterarna ser sekretessen som ett hinder i relationen till förskolan och de är medvetna 

om den envägskommunikation som uppstår då socialtjänsten samlar in information kring en 

orosanmälan. De ser dock sekretessen som nödvändig för att säkra familjers integritet och vill 

inte prata om en familjs situation bakom deras rygg. Socialsekreterarna önskar att samverka 

med förskolan om övergripande frågor som rör barn som far illa och ser då inte sekretess som 

ett hinder. Ytterligare en slutsats är att en övergripande samverkan mellan socialtjänst och 

förskola kan bidra till en ökad kunskap om och förståelse för vad som kan hända vid utredningar 

och insatser från socialtjänstens sida. Denna övergripande samverkan bidrar till att förskollärare 

kan känna en tillit till socialtjänsten och i större utsträckning vågar göra orosanmälningar. 

 

I vårt resultat framgår det att socialsekreterarna är överens om vikten av ett gott samarbete med 

förskolan med syftet att nå fram till fler barn som far illa, men att det inte prioriteras på grund 

av brist på tid, resurser och hård arbetsbelastning i båda verksamheterna. Det framkommer att 

det förebyggande arbetet kan bidra till bättre samverkan, så som regelbundna möten där 

socialtjänsten kan informera om vad som händer när en orosanmälan kommer in, vilka 

möjligheter de har att göra insatser, informera om hur deras arbete ser ut samt information 

gällande anmälningsskyldigheten. Avslutningsvis menar vi att då Barnkonventionen i januari 

2020 blir lag och ska likställas med andra svenska lagar bör detta bidra till att samverkan för 

barns bästa prioriteras i högre grad än vad det gör idag.  
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11. Förslag på vidare forskning 
 
Studiens kunskapsbidrag preciseras i våra slutsatser där vi menar att samverkan mellan förskola 

och socialtjänst om övergripande frågor kring barn som far illa, kan främja en ökad kunskap 

om och förståelse för varandras verksamheter. En övergripande samverkan kan således bidra 

med att stödja och upptäcka fler barn som far illa eller misstänks fara illa.  

 

För att få en djupare kunskap om på vilket sätt en övergripande samverkan mellan förskola och 

socialtjänst i frågor kring barn som far illa kan utformas behövs mer forskning. Det skulle vara 

intressant att inrikta sig på vilka övergripande frågor eller ämnen förskolepersonal och 

socialsekreterare ser som viktiga att diskutera i ett samverkansprojekt. Är det möjligt att skapa 

övningar om svåra samtal med vårdnadshavare kring oron om ett barn eller övningar om att 

intervjua ett barn som berättar om våld med öppna frågor? Vi tänker att detta ser olika ut på 

olika ställen men att forskning kring ämnet kan bidra till mer kunskap och exempel på hur 

socialtjänst och förskola kan påbörja ett samverkansprojekt. Forskning om ämnet skulle således 

vara betydelsefull för båda socialsekreterare och förskolepersonal. 
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Bilagor 
 
Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Information om en studie om socialsekreterares syn på samverkan 
med förskola i arbetet med barn som far illa 
 
Hej!  
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning som ingår i vårt examensarbete i 

förskollärarutbildningen på Högskolan Dalarna. Studien syftar till att öka kunskapen om 

socialsekreterares syn på samverkan med förskolan. Ett mål med studien är att synliggöra hur 

socialtjänstens arbete med förskolebarn som far illa eller riskerar att fara illa kan se ut för att på 

så sätt bidra till en ökad kunskap om och förståelse för socialtjänstens arbete hos 

förskolepersonal i samband med orosanmälningar.  

I undersökningen kommer deltagare ur sammanlagt fem olika kommuner att delta. Urvalen är 

tänkt att fokusera på socialsekreterare som arbetar med eller har arbetat med barn och unga. Att 

du tillfrågas beror på att vi tror att du har värdefulla tankar att bidra med till vår undersökning. 

 

Varje intervju kommer att ske individuellt och uppskattad tid för genomförande är ca 30 – 40 

minuter. Intervjuerna är tänkta att vara ett öppet samtal för att öka insikten i socialtjänstens 

arbete i frågan kring barn som far illa. Intervjuernas genomförande kommer diskuteras fram så 

att tid och plats passar informanten. Intervjuerna kommer att spelas in med ljudupptagning i en 

lösenordskyddad telefon och transkriberas och avkodas för att identiteter ska hållas 

konfidentiellt. Materialet som samlas in kommer förvaras på ett sådant sätt att utomstående inte 

har tillgång till det, genom lösenordskyddad dator. Efter att arbetet är avslutat och godkänt 

kommer det insamlade materialet att raderas eftersom det endast ska användas till denna 

undersökning.  

 

Undersökningen kommer att presenteras i form av en uppsats vid Högskolan Dalarna och efter 

godkännande publiceras på DivaPortal. Ditt deltagande i undersökningen är helt frivilligt. Du 

kan när som helst avbryta ditt deltagande utan närmare motivering. 

 

 

 

 



 

40 
 

Ytterligare upplysningar lämnas av nedanstående ansvariga. 

 

Ort & Datum: 

Falun 2019 11 15 

 

Studenter:  

Emma Hansell Kers, 0702647684, h16emmke@du.se  

Viktoria Jörgensen, 0702266041, h16vikjr@du.se  

 

Handledare:  

Veronica Semelius Granevald, vse@du.se  

 
  

mailto:h16emmke@du.se
mailto:h16vikjr@du.se
mailto:vse@du.se


 

41 
 

Bilaga 2 - Intervjufrågor  
 
Bakgrund 
Vilken utbildning har du? 
 
Hur länge har du arbetat inom denna verksamhet? 
 
Definitioner och ärendegång 
Hur vill du definiera barn som far illa? 
 
Vilka erfarenheter har du av att ta emot orosanmälningar från förskolan? 

- Hur går ärendegången till? 
- Vad händer när en orosanmälan kommer in?  
- Finns det en handlingsplan? Hur kan arbetet se ut? Vem kan involveras? 

Sekretess 
Hur definierar du sekretess? 
 
Vilka möjligheter eller hinder ser du på samverkan med förskolan avseende sekretessen? 
 
Socialtjänsten får dela information med förskolan om ni har vårdnadshavares samtycke. Är 
det något ni har som vana att fråga vårdnadshavare om?  

- Om ja, hur går det till?  

Hur kan återkopplingen till förskolan se ut?  
 
Vilken information tror du kan vara viktig för förskolan att få veta för att förskolan ska kunna 
arbeta för barnets bästa?  

- På vilket sätt kan sådan information överlämnas? 

Samverkan 
Vad finns det för fördelar med ett samarbete mellan förskola och socialtjänst? 
 
Vilka svårigheter kan finnas i samarbete mellan förskola och socialtjänst? 
 
Hur ser er verksamhets relation ut till förskolan?  

- Vad tror du det är som har påverkat att eran relation ser ut som den gör? 

Vilka förväntningar har du på förskolepersonal?  
- Vad tror du att förskolepersonal har för förväntningar på er som socialsekreterare?  

Om du fick välja själv i din roll som socialsekreterare, hur skulle ett samarbete mellan 
förskola och socialtjänst se ut? 
 
Vad upplever du vara syftet med samverkan med förskolan? 
 
Finns det någonting ni vill tillägga som inte kommit fram i intervjun? 
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