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Sammanfattning 

Vår studie har flera syften, dels att ge en bild av hur förskolepersonal upplever att 

kommunikationen i samverkan med socialtjänsten fungerar idag, och dels att undersöka hur 

förskolepersonal anser att samverkan med socialtjänsten bör bedrivas. Vi syftar även till att 

sammanställa vilka möjligheter och hinder som kan uppstå i samverkan mellan förskola och 

socialtjänst.  

 

Vår studie utgår från följande frågeställningar: Hur beskriver vår undersökta förskolepersonal 

att kommunikationen i samverkan mellan förskola och socialtjänst fungerar idag när ett barns 

hemsituation har blivit anmält? Hur beskriver vår undersökta förskolepersonal att samverkan 

mellan förskola och socialtjänst bör bedrivas när ett barns hemsituation har blivit anmält? Vad 

finns det för hinder och möjligheter i samverkan mellan förskola och socialtjänst som 

förskolepersonal bör känna till för att samverkan ska bli så bra som möjligt? 

 

Undersökningen genomfördes med hjälp av kvalitativa intervjuer med verksam 

förskolepersonal i en medelstor kommun i södra Sverige. 

 

Det framkom i resultatet av studien att samtliga informanter har positiva upplevelser av 

samverkan med socialtjänsten. Resultatet visar att informanterna önskar en regelbunden 

kontakt med socialtjänsten när vi frågar om hur samverkan bör bedrivas. Det som 

informanterna efterfrågar är återkoppling efter en redan gjord anmälan och att sekretessen inte 

ska vara så hård. Dessa efterfrågningar ser informanterna som några hinder i samverkan. 

Möjligheter, i samverkan med socialtjänsten, som framkom är bland annat nätverksgrupp och 

rådgivning. Vi analyserar resultatet med hjälp av kommunikationsteorin och Boklunds 

samverkansmodell.  

 

Nyckelord: socialtjänst, samverkan, förskola, barn som far illa, kommunikation, hinder, 

möjligheter.  
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

För ungefär 45 år sedan fanns det ingen lagstadga mot agande och annan kränkande 

behandling av barn i Sverige (Hindberg, 1999: 53; Bjärvall, 2006:13). 1966 togs rätten för 

föräldrar bort att aga sina barn, men det skriftliga och officiella borttagandet av barnaga kom 

inte förrän år 1979 (Bjärvall, 2006:13). Sverige blev då det första land i världen som införde 

ett förbud mot aga och barnmisshandel (Hindberg, 1999:53).  

 

Brodin (2008:7-8) menar att de flesta barn i vårt land har det materiellt bättre än barn i många 

andra länder. Det är uppgifter som författaren hämtat från rapporter av både Rädda Barnen 

och UNICEF. Även Hindberg (1999:13-15) menar att de flesta barn i vårt land mår bra, men 

författaren poängterar att det även finns barn som växer upp i hem där det existerar 

alkoholmissbruk, misshandel och psykisk problematik. Det visar på att det finns barn som far 

illa trots Sveriges lagar och vårt välfärdssamhälle. Ett tecken på att det går åt fel håll för 

Sverige, är de siffror som Rädda Barnen (2011) uppvisar från 2010, då det kom in 2539 

anmälningar där barn utsatts för våld och ca 2530 anmälningar om våldtäkter på barn mellan 

0-17 år (Rädda Barnen, 2011). Hur många av dessa anmälningar det sedan har blivit 

utredningar om framkommer inte i rapporten. Enligt Rädda Barnen (2011) var dessa siffror 

från 2010 en ökning med hela 17 % sedan år 2009. Vad den här ökningen beror på är ännu 

oklar. En möjlig orsak kan vara minskad tolerans mot våld mot barn. Det kan även bero på 

ökad anmälningsbenägenhet eller en faktisk ökning av barnmisshandel och sexuella 

övergrepp (Rädda Barnen, 2011). I vilket fall tyder siffrorna på att en förändring måste ske för 

att förbättra situationen för alla barn som far illa i vårt land. 

 

Ett steg på vägen i förbättringsarbetet är att inspektera samverkan mellan förskola och 

socialtjänst. Det är av stor vikt att samverkan mellan verksamheter är väl fungerande för att 

alla barn ska kunna få det stöd och hjälp de behöver (Hindberg, 1999:139-147). Nästa steg på 

vägen är att arbeta förebyggande med dessa frågor så att stödet sätts in tidigt för alla barn som 

far illa och även de barn som misstänks fara illa. Fahrman skriver att ”var och en som får 

kännedom om att en underårig misshandlas i hemmet eller annars behandlas där på ett sådant 

sätt att det är fara för barns hälsa eller utveckling bör anmäla detta till socialtjänsten.” 

(Fahrman, 1993:131). Enligt socialtjänstlagen (2001:453), SoL, finns det en ovillkorlig 
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anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. Alla som arbetar med barn och unga 

omfattas av socialtjänstlagen, vilket innebär att de är skyldiga att anmäla vid misstankar om 

att ett barn far illa. 

 

En del av förskollärarnas uppdrag är att alltid se till att barn inte kränks och att personal ser 

till barnets bästa. Läroplanen för förskolan (Lpfö 98, Reviderad 2010) beskriver förskolans 

värdegrund och uppdrag:  

"Människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet, alla människors lika värde, 

jämställdhet mellan könen samt solidaritet med svaga och utsatta är värden som förskolan 

skall hålla levande i arbetet med barnen." (Lpfö 98, Reviderad 2010:4). Uppdraget kan 

upplevas enkelt att genomföra men det är "lättare sagt än gjort". För att förskolan ska kunna 

sträva mot läroplanens uppdrag bör ansvariga verksamheter utreda frågorna om samverkan 

kring barn som far illa. Det är här vår studie tar sin början, när ett barns hemsituation är 

anmält och processen kring en samverkan mellan förskola och socialtjänst tar vid. 

 

Då all förskolepersonal har i uppdrag att arbeta för barns bästa bör samverkan med 

socialtjänsten undersökas för att kunna hantera den verklighet som samhället besitter idag. 

Trots lagen mot aga och kränkande behandling som finns i Sverige sker det ofattbara 

händelser innanför hemmets dörrar. Det är vår plikt, både som medmänniskor och som 

pedagoger, att ta till oss kunskap om hur vi ska hantera dessa frågor och hur vi ska gå tillväga 

för barnets bästa. I arbetet med barn som far illa poängteras barnperspektivet som en viktig 

del där Bergstrand (2010:11-12) beskriver att socialtjänsten, barnombudsmannen och andra 

myndigheter ska följa de riktlinjer som finns i FN:s barnkonvention. FN:s barnkonvention är 

ett internationellt arbetsmaterial som innehåller föreskrifter om barns rättigheter i samhället. 

Dessa bestämmelser gäller alla människor i samhället och bör vara en utgångspunkt för alla 

barns välmående och rättigheter. I barnkonventionen belyses barnperspektivet tydligt som 

innebär, att vi ska utgå från barnets bästa vid alla åtgärder som tas (FN:s barnkonvention, 

2011). 

1.2 Begrepp och definition 

I nedanstående kapitel gör vi en kort beskrivning av de begrepp som vi använder oss av i vår 

studie. Vi tar upp andra forskares definitioner och redogör även för vår tolkning av 

begreppen.  
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1.2.1 Samverkan 

Enligt Germundsson är begreppet samverkan mer komplext än samarbete. Ett samarbete 

innefattar en integration som "bygger på täta kontakter och en vilja att arbeta tillsammans" 

(Germundsson, 2011:40).  Begreppet samverkan menar författaren (2011:40-41) är mer 

uppbyggd av hierarkisk ordning jämfört med mer frivilligt samarbete. En hierarkisk ordning 

innebär att samarbetet bygger på placering efter rang. 

Josefsson (2007:11) definierar begreppet i enlighet med Boklund (1995) där det förklaras som 

att man tillför sina särskilda kunskaper till det gemensamma uppdraget.  

I vår studie har vi valt att tolka begreppet samverkan som mer sammanhängande än 

samarbete, då vi anser att samverkan innebär att arbeta mer över gränserna. För oss handlar 

samverkan om att utbyta kunskaper för att gemensamt genomföra uppdraget. I vår definition 

av samverkan utgår vi från samverkan mellan förskola och socialtjänst då en anmälan redan är 

genomförd.   

1.2.2 Barn som far illa 

Brodins (2008:8) definition på begreppet "barn som far illa" avser barn som blir utsatta för 

psykiskt och fysiskt våld, kränkningar, sexuellt utnyttjade samt fysisk och psykisk 

försummelse. Fortsättningsvis talar författaren om att barn som far illa kan göra det i flera 

situationer där barn exempelvis är vittne till våld inom hemmet. Vår tolkning är i enlighet 

med Brodins definition av barn som far illa. I vår tolkning har vi även valt att inkludera barn 

som riskerar att fara illa inom samma terminologi. 

1.2.3 Kommunikation 

Begreppet kommunikation härstammar från det latinska ordet communicare som betyder att 

göra något tillsammans, göra någon delaktig eller ha förbindelse med någon (Eide och Eide, 

2006:14). Nilsson och Waldemarsson (2007:11) beskriver innebörden av kommunikation som 

att vi delger oss och delar med oss av något. Genom kommunikationen kan vi möta andra 

människor och kommunikationsprocessen beskrivs som en process där två eller flera parter 

sänder budskap till varandra och uppvisar hur de påverkar den andra. Vidare innebär 

processen att parterna tolkar sig själva och den andra parten, samt innehållet i samtalet och 

den situation de befinner sig i (Ibid). Vår tolkning av begreppet innefattar en liknande syn på 

kommunikation, där vi samtalar med varandra, för att sedan tolka och reflektera över 

innehållet för att skapa förståelse, samt besvara motparten med hur vi uppfattar budskapet. 
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2. Problemområde 

Tidigare rapporter visar på att det under 2010 kom in ca 5000 anmälningar om våldtäkt och 

våld på barn mellan 0-17 år (Rädda barnen, 2011). Med det som bakgrund visas det tydligt att 

dessa barn behöver få stöd och hjälp. Hindberg (1999:138-139) menar därför att det är av stor 

vikt att samverkan mellan olika verksamheter är väl fungerande. För att barn ska få rätt stöd 

och hjälp krävs en anmälan till socialtjänsten. Tidigare forskning har visat att det kan kännas 

tungt att anmäla barn som far illa till socialtjänsten. Författaren menar att en av orsakerna till 

det kan vara att det inte finns några riktlinjer att följa vid en anmälan. Fortsättningsvis talar 

författaren om att ansvariga verksamheter bör se barn som far illa som ett gemensamt ansvar, 

då blir en anmälan inte så negativ och betungande att genomföra (Ibid). En annan studie visar 

på att samverkan mellan verksamheter fallerar då det bildas en osäkerhet kring det egna 

uppdraget (SOU, 2010:64, s.65), vilket i sin tur leder till ett hinder i samverkan mellan 

förskola och socialtjänst. Uppenbarligen finns det brister i samverkan och därför menar vi att 

ämnet bör undersökas, för att få klarhet i hur samverkan mellan förskola och socialtjänst i en 

kommun, kan se ut idag, och hur samverkan mellan dessa bör bedrivas. Perspektivet i vår 

studie är utifrån förskoleverksamheten, och vi är medvetna om att ett perspektiv från 

socialtjänstens verksamhet hade styrkt undersökningen, men vi har medvetet valt förskolans 

perspektiv då det intresserar oss mer, eftersom vi båda kommer att arbeta inom 

förskoleverksamheten inom kort. 

2.1 Syfte och frågeställningar 

Vår studie har flera syften, det är dels att samla in en bild av vilka erfarenheter som verksam 

personal i förskolan har, kring kommunikationen i samverkan mellan förskola och 

socialtjänst, och hur samverkan fungerar idag utifrån Boklunds fyra nivåer för samverkan. 

Boklunds samverkansmodell kommer vi att redogöra för i den tidigare forskningen. Vi syftar 

dessutom till att sammanställa vilka möjligheter och hinder det finns för samverkan mellan 

förskola och socialtjänst, utifrån forskningen och förskolepersonalens erfarenheter. 

Sammanställningen som tas fram ska förskolepersonal kunna använda sig av för att optimera 

samverkan med socialtjänsten, för att barnen ska få den hjälp och stöd de behöver. 

 

Vår undersökning bygger på följande frågeställningar: 
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 Hur beskriver vår undersökta förskolepersonal att kommunikationen i samverkan 

mellan förskola och socialtjänst fungerar idag när ett barns hemsituation har blivit 

anmält? 

 Hur beskriver vår undersökta förskolepersonal att samverkan mellan förskola och 

socialtjänst bör bedrivas när ett barns hemsituation har blivit anmält?  

 Vad finns det för hinder och möjligheter i samverkan mellan förskola och socialtjänst 

som förskolepersonal bör känna till för att samverkan ska bli så bra som möjligt? 

3. Tidigare forskning 

Vi har läst in oss på tidigare forskning som på olika sätt berör vårt studieområde som handlar 

om samverkan mellan förskolan och socialtjänsten kring barn som far illa. Vi kommer ta upp 

olika teman som berör samverkan mellan olika verksamheter kring gruppen barn som far illa. 

Dessa teman har vi valt att benämna som: Varför samverka, kommunikation, nivåer för 

samverkan, hinder och möjligheter och åtgärder.  

3.1 Varför samverka? 

Utsatta barn, eller barn som far illa är ett område som inte enbart är förskolans/skolans ansvar, 

utan det är ett ansvar för många verksamheter, som exempelvis, polisen, socialtjänsten och 

barn- och ungdomspsykiatrin (SOU, 2010:64, s.81). När flera olika verksamheter ska 

samverka kan det, enligt Germundsson (2011:14), leda till komplexitet för de inblandade 

parterna. Vidare belyser författaren vikten av kunskap och prioritering för att ett gott 

samarbete ska uppstå och bibehållas. 

 

Josefsson (2007:9-10) tar inledande upp att det, från och med 1 juli 2003, finns en lag som 

poängterar att alla som arbetar med barn och ungdomar har en skyldighet att samverka med 

ansvariga verksamheter. Författarens rapport grundar sig på ett tidigare uppdrag från 

regeringen som visar att samverkan behöver utvecklas mer mellan myndigheten för 

skolutveckling, socialstyrelsen och rikspolisstyrelsen. Rapporten är kortfattat en framarbetad 

strategi för att förbättra samverkan mellan dessa verksamheter (Josefsson, 2007:9-10). 

 

Josefsson belyser att samverkan påverkas av att inblandade verksamheter intar olika 

perspektiv vilket kan försvåra samverkan mellan verksamheterna. Författaren poängterar 

därför hur viktigt det är med en gemensam syn och gemensamma mål i arbetet med 
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samverkan (Josefsson, 2007:14-16). FN:s barnkonvention är ett material som alla människor 

ska ta hänsyn till och där poängteras vikten av att utgå från vad som är barnets bästa (FN:s 

barnkonvention, 2011). 

 

För att uppnå en fungerande strategi för samverkan nämner Josefsson (2007:17-18) vikten av 

styrning och struktur, samt en grundläggande samsyn. En styrning innebär, enligt författaren, 

att det krävs en samverkan på ledningsnivå samt gemensamma mål. Struktur nämns även som 

en betydande faktor för samverkan där bland annat riktlinjer, samverkanskompetens och 

handlingsplaner tas upp (Ibid).  

 

Hindberg belyser vikten av en väl fungerande samverkan mellan ansvariga verksamheter för 

att anmälningsbenägenheten ska öka (1999:138-139). Författaren poängterar att verksam 

personal kan uppleva anmälan som något negativt, vilket kan bidra till att det känns svårt och 

tungt att genomföra en anmälan. En negativ syn på anmälan kan leda till att barn som far illa 

inte blir anmälda till socialtjänsten och det mynnar ut i att barn som far illa inte får rätt stöd 

och hjälp. Med andra ord påvisar författaren att det finns behov av en väl fungerande 

samverkan mellan socialtjänsten och andra ansvariga verksamheter (Ibid). 

 

Även Germundsson belyser vikten av en fungerande och god samverkan, mellan skola, 

socialtjänsten, polisen och barn- och ungdomspsykiatrin, eftersom han talar om att det 

behovet existerar (2011:39). Fortsättningsvis lyfter författaren upp det faktum att samarbetet 

inom området barn som far illa har behandlats i många år. Det har då uppmärksammats att 

barn som far illa inte får det skydd och stöd som de behöver från samhälle. Germundsson 

menar på att alla som arbetar med barn och unga ska kunna ge stöd och hjälp till alla barn som 

far illa, och för att det ska kunna ske är en god samverkan en förutsättning (Germundsson, 

2011:39). 

3.2 Kommunikation 

Det finns två olika sorters kommunikation som används i samspel med andra människor, där 

den ena benämns som ”vanliga” samtal medan den andra sorten kallas för ”professionella” 

samtal (Nilsson och Waldemarsson, 2007: 99-100). Ett vanligt samtal är den sortens samtal 

som vi använder oss av i vardagslivet och det kan uttrycka sig på många olika sätt och styrs 

av olika regler. Hur samtalet ter sig har sin grund i vilken relation parterna har till varandra 

och vilka roller de antar i samtalet (Ibid).  
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Professionell kommunikation förklaras som kommunikation som tillhör vårt yrke, där vi kan 

kommunicera med våra kollegor och även med andra yrkesutövare utanför mitt eget yrke 

(Eide och Eide, 2006:15). Syftet i de professionella samtalen är ofta att uppnå vissa mål som 

exempelvis kan handla om att ge stöd och hjälp och hantera olika problem (Nilsson och 

Waldemarsson, 2007:100). Vidare beskriver författarna att man i ett professionellt samtal bör 

skjuta sina egna reaktioner och känslor åt sidan för att istället bruka sig själv som ett 

hjälpmedel för en annan människas skull. Rollen som hjälpmedlare bör utgöra ett lyssnande 

och givande (Ibid).  

 

Nilsson och Waldemarsson (2007:46-47) tar även upp att den sociala situationen har 

betydelse för hur kommunikationen i ett samspel med andra människor ter sig. Författarna 

talar om att båda parterna bör komma överrens om vilken social situation de befinner sig i, 

och vilka roller de båda parterna har i situationen. Parternas relation till varandra är också 

angeläget att reda ut för att kommunikationen i samspelet ska vara optimal. Vidare menar de 

på att det gäller att identifiera den sociala situationen och relationen mellan varandra för att 

samspelet ska bli rutinerat och kommunikationen ska bli så störningsfri som möjligt. Det är 

inte förrän dessa faktorer är utredda som de viktiga tingen kan avhandlas (Nilsson & 

Waldemarsson, 2007:46-47).  

 

När det gäller att genomföra ett professionellt samtal finns det flera aspekter som tåls att 

uppmärksamma. Eide och Eide (2006: 15-16) tar upp olika kommunikationstekniker som kan 

främja samtalet där aktivt lyssnande belyses som en avgörande faktor. Författarna nämner 

även att god kommunikation förutsätter olika faktorer då alla samtal inte är lika varandra, men 

en betydande del är att den stödjande personen i samtalet ser klienten och styr samtalet utefter 

klientens behov (Ibid). Andra aspekter som beskrivs är att vara fokuserad under samtalets 

gång och vara en aktiv lyssnare (Nilsson och Waldemarsson, 2007:102). Vidare talas det om 

att ett professionellt samtal bör innehålla en fin balans mellan både närhet och distans, och 

subjektivitet och objektivitet. Kortfattat handlar subjektivitet om inlevelse och förståelse 

medan objektivitet kan beskrivas som struktur och tydlighet i samtalet. Närhet i ett samtal kan 

skapa engagemang och känsla av att bli förstådd medan distansen kan bidra till att man som 

professionell yrkesutövare förskjuter sina egna känslor och tankar i samtalet. Fortsättningsvis 

poängterar författarna vikten av att under samtalets gång vara i rollen som den professionelle 

yrkesutövaren. Avslutningsvis nämns att avslutningen i samtalet bör innehålla en 
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sammanfattning och, eventuella beslut och överrenskommelser, tåls att upprepas för att det 

ska vara tydligt för båda parterna (Ibid). 

3.3 Nivåer för samverkan 

Josefsson (2007:22-26) belyser att regeringen har fastslagit samverkan på olika 

samhällsnivåer. Dessa kallas för nationell, regional samt lokal nivå. 

 

Nationell samverkan menar författaren behövs för att kunna stödja och stärka både den 

regionala och den lokala nivån, där verksamheterna ska sträva efter att uppnå sina mål. Målen 

är lättare att uppnå att i samband med en långsiktig samverkan. Josefsson påpekar även att 

samverkan på en nationell nivå kan ge barn som far illa en större legitimitet, vilket i sin tur 

bidrar till bättre villkor för barnen. En anledning till att den nationella samverkan behövs är 

för att röja undan de hinder som kan uppstå i samverkan, ett exempel som författaren tar upp 

är att den nationella nivån på samverkan kan inverka på ändringar i lagstiftningen. Det är även 

viktigt att förtydliga verksamheternas uppdrag i relation till de målgrupper som är aktuella i 

samverkan. En annan uppgift på den nationella nivån är att de olika verksamheterna ska ta sitt 

ansvar och utjämna gråzonen mellan dem. Författaren menar att nationell nivå på samverkan 

företrädesvis handlar om att myndigheter tar ansvar för att regler och utveckling i arbetet sker 

aktivt. Slutligen belyser författaren att uppföljning och utvärdering av samverkan på en 

nationell nivå är behövande för fortsatt arbete.  

 

Regional samverkan inkluderar arbete som bland annat innebär att ta hand om sociala frågor, 

men även att kommunicera med centrala myndigheter för att skapa gynnsammare 

förutsättningar för implementering av nya metoder och ny kunskap. En stor del i arbetet i den 

regionala samverkan är dessutom att stråla samman arbetet med barn som far illa.  

 

Samverkan mellan förskola och socialtjänst ligger på den nivå som Josefsson (2007:24-26) 

benämner som lokal övergripande nivå. Enligt Josefsson innefattar lokal övergripande nivå 

bland annat frågor som berör gemensam kompetensutveckling, uppföljning av samverkan och 

utvärdera påföljder av samverkan. Vidare menar författaren att samverkan på en lokal 

övergripande nivå och en nationell nivå, är ett måste för att barn som far illa ska sättas in ett 

statligt sammanhang. 
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Ett viktigt arbete är att förbättra samverkan på lokal övergripande nivå, för att arbetet med 

barn som far illa ska kunna utvecklas. Författaren poängterar även hur viktigt det är att hitta 

ett fungerande sätt för en god samverkan, så att barn som far illa inte ”faller mellan två 

stolar”. Med det menar författaren att barnet inte ska ”bollas runt mellan olika myndigheter” 

(Josefsson, 2007:24). Sker det erfarenhetsutbyte mellan verksamheterna på den lokala 

övergripande nivån, berörs samverkan i en positiv utsträckning.  

 

Författaren anser att lokal övergripande nivå behövs bland annat för att upptäcka riskmiljöer, 

identifiera och eliminera hinder för samverkan, organisera gemensam kompetensutveckling 

och att utvärdera följder av samverkan. 

 

Fortsättningsvis talar författaren om att brister i samverkan oftast uppstår då de olika 

myndigheterna inte handlar gemensamt i en tidig fas när det gäller barn som har en 

ofördelaktig utveckling. Om verksamheterna istället upptäcker ett problem tidigt och agerar 

gemensamt, krävs det att berörda verksamheterna visar engagemang och står i beredskap att 

erbjuda stöd till de barn och föräldrar som är behövande. Josefsson (2007:26) tar upp exempel 

på samverkan vid tidiga insatser. Där poängterar författaren att det är positivt med rutiner för 

att det ska finnas ett aktivt och professionellt förhållningssätt i de olika verksamheterna, när 

ett barn far illa. Författaren anser även att det ska finnas tillgång till lättillgänglig rådfrågning 

från socialtjänsten och att det ska finnas rutiner för upptäckandet och handlingen av barn som 

far illa. Avslutningsvis beskriver Josefsson att samverkan behövs för att skapa synkroniserade 

insatser från de olika verksamheterna som först och främst ser till att barnets behov 

tillgodoses (Josefsson,2007:22-26). 

 

Som tidigare nämnt är det bra om samverkan kan utvärderas för att samverkan på så vis kan 

utvecklas. I en utvärdering av samverkan kan Boklunds (1995:45-47) fyra olika nivåer av 

samverkan användas. De fyra nivåerna beskrivs nedan: 

 Separation  

 Koordination 

 Kollaboration 

 Sammansmältning 
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Separation förklarar författaren som ”icke-samarbete” vilket innebär att det sker olika 

åtgärder från olika myndigheter. Det kan utspelas parallellt men det innebär inte att det sker 

ett samarbete mellan myndigheterna. Nästa nivå kallas för koordination vilket omfattar en 

simpel samordning där uppdragets olika uppgifter behandlas av den som är sakkunnig. Det 

sker en övergång mellan olika uppgifter men det är inte tal om ett aktivt samarbete. Den tredje 

nivån benämns som kollaboration där författaren förklarar att det sker ett aktivt samarbete. I 

vissa fall förekommer även en genuin samverkan mellan olika yrkesgrupper. Kortfattat 

beskrivs nivån som att yrkesgrupperna bibehåller sitt eget ansvar och uppdrag avgränsat från 

den andra yrkesgruppen. I de fall som rör gemensamma klienter samverkar yrkesgrupperna 

aktivt. Sammansmältning är den sista nivån där författaren menar på att olika yrkesgrupper 

integrerar med varandra. Ibland är integreringen så stark att yrkesgrupperna utför samma 

arbetsuppgifter, och det är endast en liten del av arbetet som sker yrkesspecifikt (Boklund, 

1995:45-47). 

3.4 Hinder 

I Josefssons rapport redogörs olika faktorer som kan beskrivas som hinder respektive 

möjligheter i samverkan mellan verksamheter. Författaren tar upp forskning som förklarar två 

olika hinder som kan uppstå i ett samverkansarbete. De kallas för strukturella och kulturella 

hinder. Strukturella hinder omfattar bland annat regelsystem, ansvarsområde, samt budget. 

Vidare bidrar regelsystemen till att strukturella hinder vävs samman med kulturella hinder. 

Med det menar Josefsson att regelsystemen leder till att barnen ses på olika sätt. 

Fortsättningsvis menar författaren att kulturella hinder kan påverkas av utbildning, attityder 

samt värderingar, och dessa kan ses som orsaker till bristande kommunikation och försvårat 

samarbete (Josefsson, 2007:39-43).  

 

I undersökningen utförd av SOU talar en informant om faktorer som hon anser vara negativa 

och som på så vis utgör ett hinder i samverkan med socialtjänsten. Informanten efterlyser ett 

tätare samarbete med socialtjänsten när det exempelvis gäller tillägg på en redan genomförd 

anmälning (2010:64, s.11). Där förklarar informanten att en ny anmälan måste göras och ett 

tillägg är inte tillräckligt. Det ser informanten som negativt eftersom tiden tas från 

barngruppen, och istället menar informanten på att en endast ett telefonsamtal hade varit 

önskvärt. Vidare pekar informanten på att det saknas återkoppling från socialen som en 

bekräftelse på deras anmälan, vilket också kan bli ett hinder (Ibid). 
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I en undersökning av SOU framkommer det att det finns ytterligare hinder med samverkan, 

mellan verksamheter, där kan det uppstå en osäkerhet på vad som ingår i det egna uppdraget. 

Enligt deras kvalitativa studie framförs det tydligt att flertalet av intervjupersonerna anser att 

samverkan mellan verksamheterna brister när en osäkerhet bildas kring sitt uppdrag (SOU, 

2010:64, s.65). En deltagare i undersökningen menar på att ansvaret gärna skjuts över till 

någon annan (SOU, 2010:64, s.23). Socialtjänstens uppdrag beskrivs här av Josefsson: 

"Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn och unga som far illa får stöd och skydd. 

För att socialtjänsten ska kunna ta detta ansvar finns en anmälnings- och uppgiftsskyldighet." 

(2007:13). 

 

Idag kan vi läsa om förskolans uppdrag, då det finns tydligt nedskrivet i förskolans nya 

läroplan. De riktlinjer som ingår i förskollärarens uppdrag, presenteras i den reviderade 

läroplanen (Lpfö, 98, Reviderad 2010). För förskollärare har uppdraget blivit tydligare, dock 

menar intervjupersoner i studien att det kan krävas att vi arbetar utanför ramarna för att 

förbättra arbetet med barn som far illa (SOU, 2010:64, s.64-65). En deltagare i studien 

påpekar att när de har gjort en anmälan litar de på att socialtjänsten fullföljer sitt uppdrag 

(SOU, 2010:64, s.11). Dock talar informanten om att gränsen för förskolans uppdrag dras vid 

att upptäcka och hjälpa barn som far illa, men vid ytterligare behov bör hjälp sökas från annat 

håll (SOU, 2010:64, s.15).  

3.5 Möjligheter och åtgärder 

Utöver hinder i samverkan belyser även Josefsson (2007:44-48) möjligheter med samverkan, 

där fem viktiga termer i arbetet tas upp. Dessa termer kallar författaren för:  

 aktivt och gränsöverskridande ledarskap 

 tydlighet och struktur 

 samsyn 

 motivation, förtroende och god kommunikation 

 samverkanskompetens 

 

När det gäller aktivt och gränsöverskridande ledarskap är det av stor vikt att ledningen visar 

sig aktiva och stöttar personalen i samverkan. Tydlighet och struktur innebär att ha tydliga 

gemensamma mål, vikten av att personalen ska ha kännedom om varför olika myndigheter 

ska samverka. Författaren talar även om en samordnare som ska vara en nyckelperson i 
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samverkansarbetet. Den här personen utgör kontakten mellan verksamheterna. Med samsyn 

menar författaren att de inblandade i samverkansarbetet bör ha en likartad syn på bland annat 

samhällsuppdraget, gemensam värdegrund samt gemensamma definitioner av olika termer, 

för att samverkan ska fungera på bästa sätt. Motivation, förtroende och god kommunikation 

kan alla ses som centrala faktorer för att öka möjligheterna för samverkan. Motivation 

beskrivs som en angelägen drivkraft för samarbetsparterna, förtroende har betydelse för att 

kunna känna tillit. Författaren ser kommunikation som ett måste för att kunna skapa 

gemensamt synsätt och tydliggöra arbetet. Samverkanskompetens innebär att ha god kunskap 

om samverkan för att arbetet ska fungera (Josefsson, 2007:44-48).   

 

Undersökningen av SOU refererar, i sin rapport, till barnskyddsutredningen som föreslår att 

en mer tillgänglig anmälan och återkoppling ska kunna ges (SOU, 2010:64, s.88). Det skulle 

kunna ses som en åtgärd i samverkan med socialtjänsten. Ytterligare en åtgärd som efterlyses 

i studien, när det gäller samverkan med socialtjänsten, är att en socialsekreterare ska finnas 

tillgänglig på förskolan eller skolan (SOU, 2010:64, s. 14, 48). Kontaktpersonen ska kunna 

fungera som en medlare mellan verksamheten och socialtjänsten, och kunna hjälpa personalen 

i arbetet med barn som far illa. Josefsson tar i sin rapport upp ett förslag om förbättring i 

samverkansprocessen där dokumentation, uppföljning och utvärdering är av stor vikt för 

arbetet med barn som far illa. Förslagen anses vara betydande för att verksamheterna ska 

kunna se över sitt arbete samt utvärdera effekterna av samverkan (Josefsson, 2007:20).  

3.6 Sammanfattning 

Barn som far illa är ett område som omfattas av flera ansvariga verksamheter. Det 

framkommer att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för att barn som far illa får rätt hjälp 

och stöd (Josefsson, 2007:13). För att barn som far illa ska få rätt hjälp och stöd krävs det att 

anmälningsbenägenheten ökar (Hindberg, 1999:138-139). För att anmälningarna i sin tur ska 

genomföras krävs en väl fungerande samverkan mellan ansvariga verksamheter (Ibid). Flera 

år senare bekräftar även Germundsson att en god samverkan behövs, då han pekar på att barn 

som far illa har behov av att få rätt hjälp och stöd (2011:39). För att det ska bli en god 

samverkan poängterar Josefsson (2007:14-16) vikten av en gemensam samsyn och 

gemensamma mål. 

 

Nilsson och Waldemarsson (2007:99-100) tar upp två olika former av kommunikation som de 

kallar för ”vanligt” samtal och ”professionellt” samtal. Ett ”vanligt” samtal är det som vi 
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mestadels använder i vår vardag som privatpersoner, medan det samtalet är det som vi utövar 

inom vårt yrke. För att kunna genomföra ett professionellt samtal är det av stor vikt att den 

sociala situationen är utredd så att båda parterna känner till sin roll i kommunikationen 

(Nilsson och Waldemarsson, 2007:46-47). Anledningen till varför det är viktigt är för att 

kommunikationen ska bli så störningsfri som möjligt, och att all information ska nå fram. 

 

Josefsson (2007:24-25) beskriver olika nivåer av samverkan där samverkan mellan förskola 

och socialtjänst ligger på en lokal nivå. Författaren talar även om att utvärdera effekter av 

samverkan vilket kan göras utifrån Boklunds fyra former av samverkan. I en utvärdering kan 

hinder och möjligheter i samverkan uppmärksammas, för att förbättra samverkan mellan olika 

verksamheter.  

 

Forskning visar på att ett hinder i samverkan som kan uppstå är osäkerheten kring vad som 

ingår i det egna uppdraget, vilket kan leda till att verksamheter skjuter över ansvaret till någon 

annan (SOU, 2010:64, s. 23, 65). I samma studie poängterar en informant om vikten av att 

arbeta utanför ramarna för att förbättra arbetet kring barn som far illa (SOU, 2010:64, s.64-

65). Möjligheter som tas upp av Josefsson (2007:44-48) är bland annat motivation, förtroende 

och god kommunikation där det återigen påvisas att kommunikationen har betydelse för 

samverkan mellan olika verksamheter. 

4. Teoretisk utgångspunkt 

I vår studie använder vi oss av kommunikationsteorin som vi har som utgångspunkt i vårt 

syfte och frågeställningar, samt som analysverktyg. 

4.1 Kommunikationsteori 

Kommunikation härstammar från latin där ordet heter communicare som betyder att göra 

någon delaktig, göra något tillsammans eller att ha förbindelse med någon (Eide och Eide, 

2006:14).  

 

Payne (2002:228-229) menar att ståndpunkten i kommunikationsteorin är att människan 

agerar utifrån tidigare information som har tagits emot genom kommunikation.  Författaren 

tar upp informationsbearbetning som innebär att människan tar in information, tolkar den, gör 

en bedömning av informationen och ger en återkoppling till sändaren om hur man har 
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uppfattat informationen. Människan kan välja bort den information som anses oviktig för 

mottagaren, vilket författaren kallar för selektiv perception. En möjlig orsak till varför viss 

information väljs bort kan vara att mottagaren inte förstår sändarens budskap. Selektiv 

perception kan orsaka problem kring samspelet mellan människor. Därför är det viktigt att 

sändaren anpassar informationen till sin mottagare.   

 

Eide och Eide (2006:15) tar upp att det finns olika sorters kommunikation, som kan vara 

kommunikation i vardagslivet och professionell kommunikation. Professionell kommunikation 

är den kommunikation som används i arbetslivet. I arbetet kommunicerar människor inte som 

privatpersoner, utan kommunikationen utgörs som experter inom sitt område. De personer 

som vi kommunicerar med i vårt yrkesliv kan vara experter inom andra områden som vi 

samarbetar med. God professionell kommunikation menar författarna bör främja yrkets 

uppdrag. Eide och Eide (2006:64) beskriver att kommunikation behövs för att skapa 

relationer. I relationer uppstår dialoger, som författarna ser som en sorts kommunikation, där 

det krävs både ett initiativ och ett gensvar för att en dialog ska uppstå. 

 

Payne (2002:231) nämner två olika relationer som han kallar symmetriska och komplementära 

relationer. Symmetriska relationer innebär en jämlikhet mellan parterna, där båda uppför sig 

likartat mot varandra. Komplementära relationer bygger på ojämlikheter där båda parterna har 

en viss funktion i samspelet med varandra. Lundsbye m.fl. (2000: 84-86) förklarar att 

ojämlikhet kan bero på maktpositioner, som kan vara både outtalade och uttalade, och 

kompetensskillnader.  I de flesta relationer finns det komponenter av de båda relationerna 

(Payne, 2002:231).  

 

Vi kommer att använda oss av kommunikationsteori som ett analysverktyg. Teorin passar in i 

vårt arbete för att vi anser att kommunikaion är en grund för att en fungerande samverkan ska 

kunna bedrivas. Utan kommunikation är det svårt att arbeta över gränserna och att arbeta mot 

gemensamma mål, så som att stötta barn som far illa. 

4.2 Nivåer av samverkan 

Nedan beskrivs Boklunds (1995:45-47) samverkansmodell, där författaren redogör för fyra 

olika nivåer av samverkan som kommer att användas som ett analysverktyg i vår studie. De 

fyra nivåerna är som följer: 
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 Separation vilket innebär ett ”icke-samarbete” vilket betyder att verksamheterna 

arbetar med samma uppdrag men på olika sätt och utan att samarbeta med varandra.  

 

 Koordination är en enkel form av samarbete där uppgifterna inom uppdraget utförs 

av den part som är sakkunnig. Efter uppgiften är slutförd överlämnas uppdraget 

vidare till nästa part men det sker inget aktivt samarbete sinsemellan.  

 

 Kollaboration beskrivs som ett aktivt samarbete där det förekommer en samverkan 

mellan olika professioner. Yrkesgrupperna gör de uppgifter som ingår i sitt eget 

uppdrag men det är ingen fulländad samverkan då arbetsuppgifterna är avgränsade 

från den andra yrkesgruppen.  

 

 Sammansmältning vilket innebär att olika grupper integrerar med varandra vilket 

innebär att de olika yrkesgrupperna utför samma uppdrag. Det är enbart en viss del 

av arbetet som utförs av en specifik yrkesgrupp. 

 

Samverkansmodellen kommer att användas som analysverktyg i vårt resultat och 

analysavsnitt. Den passar in i vårt arbete då vi är ute efter att få förskolepersonalens bild av 

hur samverkan fungerar idag. Med hjälp av de fyra nivåerna kan en utvärdering göras för att 

se på vilken nivå samverkan befinner sig idag. Modellen ger även en klar bild av nästa nivå 

vilket kan vara ett stöd och leda till förbättring i samverkansarbetet. 

5. Metod 

I följande kapitel beskriver och argumenterar vi för vårt val av metod samt hur vi har gått 

tillväga. Vi redovisar även för de perspektiv som våra intervjuer antar och vår avgränsning 

och urval. 

5.1 Val av metod 

Vårt syfte med studien har varit att ge en bild av hur förskolepersonal upplever att 

kommunikation i samverkan med socialtjänsten fungerar idag när ett barns hemsituation har 

blivit anmält, och hur förskolepersonalen anser att en samverkan bör bedrivas med 

socialtjänsten. Vi har även haft som syfte att undersöka vilka hinder och möjlighet som 

framkommer i samverkan med socialtjänsten. Vi vill tydligt klargöra att vi inte har syftat till 

att generalisera, och därav är en kvalitativ metod mer passande för vår studie. Vid en 
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kvantitativ metod är forskarna mer intresserade av generaliseringar, där forskarna använder 

sig av observationsschema och frågeformulär som redskap. 

 

Vi som forskar inom de kvalitativa metoderna kan nyttja intervjuer och deltagande 

observationer som redskap till våra studier (Denscombe, 2004:134-136). Då vi intresserar oss 

för förskolepersonalens egna erfarenheter är kvalitativa forskningsintervjuer den mest 

användbara metoden i vår studie. Kvale och Brinkmann (2009:17-18) belyser att den 

kvalitativa forskningsintervjun är ett sätt att uppskatta världen ur intervjupersonens synvinkel. 

Där kan vi ta vara på personens erfarenheter för att sedan analysera de erfarenheter som 

uppkommer, för att bilda en ny innebörd av det. 

5.1.1 Intervjuer 

Den metod vi tar inspiration av är en "halvstrukturerad livsvärldsintervju" som kortfattat 

innebär att forskare utgår från intervjupersonens egna perspektiv (Kvale och Brinkmann, 

2009:139-143). Vidare beskriver författarna att intervjumetoden är halvstrukturerad som 

innebär att intervjun varken är helt öppen eller sluten (Ibid). Vi har utgått från en 

intervjuguide med frågor som har varit ett underlag, men vi har vid intervjuerna även ställt 

oplanerade följdfrågor då informanterna tagit upp intressanta aspekter för vår studie. Vi har 

endast intervjuat verksam förskolepersonal i en och samma kommun. Alla intervjuer är 

inspelade och transkriberade. Som material till vår studie används en digital inspelningsbar 

mp 3 spelare, en intervjuguide samt papper och penna. 

5.1.2 Fenomenologiskt perspektiv 

Våra intervjuer antar ett fenomenologiskt perspektiv, som innebär att försöka tolka olika 

företeelser utifrån den intervjuades perspektiv (Kvale och Brinkmann, 2009:42). Det 

fenomenologiska perspektivet passar in i vår studie, då vi som forskare intresserar oss för vår 

undersökta förskolepersonals perspektiv på samverkan med socialtjänsten. Inom den 

fenomenologiska ansatsen finns olika intervjumetoder, och vi har som ovan nämnt valt att 

utgå från en halvstrukturerad livsvärldsintervju. Inom ett fenomenologiskt perspektiv är det 

viktigt att vara objektiv för att nå syftet med studien. Både Denscombe (2004:204-205) och 

Kvale och Brinkmann (2009:42-43) beskriver att ett fenomenologiskt perspektiv kräver 

objektivitet. Med objektivitet menar Denscombe (2004:204-205) att forskaren förhåller sig 

opartiskt för att syftet ska uppnås. För att kunna vara objektiv krävs att forskaren är öppen för 

intervjupersonens erfarenheter och livsvärld (Kvale och Brinkmann, 2009:42, 68). Med det 

fenomenologiska perspektivet som utgångspunkt har vi genomfört studien med objektivitet. 
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5.2 Avgränsning och urval 

Vi avgränsar oss genom att hålla nere antalet personer som vi har intervjuat, för att vi ska ha 

ett hanterligt material, vilket är i enlighet med hur Trost anser att antal intervjuer ska 

begränsas (2010:143). De informanter som har medverkat i studien är alla verksamma inom 

förskolan.  

 

De avgränsningar som vi har gjort i vår studie är först och främst att vi har valt att intervjua 

personer från en och samma kommun. Anledningen till avgränsningen handlar om vårt 

intresse av den undersökta kommunen. Ytterligare en avgränsning är att vi endast har 

eftersökt personal som är verksamma på förskolor idag för att vi vill undersöka hur 

samverkan ser ut idag mellan förskola och socialtjänst. Som vi tidigare nämnt har vi i vår 

förfrågan endast frågat efter personer med erfarenheter kring samverkan med socialtjänsten 

när det gäller barn som far illa. 

 

En annan avgränsning som vi medvetet har valt är att enbart undersöka förskolepersonalens 

perspektiv och upplevelser av samverkan med socialtjänsten. Vi är medvetna om att uppsatsen 

kunde fått mer tyngd om vi även hade intervjuat socialtjänstens personal för att även få med 

deras perspektiv på samverkan. Anledningen till avgränsningen är att vi själva inom kort 

kommer att arbeta i förskoleverksamheten och därför intresserade vi oss för förskolans 

perspektiv på samverkan mer än socialtjänstens perspektiv.  

5.3 Etiska aspekter 

Vetenskapsrådet (2002:7-14) belyser fyra riktlinjer som all forskning ska uppfylla. Dessa 

benämns som: informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att forskaren innan intervjutillfället informerar 

informanten om studiens innehåll, syfte och informanternas roll i undersökningen. Då vi i vår 

studie har skickat ut ett informationsbrev till förskolorna har vi uppfyllt informationskravet. 

Samtyckeskravet är kortfattat att vi ber om informanternas samtycke till att medverka i 

studien. Vi har i ett samtyckesbrev till informanterna informerat om dessa fyra 

forskningskrav, vilket visar på att vi förhållit oss till samtyckeskravet. Konfidentialitetskravet 

har vi uppfyllt i och med att vi avidentifierar informanterna och deras arbetsplats i vår studie. 

Avslutningsvis finns nyttjandekravet som innebär att vi enbart använder det insamlade 

materialet till vår studie och inte till något annat ändamål. 
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5.4 Tillvägagångssätt 

Vi startade studien med att skicka ut en förfrågan via ett informationsbrev som skickades i ett 

mail till ett antal förskolechefer i samma kommun. I mailet bad vi förskolecheferna att 

vidarebefordra vår information till sin personal. Informationsbrevet innehöll studiens syfte, 

frågeställningar och efterfrågan om personal med erfarenheter kring vårt ämne. I 

informationsbrevet framförde vi tydligt att vi eftersökte förskolepersonal med erfarenhet kring 

samverkan med socialtjänsten, och som frivilligt ville ställa upp i studien. Vår förfrågan 

bidrog till att vi fick svar från fyra personer. Våra fyra intervjupersoner är alla verksamma i 

förskolans verksamhet, och ansåg sig själva ha erfarenhet av vårt ämne.  Informanterna som 

vi intervjuat tog själva kontakt med oss och de hade redan då en bild av vad vi ville undersöka 

i vår studie. De fyra informanterna var intressanta för studien på grund sina erfarenheter och 

upplevelser inom samverkan med socialtjänsten. Vidare har alla fyra informanter många 

verksamma år inom förskolans verksamhet och uppvisade ett genuint intresse för dels vår 

studie kring samverkan med socialtjänsten, men även för barn som far illa. Ingen av oss hade 

någon tidigare relation till våra informanter, och vi skickade inte heller informationsbrevet till 

de förskolor där vi har kontakter. Det av anledning för att vi inte vill riskera reliabiliteten i vår 

studie. Denscombe (2004:124-125) beskriver att  reliabilitet också kan benämnas som 

tillförlitlighet och det har med metoderna för datainsamlingen att göra. Vidare menar 

författaren att datainsamlingen ska vara pålitlig och inte förvrängas i rapporten (Ibid). 

 

Vid samtalen med informanterna bestämdes en tid och plats för en intervju. Då lät vi 

informanterna själva välja tid och plats för intervjun, för att de inte skulle känna någon 

tidspress och känna sig bekväma i situationen, samt känna att medverkan var frivillig. För oss 

var det viktigt att tidigt informera informanterna om studiens innehåll och upplägg för att det 

inte skulle uppkomma eventuella oklarheter och ge informanterna en möjlighet att förbereda 

sig inför intervjun. Vi skickade ut vår intervjuguide och vårt upplägg på intervjun innan för att 

informanterna skulle känna sig säkra. Vi gav ut information om studien tidigt för att våra 

informanter skulle känna ett förtroende får oss, och det gjordes i enlighet med Trost (2010:91) 

som anser att relationen mellan intervjupersonen och intervjuaren är av betydelse för intervjun 

och studien. 

 

Vid genomförandet av intervjuerna följde vi de forskningsetiska principer som 

vetenskapsrådet tar upp och därför fick informanterna, innan intervjun började, skriva på ett 
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samtyckesbrev där de godkände sin medverkan. Vidare tillfrågades alla informanter om de 

ansåg att en inspelning var okej och vi fick vid samtliga intervjuer ett godkännande för det. 

Efter intervjuerna diskuterade vi vad som sagts för att klargöra att våra tolkningar var 

liknande. Avslutningsvis är samtliga intervjuer transkriberade för att lättare kunna användas 

till att analysera. Vi har under hela studiens gång förhållt oss objektiva för att vi ska kunna 

uppnå studiens syfte. 

6. Resultat och analys 

Nedan följer en sammanställning av vårt resultat i studien. Resultatet är en översikt och 

tolkning av vårt insamlade material. Det går inte att dra några generella slutsatser utifrån vårt 

resultat och det har inte heller varit syftet med studien. Vårt syfte är att ge en bild av hur 

förskolepersonal, i en kommun, upplever att samverkan bedrivs med socialtjänsten, och hur 

förskolepersonalen anser att samverkan bör bedrivas. Vi har intervjuat fyra personer som alla 

är verksamma idag i olika förskoleverksamheter. Informanterna har alla erfarenhet kring 

samverkan med socialtjänsten men de har olika utbildningar, bakgrund och erfarenheter. Vi 

har försäkrat våra intervjupersoner anonymitet men har i samförstånd med dem fått lov att 

skriva en mycket kort information om dem själva. Anledningen till det är för att vi vill ge 

studien mer reliabilitet. 

 

Informant 1: Kvinna, arbetat över 10 år inom förskoleverksamheten, högskoleutbildning men 

inte inom barnomsorgen - anställd som barnskötare. 

Informant 2: Kvinna, arbetat i 26 år inom förskoleverksamheten, utbildad barnskötare samt 

pedagogik på högskola. 

 

Informant 3: Kvinna, arbetat 34 år inom förskoleverksamheten, utbildad barnskötare. 

 

Informant 4: Kvinna, arbetat 34 år inom förskoleverksamheten, utbildad förskollärare. 

 

Vi kommer att benämna forskarna i studien som F, eftersom vi vid ett flertal tillfällen under 

intervjuns gång ställer följdfrågor till informanten. I studien kommer intervjupersonerna att 

kallas informant 1-4, då vi anser att det blir lättare att följa med i texten. Vi har valt att 

redovisa resultatet i de teman som uppkommer i forskningen för att underlätta läsningen men 

även för att kunna upptäcka eventuella skillnader och likheter med tidigare forskning. De 

teman som kommer att uppkomma är: varför samverka, kommunikation, nivåer för 

samverkan, hinder och möjligheter och åtgärder. 
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I avsnittet nedan redovisas resultatet på våra frågeställningar som hela studien bygger på. 

Hur beskriver vår undersökta förskolepersonal att kommunikationen i samverkan mellan 

förskola och socialtjänst fungerar idag när ett barns hemsituation har blivit anmält? Hur 

beskriver vår undersökta förskolepersonal att samverkan mellan förskola och socialtjänst bör 

bedrivas när ett barns hemsituation har blivit anmält? Vad finns det för hinder och möjligheter 

i samverkan mellan förskola och socialtjänst som förskolepersonal bör känna till för att 

samverkan ska bli så bra som möjligt? 

6.1 Varför samverka? 

Det framkommer i studien att alla informanterna anser att samverkan mellan förskolan och 

socialtjänsten behövs för barnens bästa, och att barnen ska stå i fokus. Informant 2 beskriver 

behovet av samverkan såhär: 

 

Ja, en samverkan mellan förskolan eller skola och socialtjänsten behövs ju för barnens 

bästa. Det är som jag sa innan så behöver man inte veta allt. Men just det där som gör att 

det kan bli bättre för barnet, de dom det är kanske där det brister dom, dom säger man 

socialtjänsten dom kanske inte ser att det här kan förskolan eller skolan stötta med. 

 

Informant 3 tar upp att en samverkan är viktig då det underlättar vid en anmälan av ett barn. 

"Alltså samverkan med socialen är ju bra tack vara att då har man redan tagit första steget 

om man behöver göra en anmälan sen ju. Att man vet lite vem dom är och lite såhär." 

 

Vi frågade våra informanter om det fanns några riktlinjer eller handlingsplan på förskolan om 

hur de ska gå tillväga när det misstänker att ett barn far illa. Samliga informanter hade 

riktlinjer som de arbetade efter men ingen av förskolorna hade en nedskriven handlingsplan 

som de kunde följa. Informant 1 beskriver vilka riktlinjer som följs på hennes arbetsplats när 

det uppkommer misstanke om att ett barn far illa: 

 

Eee ja. För och främst pratar vi först, personlen pratar först med varandra om alla har 

samma upplevelser. Sen bestämmer vi för att ta kontakt med chefen och sen chefen säger 

till oss liksom att ja, det är allvarligt så man kan också gå istället och prata först med 

personalen för att ventilera. Hur är det, sen rådfrågar vi socialen för man kan rådfråga 

anonymt, ja man kan ringa och prata och dom. Säger.. anser dom att det låter som 

allvarligt så bestämmer vi  medsamma att chefen ska komma till oss för att någon måste 
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stå, det man får aldrig anmäla anonymt så vi pratar med chefen och diskuterar och 

självklart måste vi anmäla då. 

 

Informant 3 menar att de inte har någon handlingsplan eftersom två fall aldrig är lika och 

därför är det svårt att ha en handlingsplan som gäller alla fall med barn som far illa.  

 

Inte nerskriven så....... För det finns ju inte två fall som är lika, utan den handlingsplan vi 

är ju att man vetilera med sina arbetskamrater. Ser vi samma så går vi till förskolechefen 

då. Och så går anmälan. Och sen blir det ju utifrån vad va anmälan innebär och hur 

socialtjänsten tar åt sig det och så va. 

 

Av informanternas svar visade det sig att alla är eniga om att man ska utgå från barnens bästa 

och där är en samverkan med socialtjänsten nödvändig. Det är i enlighet med vad 

Barnkonventionen (2011) belyser då det talas om att: "alla människor i samhället och bör 

vara en utgångspunkt för alla barns välmående och rättigheter." Utifrån 

kommunikationsteorin krävs det en god professionell kommunikation för att uppdraget ska 

kunna genomföras (Eide och Eide, 2006:15). Resultatet av studien visade även att ingen av 

förskolorna hade någon nedskriven handlingsplan, men att alla hade riktlinjer att följa vid 

misstanke om barn som far illa. En informant talar om att en handlinsplan kan vara svår att 

följa då alla fall är olika. Vi, precis som Josefsson (2007:17-18), menar att både riktlinjer och 

handlingplaner behövs för att stärka arbetet med barn som far illa. Vi anser att en 

handlingsplan behövs för att all personal på förskolan ska ha något att utgå från och att de 

arbetar på samma sätt när det gäller barn som far illa.  

6.2 Kommunikation  

Vi frågade våra informanter om hur de upplever att kommunikationen i samverkan med 

socialtjänsten är idag, där de alla besvarar att kommunikationen mestadels har varit bra. 

Informant 2 tar upp att vid de flesta tillfällena har kommunikationen fungerat: ”Det har varit 

positivt dom flesta gångerna det som i så fall har varit negativt är att vi tycker ibland att vi 

inte får någon respons tillbaka”. 

Vidare beskriver informant 3 sin upplevelse av kommunikationen i samverkan med 

socialtjänsten.  
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Det beror alltså mycket på vilken socialsekreterare man få tag i. Alltså jag har varit med, 

jag har jobbat i många år ju. Jag har varit med om flera anmälningar. Det är mycket olika 

hur dom jobbar. Eh… vi känner ute att vi måste få en respons från socialsekreteraren… 

 

Även informant 4 har en liknande upplevelse av kommunikationen i samverkan med 

socialtjänsten som hon redogör för här:  

 

Då får jag väl svara i nutid att eh… nu tycker jag att det fungerar ganska bra allting kan 

väl alltid bli bättre, för jag menar eftersom jag har jobbat så länge nu och jag menar den 

första kontakten jag hade med socialen så undrar man vad sysslar dom med...  

F: Det har blivit bättre genom åren? 

Ja det har blivit bättre och det fungerar. Sen är det ju svårt ibland med den alltså vi förstår 

ju deras sekretess, men det gör ju så bland att man vet inte alltså. Man behöver kanske 

inte veta heller men att, men ibland skulle man vilja ha lite historia när inte vi står för 

anmälan. Står vi för anmälan så vet vi ju vad som ligger bakom. 

 

Vi frågade även våra informanter om hur de vill att samverkan bör fungera med socialtjänsten. 

Två av våra informanter berättar om att de önskar en regelbunden kontakt med socialtjänsten 

när ett barns hemsituation har blivit anmält. Informant 1 förklarar det såhär:  

 

Ja det är ju precis som jag sagt tidigare, det va ju precis det jag sa att en familj under 

utredning och vi har inte slagit larm och det har inte kommit in några signaler som helst 

från barnomsorg så vill jag att dom ska kontakta oss dom behöver inte berätta detaljer för 

vi har ingenting med det att göra, men de kan säga att familjen är under utredning och 

att...och jag tror att vissa fall gör dom så redan så att jag skulle önska att det var lite mer.  

 

Informant 2 talar om en liknande syn där hon också berättar att hon eftersöker information 

från socialtjänsten.  

 

...om det finns en utredning av ett barn så tycker jag att vi ska få reda på det i alla fall. Så 

att man är förberedd. För det har hänt att dom att barn har kommit och blivit hämtade 

akut utan att vi har vetat att det har vart någonting på gång.... 

F: Är det något annat som du vill tillägga eller som du..inget som du har tänkt? 

Nä inget, det är väl det man det hade ju varit det bästa om man har en bra samverkan, så 

man kan göra det bästa för barnet tillsammans, liksom inte var för sig. Vi gör det vi tror 

är bra och dom gör det dom tänker är eller det dom har kommit fram till. 
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Våra andra två informanter svarar att de skulle vilja ha en kontaktperson på socialtjänsten så 

att det skulle bli lättare vid en anmälan. Vidare beskriver informant 3 även att hon, liksom 

informant 1 och 2 eftersöker regelbunden kontakt med socialtjänsten. 

 

Alltså om jag tänker på samverkan med socialtjänsten vid en anmälan så skulle jag vilja 

att den socialsekreterare som tog tag i dethär fallet hade en regelbunden eh kontakt med, 

eh nu tänker jag såhär om jag gör en anmälan och det inte blir något omhändetagande så 

räcker det att socialsekreteraren ringer hit ungefär och uppdaterar om vad som händer 

men just när det är ett omhändetagande så tycker jag att socialsekreteraren bör eh ha en 

regelbunden kontakt med oss också ute ungefär alltså hon behöver inte berätta om vad 

som händer såmycket men lite  hur tankarna går... 

... Alltså dom borde ha lite skyldighet att informera oss på något sätt, eh vad som är tänkt 

alltså blir det någon förändring kommer det att va någonting, står det stilla det händer 

ingenting i utredningen. Någonting tycker jag dom borde informera oss om så vi vet hur 

vi ska bemöta barn, föräldrar och eventuellt då fosterföräldrar för då kommer 

fosterföräldrarna också hit ibland liksom. 

 

Informant 4 förklarar att hon önskar endast att ha en kontaktperson på socialen. 

 

 Ja, får man fick önska, så behöver man ju inte bry sig om, om det går att genomföra men 

ibland så skulle det vara bra med en kontakt.. person. Ah eller man har en person, men nu 

är det ju så att dom får ju fall och så kommer en socialsekreterare. Om man nu råkar ut 

för att det är flera barn för det händer ju ibland att.. har ett par barn nu och jag vet, jag har 

ju precis bytt arbetsställe. Så jag har vart på  xxx som ligger längre ut på xxx innan, och 

under fjolåret där så tror jag vi hade två eller tre och då var det en socialsekreterare för 

varje barn. Då kunde man ju önskat att det hade varit samma person. Då är det lite lättare. 

 

 

Sammantaget har alla informanter positiva erfarenheter och upplevelser av hur 

kommunikationen med socialtjänsten fungerar idag, dock med vissa undantag. Informant 3 

berättade för oss att hon tyckte det skiljde sig åt beroende på vilken socialsekreterare som hon 

haft kontakt med. Där tar informanten även upp att förskolan efterfrågar respons från 

socialsekreteraren. Det är även vad informant 2 tar upp då hon poängterar att 

kommunikationen generellt varit bra men att de gånger det varit negativt har det varit på 

grund av dålig återkoppling till förskolan. Kommunikationen mellan förskolan och 
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socialtjänsten utgör en professionell kommunikation, eftersom samtalen sker yrkesrelaterat 

och inte i form av privatpersoner. Eide och Eide (2006:) poängterar att ett professionellt 

samtal innebär att samtalet äger rum inom yrkesprofessionen. I kommunikationen mellan två 

professioner så som förskolan och socialtjänsten är det viktigt att föra fram information som 

kan vara till hjälp när yrkesgrupperna ska utföra sitt uppdrag. Vidare menar Nilsson och 

Waldemarsson (2007:100) att det är av stor vikt att förskolepersonalen skjuter sina egna 

känslor och tankar åt sidan, av den anledning att yrkesutövaren ska vara ett hjälpmedel för 

barn som far illa. 

 

Utifrån Boklunds (1995:45-47) samverkansmodell anser vi att kommunikationen i samverkan, 

som respektive informant berättar om, är i fas med koordinationsnivån. Vilket innebär att 

förskolan utför sitt uppdrag genom att göra en anmälan, och sedan överlämnar de ansvaret till 

socialtjänsten. Socialtjänsten ger ingen respons eller återkoppling, på grund av sin sekretess, 

vilket leder till att samverkan mellan förskolan och socialtjänsten inte uppnår ett aktivt 

samarbete. Vi anser därför att det är på grund av sekretessen som samverkan inte kan nå upp 

till nästa nivå i Boklunds samverkansmodell. 

 

När vi pratade med våra informanter om hur de vill att samverkan med socialtjänsten bör 

fungera, visade det sig att alla informanter efterfrågade en regelbunden kontakt med 

socialtjänsten. Två av informanterna önskar att kontakten med socialtjänsten borde vara bättre 

när en anmälan redan är gjord, antingen av förskolan eller av någon utomstående. Våra två 

andra informanter efterfrågade också regelbunden kontakt med en ytterligare önskan att 

endast ha kontakt med en och samma socialsekreterare. För att det ska bli en regelbunden 

kontakt så kvävs det en god professionell kommunikation. Eide och Eide (2006) beskriver att 

god professionell kommunikation kan bidra till att de båda professionernas uppdrag kan 

uppnås. Med det menar vi att det gemensamma uppdraget är att hjälpa och stötta barn som far 

illa. Utifrån Boklunds (1995:45-47) samverkansmodell kan vi utläsa att två av våra 

informanter efterfrågar en samverkan på kolloborationsnivå. På den nivån sker ett aktivt 

samarbete mellan yrkesgrupperna.  

6.3 Nivåer för samverkan 

När vi frågar om fortbildning i intervjuerna kommer det fram att en av informanterna har en 

nätverksgrupp där en representant från hennes förskola är med och samverkar tillsammans 

med socialtjänsten och BVC (barnhälsovård). Informant 3 svarar oss såhär: ”Jo vi har ju det 
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uppdaterat hela tiden, och vi har ju samverkan i en grupp med socialtjänsten och BVC och 

representanter härifrån där även vår förskolechef är med. Det kallas nätverksgrupp”. 

 

Även informant 4 talar om kompetensutveckling i samverkan med socialtjänsten där hon 

beskriver för oss om deras fortbildning.  

 

Ja det har vi fått genom åren sen kan jag inte påminna mig allt, men socialtjänsten har 

varit ute olika år och informerat om både sekretess från deras sida och hur, hur vi ska gå 

tillväga o så. Senaste nu för tre, fyra veckor sen var dom ute på en AP-träff  

(arbetsplatsträff) och berättade om hur dom fungerar och hur vi ska agera. 

 

Resultatet uppvisar samverkan på en övergripande lokal nivå där två av våra informanter 

talar om kompetensutveckling i form av fortbildning. Enligt Josefsson (2007:22-26) är 

samverkan på en övergripande lokal nivå betydelsefull för att barn som far illa ska få stöd 

och hjälp, och inte slussas mellan verksamheter. Vi menar att en gemensam fortbildning kan 

ge de olika parterna möjlighet att utbyta kunskap och erfarenheter för att förbättra arbetet 

med barn som far illa. Josefsson (Ibid) belyser att det finns ett behov av kompetensutveckling 

för att samverkan på den lokala nivån inte ska brista. Därför anser vi att kompetensutveckling 

tillsammans med socialtjänsten, så som exempelvis informantens nätverksgrupp, är 

behövande för att få en väl fungerande samverkan. Dessutom vill vi även poängtera att det är 

positivt med kontinuerlig fortbildning, och inte bara en gång. Anledningen till det är att både 

samhället förändras och att yrkesgrupperna även förnyas.  

 

Utifrån kommunikationsteorin beskriver Payne (2002:231) två olika relationer som 

författaren kallar symmetriska och komplementära relationer. Vi ser nätverksgruppen som en 

symmetrisk relation där alla parterna är jämlika eftersom gruppen är på mötet med ett 

gemensamt mål som innebär att de ska förbättra samverkan mellan verksamheterna. Vidare 

kan fortbildningen, som informant 4 berättar om, ses som att parterna har en komplementär 

relation, vilket innebär att parterna har en ojämlik funktion i samspelet. AP-träffen där 

socialtjänsten kommer ut, som informant 4 berättar om sker på förskolan. Det leder till att 

mötet inte äger rum på en neutral mark, vilket kan kännas obekvämt för parterna. 

Fortsättningsvis har mötet inte gemensamt mål för respektive part, eftersom endast 

socialtjänsten bildar förskolepersonalen om sitt yrke, medan förskolepersonalen inte gör 

detsamma. Genom att inte ha ett gemensamt mål blir det en ojämlik funktion i samverkan. 
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6.4 Hinder 

Det framkommer i en av intervjuerna att ett hinder i samverkan kan vara att de olika 

verksamheterna inte riktigt vet den andres uppdrag. Informant 2 talar om avsaknaden av 

kunskap om hur förkoleverksamheten och socialtjänsten arbetar i respektive verksamhet. 

"Dom kanske inte vet så mycket hur vårt speciellt inte förskolan hur vi arbetar. Man kanske 

inte ser möjligheterna här att arbeta med familjer på ett annat sätt". F: "Och ni vet inte riktigt 

hur dom arbetar heller..?" "Nä, precis så det blir det här man vet inte, vad gör dom 

egentligen".  

 

Informant 1 berättade för oss om ytterligare ett hinder vid samverkan med socialtjänsten. Här 

talade hon om verksamheternas ansvarsområden och svårigheten att veta vem som bär 

ansvaret.  

......jag har en annan kollega som kommer från en annan del av landet och hon sa att där 

fungerade kontakten oerhört dåligt, de anmälde fall det var misstankar om jaa  det är sex. 

Det hade en misstanke. Sen där var det extremt långsamt det tog över ett år för att barnet 

bodde på gränsen av två kommuner. Och dom visste inte vilken kommun som hade 

ansvaret under tiden som barnet blev uttnytjat sexuellt, och det var fruktansvärt. Hon sa 

att det var det värsta hon hade vart med om och det kan jag förstå. Men här har det 

fungerat i allafall.  

 

När vi tog upp frågan om hinder i samverkan med socialtjänsten svarade informant 2 att 

sekretessen är hård, eftersom förskolan inte får återkoppling efter en anmälan. Informanten 

uttalar sig på följande sätt: 

 

Ja, ja det är väl det i så fall att sekretessen är så hård tillbaka till oss. Att vi behöver inte 

veta allt, men vi tycker, det man det som kan vara till gagn för barnet det dom kan ha gott 

av att vi vet. Det tycker vi att det borde vi få veta. Oavsett om det är med eller utan 

föräldrarnas medverkan. Men min personliga åsikt. 

 

Resultatet visar på att det finns hinder som orsakar brister i samverkan med socialtjänsten på 

grund av att förskolan inte vet vad socialtjänsten har för uppdrag och vad som ingår i deras 

ansvar. Enligt Josefsson (2007:39-43) blir ansvarsområdet ett strukturellt hinder som kan 

försvåra samverkan. Även i studien av SOU (2010:64 s. 23,65) framkom det att ansvaret ibland 

skjuts över till någon annan och att det då bildas en osäkerhet kring det egna uppdraget. En 
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möjlig orsak till ansvarsförskjutning kan vara en komplementär relation, som inom 

kommunikationsteorin, innebär att relationen mellan förskolan och socialtjänsten bygger på en 

outtalad maktposition eller kompetensskillnader. Genom att den ena partern anser sig ha mer 

makt än den andra, kan det lätt leda till en förskjutning av det egna ansvaret och därför 

förskjuts problemet till den andra partern. 

 

Det framkommer även i vår studie att förskolan har för lite kunskap om socialtjänstens uppdrag 

vilket kan leda till hinder i samverkan med socialtjänsten. Vi kan även i det här fallet se en 

liknelse av en komplementär relation där kompetens om den andes uppdrag brister. Det kan i 

sin tur resultera i brister i samverkan mellan förskola och socialtjänst. Vår studie visar även att 

det finns kommuner där ansvaret skjuts över till en annan kommun, men det framkommer 

tydligt att det inte ägde rum i den undersökta kommunen. Med resultatet som redovisats anser 

vi att avsaknaden av kunskap gör att det brister i samverkan mellan verksamheter. Vi kan även 

utläsa att ansvaret skjuts över till någon annan, vilket också kan leda till ett hinder i samverkan. 

Därför menar vi att det är vikigt att ha kunskap om den andres uppdrag och respektives 

ansvarsområde när det gäller barn som far illa. Josefsson (2007:13) poängterar att 

socialtjänsten faktiskt har det yttersta ansvaret för att barn som far illa ska få de stöd och skydd 

de behöver. Det faktum att socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa är en 

viktig angelägenhet som förskolan bör känna till. Det är något som vi själva inte kände till före 

den här studien.    

 

Då vi talar om hinder i samverkan med socialtjänsten framkommer det att två av våra 

informanter anser att sekretessen är för hård, vilket blir ett hinder i samverkan. Informanterna 

menar på att de saknar återkoppling efter en anmälan är genomförd och det uppvisar även en 

deltagare i studien av SOU (2010:64, s. 11).  

6.5 Möjligheter och åtgärder 

Vi frågade våra informanter om vilka möjligheter som de ansåg fanns i samverkan med 

socialtjänsten. Där kom det fram att en av informanterna såg rådgivning som en möjlighet. 

Informanten förklarar att förskolan kan ringa till socialtjänsten och rådfråga om hur de ska gå 

tillväga när de har en misstanke om att ett barn far illa. Informant 4 beskriver det för oss på 

följande sätt: ”Just att dom har fått det här med, det här med att man kan rådgöra. Det tycker 

jag är något positivt. För ibland vet man ju inte på vilket ben man ska stå och då, då är det 

bra att man kan ringa och prata med dom”.  
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Informant 3 berättade om att det fanns en nätverksgrupp där en representant från hennes 

förskola medverkade i. Informanten såg nätverksgruppen som en möjlighet för samverkan.  

 

Nu sitter jag inte med i den här nätverksgruppen men jag tror att det är väldigt bra, att vi 

har ett samarbete med BVC, socialen o vi här ute då och förskolechefen. Sånt att man, vi 

lyfter ju, vi kan ju lyfta fall som inte är anmälda, så kallat alltså lyfta saker på de 

mötenena. Vi har en representant här i från så jag lämnar ju frågor till henne då som hon 

tar med sig och då är det ju inte eh.. alltså det finns inga namn på exemplen eller något 

sådant utan man bara lyfter det allmänt.  

 

En annan möjlighet som informant 2 tog upp var att hon tyckte att socialtjänsten idag är mer öppna 

och har mer möjlighet att berätta vad som sker på socialtjänsten när ett barn har blivit anmält. 

Informanten svarar på en fråga om möjligheter med samverkan:  

 

Ja jag tycker ju inte att dom är så eh… stränga längre. Nä men inte att de är mer öppna. 

Förr kunde dom bara komma ut och jaha har du och det var liksom frågor man bara ja, 

nä, ja nä . Nu kunde de mer berätta lite att nu har dom fått in en anmälan utifrån.. 

 

Vi kan av resultatet utläsa att informanten informerar om färre möjligheter i jämförelse med 

hinder som vi tidigare har tagit upp. En möjlighet som framkom av en informant som hon 

tyckte var positiv är en nätverksgrupp där socialtjänsten, BVC och förskolan samverkar med 

varandra. Informanten förklarade att dessa olika verksamheter träffades två gånger per termin, 

för att lyfta upp frågor som rör respektive verksamhet. Utifrån Boklunds (1995:45-47) fyra 

nivåer av samverkan skulle nätverksgruppen ingå i den tredje formen av samverkan som 

författaren kallar kollaboration. Det innebär att det sker ett aktivt och genuint samarbete 

mellan inblandade parter.  För att uppnå den fjärde nivån i Boklunds (Ibid) samverkansmodell 

som han kallar sammansmältning bör inblandade parter integrera med varandra. Vilket 

innebär att parterna måste arbeta som en helhet, det vill säga utföra samma arbetsuppgifter där 

endast en liten del är yrkesspecifikt. Sammansmältning, anser vi, kan vara svår att uppnå då 

de olika yrkesgrupperna inte har samma uppdrag.  

 

Resultatet visar att andra möjligheter som en av informanten tog upp är att socialtjänsten inte 

är lika hårda när det har kommit en anmälan på ett barn från ett annat håll, exempelvis barnets 

granne. Informanten berättade att informationen från socialtjänsten idag är mer öppen, med 
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det menar hon att förskolan får information som kan vara viktig för personalen. Om de får 

reda på vad fallet gäller menar hon att personalen lättare kan möta barnet i verksamheten och 

ha mer uppsikt över barnet. Eide och Eide (2006:15) poängterar att god professionell 

kommunikation behövs för att främja yrkets uppdrag. Vi menar här att när socialtjänsten är 

mer öppen med sin information kan det leda till att förskolepersonalen lättare kan utföra sitt 

uppdrag. En del av förskolepersonalens uppdrag är att se till barnets bästa. Inom 

kommunikationsteorin tas det även upp att det i en relation är viktigt med både initiativ och 

gensvar för att det ska bli en dialog mellan parterna (Eide och Eide, 2006:64).  Informant 4 

berättar att hon ser rådgivning med socialtjänsten som en möjlighet. Där menar hon att 

förskolan kan ringa och rådgöra om de är osäkra på hur de ska gå tillväga när det gäller ett 

barn som far illa. Vi kan även här se kopplingar till att en god professionell kommunikation är 

viktig för samverkan.    

6.6 Sammanställning 

I den här delen av vår studie redovisar vi för de hinder och möjligheter som både forskningen 

tar upp och det resultat som framkom i våra intervjuer. Sammanställningen har vi valt att 

uppvisa i en uppställning för att det ska vara tydligt och enkelt att följa för läsaren. Här svarar 

vi även på vår tredje frågeställning som lyder: Vad finns det för hinder och möjligheter i 

samverkan mellan förskola och socialtjänst som förskolepersonal bör känna till för att 

samverkan ska bli så bra som möjligt? 

 

Hinder 

Tidigare forskning 

 Regelsystem  

 Ansvarsområde 

 Budget 

 Utbildning 

 Attityder 

 Värderingar 

 Ej tillägg på redan gjord anmälan 

 Återkoppling 
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Informanter 

 Kunskapsbrist om den andras uppdrag 

 Ansvarsområde 

 Sekretess 

 Återkoppling 

 Dold anmälan 

 

Vi kan här utläsa att tidigare forskning och informanterna har en del lika faktorer som de tar 

upp som hinder i samverkan. De som nämns av båda parterna är återkoppling, ansvarsområde 

och utbildning, som vi kan se som en likhet med informanternas punkt om kunskapsbrist. 

Vidare visar tidigare forskning på fler hinder i samverkan, vilket vi misstänker kan ha 

förändrats då forskningen är gjord tidigare. Vår studie är uppdaterad till hur det ser ut idag 

vilket kanske kan påverka att informanterna inte tar upp alla faktorer som forskningen gör. Vi 

tror även att samverkan mellan förskola och socialtjänst har blivit bättre de senaste åren. 

Anledningen till det är att vår studies resultat visar på färre hinder i jämförelse med tidigare 

forskning. 

 

Möjligheter 

Tidigare forskning 

 Aktivt ledarskap 

 Tydlighet och struktur 

- Gemensamma mål 

- Varför en samverkan 

 Samsyn 

- Gemensam värdegrund 

- Samma syn på samhällsuppdraget 

- Gemensamma definitioner av begrepp 

 Motivation, förtroende och god kommunikation 

 Samverkanskompetens 

 Öppen anmälan 

 Tillgänglig socialsekreterare på förskolan/skolan 

 Återkoppling 

 Dokumentation, uppföljning, utvärdering 
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Informanter 

 Rådgivning 

 Nätverksgrupp 

 Socialen mer öppen 

 Studiebesök av socialtjänsten 

 

Genom den här uppställningen kan vi tydligt se att tidigare forskning visar på fler möjligheter 

än våra informanter. Det finns inga direkta liknelser mellan forskning och informanterna men 

vi kan ändå utläsa att några av faktorerna som framkommer är liknande. Rådgivning tas upp 

av en av våra informanter och vi anser att det är en del av en god kommunikation som 

forskningen skriver om. En annan faktor som framkommer av informanterna är 

nätverksgruppen som vi jämför med tydlighet och struktur och även samsyn, då vi anser att en 

nätverksgrupp kan skapa gemensamma mål och gemensam värdegrund. Det framkommer av 

en av våra informanter att det vore en möjlighet att ha studiebesök av en socialsekreterare i 

förskolan för att kunna diskutera och ha ett tätare samarbete, vilket tidigare forskning delvis 

tar upp. Tidigare forskning benämner den punkten som tillgänglig socialsekreterare på 

förskolan där de önskar att någon från socialen ska komma ut på plats för att utöka 

samarbetet. Överlag har forskningen mer tips på möjligheter i samverkan vilket kan leda till 

en bättre samverkan.  

 

Genom att ha en sammanställning på både hinder och möjligheter kan förskolepersonal och 

socialsekreterare bidra till en ännu bättre samverkan, eftersom där kan all personal tydligt 

utläsa hinder och möjligheter. Känner personalen till vilka hinder som finns kan det vara 

lättare att undvika dessa och istället arbeta för och ta tillvara på de möjligheter som finns för 

att stärka samverkan. 

7. Diskussion 

Resultatet i vår studie är inte den bild vi förväntat oss att få se. Anledningen till det är att stora 

delar av den tidigare forskningen gav en relativt negativ bild på samverkan mellan olika 

verksamheter. I resultat och analyskapitlet framkommer det att samtliga informanter generellt 

har en positiv syn på samverkan mellan förskola och socialtjänst. Det här kan bero på att 

undersökningen har skett i en och samma kommun, vilket kan vara en av anledningarna till 

varför resultatet ser ut som det gör. Hade vi gjort undersökningen i flera olika kommuner hade 
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vi förmodligen inte fått samma resultat, då bilden kan se olika ut när det gäller samverkan 

med socialtjänsten. Vidare har vi även reflekterat över att alla våra informanter arbetar på 

samma sida i den undersökta kommunen men i olika verksamhetsområden. Om vi istället 

hade fått svar från en annan del av den undersökta kommunen och ett nytt 

verksamhetsområde finns det en chans att vi hade fått ett annorlunda resultat. 

 

Då vi har utgått från kvalitativa metoder anser vi att resultatet visar en mer ingående bild än 

vad en kvantivativ undersökning hade gjort i vår studie. Eftersom kvantivativ metod kan bestå 

av enkätundersökningar som kan leda till bortfall och ger ett resultat som syftar till att 

generalisera. Vi har i vår undersökning syftat till att ge en bild av hur förskoleperonalen 

upplever samverkan med socialtjänsten, och med detta i åtanke hade en kvantivativ metod 

inte gett oss det resultat vi efterfrågat. Eftersom vi har efterfrågat förskoleperonalens egna 

erfarenheter om hur de upplever att samverkan fungerar med socialtjänsten menar vi även på 

att en kvalivativ metod är mer passade på grund av att en personlig intervju har givit oss mer 

trovärdighet i studien. Vi menar att vi kan ifrågasätta informanterna vid behov vilket kan 

undanröja missförstånd, vilket kan vara svårt i en enkätundersökning.   

 

I studien visar det sig även att samtliga informanter idag inte känner någon oro över att 

anmäla ett barn som far illa. Eftersom alla informanter har många års erfarenhet i förskolans 

verksamhet, anser vi att det har stor betydelse för anmälningsbenägenheten. Hade vi i vår 

studie intervjuat förskolepersonal med mindre erfarenhet hade förmodligen resultatet sett 

annorlunda ut. En informant talar om att hon har varit med om det här när hon arbetade med 

ny personal där denne inte riktigt visste hur man ska gå tillväga när man anmäler ett barn som 

far illa. Vi menar på att det kan leda till att anmälningsbenägenheten minskar. 

 

Avslutningsvis visar resultatet en annan bild i jämförelse med tidigare forskning. Utifrån våra 

informanter visade det sig att de idag upplever att samverkan med socialtjänsten fungerar bra. 

Vårt resonemang kring studiens resultat är att samverkan mellan förskola och socialtjänst har 

förbättrats de senaste åren, vilket kan vara en anledning till varför bilden av samverkan ser 

olika ut i vår studie, i jämförelse med tidigare forskning. En konsekvens för vårt resultat kan 

vara att den positiva bilden som informanterna ger leder till att det inte sker några ytterligare 

förbättringar. Som en informant uttalade så kan samverkan mellan förskola och socialtjänst 

alltid bli bättre. 
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7.1 Vidare forskning 

Vår studie som vi har genomfört ger en bild av hur samverkan mellan förskola och 

socialtjänst kan se ut, och vi vill poängtera att det inte går att dra några generella slutsatser 

utifrån studiens resultat. Vi har under studiens gång stött på olika intressanta infallsvinklar 

som hade varit värda att forska vidare kring. En av de infallvinklarna som vi har funderat över 

är att undersöka socialtjänstens perspektiv på samverkan med förskola, kring barn som far 

illa. Anledningen till intresset över socialtjänstens synvinkel är för att kunna få en helhetsbild 

av både förskolan och socialtjänsten för att kunna jämföra deras syn på samverkan med 

respektive verksamhet. 

 

En annan aspekt som har uppmärksammats av oss är att undersöka föräldrar till barn som far 

illa och hur de upplever att kommunikationen med socialtjänsten fungerar när en anmälan är 

genomförd. Föräldrarna har en viktig roll i samverkansarbetet och om kommunikationen är 

väl fungerande med socialtjänsten kan det utgöra en fördel för förskolans arbete med deras 

barn.  

 

Ytterligare ett intressant ämne att forska vidare kring är att kartlägga Boklunds olika nivåer av 

samverkan för att kunna få en bild av vart förskolan befinner sig idag för att kunna utvecklas 

och förbättras. Genom en kartläggning kan förskolan få möjlighet att ta reda på vad som 

behövs utvecklas för att samverkan ska uppnå nästa nivå. Fortsättningsvis kan en kartläggning 

skapa gemensamma mål för olika verksamhetsområden vilket kan skapa bättre förutsättningar 

för samverkan mellan förskola och socialtjänst. 
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Bilaga 1 

Informationsbrev     9/11-2011 

 

Hej! 

Vi heter Emilie Gunnarsson och Nina Qvarnström och vi läser båda två vår sista termin på 

Högskolan i Halmstad, respektive Linnéuniversitetet. När vi är färdiga blir Nina renodlad 

förskolelärare och Emilie blir lärare för F-5. 

Under denna sista termin avslutar vi våra studier med att skriva ett examensarbete, och som 

ämne i vår uppsats har vi valt att inrikta oss på samverkan mellan förskolan och socialtjänsten 

med fokus på anmälan om barn som far illa/riskerar att fara illa. Syftet med vår uppsats är att 

undersöka hur förskollärare upplever/beskriver att samverkan mellan förskolan och 

socialtjänsten fungerar idag, när det gäller anmälan om barn som far illa. 

 

Vi vill börja med att tacka dig för att du tar dig tiden att läsa detta och förhoppningsvis hjälpa 

oss att genomföra vår studie. Vi söker dig som är verksam inom förskolan och som har 

erfarenhet inom denna fråga, för en intervju. Vi är väl medvetna om ert pressade tidsschema 

och vi är därför extra tacksamma för ett möte.  

 

Kortfattat kommer vår studie byggas på muntliga intervjuer där vi väljer att använda oss av 

bandspelare vid intervjutillfället för att kunna spela in samtalet. Detta av anledning till att vi 

vill kunna lägga fullt fokus på vårt samtal och inte på att anteckna. Inspelningen ger oss även 

möjlighet att i efterhand reflektera och analysera samtalet i relation till tidigare forskning. 

Innan intervjutillfället har vi förberett oss med ett par frågor (dessa frågor medföljer nedan), 

men vi vill gärna ha en öppen diskussion så tveka inte att berätta om andra saker som ni 

tycker är viktiga för denna studien. Intervjun beräknas ta ca. 30-40 minuter. Ni har möjlighet 

till att avbryta intervjun när ni vill utan att behöva berätta anledningen för oss. 

Er intervju kommer att behandlas konfidentiellt, d.v.s. ingen som är obehörig kommer att ha 

tillgång till det. Det är endast vi två som genomför studien samt våra två handledare som 

kommer att ha tillgång till det inspelade materialet. Alla namn och kommunen samt 

förskolans namn kommer INTE att redovisas och ingen information kommer att kunna 

härledas tillbaka till er. 

Vår färdiga uppsats kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i Halmstad och vi kommer 

även att skicka ett exemplar till er om intresset finns. 

Har ni några frågor, kontakta oss gärna. 



 

 

Med Vänliga Hälsningar,   

Nina Qvarnström, Nqvsl08@student.lnu.se 

Emilie Gunnarsson, emigun08@student.hh.se  

 

Handledare: Anders Urbas, anders.urbas@hh.se 

Jette Trolle-Schultz Jensen, jette.trolle-schultz_jensen@hh.se 

 

  

 

 

 

 

 



 

Bilaga 2 

Intervjuguide 

Nedan kommer även de frågor som vi har sammanställt inför intervjuerna: 

Bakgrundsinformation 

 Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? Samma arbetsplats eller har du bytt 

genom åren? Utbildning? 

 Hur många är ni som arbetar i verksamheten idag? Hur många barn har ni inskrivna? 

 

Fortbildning och handlingsplan 

 Har du under din verksamma tid i förskolan fått någon fortbildning kring hur 

samverkan med socialtjänsten bör bedrivas gällande barn som far illa? 

 Finns det några riktlinjer på förskolan om hur ni ska gå tillväga när om ni misstänker 

att ett barn far illa/riskerar att fara illa? 

 

Erfarenheter 

 Har du någon gång misstänkt att ett barn far illa/riskerar att fara illa? Om JA - Hur 

agerade du då?  

 

 Hur upplevde du att kommunikationen i samverkan med socialtjänsten fungerade vid 

anmälan?  

 

 Hur tror du att du hade agerat om det hade hänt idag? På samma sätt? Varför- varför 

inte? 

 

 På vilket sätt anser du att dina kollegor har betydelse för hur du upplever att 

samverkan fungerar med socialtjänsten?  

Samverkan och kommunikation 

 Hur upplever du att kontakten med socialtjänsten fungerar i er kommun idag? 

 

 Anser du att det finns några hinder respektive möjligheter i samverkan med 

socialtjänsten? 

 



 

 Av vilka anledningar anser du att samverkan behövs? Varför-varför inte? 

 

 Kan du kortfatttat berätta hur du vill att samverkan med socialtjänsten bör fungera? 



 

Bilaga 3 

Informerat Samtycke 

 

Hej! 

Vi kommer att intervjua dig om hur du anser att kommunikationen och samverkan fungerar 

mellan förskolan och socialtjänsten idag. 

Vi kommer ställa frågor om dina erfarenheter och upplevelser, samt dina synpunkter på vad 

som fungerar bra och mindre bra i samverkan med socialtjänsten. 

 

I vår studie kommer vi att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har tagit 

fram (www.vr.se). 

Dessa fyra riktlinjer kommer att följas:  

 

 Informationskravet - Du får information om syftet med studien 

 

 Samtyckeskravet - Vi ber Dig om Ditt samtycke att medverka i studien 

 

 Konfidentialitetskravet - Vi kommer att avidentifera Dig och de andra informanterna 

samt förskolan. 

 

 Nyttjandekravet - Vi försäkrar Dig om att all information du ger oss ENDAST 

kommer att användas till forskningsändamål, och INGET annat. 

 

Deltagandet i studien är frivilligt och Du får när som helst avbryta din medverkan, UTAN att 

behöva förklara varför. Om det är någon fråga som du inte vill svara på kan du avstå utan 

vidare förklaring. Vi kommer givetvis att besvara dina frågor, och du får närsom helst 

kontakta oss eller våra handledare. 

 

  

Nina Qvarnström, Nqvsl08@student.lnu.se 0768-643149 

Emilie Gunnarsson, emigun08@student.hh.se 0735-295230 

 

Handledare: Anders Urbas, anders.urbas@hh.se 

Jette Trolle-Schultz Jensen, jette.trolle-schultz_jensen@hh.se 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

Jag har informerats om studiens syfte och om hur information samlas in, bearbetas och förvaltas. 

Jag är även medveten om att deltagandet är frivilligt.  

 

 

Namnteckning:____________________________  
 
 

Namnförtydligande: ____________________________  

 
Datum___________ 

 


