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Abstract 

The purpose of this essay is to find out what experiences three preschool teachers, two preschool 

directors and a social worker (BSc) from the social service have of reporting suspicion of child abuse 

done by preschools. What perceptions do these individuals have of each other, what experiences do they 

have regarding cooperation and how do they perceive their responsibilities regarding filing reports on 

suspicion of child abuse? This investigation is based on qualitative interviews with open ended 

questions on the basis of an interview guide. The theoretical approach of the essay lies in the 

phenomenology philosophy, which revolves around the individual’s experiences and perceptions of a 

phenomenon. Experience and perception are therefore key concepts of the essay.  

 

The conclusion of the results is that the preschool teachers and the preschool directors have positive 

experiences and views of the social service in general, however, there are some differentiations between 

the individuals’ perceptions. The social worker has a mixed but positive experience of the preschools. 

The respondents believe that the cooperation between the preschools and the social service can be 

improved but also on this point the opinions between individuals differs depending on earlier 

experiences. When it comes to responsibilities, the preschool teachers and directors are aware of their 

obligation to report and the social worker is aware of the social service’s obligation to protect and do 

what is best for the child. The social service cannot do this on their own; they need the general public 

and the professional groups with obligation to report to notify them on any suspicion or worry. 
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1. Inledning 

Under mina tidigare år som barnskötare har jag varit verksam inom förskolan och har där upplevt olika 

diskussioner om vad vi har för skyldigheter när det gäller att göra orosanmälningar. Det kan vara både 

svårt och känsligt när det kommer till att göra en orosanmälan om en vårdnadshavare eller familj till 

socialtjänsten, bland annat eftersom man kan ha en nära relation till familjen.  

 

Genom min utbildning på Södertörns högskola och mitt intresse för barn som far illa har jag fått en 

djupare förståelse för att det är för barnet som förskolan ska göra denna orosanmälan. Det är inte 

pedagogerna inom förskolan som ska göra en bedömning utav situationen utan det är upp till 

socialtjänsten att göra detta. Personal inom förskolan ska bara göra socialtjänsten medvetna om vad det 

är som försiggår. Jag har även hört olika historier från pedagoger som berättat om när de gjort 

orosanmälningar och att de sedan inte fått reda på vad som händer med familjen eller barnet. 

Pedagogernas ovisshet om man ska göra ytterligare en orosanmälan eller om det fortfarande pågår en 

utredning har jag upplevt som väldigt frustrerande från deras sida. 

 

Det är en väldigt hög sekretess från socialtjänstens sida, om vad det är som händer med familjen, när det 

är förskolan som har gjort en orosanmälan. Om det däremot är så att socialtjänsten hör av sig till 

förskolan har inte förskolan någon sekretess mot dem, utan förskolan ska berätta det de vet. Detta är 

något som jag har upplevt att pedagoger finner väldigt frustrerande, de tycker att de borde få veta mer 

om vad som händer, inte nödvändigtvis i detalj eller för deras egen skull, utan för att på bästa möjliga 

sätt hjälpa barnet genom detta och kanske även familjen. Jag har upplevt att förskolan vill ha ett bättre 

samarbete med socialtjänsten men jag vet inte vad socialtjänsten har för syn på att samarbeta mer med 

förskolan. Samtidigt är det så att pedagoger på förskolan inte har tystnadsplikt mot socialtjänsten och 

därav blir informationsflödet enkelriktat. 

 

I tidningen Barn 2 (2009) av Rädda barnen finns artikeln Det tysta våldet av Annika Rydman som 

handlar om barn som blir utsatta för våld i hemmet, alltifrån ryckningar eller skakningar till fysiska slag 

mot barnet själv eller någon annan i hemmet, i artikeln benämns alltifrån etnicitet till klass. Att våld 

förekommer mot både barn och mammor som de skriver om i artikeln är något som folk är medvetna 

om, ”Men det är inte säkert att alla socialsekreterare, poliser, lärare och andra som jobbar med barn 

känner till det, säger Åsa Landberg” (Rydman 2009, s.12) i tidningen.  
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Personalen på exempelvis BVC [Barnavårdscentralen] måste förstå att de jättegulliga och 

välklädda föräldrarna kanske faktiskt slår sitt barn, säger Bodil Långberg och fortsätter. 

Majoriteten av barnen i Sverige har det bra. Men vi måste våga se de andra barnen. (Rydman 

2009, s.12) 

 

Med denna uppsats vill jag ta reda på vad tre förskollärare, två förskolechefer och en socionom från 

socialtjänsten har för erfarenheter av att arbeta med orosanmälningar som förskolan har gjort. Vad de 

har för erfarenheter och syn på varandra och hur de ser på samarbetet mellan förskolan och 

socialtjänsten samt vad dessa yrkesgrupper har för uppfattningar om ansvar när det gäller 

orosanmälningar.  

 

Ämnet har bara berörts i något enstaka sammanhang under min utbildning och när jag eftersökt 

informationen själv har det visat sig vara svårt att hitta en tydlig källa med det material jag varit ute 

efter. Min förhoppning är därför att uppsatsen fyller ut detta tomrum och möjliggör enklare 

faktainhämtning på området i framtiden och ger läsaren kunskap och förståelse för de olika 

yrkesgruppernas betydelse när det gäller orosanmälningar. Om en pedagog inte behöver oroa sig för hur 

hen ska hantera en situation som innefattar orosanmälningar utan har detta klart för sig kan hen också 

fortsätta fokusera på det berörda barnets utveckling. 

1.1 Bakgrund 

Här har jag valt att dela in bakgrunden i tre underrubriker. Den första rubriken är ”Styrddokument och 

lagar” där jag kommer att redogöra för vad som står i socialtjänstlagen, förskolans läroplan och 

barnkonventionen. Därefter kommer ”Förskolans ansvar” där jag går in på vad förskolan och personalen 

har för skyldigheter. Slutligen tar jag upp ”Socialtjänstens ansvar” där jag beskriver hur de går tillväga 

efter att man gjort en anmälan och hur socialtjänsten arbetar. 

1.1.1 Styrdokument och lagar 

Alla individer har en möjlighet och ett ansvar att uppmärksamma barn som far illa, däremot har inte alla 

anmälningsplikt, dock kan alla göra en anmälan till socialtjänsten eller polisen. I Socialtjänstlagen 

(2013 kap 14, 1c§) står det att ”var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa 

bör anmäla detta till socialtjänsten” (2013, s. 206). Det innefattar att du inte behöver veta om ett barn 

far illa utan en misstanke räcker för att göra en anmälan. I handboken Anmäla oro för barn stöd för 

anmälningsskyldiga och andra anmälare (2014) utgiven av socialstyrelsen står det att det inte är den 

som anmäler som ska bedöma allvaret i situationen utan det är socialtjänstens uppgift (Molinder 

Berglund, Stålhammar, Jocobson, Radin, Andersson och Rinman 2014). För att reda ut vad som 
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definieras som barn när det gäller att göra en anmälan så står det i Socialtjänstlagen (2013, kap 1, 2§) att 

”med barn avses varje människa under 18 år” (s.11).   

 

Ser vi till vad läroplanen (Lpfö 98. Rev 2010) anger, som är ett utav styrdokumenten som förskolan ska 

följa, säger den inte så mycket om hur förskollärare eller förskolechefer ska hantera ärenden kring oron 

om att barn far illa eller hur de ska gå till väga för att göra en anmälan. I läroplanen lyfts hur pedagoger 

ska sträva efter och utveckla barnets lärande, hur de ska ta till vara barnets kompetens samt samarbete 

med vårdnadshavare, förskoleklass och skola. Däremot går det att läsa mellan raderna och göra olika 

tolkningar om vad förskolan ska erbjuda barnen. Den tolkingen jag har gjort är att förskolan ska erbjuda 

barnen en trygg miljö och stödja barnet vid svårigheter genom samspel, både med barnet och föräldrarna 

(Lpfö 98. Rev 2010, s.5). Förskolan ska även lära barnen ”alla människors lika värde” och skapa en 

”förståelse och respekt för de rättigheter och skyldigheter som gäller i ett demokratiskt samhälle” (Lpfö 

98. Rev 2010, s.4). 

 

Barnkonventionen är en bestämmelse om mänskliga rättigheter för barn som är ett rättsligt bindande 

dokument
1
 och används som ett av styrdokument inom förskolan och socialtjänsten. Barnkonventionen 

(1989) är framtagen för att skydda barnet och lyfta barnets rättigheter, barnkonventionen består utav 54 

artiklar. Jag har valt att lyfta fem stycken artiklar varav artikel 2, 3, 6 och 12 tillhör barnkonventionens 

grundprinciper, medan artikeln 27 tillhör de allmänna aspekterna.  

 

 Artikel 2 säger att ”alla barn har samma rättigheter, lika värde och att ingen får 

diskrimineras”.
2
  

 Artikel 3 säger att ”barnets bästa ska alltid komma i första rummet” (Barnskonventionen 1989, 

s.14).  

 Artikel 6 säger att ”barn har rätt till livet, överlevnad och utveckling” (Barnskonventionen 

1989, s.15).  

 Artikel 12 säger att barnet har rätt att komma till tals och att barnets åsikter ska respekteras 

(Barnkonventionen 1989).  

 Artikel 27 säger att varje barn har rätt ”till den levnadsstandard som krävs för barnets fysiska, 

psykiska, andliga, moraliska och sociala utveckling” (Barnkonventionen 1989, s. 26).  

                                                 
1
 < https://unicef.se/projekt/gor-barnkonventionen-till-lag > (hämtad 2014-12-29) 

2
 Barnkonventionens artiklar i kortversion (Odat). 

Tillgänglig: < http://www.bom.ax/PDF/Barnkonventionens_artiklar.pdf > (hämtad 2014-11-18) 
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I dessa artiklar framgår det hur barn ska bli behandlade och lyfter det som läroplanen inte tar upp lika 

tydligt om barns rättigheter. Här ser vi att läroplanen och barnkonventionen kompletterar varandra 

genom att de fokuserar på och lyfter olika delar men att de båda har barnets bästa som huvudmål.  

1.1.2 Förskolans ansvar 

Larsson-Swärd (2009, s.58, 99) påstår att det är en utmaning för vuxna som arbetar med barn och 

ungdomar att läsa av och förstå deras signaler. Det krävs att som pedagog ha goda kunskaper om hur 

barn kan bete sig eller hur de kan reagera när de far illa. Larsson-Swärd (2009) tar även upp dilemmat 

man kan ha som pedagog när man arbetar inom förskolan. Att man först skapar ett förtroende hos 

föräldrarna och att man sedan kan bli tvungen att anmäla dem till socialtjänsten. Detta skapar oftast en 

rädsla hos personalen inför en anmälan, men Larsson-Swärd (2009) skriver vidare att det inte är 

acceptabelt att inte anmäla ur ett barnperspektiv. Larsson-Swärd (2009) skriver även att det är dålig 

återkoppling från socialtjänsten till förskolan om detta och det leder till att pedagogerna inte upplever 

någon trygghet för barnet. Ser vi till socialtjänstlagen (2013 kap 14, 1§ s.197-198) står det att alla som 

arbetar inom förskolan har anmälningsplikt, att vid kännedom om eller vid misstanke om att ett barn far 

illa ska en anmälan göras. I hanboken Anmäla oro för barn, stöd för anmälningsskyldiga och andra 

anmälare står det att som anmälningsskyldig kan man inte göra en anonym anmälan (Molinder Berglund 

m.fl. 2014). 

1.1.3 Socialtjänstens ansvar 

Clevesköld, Lundgren och Thunved (2012, s.32) skriver att socialtjänsten har en lagstadgad skyldighet 

att hjälpa människor oavsett vilken typ av hjälpinsatser som krävs. I Socialtjänstlagen står det vidare att 

”vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt betraktas. Vid beslut eller andra åtgärder som rör 

vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara avgörande” (SOL 2013, 

Kap 1, 2§ s.11). För att socialtjänsten ska kunna hjälpa barn som far illa måste samhället hjälpa till att 

anmäla vid misstanke om att barn far illa. När en anmälan sker rekommenderar socialstyrelsen 

socialnämnden att informera den som anmält att anmälan kommit in och vem som blir handläggare för 

ärendet. När en anmälan kommer in gör socialnämnden samma dag eller dagen efter en bedömning av 

fallet, en skyddsbedömning (Molinder Berglund m.fl. 2014). Socialnämndens ansvar är att ”verka för 

att varje barn och ungdom växer upp under trygga och goda förhållanden, (…) uppmärksamma och 

verka för att barn och ungdom inte vistas i miljöer som är skadliga för dem” (SOL 2013, Kap 4, 1§ 

s.71). 
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I handboken Anmäla oro för barn, stöd för anmälningsskyldiga och andra anmälare (2014) av Molinder 

Berglund m.fl. står det att när den anmälningsskyldige har gjort en anmälan bör socialtjänsten erbjuda 

alla parter som är inblandade ett möte med hänsyn till barnets bästa, detta står i SOL kap 14, 1a§. Det är 

alltså socialtjänsten som ska informera de inblandade när utredningen påbörjas men socialtjänsten har 

däremot möjlighet att avvakta med information om så krävs. Sådana fall kan vara när ett barn har 

uppvisat obehag över att vårdnadshavarna blir underrättade eller om barnet har meddelat om 

missförhållanden. Vid kännedom om att ett barn har utsatts för fara ska en utredning inledas om och hur 

barnet behöver stöd och hjälp (Molinder  Berglund m.fl. 2014). Barnet har rätt till att få information om 

utredningen, detta gäller även de allra yngsta barnen (SOL kap 11, 10§ s.175). Bara för att en utredning 

har påbörjats betyder det inte att den slutföljs. Däremot kan en utredning leda fram till ett beslut om 

insatser och hur dessa insatser ser ut kan variera, men det viktigaste är att se till barnets bästa. Eftersom 

socialtjänsten grundas på frivillighet har den enskilde en stor påverkan över hur utredningen ska 

bedrivas och vilka insatser som sätts in (Molinder Berglund m.fl. 2014). 

 

Inte att förglömma så har socialnämnden möjlighet att göra en polisanmälan om så krävs och inte tvistar 

mot barnets bästa. För att göra en anmälan måste en misstanke om brott mot barn finnas (Molinder 

Berglund m.fl. 2014). När det gäller samverkan ska socialnämnden”(…) i frågor som rör barn som far 

illa eller riskerar att fara illa samverka mellan samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd (SOL kap 5, 1a§ s.73). I boken Vem bryr 

sig? Barnperspektiv inom förskola, skola, socialtjänst, BUP och polis (2009) av Larsson-Swärd skriver 

hon att för att stödja barn och unga som far illa är samverkan nödvändig mellan förskola, skola, polis 

och socialtjänst.   

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med uppsatsen är att göra en kvalitativ undersökning där jag vill undersöka vilka erfarenheter tre 

förskollärare, två förskolechefer och en socionom från socialtjänsten har av att arbeta med 

orosanmälningar som förskolan har gjort. 

 

 Vad har de tre förskollärarna och de två förskolecheferna för syn på socialtjänsten och vad har 

socionomen för syn på förskolan? 

 Hur ser dessa individer på samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten? 

 Hur uppfattar dessa individer sitt ansvar när det gäller orosanmälningar? 
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2. Teoretisk utgångspunkt 

I denna del kommer jag att redogöra för det fenomenologiska perspektivet som jag har valt att använda 

som teoretisk utgångspunkt samt varför jag har valt denna. Här kommer jag även ge en förklaring på vad 

och hur jag ser på fenomenologi utifrån mitt syfte. Jag kommer även att ta upp fenomenografi där jag 

motiverar varför jag har valt att inte använda detta perspektiv. Därefter kommer jag att ta upp de 

teroetiska nyckelbegrepp som är centrala för uppsatsen.  

2.1 Fenomenologi 

I boken Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion av Christian Stensmo (2002) tar han upp 

om fenomenologi där han förklarar vad fenomenologin betyder på ett förenklat sätt. Han förklarar 

teorins betydelse på följande sätt. ”Fenomenologi fokuserar på människans upplevelser, uppfattningar 

och erfarenheter” (Stensmo 2002, s.15). Jag har valt ett fenomenologiskt perspektiv för att jag vill jag ta 

reda på vad de specifika individerna inom yrkesgrupperna, förskollärare, förskolechef och socionom (på 

socialtjänsten), har för erfarenheter om, och uppfattningar av att arbeta med orosanmälningar som en del 

i att samarbeta med varandra. Stensmo beskriver forskarens uppgift med att ha ett fenomenologiskt 

perspektiv som att kunna beskriva och förstå andras erfarenheter samt upplevelser. För att inte blanda in 

sina egna erfarenheter och upplevelser med den som man till exempel har intervjuat krävs det som 

forskare att har god självkännedom. Som forskare är du ute efter individens upplevelser och 

erfarenheter, alltså individens medvetenhet om ett visst fenomen (2002, s.106), i mitt fall deras 

erfarenheter, upplevelser och uppfattningar om hur de arbetar med orosanmälningar. Som forskare gäller 

det alltså att jag vid resultatet håller mig till det respondenterna har sagt under intervjuerna och inte 

lägger in mina egna erfarenheter och upplevelser.  

 

Fenomenologins grundare var Edmund Husserl som föddes 1856 och levde fram till 1938. Han sågs som 

den moderna skaparen av fenomenologi och var bland annat filosof (Stensmo 2002, s.106 och 

Bengtsson 2001, s.19). I boken Sammanflätningar, fenomenologi från Husserl till Merleau-Ponty av Jan 

Bengtsson (2001) skriver han att fenomenologi redan från början var en metod och att den hade som 

utgångspunkt att göra den naturliga erfarenheten rättvisa. Han menar att fenomenologi är en 

erfarenhetsfilosofi (2001, s.25 och s.27). Han skriver vidare om att fenomenologin också spred sig till de 

empiriska forskarna vilka skapade forskningsansatser som hade olika inriktningar och att fenomenologin 

fick en påverkan på psykologin, sociologin och pedagogiken (Bengtsson 2001, s.101).   
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Bengtsson skriver om hur Husserls nya transcendentala fenomenologi är uppdelad i tre band. Det första 

bandet skulle vara en inledning till fenomenologin, det andra bandet skulle bestå av den levande naturen 

och den andliga-personens strukturerade värld. I den personalistiska uppfattningen ses människor som 

fullvärdiga individer medan i den naturalistiska uppfattningen ses människor som ting. Det tredje och 

sista bandet är fenomenologins förhållande till ontologi och psykologi. Band två och tre var tänkta att 

utgöra fenomenologins undersökning och skulle vara mer inriktade på dess problemställning (2001, 

s.35-36). Bengtsson skriver om Husserl som beskriver att transcendental fenomenologi är som en cirkel 

som har utgångspunkt ifrån den naturliga erfarenheten och kommer tillbaka till den (2001, s.39).  

 

Husserl pratar även om en livsvärldsfenomenologi som både är en vetenskapsteori och en filosofi. Han 

menar att både människan och vetenskapen är naiva då de tar verkligheten för given. För att kunna 

förstå verkligheten använder man sig utav olika teorier av vetenskapen (Bengtsson 2001, s.45-47). 

Husserl påstår att:  

 

All mening har sitt ursprung i livsvärlden, vetenskapens uppgift är att utforska livsvärlden 

och bringa den till teoretiskt uttryck, och filosofins uppgift är att slutligen och fullständigt 

berätta kunskapen. (Bengtsson 2001, s.48)  

 

På detta sätt blir liv, vetenskap och filosofi en grundenhet för den transcendentala fenomenologin 

(Bengtsson 2001, s.48-49). I boken Vetenskapsteori och metod för lärare – en introduktion skriver 

Stensmo (2002) om livsvärldsfenomenologin utifrån Husserl som belyst fyra synsätt om människans 

livsvärld. Dessa synsätt är tid, rum, kropp och relation, här nedan beskrivs kort vad han menar med 

dessa begrepp. 

 

 Tid – individen har antingen en kronologisk ordning som är linjär eller en cirkulär ordning om 

hur man upplever sin tid. Inom den linjära innefattas det förflutna, nuet och framtiden som kan 

ses som det närvarande-förslutna av minnen där och då. Inom det cirkulära innefattas minnen av 

det förflutna med fantasier om framtiden som kan ses som det närvarande-framtida av planer, 

där och senare. Det är närvarandet av här och nu som existerar. 

 Rum – det geografiska området, hemma är det egna rummet där individen kan vara sig själv, 

borta är de rummen där individen måste förhålla sig till sociala regler. 

 Kropp – fysiska framträdelser, rörelser, hur individen upplever sin kropp i olika situationer. 

 Relationen till andra personer – genom att individen ser likheter och skillnader hos andra så 

upplever individen hur den är eller inte är. Genom att se likheter med andra upplever individen 
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en gemenskap och närhet, och genom olikheter upplever individen utanförskap och avstånd till 

andra. 

 

Dessa synsätt innefattar i det stora hela hur individen uppfattar eller upplever sin självbild inom dessa 

aspekter och självbilden kan även förändras. Livsvärlden innehåller individens genomgångna 

livserfarenhet (Stensmo 2002, s.107-109).   

 

Fenomenografi är en annan vetenskapsteori som man kan använda sig utav. Stensmo förklarar begreppet 

genom att dela upp det, ”grafi = beskriva, gr. fenomen = det som framträder” (2002, s.115). Stensmo 

(2002, s.115-116) beskriver att fenomenografi är en metod där man vill beskriva helt olika uppfattningar 

av ett fenomen, man vill ha en variation av individens uppfattningar. Att jag inte valde denna metod är 

för att jag inte bara vill ta reda på dessa individers beskrivningar av ett visst fenomen utan jag vill 

komma åt individens erfarenheter (kunskaper), uppfattningar och upplevelser inom ett visst ämne. 

Skulle jag ha använt mig av fenomenografi skulle jag ha intervjuat flera personer inom samma kategori, 

till exempel bara förskollärares uppfattningar om hur de arbetar med orosanmälningar. Eftersom jag vill 

veta vad dessa individer inom förskolan och socialtjänsten har för erfarenheter med att arbeta med 

orosanmälningar som förskolan har gjort valde jag ett fenomenologiskt perspektiv. Mitt fokus ligger på 

individens erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. 

2.2  Teoretiska nyckelbegrepp  

Erfarenhet 

Bengtsson (2001, s.27-30) skriver om Husserl som menar att när man upplever någonting blir det en 

direkt erfarenhet, han beskriver några exempel varav ett är: ”om jag tar på isen, erfar jag direkt dess 

kyla” (Bengtsson 2001, s.30). Det är så jag kommer att se på erfarenhet men även att erfarenhet är 

kunskap, färdigheter, händelser och upplevelser som man har upplevt tidigare genom deltagande eller 

exponering. Det är på detta sätt jag kommer att se på begreppet erfarenhet i uppsatsen. 

Uppfattning 

Jag kommer att se på uppfattning utifrån åsikter, tolkning, förståelse, bedömning och syn eller bild av 

något eller någon, detta genom att jag kommer att titta på hur de uppfattar sitt ansvar när det gäller 

orosanmälningar och vad dessa yrkesgrupper har för syn på socialtjänsten och förskolan. Det är genom 

dessa begrepp inom uppfattningen som jag kommer att titta på hur individen ser på och uppfattar de 

frågor som jag ställer och därmed göra en tolkning utifrån individens uppfattningar.  
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Upplevelse 

Upplevelser är någonting som man har varit med om, prövat på eller deltagit i och inte bara hört talats 

om eller har en uppfattning om, man är här och nu. Upplevelser är något som man tar in och som 

påverkar ens sätt att tänka, vara och känna.  Det är på detta sätt som jag kommer att se på upplevelse, det 

är någonting som individerna har varit med om och erfarit och därav kan betraktas som en upplevelse. 

 

Problematiken med dessa tre begrepp är om jag bara kommer åt att skrapa på ytan då individens 

erfarenhet, uppfattning och upplevelse kan vara svåra att förklara med ord. Förhoppningen, däremot, är 

att komma åt dessa på djupet genom de intervjuer som jag gjort och på så vis få reda på hur och vad de 

har för erfarenheter, uppfattningar och upplevelser. 
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3. Tidigare forskning 

Per Germundsson från Örebros universitet har skrivit en doktorsavhandling som heter Lärare, 

socialsekreterare och barn som far illa: om socialrepresentationer och interprofessionell samverkan 

(2011). Avhandlingen är en empirisk studie som bygger på enkäter som är utskickade till yrkesgrupperna 

lärare i allmänhet/specialpedagog och gruppen socialsekreterare. Han beskriver i sin doktorsavhandling 

att samverkan kring lärare och socialsekreterare är komplex eftersom samarbete bland annat bygger på 

kunskap, prioriteringar och långsiktiga förberedelser. I avhandlingen framkommer det att lärare och 

socialsekreterare har samma uppfattning om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Däremot har 

lärare och socialsekreterare olika åsikter om varandra. Lärare har en negativ bild av socialsekreterare 

men även en allmänt negativ bild av socialtjänsten som organisation. Detta beror på att socialtjänsten 

har lagar, regler och sekretess att följa och sekretessen upplevs hindra samarbetet kring barn som far illa. 

Socialsekreterarnas syn på lärare är positiv och de ses som engagerade, men däremot upplevs lärare 

sakna kunskap om socialsekreterares arbetsområde.  

 

Germundsson (2011) tar även upp att de som arbetar med barn har anmälningsplikt, men att det är 

socialtjänsten som har det yttersta ansvaret att skydda och stötta barn och ungdomar som far illa. Han 

lyfter också att skola, polis, hälso- och sjukvård har skyldighet att samverka med varandra men att det 

ska ske med hänsyn till barnets bästa. Han stödjer detta med socialtjänstlagen och skolagen. 

 

Germundsson (2011) refererar i sin avhandling till Lagerberg (1998) som har skrivit avhandlingen Barn 

som far illa – ett dilemma för barnhälsovården? Som bygger på en studie utifrån formulär om BVC-

sjuksköterskor och socialarbetares samarbete kring barn som far illa. Den tar upp olika dilemman som 

sjuksköterskorna står inför, att det finns olika definitioner på vad som menas med barn som far illa och 

att detta kan leda till att anmälningar inte görs av sjuksköterskorna till socialtjänsten. Det blir då svårt 

för socialtjänsten att utföra sitt arbete och för att ett samarbete ska finnas måste sjuksköterskorna anmäla 

vid misstanke av brott. Lagerberg (1998) lyfter att det är socialtjänsten som gör en utredning och 

bedömer situationen inte sjuksköterskorna. Hon lyfter även anmälningsplikten som sjuksköterskorna 

och andra yrkesgrupper har och stärker det med lagstiftning om barns rättigheter och socialtjänstlagen. 

Hon tar även upp svårigheter med anmälningsplikten och sekretessen som finns.  
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Pernilla Leviner är juris doktor
3
 och forskare inom offentlig rätt och social barnrätt (NCK, 2014) hon 

har även arbetat inom socialförvaltingen och är sammanfogad med det juridiska verksamhetsområdet 

inom Stockholms universitet. Leviner har skrivit avhandlingen Rättsliga dilemman i socialtjänstens 

barnskyddsarbete (2011) som bygger på en empirisk studie gjord på granskat och analyserat rättsligt 

material. Som komplement har hon även använt sig av femton semistrukturerade intervjuer med tre 

stycken öppna frågor samt aktstudier. Avhandlingens fokus ligger på fall där det finns misstanke om att 

barn har blivit utsatta för brott och har barnkonventionen som utgångspunkt. Leviner (2011) lyfter också 

att barn är beroende av andra vuxna som kan uppmärksamma deras behov genom att göra en 

orosanmälan till socialtjänsten. Däremot menar hon även att socialtjänsten har vaga verktyg och 

befogenheter som de kan använda sig utav. För mycket fokus hamnar på samförståndet med föräldrarna 

istället för på utredningen utav vad barnet behöver för stöd och skydd, man tar inte hänsyn till barnets 

bästa.  

 

Leviner (2011) lägger också stor vikt i sin avhandling på samarbetet mellan olika myndigheter när det 

gäller anmälningsplikt och lyfter att det är kommunerna som har det yttersta ansvaret för att skydda 

barnen, hon stödjer detta med hjälp av olika lagar och regler samt barnkonventionen. Sekretessen är 

också en del i samarbetet mellan olika myndigheter som tas upp och att detta skapar en problematik men 

även att den är viktig. Att man som individ känner att man har en sekretess som innefattar att det man 

berättat eller är med om inte kan komma ut till det offentliga, men man ska också vara medveten om att 

alla myndigheter inte har sekretess i förhållande till varandra. Förskola och skola har inte sekretess till 

polis och socialtjänsten utan har där anmälningsplikt. Inom verksamheten har förskolan och skolan 

däremot tystnadsplikt mot föräldrar om andra barn. Eftersom förskola och skola har anmälningsplikt till 

socialtjänsten finns det ett samarbete mellan förskolan och socialtjänsten och Leviner (2011) lyfter att 

det är viktigt att som pedagog göra en anmälan vid misstanke om brott. 

 

 

 

                                                 
3
 < http://www.jurfak.su.se/barnrattscentrum/om-oss/2.26635/om-barnr%C3%A4ttscentrum/2.26388/tidigare-

evenemang/domstolens-funktion-och-roll-i-barnskydds%C3%A4renden-1.138654 > (hämtad 2014-12-29) 
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4. Material och metod 

I denna del presenteras det material och den metod som jag har valt att använda mig av för att samla in 

det empiriska materialet till studien. Här kommer jag att motivera varför jag har gjort de val jag har gjort 

under uppsatsarbetet och hur undersökningen har genomförts. Jag har även delat upp denna del i olika 

underrubriker för att underlätta för läsaren. 

4.1 Val av metod 

För att på bästa möjliga sätt lyckas uppfylla mitt syfte och besvara mina frågor har jag valt att göra en 

kvalitativ studie som bygger på relativt öppna intervjufrågor. Detta för att respondenterna ska kunna 

svara så brett som möjligt. Jag vill ta reda på vad de har för tankar, funderingar och erfarenheter av att 

arbeta med orosanmälningar som förskolan har gjort samt vilken syn de har på varandra, samarbetet och 

hur de ser på sitt ansvar. En kvalitativ metod bygger på förståelse och inte på förklaringar (Løkken och 

Søbstad 1995, s.30). Man vill veta mer om betydelsen i fenomenet, hur någonting beskrivs inte hur 

någonting är (Stukát 2005, s.33). Genom att jag har valt att göra intervjuer med öppna frågor ges 

möjligheten till att respondentens svar blir beskrivande. Detta leder till att jag som forskare får en 

förståelse över hur respondenten tänker. 

 

Stukát (2005, s.33) och även Løkken och Søbstad (1995, s.97) skriver att öppna kvalitativa intervjuer 

bygger på att respondenten besvarat frågorna med egna ord. Løkken och Søbstad (1995, s.94) menar att 

intervju som metod är nödvändig för att kunna förstå en annan människas uppfattning. I en kvalitativ 

intervju har du större möjlighet att ändra, lägga till, ta bort frågor eller byta plats på frågorna under 

intervjutillfället och anpassa dem efter situationen. När man gör kvalitativa intervjuer behöver man inte 

bestämma sig för hur många intervjuer man ska göra i början, utan man kan göra några intervjuer och 

sedan analysera dessa för att se hur man vill fortsätta (Eriksson-Zetterquist och Ahrne 2011 s.40 och 

44). Kvalitativa intervjuer är något som jag har använt mig utav eftersom jag vill förstå respondenternas 

uppfattningar om ämnet. Det är även så att jag har valt kvalitativa intervjuer för att man har möjlighet att 

ändra i frågorna efter situationen och eftersom jag vill ha respondentens uppfattning är det viktigt att 

vara öppen och ha möjlighet att lägga till, ta bort eller vidareutveckla en eller flera frågor. Detta för att 

på bästa möjliga sätt få ut så mycket som möjligt av intervjutillfället och att komma åt det som är 

intressant för studien. 
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Det finns både strukturerade och ostrukturerade intervjuformer och jag har valt att använda mig utav 

ostrukturerade intervjuer. Løkken och Søbstad (1995, s.98) skriver att ostrukturerade intervjuer hör 

oftast ihop med kvalitativa metoder. Stukát (2005, s.39) skriver också om strukturerade och 

ostrukturerade intervjuer och han menar att strukturerade intervjuer bygger på ett intervjuschema där 

frågorna och ordningsföljden är bestämda, det är oftast mer slutna frågor och det finns olika 

förutbestämda svarsalternativ. I en ostrukturerad intervju menas att den som intervjuar kan ställa 

frågorna i den ordningen som verkar bäst i situationen. Man kan även formulera om frågorna så att 

frågorna passar just den respondenten. Det finns också möjlighet under en ostrukturerad intervju att 

ställa följdfrågor så att svaren blir djupare. Genom att ställa rätt följdfrågor kan forskaren använda sig 

utav samspelet som uppstår mellan forskaren och respondenten och på så sätt få ut ännu mer 

information. När man använder sig av denna metod kan man använda sig utav en frågeguide eller en 

checklista (Stukát 2005, s.39).  

 

Att använda strukturerad intervju där man utgår från ett intervjuschema med frågorna i en viss ordning 

och med svarsalternativ ser jag som en begränsning i det jag vill undersöka. Att jag valde just 

ostrukturerade intervjuer som metod är för att jag anser att det passar min undersökning bäst. Det jag vill 

ta redan på är vad dessa yrkesgrupper har för erfarenheter av att arbeta med orosanmälningar som 

förskolan har gjort, vad de har för syn på varandra och hur de ser på samarbetet samt hur de uppfattar 

sitt ansvar. Att kunna ställa följdfrågor är en förutsättning för att jag ska kunna komma åt och få så 

mycket information som möjligt av det respondenten säger och på så sätt få ett bredare perspektiv. Inför 

mina intervjuer har jag ändå valt att göra en intervjuguide (se bilaga 1) som jag har valt att kalla den. I 

intervjuguiden har jag valt att ha öppna frågor med möjlighet till att lägga till, vidareutveckla eller ställa 

följdfrågor. 

4.3 Urval och avgränsningar 

För att avgränsa mig i uppsatsen har jag valt att intervjua sex personer varav tre är förskollärare, två är 

förskolechefer och en är socionom på socialtjänsten. En av förskolorna var kommunal och där har jag 

intervjuat en förskolechef och en förskollärare inom samma enhet. Den andra förskolan där jag 

genomförde en intervju var privat och där deltog också en förskolechef och en förskollärare. På den 

tredje förskolan, som också var kommunal, intervjuade jag enbart en förskollärare då förskolechefen 

inte hade möjlighet att ställa upp. Dessa tre förskolor samt socialtjänsten ligger alla i centrala 

Stockholm, innanför tullarna. Att jag valde att hålla mig innanför tullarna var ett sätt att avgränsa mig i 

min undersökning. Detta leder dock till att det kan bli en snäv bild över det jag ska undersöka då jag 

bara har riktat in mig på ett litet geografiskt område. Förskolorna hittades via Stockholms stads hemsida 
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och valdes slumpmässigt, dock med kriteriet att ligga i centrala Stockholm. Att jag valde begränsa mig 

till centrala Stockholm var även för att få samtliga respondenter inom samma geografiska område och 

därmed jämförbara förutsättningar. Det hade också varit opraktiskt att förlägga intervjuer alltför långt 

bort, exempelvis andra län, med hänsyn till restid och reskostnader.  En annan begränsning var tiden då 

möjlighet inte fanns att göra en större studie. Jag tog kontakt med förskolecheferna via e-post som i sin 

tur kontaktade förskollärare på sin förskola. Utöver de förskolor som kom med i undersökningen var det 

en del förskolechefer som jag tog kontakt med som inte kunde ställa upp av olika anledningar och det 

var även många som inte svarade. Utav de jag tog kontakt med är alla som ville och kunde medverka i 

min studie representerade. Inom socialtjänsten var tillvägagångsättet liknande, jag hörde av mig till flera 

socialtjänster innanför Stockholms tullar men det var bara en som svarade och ville vara med i studien. 

Jag kunde även ha avgränsat mig mer genom att bara ha tittat på den kommunala eller den privata 

sektorn inom ett mindre område eller så kunde jag även tittat på flera kommuner och hur de arbetar med 

dessa frågor. Hade jag valt att titta på flera områden eller kommuner så kanske jag skulle fått avgränsa 

mig genom att inte intervjua lika många yrkesgrupper, utan jag hade blivit tvungen att hålla mig till en 

eller eventuellt två yrkesgrupper.   

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne skriver att det är viktigt att man redovisar och motiverar varför man har 

gjort de val man har gjort under urvalsprocessen. Detta för att kunna jämföra olika undersökningar med 

varandra men även för att kunna generalisera olika undersökningar. De skriver även att man hellre bör 

ange vilken position personerna har som deltar än deras namn, det blir då svårare att identifiera den som 

deltar. Att ange andra uppgifter runt personerna som intervjuas kan till exempel vara anställningstid, 

ålder eller kön (2011, s.42-43). Detta är något som jag har använt mig utav ovan då jag har redovisat och 

motiverat mina val. Jag har även valt att rikta in mig på tre olika yrkesgrupper och benämner deras titel 

men inte vad de heter. Materialet blir därför svårt att identifiera med en specifik individ. Jag har även 

valt att inte benämna vilket kön personerna har i denna studie då jag inte ser det som relevant för 

undersökningen, däremot har jag frågat om anställningstid och då kan en ungefärlig ålder utifrån detta 

uppskattas. 

4.4 Genomförande 

När jag hade hittat mina respondenter skickade jag ett informationsbrev (se bilaga 2) om vad det är jag 

ska skriva om och deras rättigheter samt andledningen till deras medverkan i uppsatsen. Detta 

informationsbrev skickade jag till förskolechefen som i sin tur vidarebefordrade det till förskollärarna. 

På den enhet där jag enbart intervjuade en förskollärare skickade jag informationen direkt till personens 
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e-post. Till socionomen som jag var i kontakt med på socialtjänsten förklarade jag också mitt syfte och 

hens rättigheter om medverkan i uppsatsen via e-postkorrespondens.  

 

Under intervjuerna på de tre förskolorna och hos socialtjänsten använde jag mig utav en intervjuguide 

(se bildag 1) som jag hade gjort för att lättare kunna hålla mig inom förutbestämda ramar. Jag har gjort 

en intervjuguide till varje yrkesgrupp som är gjord efter en ostrukturerad form som jag beskrev i ”Val av 

metod” ovan. Deltagarna till undersökningen gick med på att bli inspelade under själva intervjun.  

Intervjuerna varierade tidsmässigt mellan fem minuter till trettio minuter, alla intervjuer utfördes på 

deltagarnas arbetsplatser, antingen i personalrummet, köket eller på kontoret men alltid ostört. Under de 

två kortaste intervjuerna som var ungefär fem minuter så hade inte den ena förskolläraren riktigt tid och 

den andra upplevde jag som lite osäker och obekväm i situationen, båda ville ändå medverka i 

undersökningen. Trots den korta tiden för intervjuerna gick de bra, jag tycker att jag fick med mig bra 

material, på den ena intervjun där förskolläraren inte hade så mycket tid blev det inte så många 

följdfrågor eller utsvävningar. De andra intervjuerna blev generellt längre och den som blev längst var 

den hos socialtjänsten. Jag upplevde att jag fick ett bra bemötande och att socionomen tyckte ämnet var 

viktigt och relevant att lyfta. Alla deltagare hade någon form av erfarenhet utav varandras yrkesgrupper 

då det gällde förskolan och socialtjänstens erfarenheter, syn på varandra och samarbetet. 

 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s.55) beskriver olika sätt att transkribera på efter att man har 

gjort den inspelade intervjun. Det ena sättet är att använda sig utav en dator eller en annan 

uppspelningsmaskin som kan stoppa, spola fram och tillbaka och där man kan se vart man ligger i 

inspelningen. De nämner även att man kan använda sig utav en betaltjänst som transkriberar åt en men 

här kan det uppstå olika problem eftersom tjänsten inte har utfört intervjuerna och då kan missuppfatta 

sammanhanget eller dialekten. Både Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s.54) och Stukát (2005, 

s.40) skriver att det är tidskrävande att transkribera själv men att det kan vara värt det i slutändan. 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2011, s.54) menar då att när man transkriberar sitt material själv börjar 

man bearbeta och analysera materialet på en gång. De lyfter detta som någonting positivt och som man 

missar om man låter någon annan att göra transkriberingen. Stukát (2005, s.40) lyfter att man kan 

transkribera genom att lyfta ut det viktigaste i det inspelade materialet, dock bör man tänka på att kanske 

intervjua fler personer då. Ser vi till mitt inspelade material har jag efter varje intervjutillfälle satt mig 

ner för att transkribera mitt material själv. Det har varit mycket tidskrävande och arbetsamt men med 

fördelen att jag påbörjat bearbetningen och analysen av materialet redan under denna process. Jag valde 

att använda mig utav en diktafon när jag gjorde intervjuerna som jag sedan lade in på en dator för att på 

lättaste sätt kunna arbeta med materialet. För att få lov att göra inspelningen frågade jag om 
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respondenternas tillstånd, alla som deltog gick med på att bli inspelade. Jag har även använt mig utav 

fiktiva namn vid transkribering och i uppsatsen. 

4.5 Analys av materialet 

Efter varje genomförd intervju lyssnade jag igenom hela materialet och därefter satte jag mig vid en 

dator för att börja transkribera materialet. När jag skrivit ner hela intervjun lyssnade jag igenom 

inspelningen några gånger och läste igenom texten samtidigt för att se att jag inte missat någonting. När 

alla intervjuer var nedskrivna gjorde jag en sammanställning av varje intervju för att på ett tydligt sätt 

kunna se vad respondenterna sagt och plockade samtidigt ut det viktigaste ur varje fråga. Efter detta så 

kunde jag se vad de tre förskollärarna sagt i samma fråga men även se vad förskolecheferna sagt och 

jämföra om förskollärarna och förskolecheferna hade liknande svar. Här blev det också lättare att se vad 

socionomen berättade i förhållande till förskollärarna och förskolecheferna. För att komma åt individens 

erfarenheter hade jag ett antal intervjufrågor och med hjälp av respondenternas svar vill jag i analysen 

lyfta hur dessa individer upplever och uppfattar arbetet med orosanmälningar samt deras erfarenheter av 

att arbeta med dessa.  

4.6 Forskningsetiska principer 

I denna del kommer jag förklara hur jag har tagit hänsyn till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 

inom humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (Vetenskapsrådet 2008) när jag samlat in mitt 

empiriska material. Denna forskningsetiska princip bygger på fyra huvudkrav som är: 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 

2008, s.6). 

 

Jag har tagit hänsyn till det första huvudkravet, informationskravet, genom att informera deltagarna om 

syftet och hur undersökningen kommer att gå till. Har även informerat om att deltagandet är frivilligt 

och att de får avbryta sin medverkan när de vill. Det andra huvudkravet är samtyckeskravet och det har 

jag tillämpat genom att deltagarna har gett sitt medgivande till att delta i undersökningen. Jag lyfter även 

här ännu en gång att medverkan i undersökningen är frivillig och att de får avbryta sin medverkan både 

under och efter intervjutillfället. Denna information fick de både via e-post, informationsbrev (se bilaga 

2) och innan intervjun startade. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet, det lyfter att allt material ska 

förvaras så att inga obehöriga kan ta del av det och att en viss tystnadsplikt finns (Vetenskapsrådet 2008, 

s.12). Detta har jag tillämpat genom att det material som jag har fått under genomförda intervjuer och 

efterföljande transkribering har förvarats på en säker plats. Det är även så att deltagarna i uppsatsen är 

anonyma och har tilldelats fiktiva namn för att det inte ska gå att identifiera personerna som deltar. 
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Denna information skickade jag med i e-brevet där jag frågade om de ville medverka i undersökningen 

och skrev det även i informationsbrevet som deltagarna fick samt förtydligade detta innan intervjun 

påbörjades. Det fjärde och sista kravet är nyttjandekravet och det innebär att det empiriska materialet 

inte får spridas vidare utan endast användas till den aktuella studien (Vetenskapsrådet 2008, s.14). 

Eftersom jag har valt att spela in intervjuerna så har jag tagit hänsyn och varit tydlig med att informera 

deltagarna om vad materialet kommer att användas till och att det inte kommer att spridas vidare.  

4.7 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet betyder tillförlitlighet eller mätnoggrannhet och syftar till kvaliteten på själva 

mätinstrumentet. Validitet betyder giltighet och syftar till om man mäter det som man avsåg att mäta. I 

denna del diskuteras studiens svagheter och styrkor utifrån dessa begrepp (Stukát 2005, s.125).  

 

Genom att använda öppna intervjufrågor så har även svaren varit öppna vilket gjort att respondenterna 

kunnat använda sina egna ord och därmed kunnat återge sina erfarenheter, uppfattningar och upplevelser 

på bästa sätt. Detta borde då medföra en hög reliabilitet eftersom respondenterna kunnat använda sina 

egna ord och inte varit låsta till förutbestämda svarsalternativ. Det som möjligen kan sänka reliabiliteten 

är om respondenterna påverkats av situationen och svarat annorlunda mot vad de skulle gjort i ett annat 

sammanhang. Risken för sådan påverkan upplevs som liten i detta fall då frågorna varit neutralt ställda, 

utan värderingar och respondenten fått frågorna ställda i en bekväm och trygg miljö. En annan aspekt 

som kan påverka är den geografiska avgränsningen, svaren kan ha blivit annorlunda i andra delar av 

Sverige, men eftersom antalet respondenter också är begränsat så kan den individuella påverkan vara 

större i detta fall. 

 

För att hålla en hög validitet krävs att det insamlade materialet är relevant för undersökningen och 

besvarar de frågeställningar som undersökningen syftar till att besvara. Under en intervju är det därför 

viktigt att ställa de rätta frågorna och i en kvalitativ studie underlättas detta av att man kan korrigera 

frågorna eller ställa följdfrågor. Eftersom jag har haft denna möjlighet anser jag att min studie i allt 

väsentligt har en hög validitet. 
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5. Resultat och analys 

I denna del så kommer jag att presentera resultatet av mitt empiriska material och analysera det utifrån 

den fenomenologiska teorin med hjälp av de teoretiska nyckelbegreppen erfarenhet, uppfattning och 

upplevelse. Denna del är upplagd efter tre underrubriker som bygger på syftet och frågeställningarna. 

Varje underrubrik bygger på samma kronologiska ordning där förskollärarnas resultat och analys 

presenteras först och därefter förskolechefernas och sist socionomens. Inom dessa delar så presenteras 

även förskollärarna och förskolecheferna i en kronologisk ordning som återkommer genom kapitlet. 

Presentation av informanterna 

Här kommer jag att presentera informanternas fiktiva namn och hur länge de har arbetet inom sina 

respektive yrken. Förskollärare 1 har arbetat i ungefär femton år och var dessförinnan anställd som 

barnskötare och har arbetat som hemspråkslärare i Engelska. Hen arbetar på samma kommunala 

förskola som Förskolechef 1. Förskolechef 1 har arbetat som chef sedan 1987 och var innan dess under 

en sjuårsperiod förskollärare och biträdande chef. Förskollärare 2 har arbetat sedan 2002 som 

förskollärare och har varit på den aktuella förskolan i åtta år vilken är en privat verksamhet. 

Förskolechef 2 har arbetet som chef i sju år och var förskolepedagog och arbetslagsansvarig innan hen 

blev förskolechef, tillhör också den privata verksamheten tillsammans med Förskollärare 2. 

Förskollärare 3 har arbetat i ungefär trettio år, var dessförinnan barnskötare och är anställd på en 

kommunal förskola. Inom socialtjänsten intervjuade jag en strateg. Hen har arbetat i ungefär trettio år 

och blev klar socionom 1980 från socialhögskolan och har läst vidareutbildningar under åren. I 

uppsatsen kommer jag att använda mig av namnet Socionomen.  

5.1 Synen på varandra 

När jag ställde frågan om hur mycket erfarenhet förskollärarna hade om socialtjänsten blev svaren 

väldigt lika oavsett hur länge de hade arbetat inom förskolan. Förskollärare 1 har gjort två till fyra 

anmälningar och berättade att: ”(…) har inte så förfärligt mycket erfarenhet, vi har haft kontakt med 

dem några gånger så på det stora hela har det varit positivt tycker jag, positiva erfarenheter” 

(Förskollärare 1). 

 

Förskollärare 2 har inte gjort någon anmälan och tycker att det är svårt att yttra sig om saken eftersom 

hen inte har den konkreta erfarenheten. Förskollärare 2 berättar att: 

 

Utan det är mera sådant som man har läst om. Jag har läst specialpedagogik 20 poäng, där är 

det mycket om just det här om lagar och att man ska anmäla och sådant där. Det är väl mer 
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den erfarenheten att man har läst om och vet ens skyldigheter så. Men inte att jag har varit i 

kontakt med dem själv. (Förskollärare 2) 

 

Hen berättar även att på ett ställe där hen tidigare har arbetat var det en pågående dialog med 

socialtjänsten men hen var inte personligen delaktig i kontakten med socialtjänsten. Förskollärare 3 har 

gjort en anmälan och berättar att ”Jag har faktiskt inte så många erfarenheter. Här är det stället som jag 

har gjort en anmälan själv, så att säga, så det är väl den erfarenheten jag har”.  

 

Förskollärare 1 och 3 pratar om att de inte har så mycket erfarenheter för att de inte har gjort så många 

anmälningar eller varit i kontakt med socialtjänsten själva. Men för varje anmälan man gör desto mer 

erfarenhet får man och det är även så att man kan skapa sig erfarenhet på andra sätt. Att de säger att de 

inte har så mycket erfarenhet kan vara ett sätt att förbereda både mig och sig själva på att inte ha så höga 

förväntningar på deras kunskap om socialtjänsten. Att det finns en form av osäkerhet kring ämnet. Ser vi 

till vad Förskollärare 2 sa om detta så uttrycker hen väldigt tydligt att hen inte har några erfarenheter 

eftersom hen inte har gjort någon anmälan eller har varit i kontakt med socialtjänsten. Dock ser jag ändå 

att Förskollärare 2 har en viss erfarenhet eftersom hen har läst om det. Allas erfarenheter av 

socialtjänstens arbete verkar ändå vara positiva.  

 

När jag sedan frågade vilken bild de har av socialtjänsten sa Förskollärare 1 att: ”Jo, jag förstår att det 

är en organisation som också är mycket stressad. Att de inte hinner med alla uppgifter som de får, de 

kanske, som alla andra, har lite suddiga uppdrag och (…) resursbrist”. Förskollärare 1 har en förståelse 

och en bild av socialtjänsten som en organisation med mycket att göra och brist på resurser. Var denna 

bild kommer ifrån vet jag inte man jag misstänker att media kan spela in, saker som står i tidningarna 

och sägs på tv-nyheterna. Förskollärare 1 har ändå en positiv erfarenhet av socialtjänsten trots en bild av 

en stressad organisation. Det kan även vara så att hen känner igen sig och har empati för hur hen 

upplever bilden av socialtjänsten utifrån sina egna erfarenheter om sitt yrke med väldigt mycket att göra 

och som kan upplevas som stressande. Förskollärare 2 svarade i denna fråga att bilden av socialtjänsten 

är att de förhoppningsvis gör det som är bäst för barnet men tar även upp ”(…) att när man läser om 

dem så har de också mycket att göra, alltså när man tänker på nerskärningar och sådant” 

(Förskollärare 2). Förskollärare 2 lyfter även det som Förskollärare 1 tog upp om resurser och att hen 

också har en bild av socialtjänsten som media kan ha hjälpt till att skapa. Förskollärare 3 svarade: 

 

Ja, eftersom jag inte har jobbat så mycket med socialtjänsten så den bild jag har och det 

bemötandet, tycker jag för min del, har varit positiv. Jag tycker man tog tag i saken väldigt 

omgående när jag gjorde den här anmälan. (Förskollärare 3) 



22 

 

Förskollärare 3 uttrycker en positiv bild av socialtjänsten och det kan bero på att när hen gjorde den här 

anmälan blev ärendet omhändertaget på en gång och en utredning påbörjades. Här blir då hens 

upplevelse av socialtjänsten positiv och därav erfarenheten lika så. Hade Förskollärare 3 inte fått det 

bemötandet hen fick så skulle upplevelsen och erfarenheten kunna ha blivit något annat. Utav dessa tre 

förskollärare uppfattar jag det som att åsikterna går lite isär men att Förskollärare 1 och 2 har en 

förstående bild av socialtjänsten medan Förskollärare 3 har en väldigt positiv bild av socialtjänsten.  

 

Ser vi till vad förskolecheferna hade för erfarenheter av socialtjänsten säger Förskolechef 1 att:  

 

Jag har en del erfarenheter, jag har gjort några anmälningar (…) men jag vet att den allra 

första anmälan jag gjorde det var 1981 och sen har det varit många år utan anmälningar och 

vissa år har vi haft flera anmälningar. Det är säkert inte mer än tio totalt, det tror jag inte. 

(Förskolechef 1) 

 

Här lyfter Förskolechef 1 att hen har en del erfarenheter och här skulle jag vilja påstå att hen har varit 

med om att ha gjort ganska många anmälningar. Hen har dock arbetat länge inom branschen och har 

många olika upplevelser och erfarenheter av socialtjänsten. Dock går det inte att utläsa i svaret på denna 

fråga om det är positiva eller negativa erfarenheter hen har av socialtjänsten. Jag uppfattar det ändå som 

att Förskolechef 1 har positiva erfarenheter men detta kan vara för att jag intervjuade hen och fick den 

känslan samt att jag vet hur hen resonerar vidare under intervjun. Förskolechef 2 har både positiv och 

negativ erfarenheten av socialtjänsten, hen säger så här i intervjun: 

 

Ja, det är inte så många tack och lov. Vi har haft kanske under mina 7 år, tre ärenden. Jag 

brukar faktiskt ringa och rådfråga dem om det händer någonting, om jag inte är 100 % säker 

på hur vi ska gå tillväga. Men självklart har vi den där lagen vi ska följa. Har skickat in 

ärenden (…) men får aldrig återkoppling och det saknar jag. (Förskolechef 2) 

 

Det Förskolechef 2 upplever som positivt är att när hen ringer till socialtjänsten för att rådfråga får hen 

den hjälp som behövs. Dock när det gäller anmälningar som gjorts är det återkopplingen som 

Förskolechef 2 saknar, att hen inte får reda på vad det är som har hänt och vad som händer. Detta gör att 

hen får en blandad erfarenhet som är positiv och negativ av socialtjänsten men lägger tyngden på att 

återkoppling saknas vid anmälan. Förskolechef 2 tar även upp lagen om att de har skyldighet att anmäla 

och att de därav får erfarenhet av socialtjänsten när de gjort en anmälan.  

 

Tittar vi vidare på vad Förskolechef 1 har för syn på socialtjänsten säger hen ”Väldigt blandat men jag 

tycker att den har förbättrats oerhört”. Förskolechef 1 berättar att hen har råkat ut för socialsekreterare 

som har kommit och varit ”helt inkompetenta” som hen uttrycker det och inte förstått hur situationen 

faktiskt sett ut. Hen lyfter ett exempel där två socialsekreterare kom och den ena socialsekreteraren inte 
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såg att föräldern ifråga var narkotikapåverkad, som tur var såg den andra det. Efter det berättar 

Förskolechef 1 att: 

 

Men sen har jag träffat helt fantastiska socialsekreterare, helt underbara som verkligen kan 

leda rätt och klara att tackla väldigt svåra situationer. (Förskolechef 1) 

 

Att Förskolechef 1:s syn på socialtjänsten har förändrats något till det bättre kan det finnas många 

anledningar till. En av anledningarna kan vara att eftersom hen har gjort en del anmälningar och därav 

träffat socialtjänsten många gånger, fått en succesivt bättre bild av socialtjänsten och ändrat sin 

uppfattning. Detta trots att hen tar upp att hen även har träffat inkompetenta personer inom 

socialtjänsten. Förskolechef 1 har ändå haft flera positiva upplevelser med socialtjänsten och lyfter dessa 

personers skicklighet med att kunna hantera svåra situationer. Ser vi till vad Förskolechef 2 har för syn 

på socialtjänsten säger hen: 

 

Inte så jättepositiv, som sagt, när jag ringer och frågar efter råd då är de jätteduktiga på att ge 

råd men att följa upp ärenden är de inte bäst på. Det var faktiskt ett fall där jag träffade dem 

och då har jag faktiskt ringt och frågat varför vi inte får någon återkoppling och tydligen har 

de inte skyldighet att ge återkoppling så jag vet inte. Men det var flera år sen, jag vet inte 

riktigt. Jag skulle önska en återkoppling om hur det har gått och om de har avslutat ärendet 

eller inte. (Förskolechef 2) 

 

Förskolechef 2:s syn på socialtjänsten var inte så positiv eftersom hen inte får någon återkoppling efter 

att anmälan gjorts. Att som anmälare få en återkoppling är väldigt betydelsefullt och ger ett vidare 

förtroende för socialtjänsten. Hade Förskolechef 2 fått återkoppling vid sina anmälningar hade hen 

troligtvis haft en mer positiv syn och erfarenhet av socialtjänsten. Hen berättar även om när hen ringt 

tillbaka till socialtjänsten för och fråga om ärendet och fick svaret att det inte var deras skyldighet. Det 

gör till stor del att Förskolechef 2 har en sämre bild och erfarenhet av socialtjänsten än vad hen skulle 

behöva ha om hen hade fått ett bättre bemötande. Dock ser hen socialtjänsten som duktiga för när hen 

har ringt och rådfrågat har hen fått den hjälp som behövts. Det är detta med återkoppling som 

Förskolechef 2 skulle vilja ha, att få veta vad som har hänt eller vad som kommer att hända med ärendet. 

Båda förskolecheferna har en blandad syn på socialtjänsten men deras uppfattningar är att de vill ha en 

större återkoppling och att de tycker att de flesta som arbetar på socialtjänsten är duktiga på det de gör. 

 

Här kommer jag att presentera vad Socionomen har för syn på förskolan när det gäller orosanmälningar 

som förskolan gjort. Socionomen tycker att det görs för få anmälningar från förskolan, det borde göras 

fler. Hen berättar att:  
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Jag håller också på med en massa statistik och uppföljningar i de jobb jag gör just nu och då 

ser vi ju det att det är alldeles för få om man jämför med äldre barn och så är det många fler 

anmälningar på äldre barn som kommer från polisen. Då tänker man inte rakt av att det är 

samma barn som kanske borde ha blivit anmälda när de var yngre men det är säkert en hel 

del som överlappar där. (Socionomen) 

 

Jag frågade om hen ser ett samband i statistiken mellan yngre och äldre barn, varpå Socionomen svarar: 

”Ja, det vet vi ju och då kanske man hade kunnat komma in med insatsen mycket tidigare och hjälpa 

familjerna”. Hen lyfter även att de på socialtjänsten tycker att det nya förtydligandet i lagen är jättebra 

för förskolan. Man behöver prata mer om hur det går till när man gör en orosanmälan samt hur man kan 

samverka för att det ska bli bättre. Jag gör då ett påstående som lyder: ”Så du upplever att det är för få 

anmälningar?” Socionomens svarar: ”Ja, om man tittar statistiskt och som sagt jämför det så är det för 

få anmälningar på yngre barn”. Socionomen berättar även att hen har en uppfattning om att 

förskolepersonal inte vet vad socialtjänsten gör utan bara tror sig veta.  

 

Att det görs färre anmälningar på yngre barn kan ha att göra med att inte alla barn som går på förskolan 

kan prata och det blir då svårare för barnen att berätta. Här måste förskolepersonalen kliva in och läsa av 

barnens signaler samt föra barnens talan om det behövs eftersom när det inte är misshandel som syns 

tydligt blir det också svårare att upptäcka om barn far illa. En annan orsak som kan göra det svårare är 

att förskolepersonal har en relation till föräldrarna och att man lägger in sina egna värderingar i att dessa 

föräldrar ”som är så trevliga” inte slår sina barn. Mycket handlar nog också om för lite kunskap kring 

ämnet med barn som far illa. Här gör den nya lagen sitt med förtydligande om att förskolan gör en 

anmälan för oro och inte ska utreda eller bedöma situationen. Genom att de som arbetar med barn har 

anmälningsplikt så leder det i bästa fall till att fler anmälningar görs, dock kan det finnas en problematik 

för ens egen del om man till exempel inte är överens i arbetslaget eller om man inte har chefen med sig. 

Socionomens uppfattning baseras på vad hen har hört, sett och varit med om under sin yrkestid, hens 

generella uppfattning är att förskolepersonal inte vet hur socialtjänsten arbetar.  Det är även möjligt att 

Socionomen har en fördom om att förskolepersonal inte är kunniga inom området.  Frågan är dock om 

personal på förskolor är medvetna om att statistiken ser så ut och att de kanske måste vara mer 

uppmärksamma på om barn far illa.  

5.2 Samarbetet 

När jag frågade förskollärarna om hur de upplever och ser på samarbetet med socialtjänsten svarade 

Förskollärare 1 att hen upplever att det finns ett samarbete och tycker att det har fungerat ganska bra. 

Detta eftersom: 
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(…) så fort vi gör en orosanmälan så hör socialtjänsten av sig till oss eller till min chef i alla 

fall som kan återkoppla till mig sen. Så då vet jag att det har hänt någonting i alla fall, att det 

går vidare. (Förskollärare 1) 

 

Förskollärare 1 berättar även att hen tycker att det skulle kunna vara ett samarbete med 

Barnavårdscentralen eftersom det är ytterligare att par ögon, som hen uttrycker det, som har koll på 

barnet. Hen berättar att det kan vara:  

 

svårt att veta (…), är det någonting, är det inte någonting, borde jag vara orolig, borde jag 

inte vara orolig, det är jättesvårt, man kan missa signaler. Bättre samarbete, bättre koll på 

barnen för vi blir faktiskt lite blinda, vi ser ju barnen varje dag och då ser man inte allting. 

(Förskollärare1) 

 

Förskollärare 1 tycker ändå att det finns ett samarbete men vill få fram att det kan bli bättre och att flera 

organisationer kan samverka med varandra så att det blir så bra för barnen som möjligt. Att hen tycker 

att samarbetet fungerar bra har nog mycket med chefen att göra i detta fall, att chefen ger återkoppling 

tillbaka till Förskollärare 1 leder till att hen får en bra upplevelse av situationen. Detta i sin tur leder till 

att hens erfarenheter utav socialtjänsten blir positiva. Förskollärare 1:s uppfattningar eller upplevelser av 

Barnavårdscentralen går att tolka som att hen inte har så bra erfarenheter av Barnavårdscentralen eller 

har brist på kunskap inom detta yrke. Det som går att utläsa ur citatet ovan är att hen verkligen vill att 

det ska finnas ett bra samarbete mellan olika instanser och att alla har betydelse för hur man ska kunna 

hjälpa barnet på bästa sätt. När jag frågade Förskollärare 2 samma fråga svarade hen: 

 

Eftersom jag inte har den direkta erfarenheten så ska jag varken säga bu eller bä.  

Men sen, som jag sa tidigare, så vet jag att om vi någon gång behöver göra en anmälan så 

vet jag att vi får inte veta något mer när de har tagit vid, det är ingen feedback när det gäller 

enskilda fall. (Förskollärare 2) 

 

Jag frågade då om Förskollärare 2 skulle vilja träffa socialtjänsten för att få veta mer om hur de arbetar, 

få höra deras bild och syn, hur de tänker och varför de gör som de gör. Förskollärare 2 vill absolut träffa 

socialtjänsten och veta mer om hur de arbetar och på så sätt skapa ett samarbete.  

Det handlar ändå om barnets bästa. (…) Sen finns det ju tyvärr inte alla barn som har bra 

förutsättningar och då är det ju vår skyldighet att liksom agera. (…) och för sin egen skull 

vilja veta att nu händer det si eller så. (Förskollärare 2) 

 

Förskollärare 2:s uppfattningar om samarbetet mellan förskola och socialtjänsten ses till en början som 

ganska negativ då hen inte upplever att de får någon information om vad som har hänt efter att en 

anmälan har gjorts. Samtidigt ser Förskollärare 2 som positiv då hen vill utveckla ett bättre samarbete 

och veta mer om hur socialtjänsten arbetar. Trots att Förskollärare 2 uttrycker att hen inte har så mycket 
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erfarenhet av att göra en orosanmälan så har hen ändå en uppfattning om detta och om hur socialtjänsten 

arbetar.  

 

Förskollärare 3 säger att man själv får ta kontakt med socialtjänsten och tycker att det är dem själva som 

får ligga på. Hen berättar att de har en bra mall kring samarbete i deras enhet. 

  

Jag känner mig väldigt trygg med medarbetarna och med min förskolechef, som jag vet 

liksom skulle det vara något så skulle hen kontakta mig genast och så kan vi i så fall utifrån 

det gå vidare, så där känner jag en väldig trygghet. (Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 3:s uppfattning om att det är mest dem själva som ligger på kan ha att göra med att 

förskolepersonalen är de som informerar socialtjänsten om det är ett barn som far illa. Förskollärare 3 

har även berättat tidigare att hen bara har gjort en anmälan och därför inte har så mycket att gå på men 

är ändå av åsikten att det är de själva som ligger på. Detta kan ha att göra med andra medarbetares 

erfarenheter och uppfattningar om samarbetet med socialtjänsten som har haft en påverkan, det blir ändå 

någon form av erfarenhet att få uppleva vad andra tycker. Förskollärare 3 upplever att det finns ett 

samarbete i enheten och mellan hen själv och chefen.  

 

När jag ställde denna fråga till de två förskolecheferna svarade Förskolechef 1 ”ja” och att hen upplever 

att de hela tiden försöker arbeta vidare på samarbetet.  

 

Jag tror att det är väldigt viktigt och det jag tänker är för vår del så har det alltid varit lättare 

när det gällt anmälningar i samma stadsdel. Det har varit svårare att göra flera anmälningar 

till framförallt en annan stadsdel och (…) jag skulle vilja påstå att den kanske är kraftigare 

belastad. (...) Vi har också så att vi bjuder in socialtjänsten till förskolechefsmöten, alltså 

ledningsgrupperna. (Förskolechef 1) 

  

Förskolechef 1 berättar att de har haft olika samarbetsprojekt med socialtjänsten, de har haft ett som 

kallades ”Röda tråden” som handlade om personkännedom och om vad socialtjänstens olika områden 

står för och vad de kan göra och detta gav ”väldigt positiva resultat”. Därefter ett utvecklingsprojekt för 

att se barn i riskzonen och ytterligare andra projekt efter det. Hen berättar att nu har vi ett projekt 

tillsammans med ”Ersta vändpunkt” som handlar om barn i missbruksfamiljer. Förskolechef 1 berättar 

att hen tror att det är väldigt viktigt med samarbete. Förskolechef 1 berättar också att de försöker jobba 

internt med fortbildningar inom detta område och att de har skapat en egen paraplyorganisation för att få 

ut information.  

 

Förskolechef 1:s uppfattning är att de arbetar hårt för att skapa ett bra samarbete kring detta och att hen 

är väldigt positiv och öppen. Förskolechef 1 är med i olika projekt och detta gör att hen har en bra 
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erfarenhet av att samarbeta med socialtjänsten och hens uppfattning om olika projekt är positiv. Hen 

upplever att det behövs ett bättre samarbete mellan de olika stadsdelarna och detta är för att hen har 

dåliga erfarenheter av att göra anmälningar i andra stadsdelar än den de tillhör. Ser vi vidare på vad 

Förskolechef 2 sa i denna fråga så blev svaret ”nej” hen upplevde inte att det fanns ett samarbete. Jag 

valde ändå att fråga hur Förskolechef 2 såg på samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten och hen 

svarade att ”jag skulle gärna vilja ha ett sorts samarbete” och att man på något sätt kan jobba 

förebyggande. Förskolechef 2 berättar även att de skulle vilja ha bättre återkoppling efter att de har gjort 

en anmälan men att detta kanske beror på vilken sorts anmälan man gjort. ”Det är tydligen inte deras 

uppgift eller de ska inte göra det och det vet jag inte riktig om det är sant” (Förskolechef 2). Jag frågade 

då om hen själv har tänkt på att ta kontakt med socialtjänsten för att kunna påbörja ett bättre samarbete.  

 

Men jag har inte initierat något sådant nej och det kanske är på grund utav att vi inte har haft 

så många ärenden tack och lov. Men det vore säkert bra om vi skulle kunna göra det. 

(Förskolechef 2) 

 

Förskolechef 2 har inte arbetat så mycket med att försöka skapa ett samarbete med socialtjänsten utan 

lägger över ansvaret lite grann på dem.  Förskolechef 2 verkar inte ha tänkt så mycket på att hen själv 

kan ta kontakt med socialtjänsten för att inleda ett samarbete och även få svar på sina frågor angående 

återkopplingen som hen upplever som dålig. Hen anser dock att det antagligen skulle vara en bra idé att 

själv initiera en sådan samverkan. Här kan man se att Förskolechef 1 har ett samarbete och upplever det 

som rätt bra medan Förskolechef 2 inte upplever något samarbete alls med socialtjänsten utan anser att 

socialtjänsten mer är som en egen organisation som arbetar på sitt eget håll. Man kan här se hur deras 

erfarenheter avspeglar sig i deras utsagor. 

 

Frågan om samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten ställde jag även till Socionomen. Hen svarade 

att ”det är ju lokalt då naturligtvis” beroende på vilken kommun eller stadsdel man tillhör men att inom 

den stadsdelen där hen har arbetat har de haft en ganska bra samverkan. Det man skulle behöva göra är 

att sätta sig ner med den lokala stadsdelen man tillhör tillsammans med förskolorna och diskutera om 

hur det ser ut i den stadsdelen, barn kan fara illa på olika sätt i olika miljöer. Socionomen berättar även 

att hen är medveten om att förskolan skulle vilja ha ett bättre samarbete. Förskolan och skolan har 

mycket mer personal än inom socialtjänsten, där det är ganska få, och resurserna räcker inte till för att 

hinna med att ha den samverkan. Det gäller att ta sitt eget ansvar när det gäller samverkan för att hitta ett 

bra samarbete för barnens skull. 

 

Men jag kan tänka, vad kan jag göra själv, hur skulle jag själv vilja bli bemött (…), alltså 

reflektera kring såna saker. (…) vad är ett bra resultat för barnens skull och inte fastna så 
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mycket i vad man tycker om varandra eller vad man tycker om föräldrar, hur föräldrar borde 

uppfostra sina barn och sådär.  (Socionomen) 

 

Socionomen berättar vidare att det oftast är de som arbetar med utredningar och mottagningsgrupper 

som är mest belastade och därför blir det svårigheter att hinna med att ha en samverkan med förskolan 

också, men som man kanske skulle behöva ha på en generell nivå. 

 

(…) det är ju klart att det skulle ju vara ännu bättre om personalen som jobbade med barnen, 

om man kan, kunde träffa dem, men de resurserna har man inte (...) det är oftast de som 

jobbar med utredning som är mest belastade eller mottagningsgrupper så det finns ju liksom 

svårigheter i att hinna med att ha den utvecklande samverkan som man skulle behöva på den 

generella nivån alltså. (Socionomen) 
 

Socionomen berättar att hen har varit ute och föreläst på en kommunal förskola och att de även skulle 

vilja komma åt de privata förskolorna på ett bra sätt och skapa en bra dialog med dem. Men hen lyfter 

att ”Det ligger ju mycket på förskolorna” att ta reda på om socialtjänsten kan komma ut och ge någon 

form av fortbildning. Socionomen börjar även prata om att det är mycket svårare att anmäla yngre barn 

än ungdomar eftersom man som förskolepersonal har en relation och ett förtroende till föräldrarna och 

därför är det inte konstigt om man också råkar missbedöma situationen.  

 

(...) det är mycket mer känsligt att anmäla små barn för då är det föräldrarna som brister. Är 

det ungdomar så är det ungdomarna själva som har gjort något och det är mycket lättare 

liksom för alla, vilket är lite taskigt, för det kanske är lika mycket beroende på hur de har det 

hemma som när de är små barn. Så det där behöver man verkligen prata om hur man gör 

med anmälningarna och hur man samverkar kring det liksom. (Socionomen) 

 

Socionomen har kunskap och erfarenhet om hur det ser ut och är även medveten om att samverkan kan 

och borde bli bättre. Socionomen upplever att förskolan skulle kunna ta mer ansvar över att skapa denna 

samverkan också, att det inte bara ligger på socialtjänstens ansvar att till exempel ge återkoppling. Att 

även ha fortbildning eller någon form av seminarium där yrkesgrupper möts för att utbyta kunskap med 

varandra gör att de kan få nya perspektiv på varandras roller. Här får man då en vidare förståelse och en 

bättre uppfattning om varandras yrkesroller. 

5.3 Ansvar 

När jag ställde frågan om de känner till vilket ansvar de har som förskollärare fick jag till svar att de var 

medvetna om sitt ansvar och om sin anmälningsplikt. 

 

Ja, på ett ungefär, jag vet att så fort jag ser att ett barn far illa eller misstänker ska jag 

kontakta min chef och göra en orosanmälan. (Förskollärare 1) 
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Jag frågade även hur många orosanmälningar hen har gjort.  Förskollärare 1 svarar ”jag ska tänka, en, 

två, tre, kanske fyra sammanlagt tror jag”. Förskollärare 1 berättar att hen har lärt sig mer och mer för 

varje anmälning men säger att det är svårt. Hen är medveten om att enligt lag har hen skyldighet att 

anmäla vid misstanke eller vid kännedom om ett barn far illa. Eftersom Förskollärare 1 har gjort några 

anmälningar har hen upplevt hur det går till och har därav skapat sig erfarenheter om detta. När jag 

frågade förskollärare 2 om hen visste vad hen har för ansvar när det gäller att göra en orosanmälan 

svarade hen. 

 

Ja, det vet jag och det tycker jag att vi har en väldigt bra dialog just,(…). Att vår chef är 

väldigt tydlig med anmälningsplikt och tystnadsplikt och allt sådant (…). Så det är jag väl 

medveten om. (…) det är min chef som anmäler och har kontakten så med socialtjänsten. 

(Förskollärare 2) 

 

 

Förskollärare 2 säger även att hen aldrig har gjort någon anmälan men enligt en intern överenskommelse 

på hens nuvarande arbetsplats är det chefen som gör anmälan om det skulle behövas. Förskollärare 2 är 

även medveten om vad lagen säger om skyldighet till anmälningsplikt när man arbetar med barn.  När 

jag ställde samma frågade Förskollärare 3 svarade hen:  

 

Ja, jag är tvungen liksom, vi jobbar ju för barnen och misstänker eller ser jag att någonting 

inte stämmer så pratar jag först och främst med mina kollegor och min förskolechef och sen 

så gör jag en helt enkelt. (Förskollärare 3) 

 

Förskollärare 3 vet att hen har anmälningsplikt men här gör förskolläraren anmälningen själv och inte 

chefen. Detta gör att Förskollärare 3 får en annan syn på och erfarenhet av socialtjänsten och hur de 

arbetar. Allt eftersom hen gör anmälningar kommer hens uppfattningar om samarbetet med 

socialtjänsten att förändras. 

 

Ser vi till vad förskolecheferna sa om sitt ansvar när det gäller orosanmälningar sa Förskolechef 1. 

  

Ja, det är jag som står för anmälan så att personalen är avlastade. Det är jag som tar det 

pratet sen. (…) det som är skönt tycker jag med den nya lagstiftningen alltså den här 

förtydligande lagstiftningen, det är ju det att vi absolut inte ska utreda. (Förskolechef 1) 
 

Förskolechef 1 uppfattas som väldigt tydlig och ansvarstagande när det gäller vem som ska göra och stå 

på anmälan, hen tar på sig det ansvaret. Genom att hen tar på sig det ansvaret så kan det underlätta för 

personalen som träffar föräldrarna och barnen som de gjort en orosanmälan på. Att som personal slippa 

ta och prata om den biten vid hämtning och lämning utan bara fokusera på vad som har varit bra för 

barnet under dagen kan underlätta för samtliga inblandade. Förskolechef 1 lyfter även detta med att de 
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som arbetar inom barnomsorgen inte ska utreda, utan här handlar det om en misstanke eller vetskap om 

att ett barn far illa och då ska en anmälan göras. Förskolechef 2 sa i denna fråga att: 

 

Ja, självklart enligt lag har jag ansvar och då brukar vi göra så att så fort jag får veta, och i 

första hand är det pedagogerna som ser det och då skriver vi en orosanmälan och skickar till 

socialtjänsten. (…) sen så självkart följer jag upp och ser till att de får rätt underlag om det 

skulle var så att de behöver mer uppgifter för utredning och så där, så det är det som är 

förskolechefens ansvar. (Förskolechef 2) 

 

Jag frågande då om hen hade tänkt på att ta kontakt med socialtjänsten själv för att fråga om de är 

intresserade av att jobba på ett bättre samarbete? Det Förskolechef 2 svarade var: 

 

Ja, alltså inte på det sättet, eftersom tack och lov, inte har haft så många ärenden, det kanske 

är fyra stycken under mina sju år. Jag brukar ringa anonymt och berätta hur läget ser ut och 

vad vi ska göra vidare och det har jag gjort flera gånger och då, som sagt, då har vi fått 

direktiv om hur vi ska gå vidare. Men jag har inte initierat något sådant att, nej, och det 

kanske är på grund utav att vi inte har haft så många ärenden tack och lov. Men det vore 

säkert bra om vi skulle kunna göra det. Vi kanske skulle behöva, faktiskt, veta lite mer om 

hur socialtjänsten jobbar, lite mer information för att kunna förstå hur de agerar. Fast jag 

lägger inte bara ansvaret på dem, för det är vårt ansvar också självklart. (Förskolechef 2) 

 

Förskolechef 2 är medveten om vad sitt ansvar är och ger den information som socialtjänsten behöver. 

Förskolechef 2 upplever att de får den hjälpen de behöver när de ringer till socialtjänsten och rådfrågar. 

Samtidigt lyfter Förskolechef 2 att hen inte har startat ett samarbete med socialtjänsten men att det 

skulle behövas och att hen skulle vilja veta mer om hur de arbetar. Det hen inte reflekterat över i sina 

svar är att det finns en form av samarbete, som när hen har ringt och rådfrågat eller ger socialtjänsten 

mer material. Förskolechef 2 är öppen för ett djupare samarbete med socialtjänsten och att det även är 

hens ansvar att se till att det blir av. Båda förskolecheferna är medvetna om sitt ansvar och vad 

socialtjänstlagen säger om deras skyldighet till att anmäla. 

 

Socionomen fick svara på två andra frågor då socialtjänstens ansvar ser lite annorlunda ut, de har bland 

annat ansvaret att följa upp anmälningar från förskolepersonal (detta finns mer beskrivet i 

inledningskapitlet ovan, under bakgrund). Den första frågan blev därför vad som händer efter att 

förskolan har gjort en orosanmälan. Socionomen berättade att ”Ja, det går ju inte heller att säga 

generellt, men om man säger hur det ska vara när det är bra”. Hen berättar att idealt sett har man 

ganska omgående ett anmälningsmöte, helst samma dag men detta beror lite på vad det är för typ av 

anmälan. På mötet så medverkar socialtjänsten, familjen som anmälts och förskolan. Förskolan berättar 

varför de har gjort en orosanmälan, men de bör även lyfta fram positiva saker som föräldrarna gör bra. 

Det ska även komma fram att förskolan är ”skyldiga att anmäla till socialtjänsten” enligt lag och att det 

är socialtjänsten som gör bedömningen inte förskolan. Socialtjänsten tar reda på mer om barnet genom 
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att fråga förskolepersonalen och andra som är inblandade om hur de har upplevt barnet och i och med 

detta har en utredning påbörjats. Socionomen berättar vidare att när socialtjänsten har fått tillräckligt 

med material för att göra en bedömning så kommer de fram till ett beslut. När beslutet är taget och 

utredningen är klar har man i bästa fall ett möte tillsammans med socialtjänsten, förskolan och 

föräldrarna där man berättar vad man har kommit fram till och om det ska sättas in några insatser. Det är 

även så att det kan förekomma möten under utredningen om det behövs.  

 

(…) man måste återkoppla till förskolan. Det är där barnen är så de måste få veta vad som 

händer och har man föräldrarnas samtycke så kan man ju göra det liksom. (…) det är 

socialtjänsten som ska göra sin bedömning och sen så kanske det är så att förskolan inte vet 

så mycket mer. Barnen går där och socialtjänsten håller på med sin utredning och man har 

ingen aning om vad det är som händer. (Socionomen) 

 

Socionomen berättar att man som förskolepersonal kan ringa till socialtjänsten och fråga hur det går 

med ärendet ”och detta skulle underlätta för vår del”. Det är oftast så enkelt att socialsekreteraren som 

håller i ärendet inte har hunnit med att ringa. ”Det är väldigt många delar utav det här som ska fungera 

bra för att det ska bli så bra för barnet liksom i slutändan”. Socionomens upplevelser och erfarenheter 

är de vill framförallt göra det bästa för barnet men även familjen i stort och att förskolan har en 

betydande del i detta arbete. Socionomens uppfattning är att samverkan alltid kan bli bättre men att båda 

organisationerna har ett ansvar att se till att det blir av. 

Den andra frågan jag ställde var ”när en orosanmälan bör göras?” Socionomens uppfattning är att ”Ja, 

när man är orolig för att barn riskerar att fara illa”. Det är inte lätt att göra en anmälan för det ska ändå 

finnas någon slags grund eller misstanke och det är också därför förtydligandet har kommit i den nya 

lagen. Socionomens uppfattning är att ”det som är självklart är våld och det tror jag inte är så svårt, att 

barn blir misshandlade hemma är självklart att det anmäls för det syns”. Det är oftast lättare att anmäla 

då barnet blivit utsatt för misshandel för det är ett tydligt tecken på att barnet far illa. Hen säger att ”det 

är marigt det här med t ex. om föräldern/mamman blir utsatt för våld så är det en orsak att anmäla”. De 

fall som också kan vara svåra att förhålla sig till och upptäcka är ”barn som är försummade, barn som 

är taskigt klädda, som aldrig har rätt kläder på förskolan” eller att barn  

 

(…) som alltid är jättehungriga, som kanske inte får tillräckligt med mat, som är smutsiga. 

Hur pratar man med föräldrar om det och det kanske man gör i första läget och så blir det 

bättre och då kanske man inte ska anmäla till socialtjänsten. Men om det här liksom pågår 

och man sen ser flera tecken, utan de är inte bara smutsiga utan de berättar konstiga saker. 

(Socionomen) 

 

Detta kan vara ett första tecken på att det är någonting allvarligare som man inte har sett. Socionomen 

berättar också att barn pratar väldigt mycket och det gäller här att vara lyhörd och diskutera med 
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varandra och göra någon slags avvägning om det är så att barnet till exempel pratar mycket om att 

mamma eller pappa ”slår mig med en toffel eller skohornet eller tv-kontrollen eller en sladd (…) och 

sen är det, det här, ska man prata med föräldrarna eller inte, ja då måste man göra någon slags 

avvägning”. Det är något som också är svårt, det handlar till stor del om att diskutera detta i arbetslaget 

och man kan även ringa till socialtjänsten för rådfrågning om det skulle behövas. Socionomen lyfter 

även att det är viktigt att diskutera om sina normer kring uppfostran, om vad som är okej och vad som 

inte är okej och kan föranleda en anmälan. Hen berättar även att man måste diskutera med varandra om 

”vad är okej barnuppfostran, måste alla barn vara ute i skogen och titta på löv så här års?” Det är en 

fråga man kan ställa sig och genom att diskutera med varandra kommer man närmare ett idealsätt. Det 

hen vill lyfta är att en bra eller okej barnuppfostran kan se ut och tolkas på många olika sätt, bara för att 

man är ”(…) ute i skogen och tittar på vackra löv” betyder det inte att det barnet har en bättre uppfostran 

än ett annat barn som inte får vara ute i skogen. Hen berättar även att det kan vara så att man har gjort en 

anmälan och att det då kan visa sig att till exempel familjen bor väldigt trångt och då kan socialtjänsten 

hjälpa till genom att sätta in olika hjälpinsatser. Socionomens erfarenhet är att förskolan, men 

framförallt skolan gör anmälningar precis innan lov och framförallt före jul- och sommarlov. Hen säger 

så här:  

 

Hur rimligt är det för socialtjänsten att ta emot en anmälan fredag eftermiddag före jullovet 

eller före sommarlovet? Det här har man ju vetat ganska länge så de här sakerna bör man ju 

också diskutera. (Socionomen) 

 

Socionomen avslutar med att tala om att man inte kan säga att ”(…) barn som far illa beter sig på det 

här sättet och barn som inte far illa beter sig på det här sättet, det kan vi ju aldrig veta”. Med detta 

menar hen, utifrån sina erfarenheter under alla dessa år som socionom, att man inte kan veta sådant, alla 

individer reagerar och beter sig på olika sätt.  Socionomen är kunnig och har mycket erfarenhet inom 

ämnet orosanmälningar, barn som far illa och samarbete med förskolan.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel kommer jag att sammanfatta det jag har kommit fram till i resultatet utifrån tidigare 

forskning och koppla det till mitt syfte och mina frågor. Därefter kommer en sammanfattning av vad jag 

har kommit fram till i undersökningen och avslutar med ett förslag till om vidare forskning inom ämnet. 

 

Det övergripande syftet med uppsatsen var att göra en kvalitativ undersökning där jag ville se vad tre 

förskollärare, två förskolechefer och en socionom från socialtjänsten har för erfarenheter av att arbeta 

med orosanmälningar som förskolan har gjort. 

 

Min studie bygger på vad den specifika individen har för uppfattningar, upplevelser och erfarenheter 

och ser vi till Germundssons (2001) forskning så är den mer generell eftersom den är gjord med hjälp 

utav enkäter som är utskickade till flera personer. I resultatet och analysen gör han en generell tolkning 

av svaren från enkäterna som då visar på vad personer tycker i denna fråga. Ett utav de resultat som 

Germundsson (2011) kommer fram till är att socialsekreterare och lärare har olika professionssyn på 

varandra. Det han även lyfter är att lärare har en negativ bild av socialsekreterarna eller socialtjänsten 

som en organisation och att detta beror på lagar, regler och sekretess som socialtjänsten måste förhålla 

sig till. Det är oftast inte personerna som arbetar på socialtjänsten som man har en negativ bild av utan 

det är hela organisationen som helhet. Detta är inte det enda, utan lärare har även brist på kompetens 

inom socialsekreterarnas arbetsområden (Germundsson 2011, s.112-113, 118, 128). Germundsson 

(2011, .s120-122) skriver att denna negativa bild kan ha färgats utav media och påverkat individens sätt 

att se på socialtjänstens arbete. Detta är något som Förskollärare 1 och 2 kan ha blivit påverkade utav 

eftersom de båda berättar om nedskärningar, stress och resursbrist inom socialtjänsten. Förskollärare 2 

nämner också att man läser mycket om socialtjänsten och jag tolkar det som att hens information 

kommer via media. 

 

Germundsson (2011, s.119, 128) skriver vidare om hur socialtjänsten ser på lärare och där har han 

kommit fram till att socialtjänsten har en positiv bild av lärare, de ses som viktiga och engagerade 

förebilder med en kontinuerlig kontakt med barnen som är viktig. Han tar även upp att socialsekreterare 

har en personlig erfarenhet till lärare eftersom de själva har gått i skolan och det gör att de har en viss 

kunskap eller förståelse (Germundsson 2011, s.118). Eftersom jag har tittat på den specifika individen så 

har inte jag kommit fram till samma resultat, detta kan även ha att göra med att jag har använt mig utav 

öppna frågor där individen har fått berätta självständigt utifrån sig själv. Det jag kommer fram till är att 
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de tre förskollärarna har positiva erfarenheter på olika sätt men även att de har en positiv bild av 

socialtjänsten. Däremot har de två förskolecheferna lite olika erfarenheter och syn på socialtjänsten och 

detta kan bero på deras tidigare upplevelser och erfarenheter av organisationen. Man kan ändå se att det 

finns en något positiv bild av socialtjänsten. Socionomens erfarenhet och bild av förskolan är att de gör 

för få anmälningar om man tittar på vad statistiken säger. Hen har även en förståelse för att det är svårt 

som förskolepersonal att göra en anmälan eftersom man har en relation till föräldrarna, men lyfter att 

förskolan måste diskutera mer om vad det innefattar och hur man gör en anmälan. Socionomen har en 

blandad erfarenhet och bild av förskolan men att den är positiv och det stämmer in på det Germundsson 

kom fram till ovan om socialtjänstens erfarenhet och bild av lärare. 

 

Tittar vi på resultat- och analysdelen som handlar om hur individen ser på samarbetet mellan förskola 

och socialtjänst kopplat till tidigare forskning så skriver Leviner (2011) om socialtjänsten och 

samverkans betydelse för barn. Hon skriver om hur de intervjuade socialsekreterarna lägger fram 

behovet av samarbete med andra aktörer och menar att samverkan mellan polis och skola är mycket 

viktig, men att det finns orealistiska förväntningar på vad socialtjänsten kan göra. Socialsekreterarna 

framhäver även att andra aktörer har stora förhoppningar om vad socialtjänsten kan uträtta och att det 

finns en skev uppfattning av vad de kan göra. Detta gör i sin tur att det finns ett tvivel mot 

socialtjänsten. Socialsekreterarna beskriver generellt att samarbetet ses som besvärligt och komplext 

(Leviner 2011, s.309 – 313). Leviner skriver om att socialtjänsten har ett ansvar och en skyldighet att 

samarbeta med andra myndigheter och organisationer när det gäller ärenden med barn och att detta kan 

ske på ett enskilt eller allmänt plan. Detta samarbete kan vara viktigt för barnet så att utredningen blir så 

rättvis som möjlig och att rätt insatser ges (2011, s.133, 137, 161, 309). Skolan och förskolan har 

anmälningsplikt och detta leder till att det finns en samverkan mellan förskolan och socialtjänsten 

(Leviner 2011). 

 

Det jag har kommit fram till är att förskollärarna, förskolecheferna och socionomen tycker att 

samarbetet kan förbättras, vilket ligger i linje med det Leviner skriver om i sin avhandling, detta genom 

att hitta samverkansytor och att man även kan arbeta förebyggande. Förskollärare 1 och Förskolechef 1 

upplever att det finns ett samarbete medan Förskollärare 2, Förskollärare 3 och Förskolechef 2 upplever 

det som att det är de som ligger på och att de inte får någon återkoppling från socialtjänsten. 

Förskollärare 3 och Förskolechef 2 uttrycker tydligt ett ”nej” om att de inte upplever ett samarbete med 

socialtjänsten. När de har gjort en anmälan har de inlett ett slags samarbete, men de verkar som de är ute 

efter ett tydligare samarbete. Socionomen säger även att när och om förskolan och socialtjänsten ses bör 

de diskutera vad som är bäst för barnet. Det som kan ses i resultat-och analysdelen är att man lägger 
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över lite mer ansvar på socialtjänsten när det gäller samarbetet och att förskolorna själva inte har tänkt 

på att ta kontakt med socialtjänsten för ett skapa ett tydligare samarbete. Här skiljer det sig från vad 

Förskolechef 1 och Förskollärare 1 säger eftersom de har ett samarbete med socialtjänsten och har haft 

det under många år i olika projekt men att det trots allt kan bli bättre. Förskollärare 1 tar också upp att 

man skulle kunna ha ett samarbete med Barnavårdscentralen. Detta är något som Lagerberg (1998, 

s.231) redovisar om i sitt resultat att BVC-sjuksköterskor skulle vilja ha ett samarbete med 

barnomsorgen. Avhandlingen bygger på formulär så detta blir ett mer generellt svar medan min 

undersökning är ute efter att se vad individen upplever. Även Leviners resultat blir mer generellt 

eftersom hon har gjort många intervjuer och har då gjort en generell sammanställning om vad hon 

kommer fram till utifrån intervjuerna.   

 

Yrkesgrupper som arbetar med barn har skyldighet att anmäla till socialtjänsten vid misstanke eller 

vetskap om att barn far illa (Germundsson 2011, s.33, Lagerberg 1998, s.247 och Leviner 2011, s.144). 

Vi kan se att förskollärarna och de två förskolecheferna är väl medvetna om sitt ansvar kring 

anmälningsplikten och hos Förskollärare 1 och 2 är det chefen som både gör och står på anmälan medan 

Förskollärare 3 har gjort en anmälan själv. De båda cheferna berättar att det är de som gör och står på 

anmälan för att avlasta personalen från den biten. Leviner (2011, s.108, 138-145) skriver om att 

förskolan har uppgiftsskyldighet och med det menas att förskolan måste ge all tillgänglig information till 

socialtjänsten. Socialtjänsten bör även hämta fakta från andra och barnet själv för att kunna göra en 

sådan rättvis bedömning som möjligt, också för att säkerställa att det blir det bästa för barnet. 

Socionomen är medveten om vad socialtjänsten har för ansvar kring detta och berättar att idealt sett tar 

socialtjänsten kontakt med förskolan och föräldrarna för att ha ett möte, behöver socialtjänsten mer 

information tar de kontakt med förskolan. Socialtjänsten har det yttersta barnskyddsansvaret vilket 

innebär att se till att barn får det skydd och stöd som behövs och det finns då olika nivåer när det gäller 

skyldighet att ingripa och agera beroende på vad det är för ärende (Germundsson 2011, s.33, Leviner 

2011, s.113, 133). Barn som far illa är beroende utav andra, framförallt vuxna, att de är uppmärksamma 

och tar sitt ansvar och gör en anmälan till socialtjänsten när de har en oro, misstanke eller vet att ett barn 

far illa (Leviner 2011, s.114). För att socialtjänsten ska kunna skydda och hjälpa barn som far illa måste 

det göras anmälningar. Socionomen berättar att det är bådas ansvar att se till att barn inte far illa och att 

det finns ett samarbete mellan socialtjänsten och förskolan. Hen berättar även om statistik som visar att 

man ser samband mellan äldre och yngre barn som far illa. Här är det viktigt att Förskolan tar sitt ansvar 

och tillämpar anmälningsplikten.  
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6.2 Sammanfattning 

Min studie visar på vad dessa individer har för upplevelser och erfarenheter av att arbeta med 

orosanmälningar och hos Förskollärare 1 och 2 är det chefen som gör anmälningen men Förskollärare 1 

har varit med och gjort en del anmälningar medan Förskollärare 2 aldrig har gjort någon orosanmälan 

alls. Förskollärare 3 har gjort en anmälan men uttrycker att det har gett hen positiva erfarenheter. De 

båda Förskolecheferna har gjort orosanmälningar och har erfarenheter utav att göra det. Socionomen 

berättar att det är en handläggare som håller i själva ärendet vid en gjord orosanmälan. Det som även 

visar sig i resultatet är att förskollärarna och förskolecheferna har till största del positiva erfarenheter 

och en positiv bild av socialtjänstens sätt att agera och hantera ärenden. Dock skiljer sig dessa 

upplevelser lite åt när man tittar på vad individen säger exakt. Socionomen har olika erfarenheter och en 

blandad bild av förskolan men den är generellt positiv. Ser vi till vad de tycker om samarbetet mellan 

förskolan och socialtjänsten så är den blandat positiv och negativ, att det finns ett samarbete men att 

denna kan och behöver förbättras. Tittar vi på hur individerna ser på sitt ansvar kring orosanmälningar 

är förskollärarna och förskolecheferna medvetna om sin skyldighet till anmälningsplikten. Socionomen 

är väl medveten om ansvaret som socialtjänsten har för att skydda barn och att det måste ske i samspel 

med andra som gör anmälningar, socialtjänsten klarar inte att göra detta på egen hand. 

 

För att samarbetet ska kunna bli bättre så måste man ta sitt ansvar, genom denna studie vill jag visa på 

hur dessa individer inom sitt yrke ser på ämnet orosanmälningar, sitt ansvar och samarbetet. I resultatet 

framkommer det av Socionomen att det underlättar för deras del om förskolan hör av sig och frågar hur 

det går med ett visst ärende. Det som även framkommer är att förskollärarna och förskolecheferna vill 

veta mer om hur socialtjänsten arbetar. För att få reda på det så kan förskolläraren ta kontakt med sin 

chef och berätta att man skulle vilja ha fortbildning/seminarium eller föreläsning om hur socialtjänsten 

arbetar med orosanmälningar som förskolan har gjort; vad händer, hur arbetsgången ser ut och så vidare. 

Det blir då chefens ansvar att ta kontakt med socialtjänsten och se om denna möjlighet finns. Under 

själva fortbildningen/seminariet eller föreläsningen så utbyter man erfarenheter med varandra och sina 

yrken samt sin profession. Detta leder då till en ökad förståelse för varandras yrken, hur samverkan ser 

ut och vilka utvecklingsmöjligheter som finns. 

  

6.3 Vidare forskning 

Då denna studie varit geografiskt begränsad till de centrala delarna av Stockholm skulle det vara 

intressant att se hur resultatet av en liknande undersökning skulle bli i andra geografiska regioner. 
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Resultaten skulle kunna bli annorlunda i andra kommuner och stadsdelar. En jämförelse mellan 

landsbygd, tätort och storstad skulle kunna ge intressanta data som visar på skillnader och likheter i sätt 

att arbeta och resonera. Vidare skulle man kunna titta mer på skillnader mellan privata och kommunala 

förskolor och deras samarbete med socialtjänsten. Att även intervjua fler individer som arbetar på 

socialtjänsten och då i synnerhet personer som arbetar med utredningar till följd av orosanmälningar 

vore av intresse. En frågeställning skulle då kunna vara hur samarbetet kan bli bättre mellan förskolan 

och socialtjänsten och vem som bär ansvaret för att se till att detta blir av. Vidare skulle man kunna titta 

på om det finns fler instanser som borde ingå i samarbetet för att säkerställa att barn inte far illa. 
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Bilaga 1 

1.1 Intervjuguide till socialtjänsten 

 

Hur länge har du arbetat inom socialtjänsten?  

 

Vad har du för utbildning? 

 

Hur kommer det sig att du arbetar inom socialtjänsten? 

 

1. Hur ser socialtjänsten på att förskolan gör orosanmälningar? 

2. Gör förskolan för få eller förmåga orosanmälningar? 

3. Finns det något sammarbete mellan socialtjänsten och förskolan när det gäller orosanmälningar 

som förskolan har gjort? 

4. Vad hände efter att förskolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten? 

5. När bör en orosanmälan göras? 

6. Vad har socialstyrelsen för barnperspektiv? 

7. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Avslut: Tack för din medverkan! 

 

Hur tänker du nu? 

Vad menar du med det? 

Kan du utveckla ditt svar? 
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1.2 Intervjuguide till förskolläraren 

 

Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

 

Vad gjorde du innan du blev förskollärare? 

 

1. Vad har du för erfarenheter av socialtjänsten? 

2. Vad har du för bild av socialtjänsten? 

3. Vet du vad du har för ansvar som förskollärare när det gäller att göra en orosanmälan? 

4. Upplever du att det finns ett samarbete mellan förskolan och socialtjänsten? 

5. Hur ser du på samarbetet mellan förskolan och socialtjänstens arbete kring orosanmälningar som 

förskolan har gjort? 

6. Vad har ni för barnsyn på den här förskolan? 

7. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

 

Avslut: Tack för din medverkan! 

 

Hur tänker du nu? 

Vad menar du med det? 

Kan du utveckla ditt svar? 
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1.3 Intervjuguide till förskolechefen 

 

Hur länge har du arbetet som förskolechef? 

 

Vad gjorde du innan du blev förskolechef? 

 

1. Vad har du för erfarenheter av socialtjänsten? 

2. Vad har du för syn på socialtjänstens sätt att arbeta kring orosanmälningar som förskolan har 

gjort? 

3. Upplever du att det finns ett samarbete mellan förskolan och socialtjänsten? 

4. Hur ser du på samarbetet mellan förskolan och socialtjänstens arbete kring orosanmälningar som 

förskolan har gjort? 

5. Vad har du som förskolechef för ansvar när det gäller att göra en orosanmälan? 

6. Vad har ni för barnsyn på den här förskolan?  

7. Finns det något du skulle vilja tillägga? 

Avslut: Tack för din medverkan! 

 

Hur tänker du nu? 

Vad menar du med det? 

Kan du utveckla ditt svar? 
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Bilaga 2 

2.1 Informationsbrev angående intervjun 

 

Hejsan! 

 

Skriver ett litet informations brev till dig även fast vi har haft en e-postkontakt för att inte missa någon 

viktig information. 

 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur förskolan och socialtjänsten samarbetar kring barn som 

förskolan har gjort en orosanmälan på 

 

Du som deltar i intervjun kommer att vara anonym i uppsatsen och förskolans namn, kommer att 

använda mig av fiktiva namn i uppsatsen. Hoppas även på din tillåtelse att få kunna spela in intervjun 

för att sedan kunna transkribera materialet. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna göra en sådan bra 

intervju som möjligt så att just det du säger inte går förlorat. 

 

Jag har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dessa kan du läsa om i länken 

nedan. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: xxx xx xx xxx 

E-post: xxxxxxx.xxxx@hotmail.com 
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2.2 Informationsbrev angående intervjun 

 

Hejsan! 

Jag heter Martina och läser sista terminen på Södertörns högskola, förskollärarprogramet med 

interkulturell profil. Har precis börjat med mitt examensarbete och skulle vilja intervjua en förskollärare 

och undrar om just du skulle kunna tänka dig att ställa upp på en intervju? 

Syftet med uppsatsen är att ta reda på hur förskolan och socialtjänsten samarbetar kring barn som 

förskolan har gjort en orosanmälan på. 

 

Du som deltar i intervjun kommer att vara anonym i uppsatsen och förskolans namn, kommer att 

använda mig av fiktiva namn i uppsatsen. Hoppas även på din tillåtelse att få kunna spela in intervjun 

för att sedan kunna transkribera materialet. Detta för att på bästa möjliga sätt kunna göra en sådan bra 

intervju som möjligt så att just det du säger inte går förlorat.  

 

Jag har tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer och dessa kan du läsa om i länken 

nedan. 

http://www.codex.vr.se/texts/HSFR.pdf  

 

Kontaktuppgifter: 

Telefonnummer: xxx xx xx xxx 

E-post: xxxxxxx.xxxx@hotmail.com 

 


