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Att hjälpa barn som far illa 
Hur upplever förskola, skola och socialtjänst samarbetet med 

varandra? 
 

Marina Martinovic 
 
 

Förskola och skola kan upptäcka om ett barn far illa och anmäler till 
socialtjänsten som utreder fallet. Studiens syfte var att med kvalitativ metod 
i form av intervjuer undersöka hur samarbetet mellan dessa instanser 
upplevs, samt vilka möjligheter och hinder som upplevs för att hjälpa 
barnet. Tio personer från de olika instanserna intervjuades. Studien visade 
att (1) möjligheter finns att hjälpa familjerna, (2) det är svårt då föräldrar 
inte samarbetar samt då samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst 
begränsas genom socialtjänstens tystnadsplikt och (3) samarbetet mellan 
instanserna är bra men kan förbättras med mer insikt i varandras arbete. Det 
framkom att ett behov av bättre samarbete behöver utvecklas. Åtgärder på 
ett tidigare stadium skulle vara resursbesparande. 
 
Key words: child abuse, child maltreatment, social worker, schools, 
cooperation 

 
 

Inledning 
 
Barnen i vårt samhälle utgör cirka en fjärdedel av invånarna i Sverige. År 2006 bestod 
befolkningen i Sverige av cirka 23 procent barn i åldern 0–18 år (http://www.scb.se). Barnen 
behöver en god och trygg uppväxt, skydd och vård för att utvecklas. För att de ska få det 
behöver barnen oss vuxna. Enligt föräldrabalkens 6 Kap. 1§ har barn ”… rätt till omvårdnad, 
trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och 
får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” 
(Föräldrabalken, 1949). Det är främst vårdnadshavaren som ska tillgodose omsorg om barnet. 
Där ingår grundläggande behov såsom uppfostran, tillfredsställelse av barnets behov samt att 
sörja för barnets utveckling så väl som det är möjligt. Barnet har således behov av trygghet, 
gemenskap, tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande. Brister det i dessa behov kan 
barnet ta allvarlig skada, vilket kan vara svårt att reparera längre fram när barnet blir äldre 
(Hindberg, 2001). 
 
 
Vårdnadshavarens betydelse för barnet och dess utveckling 
 
Föräldern (vårdnadshavaren) har den primära kontakten med barnet. Som förälder kan 
definieras den biologiska modern och/eller fadern, eller annan vårdnadshavare. Som förälder 
innebär det att man ska kunna prioritera barnets behov framför sina egna. Däribland är en 
viktig och även svår uppgift att sätta gränser för barnet och anpassa dessa efter barnets ålder 
och utvecklingsnivå i olika avseenden gällande vad som är lämpligt och normalt generellt sett. 
Vidare måste föräldern också kunna se och respektera barnet som en egen individ med egna 
rättigheter och behov. Det finns dock föräldrar som av olika skäl har brister i sin 
föräldraförmåga vilket gör att de inte klarar av att tillhandahålla en god och trygg uppfostran 
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som deras barn behöver och har rätt till. Dessa benämns som dysfunktionella familjer som av 
olika skäl har brister i en god och trygg uppfostran för barnet, till skillnad från den 
funktionella familjen som inte har dessa brister i omsorgen (Hindberg, 2001).  

Enligt Jonsson (1969) finns det föräldrar som på grund av deras egna uppväxtvillkor under 
barndomen inte har lärt sig hur de ska tillfredsställa sina barns grundläggande behov, därför 
att de själva inte har fått dessa behov tillgodosedda som barn. Det kan vara så att deras familj 
har varit föremål för behandling utan någon framgång vilket har resulterat i att de har fört 
vidare sina egna uppväxtvillkor till sina barn. Detta kallas för det sociala arvet, något som 
även bekräftas av en studie gjord av Schumacher, Smith Slep och Heyman (2001). Studien 
visade att mödrar som själva under sin barndom har blivit försummade interagerar mindre 
med sina barn än mödrarna i kontrollgruppen. 
 
 
När omsorgen brister 

 
Barn kan utsättas för flera olika sorters brister i omsorgen som gör att de far illa. Detta kan 
innefatta fysisk och/eller psykisk misshandel, fysisk och/eller psykisk vanvård, sexuellt 
utnyttjande (Hindberg, 2001). Vid familjevåld drabbas barn av misshandel och/eller vanvård 
från båda föräldrarna. Även om barnet själv inte blir misshandlat är det ändå utsatt för våld 
genom att ha bevittnat det. Dessutom kan barnet, som en efterreaktion av våldet, bli 
försummat och/eller fysiskt misshandlat av den utsatta föräldern (Bourassa, Lavergne, 
Damant, Lessard & Turcotte, 2006). 

Hindberg (2001) talar om aktiv och passiv misshandel. Med det menas att barnet genom 
den aktiva misshandeln avsiktligt tillfogas skada medan den passiva misshandeln är resultatet 
av någon form av underlåtenhet, vilket även kan kallas för vanvård. Även den passiva 
misshandeln kan resultera i fysisk skada för barnet trots att avsikten möjligen inte var att 
skada barnet fysiskt. Den psykiska misshandeln skiljer sig från den fysiska genom att barnet 
på något vis blir försummat av föräldern. Barnet kan av föräldern bli utsatt för avvisande, 
isolering, terrorisering, hot om fysiskt och psykiskt våld samt utnyttjande. Detta 
beteendemönster från föräldern kan få barnet att känna sig oälskat, värdelöst och oönskat 
(Bourassa et al., 2006; Hindberg, 2001). Barn med missbrukande föräldrar löper stor risk att 
bli utsatta för psykisk misshandel eller vanvård därför att föräldern är så upptagen av sitt eget 
missbruk att den sätter sitt eget behov före barnets och således försummar barnet. Även barn 
med psykiskt sjuka föräldrar riskerar att bli försummade av föräldern då föräldern mår dåligt 
och därmed har svårare att skapa ett fungerande samspel med barnet. De löper även större risk 
att bli utsatta för vanvård, försummelse, psykiska, fysiska och sexuella övergrepp (Hindberg, 
2001). 
 
 
Symptom och effekter hos barn som far illa 
 
Enligt en studie (Ney, Fung & Wickett, 1994) är det vanligt att barn utsätts för en 
kombination av flera olika former av omsorgsbrister, misshandel och övergrepp samtidigt. 
Effekten av de missförhållanden barn har varit med om har påverkat barnets syn på sig själv i 
det pågående och framtida livet, genom att det har vållat dem brist på livsglädje. Fysisk 
misshandel har åsamkat smärta, gjort barnet ledset och kränkt, samt ängsligt och argt. Denna 
ilska har inte barnet kunnat ge uttryck för på ett korrekt sätt. Psykisk misshandel har lett till 
att barnet har fått en dålig självbild att barnet inte förväntar sig en bättre behandling än den är 
van vid. Även Clement och Chamberlands (2007) studie visade att barn sällan utsätts för 
fysiskt våld utan att också erfara någon form av psykologisk aggression. De upprepade 
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handlingarna i en eller flera former av våldsamma beteenden av denna typ visade en 
tvångsinställning att bestraffa som kan medföra allvarliga risker för barnets välmående och 
utveckling.  

Studier (Bourassa et al., 2006) baserade på barn som bevittnat våld i hemmet påvisar att 
det har identifierats två typiska symptom. Antingen blir barnen tysta och tillbakadragna eller 
så blir de högljudda och aggressiva. Gemensamma symptom för både pojkar och flickor kan 
vara depression, huvudvärk och dålig självkänsla (Metell, Eriksson, Isdal, Lyckner & Råkil, 
2002). Reaktionerna hos barnen kan dock skilja sig mellan pojkar och flickor. Pojkar tenderar 
att bli utåtagerande och aggressiva, medan flickor tenderar att bli mer inåtbundna och inta en 
underordnad attityd. Vidare hade barnen minskad utbildningsfärdighet på grund av 
koncentrationssvårigheter (Bourassa et al., 2006; Byrne & Taylor, 2007). 

Anthonysamy och Zimmer-Gembeck (2007) fann att barn i åldrarna 4-8 år som far illa 
ogillas och avvisas mer av sina klasskamrater då de är mindre sociala än klasskamraterna. 
Pojkarna visade sig vara mer aggressiva, tillbakadragna samt mindre sociala än flickorna och 
avvisades därför i högre grad. Studien visade också att dessa barn med tiden utvecklar ett 
antisocialt beteende såsom fysisk och verbal aggression. Resultatet av studien betonar behovet 
av prevention och ingripande på ett tidigt stadie för barn som far illa samt nödvändigheten att 
fortsätta utveckla, erbjuda och/eller utvärdera åtgärder effektivt och verkningsfullt för att 
hjälpa alla barn för att förbättra deras sociala beteende med sina klasskamrater i skolan. 
 
 
Förskola, skola och socialtjänst 
 
Då förskola och skola är de som har den dagliga kontakten med barn är det oftast de som 
märker olika tecken på om något inte står rätt till hos barnet. De är även en nyckelgrupp som 
är skyldiga att göra en anmälan till socialnämnden om de i sin verksamhet misstänker att ett 
barn far illa och att socialtjänsten behöver ingripa för att hjälpa barnet, då de har 
anmälningsplikt enligt Socialtjänstlagen (Socialtjänstlagen, 1980). Det innebär att det räcker 
med en misstanke om att ett barn far illa för att göra en anmälan, sedan är det socialtjänstens 
skyldighet att inleda en förundersökning och eventuell utredning. 

Enligt en svensk studie (Sundell, 1997) gjord i Stockholm var den största orsaken till 
anmälan av barn som misstänks fara illa på grund av föräldrar med neurotiska eller psykiska 
problem och föräldrar som missbrukar. Mindre antal förekomst av anmälningar berodde på 
misstankar om sexuellt utnyttjande eller fysisk misshandel. Det var en liten grupp barn där 
orsaken var föräldrar med äktenskapsproblem. I de flesta fallen var orsaken till misstanken 
om att barnet far illa en kombination av att både föräldrarna och barnet hade uppvisat något 
avvikande beteende. I en del fall baserades misstanken endast utifrån barnets beteende. Inte 
ett enda misstanke om att barnet far illa grundade sig på enbart föräldrars beteende. Studien 
tog även upp hur de föreståndare som gjorde anmälan upplevde bemötandet från sociala 
myndigheter. Resultatet visade att lite mer än hälften av föreståndarna var nöjda med 
kontakten de fick av de sociala myndigheterna, medan resten var besvikna på den feedback de 
fick. 

Socialtjänsten har många uppgifter varav en viktig uppgift är att verka för att barn och 
ungdomar ska växa upp under goda och trygga förhållanden samt främja en gynnsam social 
utveckling för barnen och ungdomarna i ett nära samarbete med hemmet. De barn och 
ungdomar som riskerar att utvecklas ogynnsamt har socialtjänsten som uppgift att ge stöd och 
skydd till med hjälp av ett nära samarbete med föräldrarna (SoL 5 Kap. 1§). Vidare har 
socialtjänsten även skyldighet att utan dröjsmål undersöka anmälningar där barn far illa eller 
misstänks fara illa (SFS 1980:620). I praktiken görs ofta en förhandsbedömning som ibland 
resulterar i att ärendet avskrivs utan utredning på grund av att det då saknas tillräckligt 



 4 

underlag för utredningen. I de fall en utredning inleds skall vårdnadshavarna underrättas om 
det (Hindberg, 2001). 

En studie av Ellis, Ellet och DeWeaver (2007) visade att personal med stort engagemang 
var mer motiverade att agera i sin verksamhet för att hjälpa klienterna. Det kan förstås genom 
att det i en pågående, dynamisk, ömsesidig relation mellan socialarbetare och klient, där 
socialarbetaren inte bara bryr sig om klienten utan också mottar personlig belöning genom sitt 
handlande, fungerar så att det förstärker relationen med klienten.  Studien inriktade sig även 
på praktiska problem och bekymmer i arbetet med barnen såsom den höga 
personalomsättningen. Svårigheterna i att engagera familjer som lever under missförhållanden 
till behandling är mycket välbekant för personalen som arbetar med dessa. Den personal som 
hade en högre nivå av mänsklig omvårdnad var skickligare på att engagera ofrivilliga klienter 
behandling och lyckades bättre med att åstadkomma önskvärda utgångar gällande klienten. 

Socialtjänsten samarbetar med andra offentliga instanser för att hjälpa de barn som är 
under utredning. Samarbetet mellan de andra instanser är dock begränsat då man på grund av 
tystnadsplikten är förhindrad att dela med sig information till de andra professionerna man 
samarbetar med (Byrne & Taylor, 2007). Enligt Gupta och Blewett (2007) tycks det som om 
det moraliska, professionella förtroendet och slutligen servicen till barnen och deras familj 
inte förbättras. Det är allmänt erkänt av beslutsfattare att förändring behöver ske. 
Farmakopoulous studie (2002) visade att trots försök att skärpa och intensifiera sådan 
interaktion, fortsätter samarbetet i detta fält att vara begränsat. En rad av möjliga förklaringar 
är utforskade och analyserade, men fastän det har visat sig vara svårt har det diskuterats att det 
inte är ett ouppnåeligt mål. 
 
 
Syfte och frågeställningar 
 
Det finns en rad undersökningar om skolans och förskolans upplevelser av bedömningen 
gällande barn som far illa samt anmälningsplikten som råder. Vidare finns det även åtskilliga 
undersökningar gällande socialtjänstens arbete med dessa barn. Däremot tycks det finnas 
mindre om hur just själva samarbetet fungerar mellan förskola/skola och socialtjänsten när 
anmälningarna redan har skett. Då det är av stor betydelse att hjälpa barn som far illa kan det 
vara betydelsefullt att se över hur samarbetet fungerar för att hjälpa barn som redan har varit i 
kontakt med socialtjänst, för att se över om de får den hjälp de behöver samt att se om hjälpen 
fungerar. De berörda som omfattades av denna undersökning var förskola/skola som gör en 
anmälan till socialtjänsten i de fall de misstänker att ett barn far illa, samt socialtjänsten som 
handhar dessa anmälningar och utreder dessa ärenden.  

Syftet med denna studie var att undersöka (a) vilka möjligheter de offentliga instanserna 
förskola/skola och socialtjänst upplever att de har då det gäller att hjälpa barn som far illa, (b) 
vilka svårigheter och hinder de upplever i arbetet med att hjälpa barnen samt (c) instansernas 
upplevelser av samarbetet sinsemellan. 
 
 

Metod 
 
För att lyfta fram de upplevelser de deltagande i skilda offentliga instanser hade av att arbeta 
med barn som far illa samt att jämföra likheter och skillnader i deras arbete med att hjälpa 
dessa barn valdes en kvalitativ metod i form av intervjuer. Semistrukturerade intervjuer 
användes för att den formen använder sig av samma frågor till alla deltagarna i de olika 
offentliga instanserna, samtidigt som de möjliggör friare svar än helt strukturerade intervjuer. 
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Deltagare 
 
Studien genomfördes i en mindre stad i Mellansverige. Tio deltagare hade genom 
tillgänglighetsurval valts ut för intervjuer. För att studien skulle täcka de som arbetar med 
barn i åldersgruppen 0-18 år valdes deltagare både från förskola och skola. Denna grupp har 
den dagliga kontakten med barnen och har störst möjlighet att upptäcka om ett barn far illa. 
Totalt sex deltagare från förskola och skola deltog. 

Fyra av deltagarna arbetade på förskola med barn i åldrarna 1-6 år, varav en av dessa var 
personalansvarig. Ett bortfall uppstod på grund av att intervjun var för kort. Deltagaren, som 
var en av förskolelärarna, svarade knapphändigt och sparsamt på frågorna och svaren gav 
ingen ny information utöver de tidigare gjorda intervjuerna. De andra två deltagarna arbetade 
på en högstadieskola i årskurs 5-9, där den ena intervjupersonen var specialpedagog och den 
andra intervjupersonen kurator. Ett bortfall uppstod även där då den genomförda intervjun 
med specialpedagogen var irrelevant för undersökningen. Den intervjun svarade mer allmänt 
om den verksamhet som finns för barn som behöver hjälp men saknade relevans för själva 
undersökningen. 

Därutöver valdes fyra deltagare som arbetar inom socialtjänsten då deras huvudsakliga 
arbetsuppgifter var arbete med barn som redan far illa på något vis. Två av dessa arbetade 
som handläggare inom socialtjänsten, den ena med barn i åldrarna 0-12 år och den andra med 
barn i åldrarna 13-18 år. De andra två deltagarna arbetade inom socialtjänstens öppenvård. 
Förr var öppenvården uppdelad i två avdelningar, de som arbetade med barn från 0-12 år och 
de som arbetade med ungdomar från 13-18 år. Nu har dessa avdelningar slagits ihop och 
jobbar gemensamt med barn och ungdom i åldrarna 0-18 år. Öppenvården arbetar med hela 
familjen på ett djupare plan, exempelvis genom olika aktiviteter i en träningslägenhet, för att 
se hur föräldrarna samarbetar med sina barn och för att kunna vägleda föräldrarna till bättre 
lösningar. Dessa två deltagare inom öppenvården var de enda manliga deltagare i denna 
studie. Deltagarna fick ingen ersättning för att de hade deltagit i undersökningen. 
 
 
Material 
 
Intervjuerna gjordes utifrån frågor som på förhand var skapade i en intervjuguide (se Bilaga 
1). Samma intervjuguide användes vid alla intervjuerna mellan de olika offentliga instanserna. 
Då intervjun var semistrukturerad fanns det utrymme för respondenterna att förtydliga och 
utveckla sina svar, vilket gav möjlighet till fördjupning av svaren. En digital diktafon 
användes för inspelning av intervjuerna, med respondenternas medgivande. 

Följande frågor togs upp: (a) Får ni hantera många ärenden i ert arbete där det gäller barn 
som far illa på något vis?, (b) Hur upplever du att det är att arbeta med barn som far illa?, (c) 
Vad ser du för möjligheter till att hjälpa dessa barn för att de ska få det bättre?, (d) Vad kan du 
göra och vilka resurser har du för att barnen ska få det bättre?, (e) Vad finns det för 
svårigheter och hinder i arbetet för att hjälpa barnen?, (f) Hur upplever ni samarbetet med 
andra instanser när det gäller att jobba med de fall eller ärenden där barn far illa? och (g) Vad 
händer med barnen efter att de har fått hjälp? Följer ni upp de barnen ni har hjälpt på något 
vis? 
 
 
Procedur 
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Författaren kontaktade personalansvarig på socialtjänsten och informerade om studien och 
dess syfte. Den personalansvarige förmedlade under ett av personalmötena informationen 
vidare till de anställda, där frivilliga deltagare därpå kontaktade författaren och uppgav sitt 
intresse att delta i studien. På så vis fick författaren tag i fyra för studien relevanta 
intervjupersoner inom olika avdelningar i socialtjänsten. 

Därefter kontaktades via kommunens växel en personalansvarig för en på förhand utvald 
förskola. Även där informerades om studien och dess syfte till den personalansvariga, som 
sedan förmedlade det vidare till de anställda. Därefter hörde den personal som var intresserad 
att delta i studien av sig till författaren. Dessutom var även den personalansvariga på 
förskolan intresserad av att delta. På den vägen bestämdes även tid för intervju med respektive 
deltagare både inom socialtjänsten och på förskolan. För den på förhand utvalda skolan 
kontaktades via kommunens växel skolans rektor som delgavs information om studien. 
Rektorn hänvisade vidare till skolans specialpedagog som författaren själv tog kontakt med 
och bokade tid för intervju. I samband med intervjun med specialpedagogen hänvisades 
författaren även till skolans kurator som ställde upp på intervju direkt efter avslutad intervju 
med specialpedagogen. Varje intervju genomfördes på respektive intervjupersons arbetsplats. 

Innan intervjun påbörjades fick varje intervjuperson läsa igenom ett missivbrev om studien 
och dess syfte. Vidare informerades även om de fyra huvudkraven enligt Vetenskapsrådets 
forskningsetiska principer (2006): (a) informationskravet, (b) samtyckeskravet, (c) 
konfidentialitetskravet, samt (d) nyttjandekravet. Information delgavs om att intervjun skulle 
spelas in på digital diktafon, och varje intervjuperson gav sitt medgivande till inspelningen 
innan intervjun påbörjades. Varje intervju tog ungefär 30-50 minuter att genomföra. 
Författaren transkriberade ordagrant intervjuerna. 
 
 
Databearbetning 
 
Studien har utgått från en deduktiv ansats. Intervjufrågorna har formulerats för att besvara 
frågeställningarna och har därefter anpassats efter vad som har framkommit i tidigare 
forskning. Författaren transkriberade intervjuerna och som metod för analysen av intervjuerna 
användes meningskoncentrering enligt Kvale (1997). Detta innebär att de meningar som av 
respondenterna uttalats formuleras om mer kärnfullt och pressas samman till kortfattade 
uttalanden. Genom denna metod omformuleras det sagda till väsentliga innebörder i några få 
ord. Först har en sammanfattning av intervjuerna gjorts för att presentera varje intervju som 
en helhet. Sedan har likheter och skillnader i frågeställningarna identifierats. Därefter har 
författaren belagt (bevisat) och exemplifierat resultatet med citat. Abstraktionerna har drivits 
vidare ytterligare och definierat gemensamma nämnare mellan samtliga intervjuer. Sådana 
gemensamma nämnare kan antas vara centrala komponenter i intervjusvaren. 
 
 
 

Resultat 
 
Presentationen av resultatet inleds med sammanfattningar av de åtta intervjuerna. Därefter 
redovisas svaren på undersökningens frågeställningar. Resultatdelen avslutas med att visa på 
gemensamma nämnare för vad alla deltagarna har nämnt och upplevt. 
 
Sammanfattningar av intervjuerna 
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Intervju 1. Respondenten arbetar som handläggare på socialtjänsten med barn i åldrarna 0-
12 år. Hon upplever det vara slitsamt och psykiskt påfrestande och tungt att arbeta med 
barnen som far illa. Möjligheter hon ser är att vara ett stöd för föräldern för att genom dem 
hjälpa barnen. Respondenten känner att det finns ett bra utbud med resurser. Svårigheter är 
tidsbristen, underbemanning, hög personalomsättning, samt då föräldrar inte vill samarbeta. 
Att föräldrabalken går över Socialtjänstlagen hindrar också att hjälpa barnen. Samarbetet 
mellan andra instanser fungerar bra. Hon upplever däremot att förskola kan vara dåliga på att 
anmäla, trots anmälningsplikten, vilket hon tror beror på att många tycker att det är jobbigt 
och höra av sig. Ett ärende avslutas när allt anses fungera och känns okej.  Ärendet följs inte 
upp på något vis i efterhand. Om det sker mer i en familj efter ett avslutat ärende kommer det 
in som ett ny anmälan och en ny utredning sker. Respondenten nämner att det finns familjer 
som ständigt återkommer och som man aldrig blir klar med. Detta kallar hon för det sociala 
arvet, det vill säga att familjebeteendet går vidare till nästa generation vilket kan bero på att 
föräldrar som kanske hade det svårt när de var barn nu när de själva är föräldrar för vidare på 
sina barn. 

Intervju 2. Respondenten arbetar som handläggare på Socialtjänsten med barn i åldrarna 
13-18 år. Hon ser inte svårigheter som några hinder i arbetet utan som möjligheter som är till 
för att lösas. Därför upplever hon att det är spännande och intressant med den här processen 
att hjälpa de barn som far illa då hon ser att det sker framsteg inom familjen, samtidigt som 
det även är tufft att se att barnen far illa. Respondenten upplever att det finns många sätt att 
försöka hjälpa familjerna och att de flesta familjer frivilligt verkar vilja få hjälp när hon väl 
har byggt en fungerande relation i samarbetet med familjen. De hinder hon upplever är i de 
fall där föräldrarna är motsträviga och inte anser sig behöva hjälp eller ha några problem, 
samt att det i en liten stad inte finns samma möjligheter och resurser som det kan finnas i 
större kommuner, som exempelvis vid akuta behov av hjälp. Samarbetet med skola fungerar 
bra enligt respondenten, dessutom finns öppenvården som arbetar mer intensivt med familjen. 
Av de ungdomar respondenten har arbetat med har hon sett både ungdomar som det har gått 
bra för, men även ungdomar som har hamnat i ”Unga Vuxna”-gruppen därför att de inte har 
fixat livet utan har fortsatt att ha problem. 

Intervju 3. Respondenten arbetar som behandlare på öppenvården med barn i åldrarna 0-18 
år. Han upplever att det är roligt när det går bra för familjerna där han kan hjälpa dem till det 
bättre. Han upplever det som svårt i de fall där det har varit problem att hjälpa familjer. 
Resurserna till åtgärder (pengar) saknas på sätt och vis till dem som är värst utsatta. Han 
försöker att hjälpa barnen att klara av att växa upp i sin egen hemmiljö så långt det är möjligt. 
Öppenvården samarbetar förutom med familjen även med andra instanser. Han upplever att 
samarbetet med förskola fungerar bra och att samarbetet med skola har blivit bättre under 
åren. För att samarbetet ska bli bättre kan både socialtjänsten och skolan behöva mer 
information, som exempelvis vilka lagar och regler som gäller för respektive instans, för en 
större förståelse av varandras arbete. De barn som det har fortsatt att gå dåligt för efter 
avslutade åtgärder återkommer till öppenvården genom nya anmälningar. För många familjer 
blir socialtjänsten en del av deras vardag som de har växt upp med. Respondenten menar att 
de som återkommer är föräldrar som själva har haft en dålig uppväxt och därmed ej heller lärt 
sig hur man uppfostrar barn, vilket gör att det i många fall blir en ond cirkel som går i arv. 
Öppenvården är nu inne på den tredje generationen i många familjer. 

Intervju 4. Respondenten är arbetsledare och sektionschef på öppenvården. Hans 
arbetsuppgifter är att hjälpa personalen samt att prioritera att jobba med rätt familj, att jobba 
där det behövs mest. Han upplever det som frustrerande då han ser människor eller barn som 
lever under svåra omständigheter och där han inte kommer så långt som han skulle önska, 
men det känns riktigt bra de gånger han känner att han lyckas hjälpa familjen. Han försöker in 
i det längsta att arbeta med det naturliga nätverket men då det inte lyckas kan det bero på att 
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föräldrarna saknar förutsättningar för att skapa en bra situation med sina barn. De hinder han 
upplever är dels att få kännedom om de barn som far illa, samt då föräldrar motsätter sig och 
inte vill ha någon hjälp. En svårighet kan också vara att bedöma vad som är rätt hjälp utan att 
stjälpa eller kränka föräldrar då syftet är att stärka familjen. Respondenten tycker att 
samverkan med de andra kommunala instanserna fungerar bra då samarbetet har etablerats 
genom att han har byggt upp goda personliga kontakter med de han har samarbetat med, sen 
kan det ju alltid bli bättre. I de flesta fallen som respondenten arbetar med blir det inte ett 
avslut, men det blir ofta lite bättre. En del ärenden har pågått i flera år, många föräldrar har 
egna svåra förhållanden från sin uppväxt och skulle behöva hjälp så länge de har 
hemmavarande barn. Han ser familjer som har varit kända hos socialtjänsten i tre generationer 
och menar att det kan vara svårt att bryta detta sociala arv då dessa människors faktiska 
förmågor kan vara nedsatta av olika skäl. 

Intervju 5. Respondenten arbetar som förskolelärare på en förskola med barn i åldrarna 3-5 
år. Hon tycker att det är stimulerande och roligt att arbeta med barnen, men om hon ser ett 
barn fara illa eller ha det jobbigt vill hon försöka göra något för att hjälpa det. Hon har inte så 
mycket erfarenhet av ärenden som berör barn som far illa då sådana ärenden inte förekommer 
så ofta på förskolan, men de har akutplaner för hur de ska gå tillväga i olika situationer om det 
skulle hända något gällande barnen. De gånger de har haft något samarbete med socialtjänsten 
anser hon att det har fungerat bra, kommunikationen kunde dock fungera lite bättre. Vid ett 
tillfälle hon var med om där det fanns misstanke om att ett barn for illa blev det ett snabbt 
agerande, men vad det mötet ledde till vet hon inget om. Där upplevde hon att det inte blev 
någon uppföljning eller respons tillbaka från socialtjänst utan mer som någon form av 
envägskommunikation. Respondenten tycker att det utöver fortbildningarna inom den egna 
verksamheten borde finnas mer fortbildningar gemensamt med socialtjänsten för att få en 
bättre förståelse för varandras jobb, då de ändå arbetar mot samma mål att uppnå bästa 
möjliga resultat för att hjälpa det barn som far illa. De hinder hon upplevde kunde vara att inte 
få med sig de som var involverade kring barnet, som exempelvis missbrukande föräldrarna 
som kanske var motsträviga. 

Intervju 6. Respondenten jobbar som förskolelärare på förskola med barn i åldrarna 1-3 år. 
Arbetet med barn som far illa är något som sker periodvis. Det märks lättare och mer på lite 
större barn än på en småbarnsavdelning. Hon upplever att det är jobbigt att arbeta med de barn 
som far illa för att hon tycker synd om dem och för att det är svårt att hjälpa dem på grund av 
svårigheterna att få hjälp från samhället i tid, vilket gör att det tar för lång tid innan barnet får 
hjälp. Det finns en akutpärm med anvisningar för hur personalen ska göra och bete sig i olika 
situationer som respondenten tycker är väldigt bra, dessutom upplever hon att de flesta 
föräldrarna är öppna och samarbetsvilliga. Hon ser det som en möjlighet att det är lättare och 
bättre att hjälpa små barn då problemen inte har hunnit bli så stora än. Problemet är att det inte 
blir lika hög prioritet att göra något då barnen är så små. En svårighet är även tidsbrist, samt 
att veta vad man ska prioritera. Vid samarbetet med socialtjänsten upplever hon att det beror 
lite på vilken socialsekreterare man kommer i kontakt med vid respektive ärende, men utöver 
det har det fungerat bra. Hon tycker att det borde finnas mer resurser och att det skulle finnas 
en öppnare kontakt med andra instanser, då de alla har olika sätt att arbeta på. I de fall där 
barnen får hjälp ser respondenten att de mår bättre, där hon ser att det inte har blivit bra får 
hon pocka på uppmärksamheten igen och jobba vidare med de problem som finns. 

Intervju 7. Respondenten arbetar som enhetschef inom barnomsorgen. Av de barn de har är 
det ett fåtal som är kopplade till socialtjänsten. Hon upplever det som ett enormt viktigt 
uppdrag att arbeta med dessa barn, dels genom att kartlägga och bedöma vilka som far illa, att 
vara ett bollplank till personalen samt att ta vidare kontakt med föräldrar och socialtjänst. Hon 
upplever ibland att man använder barn som terapi när man har kontakt med socialtjänsten, 
vilket hon ser som en svårighet. Med det menar hon att man fokuserar mer på föräldern och 
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att barnet då återigen hamnar i skymundan. Dessutom tycker hon att den svenska 
frivilligheten inte alltid gynnar barnen då barnets behov och rättigheter inte blir i centrum utan 
de snarare tar stryk av de lagar som finns. Hon tycker att man inte få komma undan gång på 
gång med missförhållanden utan ibland måste förena frivilligheten med krav. Respondenten 
är som enhetschef den som tar kontakt med socialtjänsten och gör anmälningar eller rådfrågar 
om vissa situationer, samt informerar föräldrarna vid sådana situationer. Hon önskar att 
arbetet kunde ske på ett öppnare sätt med socialtjänsten, men att deras tystnadsplikt ibland 
kan vara ett hinder. Feedbacken från socialtjänsten kan vara ganska minimal men i övrigt 
upplever respondenten att de har ett bra samarbete och att de gemensamt hjälper till att göra 
det så bra som möjligt för barnet. Hon upplever att i problemfamiljer så fortsätter problemen 
för barnet och svårighetsgraden ökar. 

Intervju 8. Respondenten arbetar som kurator på en skola med ungdomar i årskurs 6-9. 
Hon upplever att det är stimulerande och positivt att arbeta med dem som far illa då det går att 
inge hopp och få dem att förstå och se möjligheter till förändring. Denna process anser hon är 
själva kicken i jobbet. Hon upplever det frustrerande när hon tycker att ungdomen inte får den 
hjälp den behöver eller då hon tycker att någon instans inte gör tillräckligt, där anser hon det 
vara viktigt att ligga på ganska mycket, titta på de alternativ som finns och försöka ta till 
dessa. I få fall finns det föräldrar som inte är samarbetsvilliga och insiktsfulla, eller elever 
som inte vill ha hjälp, vilket också är frustrerande, men de flesta föräldrar och ungdomar är 
samarbetsvilliga och vill ha hjälp. I de fall hon inte kan hjälpa ungdomen mer med vad det än 
må vara så finns det tillgängliga resurser att skicka dem vidare till så att de ändå får hjälp. 
Hon släpper inte ärendet förrän hon vet att det har blivit bra eller förrän eleven själv tycker att 
det är bättre. När någon ungdom väl har blivit kopplad till socialtjänsten gör hon inte mer än 
att följa upp ärendet och i viss mån samarbeta. Respondenten tycker att det till största delen är 
ett bra samarbete med socialtjänst, föräldrar och andra instanser. Hon vet att socialtjänsten 
tycker att hon gör många anmälningar men det bryr hon sig inte om. Hon sköter bara sitt jobb, 
då anmälningarna ger effekt och det blir någon form av konsekvenser även om det inte leder 
vidare till utredning, vilket är hennes avsikt som ett led i förebyggande syfte. Hon förstår dock 
socialtjänstens frustration över detta då de redan har mycket jobb. 
 
 
Likheter och skillnader mellan intervjuerna 
 

Likheter i möjligheterna att hjälpa barn som far illa. Respondenterna upplever att de har 
en rad möjligheter att hjälpa barnen att få det bättre. Bara att genom sina insatser få göra 
något för barnet för att hjälpa var något de tyckte var bra därför att åtgärderna skapade 
möjligheter för barnet att få det bättre. Att hjälpa familjen genom att jobba direkt med 
familjen med hjälp av olika tillgängliga resurser är en stor möjlighet. Det innebär att man 
arbetar med helheten, hela familjen, för att hjälpa barnet att få det bättre. Att arbeta med hela 
familjen är även en möjlighet att skapa en förändring på hemmaplan. De flesta av familjerna 
tar frivilligt emot den hjälp som erbjuds, vilket gör det möjligt att överhuvudtaget försöka få 
till en förändring till det bättre för barnen: 
 

Det är ju alltid enklare och hjälpa någon som vill ha hjälp. Det är ju det som är, det är ju det 
intressanta med vårt jobb att, att. (Man, 51 år)  
 
Men samtidigt så är det ju liksom rätt så intressant med den här processen, ja men liksom att det 
händer någonting, att man gör, man går in i familjen för att det ska bli bra liksom. (Kvinna, 39 år) 

 
Skillnader i möjligheterna att hjälpa barn som far illa. Alla upplever att de på något sätt 

genom sin insats mer eller mindre ska kunna hjälpa barnen till det bättre. Det som skilde sig 
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mellan dessa instanser var att förskolan upplevde att det var lättare att hjälpa barn som var 
små då problemen inte har hunnit bli så stora än. Dessutom träffade de även föräldrarna 
dagligen och kunde därför få bättre inblick i hur familjen som helhet såg ut, vilket även 
skapade bättre förutsättningar att upptäcka om något barn far illa och behövde hjälp: 
 

Ju mindre barnet är, ju lättare är, då tycker inte jag att problemen är lika stora som de blir när 
barnen blir lite större. (Kvinna, 54 år) 
 
Och då är ju ändå, vi på förskolan har ju ändå mer möjlighet att se föräldrarna än vad skolan har 
där du kan skicka dem hemifrån. (Kvinna, 47 år) 

 
Socialtjänsten tyckte att det var lättare att hjälpa äldre barn som var i tonåren då de var på väg 
in i vuxenlivet därför att det fanns mer underlag att ta på för att hjälpa dem. Med små barn 
fanns det många gånger inte tillräckligt med underlag för att kunna föra ärendet vidare, utan 
då var man många gånger tvungen att vänta på att det skulle bli värre för barnet för att kunna 
definiera problemen och kunna göra något åt det. Det kunde finnas problem men problemen 
kunde vara för små och då föräldern inte gav sitt samtycke till hjälp var det heller inte 
tillräcklig för att kunna gå in med tvång: 
 

Nej, för det är ju det liksom att om föräldern inte går med på frivilligheten, ändå så finns det 
utrymme för tvång och då tänker jag att då sitter man ju i ett jättedilemma. Det är ju där som jag 
kan tänka mig att det blir svårare för oss att jobba med mindre barn att hur långt ska man vänta 
innan man går in med tvång och såna saker. (Kvinna, 39 år) 

 
Likheterna i svårigheter och hinder med att hjälpa barn som far illa. De svårigheter som 

upplevdes var framförallt i de fall där föräldrar inte var samarbetsvilliga. Då föräldrabalken 
går över socialtjänstlagen måste man ha föräldrarnas samtycke, då det bygger på frivillighet, 
vilket hindrar instanserna att hjälpa barnet där föräldrarna inte ger sitt samtycke till hjälp. De 
kunde se att barnet for illa men det var inte tillräckligt för att de skulle ha rätten att ingripa, 
istället var de tvungna att vänta tills det blir värre för barnet för att kunna gå in med tvång. 
Sexuellt utnyttjande och barnmisshandel var de undantag som man kunde göra något åt direkt 
utan föräldrarnas samtycke: 
 

Ja, alltså det kan ju också vara, ett hinder som tycker är ganska besvärande, det är att om jag skulle 
vilja prata med ett barn och höra dens åsikt och hur, ja, och så säger föräldrarna nej, då får inte jag 
det. För då går föräldrabalken in över socialtjänstlagen. (Kvinna, 58 år) 

 
Skillnaderna i svårigheter och hinder med att hjälpa barn som far illa. Upplevelserna av 

hinder skilde sig mellan de olika instanserna. Socialtjänsten upplevde att de var 
underbemannade, hade många arbetsuppgifter att utföra och hög personalomsättning samt 
brist på resurser och tidsbrist. Detta innebar att man fick prioritera de svåraste fallen och att de 
fall som var mindre allvarliga fick vänta: 
 

Ja, alltså som man känner som handläggare kanske att man, att man skulle ha mera tid. Vi har ju, 
vi har ju mycket att göra. Eh, nästan alla socialtjänster är ju underbemannade. (Kvinna, 58 år) 

 
En av respondenterna från socialtjänsten upplevde dock inte ärendena med barn som far illa 
som något hinder utan ansåg att det var problem som var till för att lösas: 
 

… och att, ja, jag tänker, jag tror att jag inte det minsta ser de här problemen heller utan jag tycker 
liksom att, nej men på något vis så måste det gå och lösa. (Kvinna, 39 år) 
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Förskola och skola upplevde att de inte fick tillräcklig feedback tillbaka från socialtjänsten. 
Socialtjänsten hänvisade ofta till tystnadsplikten. Detta var något som även socialtjänsten 
hade upplevt från förskola och skola. 
 

Och där har ju socialtjänsten en tystnadsplikt som ibland är ett hinder, tycker jag. Skulle vilja att vi 
kunde jobba öppnare än vad vi gör. (Kvinna, 67 år) 

 
Likheter i upplevelserna av samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst. Alla 

respondenterna upplevde att samarbetet med varandra fungerade bra, men att det kunde bli 
bättre. Att få en bättre inblick i varandras arbete och tillvägagångssätt skulle skapa en större 
förståelse för hur respektive instans arbetar, vilket även skulle skapa ett ännu bättre och 
effektivare samarbete sinsemellan för att hjälpa de barn som far illa då syftet ändå är att hjälpa 
barnen till det bättre. Förskola/skola och socialtjänst är två olika instanser som arbetar med 
olika tillvägagångssätt vilket skapar en klyfta dem emellan för att kunna hjälpa barnen som 
far illa. Med mer och bättre information om hur varje instans fungerar skulle kunskaperna om 
varandras arbetssätt kunna minska klyftorna som annars uppstår: 
 

Jag tror att man behöver större förståelse för varandras arbete, både socialtjänst och skola, tror jag. 
Skolan tycker också kanske att inte det händer någonting, att inte vi gör någonting. (Man, 47 år) 

 
Skillnader i upplevelserna av samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst. 

Förskolans erfarenhet av arbetet kring barn som far illa skiljer sig från socialtjänstens, då de 
inte har haft så många ärenden med utsatta barn mer än några enstaka fall. I skolan fanns det 
mer erfarenhet av barn som far illa. Respondenten på skolan har tidigare arbetat på 
socialtjänsten i många år och har därför erfarenhet av vad som ska anmälas till dem, vilket 
hon anser som en stor fördel i hennes nuvarande arbete. Hon känner till att det är hennes 
skyldighet som anställd att göra anmälningar, och anmäler de fall hon känner är nödvändiga 
att anmäla, men har fått responsen av socialtjänsten att de tycker att hon gör alldeles för 
många anmälningar: 
 

De har jättemycket och göra och det var väl, det var väl det sista de sa att om jag fortsatte och 
skicka så här mycket anmälningar så kommer de få lägga så mycket tid på och, och kolla upp om 
mina anmälningar ska leda till en utredning, så att det kanske blir så att viktigare fall får ligga åt 
sidan. (Kvinna, 47 år) 

 

Socialtjänsten upplevde att förskola/skola kunde bli bättre på att ta kontakt med dem i ett 
tidigare stadium samt anmäla på ett tidigare stadium än vad de gör: 
 

 Eh, och ibland så ringer de ju och säger saker som man bara känner: ”Åh, gud! JAA!” säger man. 
”Du måste göra en anmälan!” Och så gör de ändå inte det. (Kvinna, 58 år) 

 
Förskolan upplever att man inte får någon respons eller vidare uppföljning från socialtjänsten. 
Det är dock väldigt individuellt beroende på vilken socialsekreterare man kommer i kontakt 
med som har respektive ärende: 
 

Det finns socialsekreterare som man har kanonkontakt med och de ärendena funkar bra. Det blir 
oftast bästa resultatet som vi ser det, därför att där har man ett samarbete och det finns en 
öppenhet. Så det finns då, men det är individuellt och så är det väl, tycker jag. (Kvinna, 62 år) 

 
Detta bekräftas även från en öppenvårdare från socialtjänsten som sade: ”Vi kanske är 
för sparsmakade med att ge tillbaks information så där.” 
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Gemensamma nämnare mellan samtliga intervjuer 
 
Bland de ovanstående likheterna vi har gått igenom fanns det tre saker som alla 
respondenterna tog upp: 
 
1. Möjligheter finns att hjälpa familjerna 
Alla respondenterna upplevde att det finns möjligheter att hjälpa de barn som far illa att få det 
bättre. Ibland fungerar det väldigt bra och familjen och barnen får den hjälp de behöver, andra 
gånger fungerar det mindre bra. I de fall där det fungerar mindre bra ansåg respondenterna 
ändå att de hjälper barnet så att det blir åtminstone lite bättre. Det sker alltid en förändring till 
det bättre, det kan ändå inte bli sämre än vad det var innan barnen fick hjälp. Man arbetar i 
första hand och till största del med det naturliga nätverket som är familjen och deras sociala 
nätverk (anhöriga och vänner) samt i den naturliga miljön vilken är på hemmaplan. 
 
2. Svårt då föräldrar inte samarbetar samt när samarbetet begränsas 
Alla respondenterna upplevde att det är svårt när föräldrarna till de barn som far illa inte 
samarbetar. Föräldrarna kanske inte erkänner att de hade några problem och anser att de inte 
behöver någon hjälp. Föräldrar med låg eller ingen föräldrakapacitet, eller som har egna 
problem som eventuellt alkohol- eller andra missbruksproblem var svårare att nå. Om 
problemen var för små för att kunna precisera var man ofta tvungen att vänta på att det skulle 
bli värre för barnet för att kunna göra någon åtgärd. Nekade familjen hjälp var det även 
svårare att göra några insatser för att kunna hjälpa de barn som var i behov av det, då hjälpen 
först och främst byggde på frivillighet.  Där var familjen då även skyddad enligt lagen av 
föräldrabalken. Det krävdes att barnet for mer illa eller att det var fara för barnets liv innan 
man kunde gå in med tvångsåtgärder. 
 
3. Samarbetet mellan instanserna är bra men kan förbättras 
Alla respondenterna upplevde ett väl fungerande samarbete, men att det kunde bli bättre. 
Enhetligt var att de ansåg att det saknades en bättre inblick i varandras arbete och 
tillvägagångssätt vilket skulle skapa en större förståelse för hur respektive instans arbetar. 
Detta skulle även kunna ge bättre förutsättningar för ett ännu bättre och effektivare samarbete 
mellan instanserna då de ändå arbetar med samma barn och mot samma mål. 
 
 

Diskussion 
 
Syftet med studien var att undersöka vilka möjligheter och svårigheter som upplevs av 
förskola/skola och socialtjänst i arbetet med barn som far illa, samt hur dessa offentliga 
instanser upplever samarbetet med varandra. Sammanlagt 10 intervjuer genomfördes med 
representanter för de undersökta instanserna, varav två intervjuer bortföll.  

I studien framkom tre gemensamma nämnare: 1) möjligheter, 2) hinder och svårigheter och 
3) samarbetet mellan instanserna. Samtliga respondenterna upplevde att de på något sätt mer 
eller mindre genom sin insats kan hjälpa barnen till det bättre. De upplevde även att de flesta 
familjerna är välvilligt inställda till den hjälp som erbjuds, vilket gör det möjligt att 
överhuvudtaget försöka få till en förändring till det bättre för barnen. De svårigheter som 
respondenterna upplevde var i de fall där föräldrarna inte var lika samarbetsvilliga. Man såg 
att barnet for illa men var tvungen att vänta på att det skulle ske mer och bli värre för barnet 
innan de kunde ha rätten att gå in med nödvändiga insatser för att hjälpa de barn som var i 
behov av hjälp. Brist på resurser i form av pengar, tid och personal var en brist som upplevdes 
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bland respondenterna i socialtjänsten, medan förskola och skola upplevde svårigheter såsom 
att de inte fick tillräckligt med feedback från socialtjänsten. Samarbetet mellan socialtjänst, 
förskola och skola ansågs fungera bra, men att det kunde bli bättre. Det saknades en bättre 
förståelse och kunskap om respektive instans arbets- och tillvägagångssätt, vilket skulle 
underlätta samarbetet att hjälpa de barn som är i behov av hjälp då de ändå arbetar mot samma 
mål att hjälpa barnet som far illa. 
 
 
Hur upplever förskola, skola och socialtjänst sitt arbete? 
 
Alla respondenterna upplevde sig ha möjlighet att kunna hjälpa barnet att få det bättre. Som 
förskolepersonal hade man bättre möjligheter att upptäcka om ett barn far illa då personalen 
har daglig kontakt med föräldrarna vid hämtning och lämning av barnen. Det skulle kunna 
tänkas vara så att förskolepersonalen där kunde observera hur interaktionen mellan förälder 
och barn var vid hämtning och lämning av barnet, och då upptäcka om det var något som inte 
verkade bra i samspelet dem emellan. Dessutom hade förskolepersonalen i sin verksamhet 
dagligt ansvar för barnet och kunde då även genom barnets beteende märka om något inte var 
bra eller om barnet mådde dåligt. Detta bekräftas av tidigare forskning att orsakerna till 
misstanke om att barn far illa antingen var en kombination av att både föräldrarna och barnet 
uppvisade något avvikande beteende eller endast utifrån barnets beteende (Sundell, 1997). 
Vidare kan det vara på det viset att de som arbetar med barn som far illa skapar en ömsesidig 
relation med familjen de arbetar med, vilket förstärker relationen dem emellan (Ellis et al., 
2007). 

Den svårighet som upplevdes var där föräldrar inte var samarbetsvilliga. I dessa fall kan de 
möjliga orsakerna till detta förklaras och förstås från tidigare forskning om att de familjer som 
lever under missförhållanden är svårare att engagera till behandling, vilket är ett välkänt 
dilemma för den personal som arbetar med dessa (Ellis et al., 2007). Det fanns däremot inget 
underlag i denna studie för vilka orsakerna var till att föräldrarna inte var samarbetsvilliga. 
Studien talar för att det hos förskolepersonal finns upplevelser av att inte få tillräckligt med 
feedback från socialtjänsten vid ärenden som rör barn som far illa, vilket stöds av tidigare 
forskning som talar för att lite mer än hälften av föreståndarna var nöjda med kontakten de 
fick av de sociala myndigheterna medan resten var besvikna på den feedback de fick (Sundell, 
1997). En tänkbar orsak till denna brist på feedback kan vara att socialtjänsten är 
underbemannad, att de har många arbetsuppgifter, tidsbrist, brist på resurser samt hög 
personalomsättning, vilken kan kopplas till tidigare forskning som talar om praktiska problem 
och bekymmer i arbetet inom arbetet med barn som far illa (Ellis et al., 2007). Studien hade 
dock inget underlag för att definiera en tydligare bild av de praktiska problemen som 
existerade i socialtjänsten. Det fanns från förskolepersonalen en upplevelse av att det berodde 
på vilken handläggare de hade kontakt med vid respektive ärende gällande feedbacken. Med 
de socialsekreterare där det fanns ett bra samarbete och en öppenhet upplevde 
förskolepersonal att ärendena fungerade bra och oftast gav bästa resultat. En förklaring till 
detta utifrån tidigare forskning kan vara att personal med stort engagemang var mer 
motiverade att agera i sin verksamhet för att hjälpa klienterna (Ellis et al., 2007). 

Samarbetet mellan förskola, skola och socialtjänst har blivit bättre än det var tidigare och 
fungerar bra, men det skulle kunna göras ännu bättre. Samarbetet mellan dessa instanser är 
begränsat då socialtjänsten är förhindrad att dela med sig av information till förskola och 
skola såvida inte föräldrarnas samtycker, vilket även stöds av tidigare forskning (Byrne et al., 
2007). Det finns ett behov av att minska klyftorna mellan instanserna vid samarbetet mellan 
dem. Då förskola, skola och socialtjänst är olika instanser med olika tillvägagångssätt i sina 
områden kan det behövas mer information om varandras arbetssätt och vilka lagar och regler 
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de har att förhålla sig till. Förskola och skola blir ofta förhindrade att samarbeta med 
socialtjänst på grund av deras hänvisning till tystnadsplikten. Även tidigare forskning stöder 
att det trots svårigheterna och begränsningarna i samarbetet ska kunna uppnås ett bättre 
samarbete och att det inte är ett ouppnåeligt mål (Farmakopoulou, 2002). 
 
 
Studiens begränsningar och framtida forskning 
 
Denna studie begränsar sig till att studera hur förskola, skola och socialtjänst upplever 
samarbetet med varandra i de fall där barn misstänks fara illa. Då det gäller att hjälpa dessa 
barn kan det i framtida studier vara betydelsefullt att undersöka socialtjänstens samarbete med 
fler instanser än bara förskola och skola. Det finns även andra offentliga instanser som 
kommer i kontakt med barn som far illa, exempelvis sjuksköterskor, läkare, 
barnavårdscentral, barn- och ungdomspsykolog (BuP), ungdomsmottagning och poliser. 

För att öka studiens reliabilitet och validitet skulle fler offentliga instanser ha kunnat delta i 
studien. Om studien hade använt sig av en kvantitativ metod, exempelvis i form av enkäter, 
kunde den ha fått ett större urval deltagare med eventuellt fler offentliga instanser. Detta 
kunde ha varit betydelsefullt för att undersöka hur samarbetet upplevs mellan de andra 
instanserna då det är en ytterligare kombination av samspel, och eventuellt se om det kunde 
finnas några skillnader eller likheter i respektive instans upplevelser. Där föräldrar inte är 
samarbetsvilliga hade det varit intressant för studien att undersöka vilka faktorer det berodde 
på. Det hade varit intressant att tydliggöra vilka erfarenheter respondenterna har haft av barn 
som far illa, exempelvis att få fram om barnet har blivit misshandlat, vanvårdat eller någon 
annan form av försummelse mot barnet. Det har framkommit att det finns brister i samarbetet 
mellan de offentliga instanserna och därför skulle vidare forskning förslagsvis kunna fokusera 
på att försöka hitta alternativa metoder till förbättrat samarbete mellan förskola, skola och 
socialtjänst. 

Bland annat har studien visat att det skulle vara av stor vikt att på ett tidigare stadium 
hjälpa ett barn som far illa och att arbeta mer förebyggande för att förhindra att fler barn blir 
utsatta för försummelse. Genom ett mera förebyggande arbete på ett tidigt stadium skulle man 
eventuellt kunna minska den stora mängden barn som behöver hjälp då det redan har gått för 
långt. Det skulle spara resurser i form av både tid och pengar. Men för att kunna nå detta 
långsiktiga mål måste mer resurser läggas inte bara på de barn som behöver mest hjälp utan 
även på de barn som man på ett tidigt stadium ser att de riskerar att fara illa, innan det har gått 
för långt. Vidare måste även stora resurser gå till de föräldrar som själva har farit illa och 
riskerar att föra det vidare till sina barn.  

Den kunskap den här undersökningen har givit skulle kunna leda till ett bättre samarbete 
instanserna emellan. Ett förslag skulle vara ett mer officiellt samarbete mellan instanserna där 
förskola/skola bland annat kan bli informerade om hur ärenden framskrider utan att 
socialtjänsten på något sätt bryter mot tystnadsplikten. Vidare skulle den förskola/skola som 
gör en anmälan om misstanke att ett barn far illa kunna tänkas vara mer delaktiga i 
utredningen genom att förslagsvis ha en kontaktperson för den förskolan/skolan. Detta skulle 
kunna tänkas underlätta för personalen på förskola/skola att få veta att barnet de fortfarande 
jobbar med faktiskt får den hjälp det behöver samt att skolpersonalen tillsammans med 
socialtjänsten eventuellt får bidra med att hjälpa barnet vidare inom förskolans/skolans 
verksamhet.  
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BILAGA 1 

 

INTERVJUGUIDE 

 
1. Får ni hantera många ärenden i ert arbete där det gäller barn som far illa på något vis? 
 
2. Hur upplever du att det är att arbeta med barn som far illa? (öppen fråga, fria svar) 
 
3. Vad ser du för möjligheter till att hjälpa dessa barn för att de ska få det bättre? 
 
4. Vad kan du göra och vilka resurser har du för att barnen ska få det bättre? 
 
5. Vad finns det för svårigheter och hinder i arbetet för att hjälpa barnen? 
 
6. Hur upplever ni samarbetet med andra instanser (som barnomsorg/socialtjänst) när det 
    gäller att jobba med de fall eller ärenden där barn far illa. 
 

7. Vad händer med barnen efter att de har fått hjälp?  
    (Följer ni upp de barnen ni har hjälpt på något vis?) 
 


