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Abstract 

 

Author: Elinor Johnsson & Henrik Rafstedt 

Title: “It is not easy to report because you cant predict the reaction” A qualitative study of 

preschool teachers' views on mandatory notification 

Supervisor: Anett Schenk 

 

Governmental employees in Sweden are bound by law to report to the Social Services if they 

suspect child maltreatment. Studies have found that pre-schoolteachers to a lesser extent report 

suspected child maltreatment than other agencies working with children. The aim of this study is 

to examine pre-schoolteachers’ view of the law governing teachers responsibility to report 

suspected child maltreatment, and what obstacles they might face with the law. The study is 

based on seven qualitative interviews with pre-schoolteachers from different schools in a 

municipal in southern Sweden.  

 

The result of the study is that the pre-schoolteachers find it difficult to use the mandatory 

notification law, not knowing what will be the best outcome for the children. There is a lot of 

different aspects to a child’s wellbeing that their teachers have to consider before they feel they 

can make a rightful decision to notify the social services or not. The teachers’ relation with the 

child’s parents and the relations with head teacher and colleagues can both serve as an obstacle 

or as assistance to report suspected child maltreatment. So even though the law is simple the 

reality is still complex.  
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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till alla förskollärare som ställt upp på att bli intervjuade. Utan er hade 

inte den här studien gått att genomföra. Ett stort tack till vår handledare Anett Schenk, för dina 

kloka ord, din positivitet och för det hopp du givit oss i uppsatsprocessen. Vi vill även tacka 

Bodil Rasmusson, Maria Stavling och Annelie Holmgren för er hjälpsamhet samt de 

förskollärare som tagit sig tid att svara på vårt pilotmail. Sist men inte minst, tack Elin Barr och 

Ingrid Björk Johnsson för att ni hjälpt till med korrekturläsningen av uppsatsen. 
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1. Inledning 

Föräldrar har en viktig uppgift i att säkerställa sina barns hälsa och utveckling. När detta ansvar 

försummas är det samhällets skyldighet att fånga upp dessa barn och tillgodose deras 

grundläggande behov av en god och trygg uppväxt. Sverige har förutom en lagstadgad 

skyldighet, också förbundit sig att följa Förenta Nationens konvention om barns rättigheter 

(Unicef 2011) för att se till att barns rättigheter blir tillgodosedda. Barns bästa samt barns rätt att 

överleva och att utvecklas är några viktiga utgångspunkter i Barnkonventionen (Unicef 2011). 

Det finns många olika verksamheter och yrkeskategorier i samhället som kommer i kontakt med 

barn och deras familjer. Förskola, skola, barnavårdscentral och polis är några exempel. Många av 

dem kommer i kontakt med barnen dagligen och har därför goda chanser att upptäcka ett barn 

som far illa. Dessa myndigheter har enligt 14 kapitlet 1 § andra stycket i socialtjänstlagen en 

obligatorisk skyldighet "att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att Socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd" 

(SFS 2001:453). Anmälningsplikten är med andra ord viktig för att samhället ska kunna 

uppmärksamma barns missförhållanden så att man kan sätta in insatser för att barn ska fortsätta 

utvecklas väl.   

1.1 Problemformulering 

Barn har historiskt sett varit en mycket utsatt grupp. Sedan 1924 års barnavårdslagstiftning har 

det funnits skyldigheter för olika myndigheter att kontakta socialnämnden vid misstanke om ett 

barn far illa. Under årens lopp har denna bestämmelse fått en starkare innebörd och utmynnats i 

dagens anmälningsplikt i socialtjänstlagen. Trots att denna bestämmelse har funnits i snart 100 år 

råder det fortfarande oklarheter i vilka kriterier som ska uppfyllas då en anmälan måste ske. För 

att socialtjänsten ska kunna sätta in insatser så tidigt som möjligt är det dock viktigt att de får 

kännedom om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Det är därför av stor vikt att 

bestämmelserna i anmälningsskyldigheten finns och tas på allvar (Socialstyrelsen 2004). 

   Som nämndes i inledningen är förskolan en av de myndigheterna som omfattas av 

anmälningsplikten i Socialtjänstlagen, 14 kapitlet 1 § andra stycket. De har en absolut och 

ovillkorlig skyldighet att anmäla om de i sin verksamhet får indikationer på att socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd. Förskolan är en plats där personalen möter barnen dagligen 
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från tidig ålder och spelar därför en betydande roll i att upptäcka omsorgssvikt. Samtidigt visar 

flera studier gjorda på olika yrkeskategorier såsom, förskollärare, lärare, läkare och 

sjuksköterskor på att anmälningsbenägenheten generellt är låg (SOU 2001:72). Vi ställer oss 

frågande till hur effektiv lagen om anmälningsplikten är. Om inte förskolepersonal som möter 

barnen dagligen anmäler, vem ska då uppmärksamma dessa barn som är i behov av samhällets 

stöd?          

  Det är viktigt att förskolepersonalen har kännedom om anmälningsplikten och vad den 

innebär. Vidare är “Barn som far illa” ett vanligt förekommande begrepp då man talar om 

anmälningsskyldigheten i förarbetena till Socialtjänstlagen, i såväl den ursprungliga från 1979/80 

som den nya Socialtjänstlagen (Lundén 2004). Men vad menas med att ett barn far illa? 

Lagstiftaren gör ett försök att förtydliga begreppet genom två nyckelbegrepp då socialnämnden 

behöver ingripa till underåriges skydd; “(a) fara för underåriges hälsa och utveckling (b) p.g.a. 

brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet”(Lundén 2004:16). Det ges dock 

ingen definition av “barn som far illa” och det är många forskare som anser att begreppet är 

alldeles för vagt och luddigt med tanke på dess allvar. Vidare diskuterar Karin Lundén (2004) att 

begreppet skapar en gråzon där man inte vet om ett barn far illa eller inte och om det ska bero på 

yttre riskfaktorer eller direkta skador. Vilka konsekvenser kan detta få på anmälningsplikten? 

Hur ska förskolepersonal förhålla sig till anmälningsplikten om det är otydligt vad som innebär 

att ett barn far illa? 

Av läroplanen för förskolan följer: 

  Förskolan ska erbjuda barnen en god pedagogisk verksamhet, där omsorg,  

 fostran och lärande bildar en helhet. I samarbete med hemmen ska barnens  

 utveckling till ansvarskännande människor och samhällsmedlemmar främjas. 

 Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran,  

 utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 

 verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar (Skolverket  

 2011:3).  

Samtidigt som förskollärarna ska verka för ett gott samarbete med föräldrar har de även en plikt 

att anmäla om de misstänker att ett barn far illa och behöver hjälp. Vidare kan en anmälan 

upplevas som ett övertramp och leda till att kontakten mellan personalen och föräldrarna blir 
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infekterad. Även då anmälningsplikten är till för att värna om barn, kan man inte kringgå det 

faktum att en anmälan också påverkar föräldrarna. En intressekonflikt kan uppkomma mellan 

barnen och föräldrarna (Socialstyrelsen 2004). Hur påverkar denna rädsla att förlora föräldrarnas 

förtroende, förskolepersonalens benägenhet att anmäla till socialtjänsten?  

1.2 Syfte och frågeställningar 

Syftet med examensarbetet är att undersöka hur förskollärarna ser på anmälningsskyldigheten 

samt att ta reda på vilka faktorer som förskollärarna upplever som barriärer för att anmäla 

misstankar om barn som far illa. Utifrån syftet kommer följande frågeställningar att besvaras: 

– Vilken är förskollärarnas syn på anmälningsplikten? 

– Vilka hinder upplever förskollärarna för att göra en anmälan? 

– Hur upplever förskollärarna att föräldrarna påverkar benägenheten att anmäla?          

1.3 Begreppsdefinitioner 

 Anmälningsplikten 

Begreppet anmälningsplikten syftar i uppsatsen till skyldigheten att anmäla enligt 14 

kapitlet 1 § socialtjänstlagen. Det är en obligatorisk skyldighet att genast anmäla för 

anställda hos myndigheter vars verksamhet berör barn och som får kännedom om att 

socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd (SFS 2001:453). 

 

 Barn 

Barn avser varje människa som är under 18 år (Unicef 2011). I vår studie kommer 

tyngdpunkten ligga på förskolebarn mellan 1- 5 år.  

 

 Barn som far illa  

Barn som far illa är ett svårdefinierat begrepp. Situationer då ett barn riskerar att fara illa 

menar vi i studien kan föreligga om ett barn utsätts för exempelvis psykiskt eller fysiskt 

våld, försummelse, sexuella övergrepp, kränkningar eller på annat sätt inte får sina behov 

tillgodosedda av familjen. Omsorgssvikt är även ett begrepp vi använder då vi avser att 

föräldrar inte har förmågan att utifrån barnets behov ge barnet tillräckligt psykisk och 
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fysisk näring samt det skydd barnet behöver (Hindberg 2001).  

 

 Förskolan 

Med förskola menar vi i studien den kommunala barnomsorgen för barn mellan 1-5 år. 

Förskolans verksamhet omfattas i likhet med skolan av skollagen med egen läroplan 

(Skolverket 2011). I och med barnets låga ålder ligger fokus inom barnomsorgen på 

social omsorg, empati samt en nära föräldrarelation (Olsson 2009).  
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2 Tidigare forskning 

2.1 Anmälningsplikten 

 

Birthe Fridh och Gunilla Norman (2008) skriver att de av erfarenhet vet att många barn lever 

under svåra missförhållanden. Författarna menar att de professionella, såsom förskolepersonal, 

lärare, sjuksköterskor, som möter dessa barn trots den föreliggande anmälningsplikten underlåter 

att anmäla sina misstankar till socialtjänsten. Enligt Socialstyrelsen (2004) visar olika 

utredningar att endast en liten andel av de barn som far illa eller misstänks fara illa anmäls till 

socialtjänsten. Inom förskolan möter personalen barnen och föräldrarna dagligen, vilket torde 

innebära goda förutsättningar för att upptäcka barn som far illa. Kommittén mot barnmisshandel 

(SOU 2001:72) menar dock att inte heller inom förskolan uppmärksammas och anmäls särskilt 

många fall av barn som far illa.  

  Madeleine Cocozza med flera (2007) skriver att den obligatoriska skyldigheten att 

anmäla är ett tillvägagångssätt som används i många västerländska länder för att skydda barn 

från att fara illa. Säkerheten för ett barn att skyddas mot misshandel och försummelse vilar på att 

de professionella anmäler sina misstankar samt att socialtjänsten inleder utredning. Effektiviteten 

i denna lagstiftning har blivit ifrågasatt av många internationella studier (Cocozza m. fl. 2007). I 

Sverige förs inget centralt register över vilka som anmäler, vad som anmäls eller om utfallet av 

en anmälan. Detta innebär att viktig kunskap som skulle göra det möjligt att få kännedom om 

denna säkerhet för barn som far illa i Sverige saknas (Cocozza m. fl. 2007). 

  Trots att anmälningsplikten i Socialtjänstlagen 14 kapitlet 1 § andra stycket är absolut för 

de som får kännedom om att socialnämnden kan behöva ingripa till ett barns skydd visar många 

resultat från olika undersökningar att långt i från alla misstänkta fall med barn som far illa 

anmäls till nämnden (SOU 2001:72). I en rapport av Forskning och Utveckling (1999:24) visar 

resultat från 1997 att förskolor i Stockholm endast anmälde en tredjedel av fallen. Vidare kan 

man se att benägenheten att anmäla inte har ökat trots att lagstiftningen skärpts vid jämförelser 

mellan undersökningar gjorda i Stockholm år 1990 med en senare undersökning utförd på olika 

delar av Sverige år 1995 (SOU 2001:72). Agneta Mallén (2011) skriver i artikeln ´It´s Like 

Piecing Together Small Pieces of a Puzzle´. Difficulties in Reporting Abuse and Neglect of 

Disabled Children to the Social Services att personalen såg anmälan till socialtjänsten som en 
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sista utväg. Personalen på barn - och ungdomshabiliteringen uppfattade anmälan som ett sista 

alternativ för att stoppa barnmisshandeln då de inom organisationen inte hade några egna 

resurser kvar att tillhandahålla. 

  Knut Sundell (1997) fann i sin studie Child-care personnel´s failure to report child 

maltreatment att den vanligaste orsaken till att förskolepersonal misstänkte barnmisshandel var 

försummelse kopplade till att föräldern var neurotisk eller psykotisk (45%) och missbrukande 

förälder (37%) medan ovanligare misstankar rörde sig om sexuella eller fysiska övergrepp (10%) 

samt problem kopplade till att föräldrarna hade problem i äktenskapet (8%).   

2.2 Hinder för att anmäla 

Enligt Socialstyrelsen (2004) kan det finnas flera orsaker till att endast en liten andel av de 

misstänkta fallen av barn som far illa anmäls till socialnämnden. Dålig kunskap om hur lagen ska 

tillämpas, oro för vad som kan hända efter en anmälan och rädsla för föräldrarnas reaktioner är 

faktorer som kan sätta käppar i hjulet för att yrkesverksamma ska anmäla sina misstankar. Fridh 

och Norman (2008) framhåller att underlåtenheten att anmäla bland annat kan bero på att 

tjänstemännen har bristande kunskaper om anmälningsplikten genom att de har föreställningar 

om att de måste ha starka bevis för sina misstankar. Mallén (2011) skriver att barnmisshandel 

och vanvård är en känslig fråga och fann i sin studie av habiliteringspersonal att personalen inte 

ville anklaga oskyldiga föräldrar och därför ville ha starka bevis på övergrepp eller försummelse 

innan de anmälde. Personalen känner många gånger sympati för föräldrarna och står föräldrarna 

väldigt nära vilket gör att personalen drar sig för att göra en anmälan.  En annan vanlig orsak till 

att inte anmäla framhåller Mallén (2011) är osäkerheten på barnets framtid efter att en anmälan 

är gjord.       

  Barbro Hindberg (2001) menar att utöver okunskap kring lagen kan en anledning till den 

låga anmälningsfrekvensen vara att det kan uppstå konflikter mellan personalen och ledningen i 

skolan när en anmälan är i annalkande. Ledningen vill inte förknippa skolan med ett problem och 

kan därför avvakta vid en misstanke om att ett barn far illa. Detta problem är också förknippat 

med nedskärningar eftersom en anmälan kräver mycket merarbete och personalen kan därför dra 

sig för att anmäla i och med den höga stress som redan finns inom yrket (Hindberg 2001). 

Sundell (1997) skriver att den låga anmälningsfrekvensen på förskolan bland annat beror på att 

förskolecheferna inte är medvetna om hur de ska gå tillväga för att genomföra en anmälan och 
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gör därför inget.  

  Den professionelles tidigare erfarenheter av socialtjänsten påverkar benägenheten att 

anmäla. Har personen dålig erfarenhet av socialtjänsten och fått bristande återkoppling efter en 

anmälan finns en risk att de drar sig för att anmäla nästa gång de har misstankar om att ett barn 

far illa (Fridh & Norman 2008). Sundell (1997) har i sin studie kommit fram till liknande resultat 

som Fridh och Norman (2008). Vidare framhåller Sundell (1997) tre vanligt förekommande 

orsaker, enligt förskollärarna själva, till varför de inte anmäler sina misstankar om att ett barn far 

illa. För det första framhåller författaren att ett stort hinder för att anmäla är osäkerheten kring 

om barnet verkligen blir illa behandlat. Den andra anledningen till att de inte anmälde var att 

personalen försökte ta tag i problemet själva genom att försöka stödja föräldrarna, eller hoppas 

på att föräldrarna skulle lösa det själva. Den tredje anledningen till underlåtenheten att anmäla 

tycktes bero på att personalen hade dålig erfarenhet av socialtjänsten sedan tidigare (Sundell 

1997).  

  Vi har funnit liknande resultat i en artikel skriven av Anne Piltz & Tracey Wachtel 

(2009) som handlar om vilka barriärer som hindrar sjuksköterskor från att anmäla sina 

misstankar om omsorgssvikt. Det är en sammanställning av forskning från olika länder, 

däribland Sverige. Det intressanta med denna artikel är att den handlar om sjuksköterskor och att 

de i stor utsträckning upplever samma hinder för att anmäla som förskollärare. Författarna fann 

att sjuksköterskorna var rädda för sin egen samt sin familjs säkerhet efter en anmälan. De kände 

rädsla för hot om våld från familjen vars barn de anmält samt för att de genom en anmälan skulle 

skrämma iväg familjen från vården. Vidare skriver Plitz och Wachtel (2009) att sjuksköterskorna 

var osäkra på om en anmälan skulle skada mer än vad den skulle hjälpa barnet.   
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3 Teori 

Vi kommer i vår analys utgå ifrån Carl E. Olivestam och Håkan Thorséns etiktriangel som består 

av etik, moral, ansvar och makt. Tyngdpunkten i analysen kommer ligga på ansvar - och 

maktaspekten. Vi har i teoridelen valt att presentera alla delar i etiktriangeln för att skapa en 

större förståelse för hur de olika aspekterna hänger samman och tydliggöra för relationen mellan 

makt - och ansvarsaspekten. Olivestam och Thorsén (2008:10) skildrar relationen mellan etik 

och moral, makt och ansvar genom följande illustration:  

 

    Etik  

       

 

 

 

  Makt        Ansvar 

 

3.1 Maktaspekten  

Utifrån maktaspekten menar Olivestam och Thorsén (2008) att det i mötet mellan människor 

alltid uppstår någon form av komplext makt - och beroendeförhållande. Vidare skriver 

författarna att det i alla relationer förekommer makt mellan människor och att i stort sett alla 

mänskliga relationer är ojämlika. På skolan till exempel kan man se att pedagogen är fysiskt 

överlägsen eleven samt att skolledningen har en överordnad position gentemot pedagogen. I 

egenskap av att vara arbetsgivare har skolledaren en ekonomisk makt över sina anställda. 

Kollegor emellan uppkommer maktrelationer genom att en pedagog kanske har en högre 

utbildning och kunskapsnivå, behärskar andra färdigheter eller genom att vara mer talför än sina 

kollegor. Olivestam och Thorsén (2008) poängterar att denna maktobalans inte nödvändigtvis 

behöver vara negativ utan makten kan användas till att hjälpa och ge stöd till andra. Det är dock 

viktigt, menar författarna, att de professionella på skolan är medvetna om denna maktrelation i 

mötet med den underlägsna parten. Författarna skriver följande: ”Professionellt agerande innebär 

alltså att utöva ett reflektivt förhållande till sina maktresurser” (Olivestam & Thorsén 2008:11).  

 Moral 
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 3.2 Etik och moral   

Moralen återfinns i triangelns mitt och syftar till de handlingar som människor utför. Moralen 

bär människor alltid med sig eftersom de hela tiden utför handlingar, men Olivestam och 

Thorsén (2008:12) framhåller följande: “det är inte alla som i etiken kan rättfärdiga eller klargöra 

sin etiska grund för sitt agerande”. Olivestam och Thorsén (2008) berör etikbegreppet och 

skriver att etiken visar sig i hur människor motiverar sitt handlande eller i den inre dialog som en 

person kan föra, om vad som är rätt eller fel i en viss situation.  

3.3 Ansvarsaspekten  

Utifrån ansvarsaspekten menar Olivestam och Thorsén (2008) att ansvar kommer med den makt 

som den professionellt anställde besitter över en annan människa. Ju mer makt den professionella 

har desto större ansvar krävs av den professionella. Ansvaret kan delas upp i tre infallsvinklar, 

juridiskt ansvar, socialt ansvar samt personligt ansvar, vilka förhåller sig enligt följande:  

 

 

 

             

 

 

 

 

 

 

Det juridiska ansvaret utgår ifrån om du rent juridiskt enligt lag har gjort rätt eller orätt i dina 

handlingar. Utifrån det sociala ansvaret har de professionella ett ansvar gentemot kollegor, 

föräldrar och samhället i övrigt att tillfredsställa den rådande normen. Det personliga ansvaret 

prövar om du själv tycker att du gjort rätt i ditt handlande, om du följt dina personliga 

värderingar eller inte. Olivestam och Thorsén (2008) exemplifierar denna ansvarsaspekt med ett 

exempel på en pedagog som avvärjer en elev som tänkt använda en kniv mot en annan elev. 

Pedagogen ställs då inför om denne rent juridiskt gjort rätt eller fel, med andra ord kommer det 

att bli några juridiska repressalier? Pedagogen ställs också inför det sociala ansvaret av sin 
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handling vilket betyder att kollegor och föräldrar kommer att granska pedagogen utifrån 

huruvida denne brutit eller följt det som uppfattas som sociala överenskommelser. Till sist prövar 

pedagogen sitt eget personliga ansvar som den känner att den har. Om pedagogen upplever sig ha 

svikit sitt personliga ansvar, oavsett om pedagogen blivit friad juridiskt och socialt, kommer 

pedagogen känna skuld och ånger för att dennes personliga ideal blivit svikna. Erik Blennberger 

(2005) tar också upp ansvarsbegreppet utifrån en etisk synvinkel. Grundsynen på människan 

utifrån ett ansvarsperspektiv är att denne är aktör med en handlingsfrihet. Samtidigt vilar ett 

ansvar över människan i form av en plikt som kan leda till svek och skuld om den inte tas på rätt 

sätt (Blennberger 2005).   
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4 Metod  

4.1 Val av metod 

4.1.1 Semistrukturerade intervjuer 

Vi har använt oss av semistrukturerade intervjuer, vilket är en metod inom den kvalitativa 

forskningsstrategin. Denna strategi kännetecknas i första hand av hur personer upplever olika 

situationer och händelser i sina liv, utifrån sina egna ord (Bryman 2011).  

  För att skapa jämförbarhet i genomförandet av intervjuerna, då vi är två personer, ansåg 

vi att den semistrukturerade intervjumetoden var att föredra. (Bryman 2011). Då vi ville få en 

djupare förståelse för hur förskolepersonalen tolkar anmälningsplikten ansåg vi att den 

semistrukturerade intervjumetoden matchar vårt syfte och våra frågeställningar. Vi valde att 

använda denna metod för att inte fastna i bestämda frågeformulär utan låta intervjupersonen 

svara relativt fritt, men fortfarande med de teman som vi var intresserade av att forska inom. 

Vidare skapades utrymme för intervjupersonen att tolka frågor och skeenden som de ansåg vara 

viktiga (Bryman 2011). Vi använde oss av en intervjuguide (se bilaga 1), där vi utifrån vårt syfte 

formulerade olika teman och frågor. Intervjuguiden tjänade till att skapa ett relativt öppet samtal 

med möjlighet för oss att ställa följdfrågor samt be dem fördjupa sina resonemang.  

Intervjuguiden gav oss möjlighet att vara flexibla i intervjun, men ändå se till att vi höll oss till 

vårt syfte. Då vi var tvungna att göra vissa intervjuer var för sig bidrog intervjuguiden till att 

skapa en enighet mellan oss som intervjuare (Bryman 2011). Innan första intervjun diskuterade 

vi sinsemellan om vad vi skulle lämna ut av oss själva för att på ett medvetet sätt reflektera över 

hur vi påverkar våra intervjupersoner (May 2001).  

4.1.2 Vinjettstudie  

 Som komplement till den semistrukturerade intervjun har vi använt oss av en vinjett (se bilaga 

2). En vinjett är en kort beskrivning av en verklighetstrogen situation. Vinjettstudie är en metod 

som kan användas som hjälpmedel för att få personer att uttrycka sina åsikter kring realistiska 

beskrivningar av situationer och företeelser (Bryman 2011). Vidare är det ett vanligt 

förekommande moment för att få fram hur professionella bedömer och resonerar kring olika 

praktiska dilemman (Egelund 2008). Det fiktiva fallet som vi använder oss av i vår studie har vi 

skrivit och kommit på själva, med inspiration utifrån en förskolechefs utsagor kring hennes 
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erfarenheter av anmälningsplikten. Förskollärarna fick i samband med intervjutillfället läsa 

vinjetten samt resonera kring hur de skulle agera om det hade varit ett fall på deras förskola.  

4.2 Metodens begränsningar 

Vi som intervjuare är de viktigaste redskapen i en kvalitativ forskning och det vi registrerar och 

väljer att lägga tyngd på är styrda av våra subjektiva intressen (Bryman 2011). Detta skapar 

svårigheter att replikera forskningen vilket innebär att en annan forskare med samma 

tillvägagångssätt inte nödvändigtvis skulle komma fram till samma resultat. I vårt arbete har vi 

försökt att göra det replikerbart genom att göra intervjuerna med en så objektiv inställning som 

möjligt och till största del utgå från vår intervjuguide samt den vinjett som vi använde oss av. 

Kritik riktas också ofta mot att den kvalitativa metoden inte är generaliserbar utanför det område 

som den skapades i. Detta innebär att vår forskning inte är generaliserbar på till exempel 

äldrevården. Detta är vi medvetna om och har jämfört vår forskning med andra forskares resultat 

om barn som far illa samt anmälningsbenägenhet och därigenom försökt uppnå en ”måttlig” 

generaliserbarhet, vilket möter en del av kritiken mot vår metod angående generaliseringen men 

långt ifrån all (Bryman 2011). 

  Transparensen i kvalitativa forskningar tenderar att få kritik på grund av dålig insyn i 

urvalet av intervjupersoner samt hur forskarna gått tillväga under analysprocessen. Även om det 

är svårt att uppnå samma krav på transparens som i en kvantitativ forskning har vi försökt genom 

vår metoddel vara så tydliga som möjligt (Bryman 2011). En annan svaghet med denna metod är 

att det personerna säger i intervjun inte nödvändigtvis behöver stämma överens med 

verkligheten. Eftersom det är ett känsligt ämne kan det finnas en risk att intervjupersonerna 

svarar fördelaktigt för deras egen person. Det finns alltså inga garantier för att det 

förskolepersonalen säger stämmer överens med hur de skulle ha gjort i verkligheten (Ahrne & 

Eriksson-Zetterquist 2011).  

4.3 Urval 

Utifrån den forskningsfråga vi har valt att belysa valde vi sedan ut de personer vi var intresserade 

av att intervjua (Ahrne & Eriksson- Zetterquist 2011). Vi använde oss av en målinriktad 

urvalsteknik för att hitta personer att intervjua som var relevanta för de uppställda 

forskningsfrågorna (Bryman 2011). Då vi ville undersöka förskollärarnas syn på 
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anmälningsplikten ansåg vi att det var väsentligt att intervjua just den målgruppen. Nästa steg 

blev sedan att hitta förskolepersonal som ville ställa upp på en intervju. För att välja ut specifika 

intervjupersoner använde vi oss av ett tvåstegsurval (Bryman 2011; Ahrne & Eriksson- 

Zetterquist 2011). Vi valde först ut en kommun i södra Sverige och ringde runt till olika 

förskolechefer för att höra om vi fick tillåtelse att intervjua deras anställda. Till de förskolechefer 

som var positiva till detta, skickade vi ut ett informationsmail (se bilaga 3). Därefter hörde sju 

stycken förskollärare från olika förskolor av sig till oss som ville ställa upp på en intervju. För att 

få en mer nyanserad bild av förskollärarnas syn på anmälningsplikten ville vi intervjua 

förskollärare från olika förskolor i varierande områden inom kommunen. Då vi inte var 

intresserade av organisationen som sådan utan hur förskolepersonal såg på skyldigheten att 

anmäla ansåg vi att det var relevant att intervjua förskolepersonal från olika förskolor och inte 

från en och samma förskola. Då vi även hade för avsikt att förhindra att resultaten skulle 

påverkas av att svaren på frågorna berodde på något specifikt förhållande på arbetsplatsen, 

intervjuade vi förskollärare som arbetade på olika förskolor (Ahrne & Svensson 2011). 

  Vi diskuterade mycket kring huruvida vi skulle intervjua förskollärare, som möter barnen 

dagligen eller förskolecheferna, vilka är de som oftast står för att anmälan verkställs. Vidare 

skriver Socialstyrelsen (2004) att den anställde som i tjänsten gjort iakttagelserna angående ett 

barns missförhållande kan behöva samråda med förskolechefen innan ett beslut om anmälan ska 

göras. I de fall förskolechefen får reda på missförhållandena som rör ett barn medför inte det att 

förskolepersonalen som gjort observationerna är fråntagen sin skyldighet att anmäla. Den 

underordnade tjänstemannen har med andra ord fortfarande ett eget ansvar att se till att anmälan 

kommer in till socialnämnden (Socialstyrelsen 2004). Vi var intresserade av att intervjua just 

förskollärare och inte förskolecheferna då förskollärarna är de som har den kontinuerliga 

kontakten med barnen och föräldrarna.  

4.3.1 Presentation av urvalsgrupp 

För att kunna tillförsäkra intervjupersonerna anonymitet i studien har vi valt att använda oss av 

fingerade namn. Gemensamt för deltagarna i studien är att de är utbildade förskollärare samt 

arbetar inom samma kommun. Intervjupersonerna kommer från olika förskolor, inom skiftande 

socioekonomiska områden.   
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Agneta har arbetat som förskollärare sedan 1994, men började arbeta inom barnomsorgen som 

barnskötare redan på 70-talet.  

Berit, började arbeta som förskollärare 1995 och har arbetat på flera olika förskolor inom 

kommunen men har arbetat på den nuvarande förskolan i snart två år. 

Carina, gick ut förskollärarutbildningen 2000 och har sedan dess arbetat på olika förskolor. Den 

nuvarande förskolan har hon arbetat på i snart två år. Carina har även lång erfarenhet av att 

arbeta inom sjukvården. 

Dagmar, blev klar förskollärare i mitten på 70-talet och har sedan dess arbetat på olika förskolor 

både inom kommunen samt i andra kringliggande kommuner. Dagmar arbetar sedan ett år 

tillbaka på den nuvarande förskolan. 

Elise, började arbeta som barnskötare för 30 år sedan men utbildade sig till förskollärare för 15 

år sedan. Den förskola Elise arbetar på nu har hon arbetat på sedan i slutet av 90-talet. 

Fanny, har sedan tidigt 80-tal arbetat inom barnomsorgen och har arbetat som förskollärare i 

drygt 20 år. Fanny har sedan sex år tillbaka arbetat på samma förskola. 

Gunilla, har arbetat som förskollärare i snart tio år och har sedan fem år tillbaka arbetet på den 

förskolan hon befinner sig på nu.  

4.4 Tillvägagångssätt  

Eftersom vi har varit två stycken som genomförde studien valde vi att dela upp vissa delar för att 

effektivisera arbetsprocessen. Vi har utfört intervjuerna tillsammans med undantag från tre 

intervjuer där en av oss närvarade. Vi har kommit till intervjupersonernas arbetsplats och hållit 

intervjuerna där. För att vara uppdaterade om vad den andra parten gjorde använde vi oss av 

”Google drive” där vi skrev och laddade upp material. Båda två har vid olika tidpunkter under 

arbetets gång varit bortresta och då har vi diskuterat och gått igenom vad som är förväntat av den 

andra. Vid kodningen av vår empiri har vi varit noga med att båda närvarade för att skapa 

diskussion och försöka få fram det som var mest relevant. Vi har alltid läst, infogat, gett beröm 

samt konstruktiv kritik på varandras delar.  

  Vi var i början av vår uppsatsprocess intresserade av att höra om förskollärarnas syn på 
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socialtjänsten samt hur de såg på samarbetet med socialtjänsten. Socialtjänsten var även ett av de 

teman vi hade med i vår intervjuguide. Då majoriteten av de förskollärarna som vi intervjuade 

inte hade så mycket erfarenheter eller några direkta åsikter om samarbetet med socialtjänsten 

valde vi att inte ta upp det i analysen. Det faktum att intervjupersonerna inte hade så mycket 

erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten är ju bara det intressant och värt att nämna. 

4.4.1 Pilotstudie 

För att gå in så förutsättningslöst som möjligt samt för att undvika att vår studie skulle bygga på 

våra förutfattade meningar har vi genomfört en pilotstudie. Vi började med att ta kontakt med en 

förskolechef i Stockholm som Elinor har arbetat med och frågade om hennes spontana tankar 

kring anmälningsplikten, begreppet barn som far illa samt om hon kunde se några hinder till att 

anmäla. Därefter skrev vi ihop ett mail (se bilaga 4) som förskolechefen skickade ut till några 

förskollärare runt om i Stockholm. Vi skickade även ut mailet till olika förskollärare i Stockholm 

som Elinor har arbetat med eller på annat sätt varit i kontakt med. Fem stycken förskollärare 

besvarade mailet. Utifrån förskollärarnas svar samt tidigare forskning om anmälningsplikten 

hittade vi återkommande teman som vi valde att rikta in vår studie på. Vi vill dock poängtera att 

vi är medvetna om att det är svårt, om än omöjligt att som forskare helt bortse från sina 

värderingar (Bryman 2011).   

4.5 Metodens tillförlitlighet 

Begreppen reliabilitet och validitet kommer ursprungligen från den kvantitativa 

forskningstraditionen. Reliabilitet ställer frågan om en forskning håller över tid, till exempel om 

resultaten är tillfälliga eller om de är bestående. Vanligt är att man då använder sig av begreppet 

replikerbarhet som innebär att en forskning vid ett senare tillfälle ska kunna göras om och ändå 

få likvärdiga resultat. Validitet i sin tur handlar om att undersöka om begrepp verkligen mäter det 

som de är avsett att mäta till exempel frågor, metoder, enkäter och så vidare (Bryman 2011). 

Dessa begrepp är inte anpassade för den kvalitativa forskningen och blir därför problematiska att 

använda i vår studie. Kriterierna i begreppen handlar nästan uteslutande om mätning vilket inte 

är i enlighet med vår kvalitativa inriktning. Tolkningar har gjorts av begreppen för att de ska 

passa till det kvalitativa forskningsområdet. Samma begrepp; reliabilitet och validitet används 

dock, men fokus ligger inte på de kriterier som handlar om mätning utan snarare om att visa på 
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en öppenhet och medvetenhet i uppsatsprocessen (Bryman 2011). I syfte att öka reliabiliteten i 

vårt arbete har vi spelat in intervjuerna och sedan tillsammans tolkat och diskuterat vårt material. 

För att öka den interna reliabiliteten i studien har vi sinsemellan hållit en levande diskussion 

kring hur vi ska tolka materialet från intervjuerna (Bryman 2011). Vi har även varit öppna för en 

respondentvalidering genom att återkoppla till de intervjupersonerna som önskade med det 

material som vi fått in under intervjun, för att säkerställa att vi uppfattat dem korrekt (Bryman 

2011). Vi har i möjligaste mån visat på öppenhet och tydlighet i våra redogörelser för metodvalet 

utifrån att visa på transparens i studien (Ahrne & Svensson 2011).  

  Vinjetterna som vi använt oss av medför en relativt låg validitet då svaren från våra 

intervjupersoner inte nödvändigtvis behöver motsvara hur de i verkligheten skulle göra. Utifrån 

det faktum att intervjupersonerna kunde resonera kring hur de brukar göra på sina respektive 

arbetsplatser, om de hade haft en liknande situation, ökar det validiteten (Egelund 2008).    

 Triangulering är ett sätt att öka tillförlitligheten genom att använda sig av mer än en 

metod (Bryman 2011, Ahrne & Svensson 2011). Då vi använt oss av både semistrukturerade 

intervjuer och vinjettfrågor, ökar det tillförlitligheten i vår studie. Vi tror dock inte att vi genom 

triangulering kommit fram till en entydig sanning utan snarare möjliggjort en bättre analys av 

anmälningspliktens komplexitet (Ahrne & Svensson 2011). 

4.6 Etiska överväganden  

Vetenskapsrådets forskningsetiska principer och riktlinjer har tjänat som en viktig utgångspunkt 

genom hela vår uppsatsprocess. Individskyddet är en grundläggande princip vid all forskning 

som syftar till att säkerställa individers rätt till skydd mot otillbörlig insyn i deras privatliv samt 

skydd mot psykisk och fysisk skada, förödmjukelser och kränkningar. Individskyddskravet kan 

preciseras i fyra huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2012). 

  För att uppfylla informationskravet har vi informerat deltagarna i undersökningen om 

deras roll och uppmärksammat dem på att de bidrar med en viktig kunskapskälla i vår studie. 

Intervjupersonerna har även fått information om syftet med studien samt att de medverkar 

frivilligt och att de när som helst har rätt att avbryta sitt deltagande såväl under intervjun som 

efter att den är genomförd (Vetenskapsrådet 2012). Vi har i enlighet med nyttjandekravet även 

varit tydliga med att den information vi samlar in inte kommer användas i något annat 
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sammanhang än för den här uppsatsen (Vetenskapsrådet 2012). Vi skickade ut ett 

informationsbrev med denna information med våra namn och vilken institution vi tillhör. I 

samband med intervjutillfället har vi även återgett informationen i sin korthet samt varit öppna 

för deltagarnas frågor. 

  Utifrån kravet om samtycke har vi vid intervjutillfället delgett viktig information om 

studien samt poängterat att de deltar frivilligt vilket samtliga intervjupersoner varit införstådda i. 

Innan vi satt igång med intervjun har vi även frågat om vi fick deras tillåtelse till att spela in 

intervjun, vilket alla varit positiva till (Vetenskapsrådet 2012). 

  Konfidentialitetskravet har vi berört genom att alla uppgifter om deltagarna har förvarats 

på ett säkert sätt så att inte obehöriga har kunnat ta del av dem (Vetenskapsrådet 2012). 

Intervjupersonerna i studien har även avidentifieras och fått fingerade namn. Vidare har vi följt 

Ämnesrådets rekommendationer om att informera deltagarna om var vår studie kommer att 

publiceras samt även erbjudit oss att skicka ett exemplar av uppsatsen då den är färdig. 
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5. Resultat & analys  

Vi kommer att i denna analys arbeta med den teorin vi har valt samt den empiri vi insamlat och 

med hjälp av dessa göra antaganden och hypoteser för att belysa en liten del av komplexiteten i 

vad en anmälan innebär.  

5.1 Synen på anmälningsplikten 

Förskolläraren har enligt socialtjänstlagen 14 kap 1§ en skyldighet att genast anmäla till 

socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. Samtliga förskollärare i studien uttryckte en 

medvetenhet om sin skyldighet att anmäla vid misstanke om att barn far illa. På frågan om vad 

som gäller för anmälningsplikten på förskolan svarade Elise detta:  

Ja vi har ju en skyldighet! Att anmäla när vi ser något som är fel hos barnet om de har blåmärken 

eller… då har vi ju anmälningsskyldighet (…) 

Alla förskollärare är medvetna om sin skyldighet att anmäla men samtliga uttryckte att det är ett 

problematiskt beslut att fatta. Agneta säger:  

(...) jag har ju haft sån tur så jag har ju inte behövt göra så mycket anmälningar. Det är ju skönt att 

slippa. Det är samtidigt en skyldighet man måste ju göra det om man råkar ut för situationen.  

Vidare uttrycker Berit problematiken med att göra en anmälan men påtalar ändå att det är 

nödvändigt att kunna fatta beslutet om en anmälan:  

Det är lite grann fördomsfullhet och att det är en lång process och som jag sa innan att man är 

rädd att förlora föräldrar och så. Så det är nog mycket, sen beror det också på var man drar 

gränsen men självklart ska man ju kunna ta det [beslutet]… och göra det.   

Carina menar:  

Det har varit ett svårt beslut, det har det. Det har dryftats flera gånger och vänts och vridits sen 

hände det nånting som gjorde att det blev de avgörande tillslut. 

Bestämmelserna i Socialtjänstlagen 14 kapitlet 1 § andra stycket visar på en absolut skyldighet 

för myndigheter och yrkesverksamma att anmäla vid misstanke om ett barn far illa. Om denna 
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skyldighet inte tas på allvar, om en anmälan inte görs trots att det finns skäl för det, kan det anses 

som ett tjänstefel enligt brottsbalken (Socialstyrelsen 2004). Dagmar berör detta:  

     

(...) folk blir nog mindre och mindre rädda för att göra anmälningar jag tror att det är så att nu 

pratar man mer och mer om det att vi ju kan råka illa ut om vi inte anmäler om det visar sig att det 

är någonting som borde ha anmälts så är det vi som sitter illa till och det gäller ju att tala om det 

klart och tydligt att så är det. 

I detta resonemang tolkar Dagmar anmälningsplikten utifrån ett juridiskt ansvar. Hon ger uttryck 

för att det handlar om att göra rätt utifrån lagen samt att de kan råka illa ut om de inte anmäler 

vilket är karaktäristiskt för hur det juridiska ansvaret bedöms enligt Olivestam och Thorsén 

(2008). Det går även att tolka Dagmars uttalande utifrån ett ansvar förknippat med plikt. Det är 

Dagmars yrke att ta hand om och skydda de barn som hon har ansvar över och om hon inte 

fullföljer den plikten kan skuldkänslor hos Dagmar uppstå (Blennberger 2005). Vidare tar flera 

av förskollärarna upp att det handlar om att hjälpa och stödja barnen och deras familjer genom en 

anmälan. Elise uttrycker det så här:   

Men vi har en skyldighet som sagt och vår grundtanke är att man ska hjälpa barnet, att det är 

barnet och inte bara barnet, utan familjen och föräldrarna också.  

Berit är inne på samma spår:  

Det gäller ju hela tiden att vara positiv. Att det är ju vad det egentligen handlar om ju som ni var 

inne på är ju faktiskt att hjälpa och stödja. Man ska ju inte rasera ännu mer utan man ska ju 

faktiskt backa upp och stödja liksom. 

Utifrån maktaspekten menar Olivestam och Thorsén (2008) att makten inte behöver ses som 

enbart negativ utan att den kan användas för att hjälpa och stödja. Utifrån Elises och Berits 

utsagor visar de att de är medvetna om denna makt, befogenheten och skyldigheten att anmäla 

samt att den kan användas till att göra gott. Olivestam och Thorséns (2008) maktaspekt gör sig 

synlig i förskollärarnas uttalanden då de förklarar sin relation till barnen och att anmälan kan 

göras för att hjälpa barnen. Flera av förskollärarna uttrycker ett starkt barnperspektiv där de 

menar på att även om det är ett svårt beslut måste de göra det för barnens skull. Vidare säger 

Elise:   
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Det som är väldigt varmt om hjärtat är att jag måste hjälpa barnet, barnet måste ha den här 

tryggheten och det är bra att det finns en lag som.. för barnets rätt i samhället att dom ska inte 

behöva bli utsatta för dom står ju sin familj nära och dom är väldigt utsatta. Kan inte försvara sig 

så det måste finnas människor omkring dom som hjälper. Och visst i det fallet jag har varit med 

om så visst det känns besvärligt men jag har jobbat i så många år så att jag vet att det här är rätt 

det jag gör, jag skulle aldrig tveka. Även om jag möter dom människor som har utsatts för det här 

känner jag ändå: kanske förstår dom på sikt att jag ville väl, att det vet man ju inte då direkt när 

det sker då finns ju aggressivitet och ilska och allt det här men jag känner att man måste stå upp 

för barnet.  

Elise uttrycker ett stort ansvar för barnen och menar att hon måste stå upp för barnet genom att 

exempelvis göra en anmälan trots att det inte uppskattas av föräldrarna. Det juridiska och det 

personliga ansvaret blir uppfyllt i och med att hon gör en anmälan medan det samtidigt kan 

finnas motstridiga intressen utifrån det sociala ansvaret (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Elise 

menar att föräldrarna kan ogilla det hon gör men hon rättfärdigar sina handlingar genom att säga 

att hon gör det för barnens skull.  

  Sammanfattningsvis har vi sett att alla förskollärarna är medvetna om skyldigheten att 

anmäla. Vidare tycker intervjupersonerna att det är ett mer eller mindre problematiskt beslut att 

fatta. Att anmäla för att hjälpa barnet och familjen är ett återkommande tema, medan några av 

intervjupersonerna även betonar att de enligt lag har en skyldighet att anmäla.  

5.2 Hinder för att anmäla 

Vi har uppmärksammat olika hinder som förskollärarna känner för att anmäla misstankar om 

omsorgssvikt. Vi vill poängtera att vi inte anser att det finns något rätt eller fel med de svar vi har 

fått. Vi vill belysa vilka hinder vi har tyckt oss se som våra intervjupersoner erfor direkt eller 

indirekt vid en anmälan.   

5.2.1 Kött på benen 

Förskollärare behöver inte ha klara bevis av ett barn som far illa utan det räcker med en 

misstanke för att en anmälan ska vara befogad (proposition 1979/80:1). Vi har genom vårt 

material märkt att ett hinder för att göra en anmäla är att förskolläraren inte känner sig ha 

tillräckliga bevis för att kunna genomföra anmälningen. Berit berättar att det är viktigt att ha 

mycket bevis innan en anmälan görs eftersom det är mycket känslor som väcks:  
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Där ska man ju ha mycket kött på benen som pedagog tycker jag för att det är mycket man 

väcker, inte bara om det nu skulle vara barnet utan också föräldrarna och vad som händer med 

dom. 

Agneta uttrycker sig på ett likande sätt där hon berättar att en anmälan är en stor sak och att det 

är viktigt att det ska bli bra:  

           Men det är känsliga saker och man måste vara ganska säker på att det är rätt. 

Utifrån intervjupersonernas citat ovan ser vi att en viktig del av en anmälan är att känna sig säker 

på att ett barn far illa, även om lagen om anmälningsplikt inte kräver att personalen är säker utan 

redan vid misstanke har en skyldighet till att anmäla. Även den forskning vi har tagit del av har 

sett detta mönster där till exempel Sundell (1997) skriver i sin studie att en anledning till att barn 

som far illa inte blev rapporterade var på grund av att personalen inte var säkra på om barnet for 

illa.  

  Även om personalens juridiska ansvar är uppfyllt, att det faktiskt finns en misstanke om 

att ett barn far illa behöver det inte betyda att personalens personliga ansvar gentemot sig själva 

är uppfyllt. Det personliga ansvaret agerar då ett hinder för att anmäla eftersom personalen inte 

vill känna sig skyldiga till att skada barnet mer än att hjälpa det (jfr Olivestam och Thorsén 

2008). Berit framställer detta på ett tydligt sätt då hon förklarar att hon som pedagog faktiskt ska 

kunna stå för sin anmälan och uttrycker sig på följande sätt:  

Det är det som är viktigt att sätta igång en stor apparat när man gör det. Och som pedagog ska 

man ju kunna leva med det. Och där måste man ju ha väldigt mycket kött på benen. Man kan ju 

inte bara kasta ut och säga att jag tycker så illa om dig så (…) 

Personalens personliga ideal spelar en viktig roll vid anmälningar. Det sociala ansvaret, det vill 

säga hur kollegor och föräldrar kommer reagera är minst lika viktigt. Det personliga ansvaret 

påverkas av det sociala ansvaret och tvärtom. Hur föräldrarna och kollegorna bedömer 

förskolläraren påverkar hur förskolläraren ser på sig själv och sitt personliga ansvar i en 

situation. Carina uttrycker att man som förskollärare vill vara säker på sin sak vid en anmälan 

och tar även upp det sociala ansvaret. Carina tar upp vikten av att kunna lyfta frågan med sina 

kollegor för att kunna försäkra sig om att hennes agerande inte kommer att bli socialt utdömt av 

dem:  
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Alltså vi har ju, vi ska ju anmäla men jag får den känslan då att, att inte jag själv tar ett beslut och 

ringer och anmäler utan då ska det ju verkligen vara något väldigt grovt jag sett eller har hört men 

annars så tror jag att det är bra i alla fall om det finns möjligheter och utrymme för tid att dryfta 

det med sin chef eller sina kollegor. Jag har inte varit med om att vi.. Utan de gångerna det har 

varit något så har vi verkligen haft på fötterna.     

Den sociala normen blir bekräftad genom att hon får ta tid på sig och lyfta frågan med sina 

kollegor för att se att beslutet känns rättfärdigat och att hon inte sen kommer bli straffad av 

samhället på grund av sin handling (jfr Olivestam & Thorsén 2008).  

  För att summera det vi analyserat, har vi sett att även om lagen hjälper förskolläraren till 

att mer fritt kunna anmäla sina misstankar om barn som far illa utan att behöva fundera på om 

hon kommer hamna på fel sida om lagen, finns det fortfarande hinder. Dessa hinder som lagen 

inte kan hjälpa till med är personliga värderingar som spelar en stor roll och där samhället, såsom 

kollegor och grannarna, ser och bedömer handlingen.  

 

5.2.2 Hänsyn till arbetsplatsen 

Precis som i de flesta andra beslut finns det en ärendegång som följs innan ett beslut kan fattas. 

Samtliga förskolor som vi har besökt har haft samma ärendegång vid en misstanke om 

omsorgssvikt. Gunilla förklarar: 

(…) då pratar jag såklart med mina kollegor först och sen tar man alltid upp det med sin chef. En 

anmälan ska alltid gå via en chef det är inte jag som ska anmäla utan det är hon som anmäler och 

står där fram eller står för anmälan. 

Först diskuteras händelsen med arbetslaget för att sedan koppla in förskolechefen. Vidare är det 

förskolechefen som kopplar in socialtjänsten och som står som anmälare vid en anmälan till 

socialtjänsten. På detta sätt behöver inte personalen stå som angivare och få den frustration riktad 

mot sig som föräldrarna upplever vid en anmälan (Socialstyrelsen 2004). Denna ärendegång 

behöver nödvändigtvis inte bara vara positiv då det i de fallen där chefen är ostabil eller 

personalen inte har förtroende för chefen kan komma att skapa ett hinder för att anmäla. Berit 

berättar om gången då en anmälan rann ut i sanden och där hon tror att chefen hade kunnat göra 

bättre: 
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På det stället var det nog att man inte hade tillit till chefen. Och att man tyckte olika liksom i det 

här med kulturer och liksom… ja jag vet inte… det blev inget av det för vi tyckte olika i det 

arbetslaget. Jag tror att tydligheten från chefen och att chefen är på plats och sen är ju vissa chefer 

lite si så där i hur de hanterar det. Det är ju lag att vi ska men alla följer ju tyvärr inte den. 

Berit resonerar här kring att hennes tidigare chef var passiv och att det inte gick att lita på att 

chefen skulle göra något åt den misstanke som uppdagats. Samtidigt var även arbetslaget oense 

och inte visste hur de skulle agera. Resultatet blev att fallet rann ut i sanden. En tanke som Berit 

hade var att chefen utgick i från ett ekonomiskt perspektiv:   

Rädslan för att förlora, alltså som chef tror jag nog att det är mycket budget. De tänker alltid 

budget. De kämpar ju mycket med det.  

En chef som inte respekterar de som står i beroendeställning och till och med negligerar dem för 

till exempel egen ekonomisk prestige kommer att tappa sina anställdas förtroende. Chefen har 

inte tagit sitt sociala ansvar gentemot sina kollegor vilket kan komma att straffa sig genom 

utfrysning ur arbetslaget (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Det är som Olivestam och Thorsén 

(2008) resonerar, att det är bra att överväga sina maktresurser i en maktposition. En chef som 

brister i sitt ledarskap kan i förlängningen drabba barnet som är utsatt och i behov av hjälp. 

Dagmar tar upp ett annat exempel med en chef som hon inte hade förtroende för vid en 

misstanke om ett barn som for illa:     

Rutinen här är att gå direkt till rektorn, det är den rutinen som finns. I den andra kommunen som 

jag var i vilket var in absurdum frågade jag ett antal gånger ifall rektorn hade gjort anmälningen 

och sen fick jag reda på av en annan rektor att den kunde jag göra själv så att där var det ett helt 

annat tänk men då var det några år sen och där kände jag att det var rädslor som styrde alltså, där 

var det jag som fick faktiskt skit för att jag hade åberopat att rektorn skulle göra den här 

anmälningen.  

Även om Dagmar har en skyldighet att anmäla är chefens agerande diskutabelt. Socialstyrelsen 

(2004) skriver att en anmälare kan känna oro och osäkerhet kring vad som kommer att hända när 

en anmälan gjorts, till exempel en rädsla för att föräldrarna kommer bli aggressiva. Anmälaren 

kan behöva stöd från sina kollegor, eller som i Dagmars fall, sin chef.  Även om en anställd 

aldrig kan avsäga sitt ansvar genom att hänvisa till att chefen inte gjorde en anmälan, ska 

ledningen vara observant på behovet av handledning till personal (Socialstyrelsen 2004). Detta 
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fick inte Dagmar, inte ens efter upprepade försök. Vikten av en bra och engagerad chef kan alltså 

vara skillnaden för om ett barn får hjälp eller inte. 

  Alla intervjupersoner tog upp vikten av att få diskutera med sina kollegor om sina 

misstankar om barn som tros fara illa. Berit uttrycker följande:  

Det är att man måste vara enade i arbetslaget det är liksom A och O för känner någon i arbetslaget 

att de inte stödjer så blir det ganska svårt att processa. 

Berit som är relativt ny på sin arbetsplats kan utifrån Olivestam och Thorsén (2008) ha en lägre 

maktposition än sina arbetskollegor som har arbetat längre än henne. Det kan därför vara viktigt 

för henne att känna att hon har medhåll från sina arbetskollegor vid en anmälningssituation och 

på så vis få det sociala ansvaret bekräftat (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Fanny berörde också 

problemet med en ostabil personalgrupp i form av många vikarier och hög personalomsättning. 

Detta kan möjligtvis medföra att förskolläraren inte känner sig trygg med sina kollegor. Carina 

berättar om när hon var tvungen att ta kontakt med sin chef som hade semester för att lugna sin 

frustration hon kände för en förälder:  

För att jag inte riktigt hade nån att dela den [frustrationen] med av mina ordinarie personal. 

 Carina tar här upp vikten av att få utlopp för sin frustration. Det är viktigt att som förskollärare 

ha en arbetsgrupp som går att lita på, annars kan det inte förväntas en hundraprocentig 

arbetsinsats. Detta kan bero på att det är svårt att pröva den sociala normen om personalen inte 

känner sig trygga med att diskutera sina idéer med ”nya” kollegor. Det sociala ansvaret kan alltså 

bli otydligt om personalen inte känner att de kan diskutera problemet och en eventuell anmälan 

riskeras därför att läggas ner (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Det är i likhet med Berits historia 

om den oeniga arbetsgruppen som gjorde att ett misstänkt fall rann ut i sanden. Hindberg (2001) 

menar också att anmälningsbenägenheten minskar på grund av att det inte finns tid att anmäla då 

personalen är underbemannade samt att det inte finns tillräckligt med tid med barnen för att 

uppfatta avvikelser.   

 

5.2.3 Hänsyn till föräldrarna 

Arbetet som förskollärare handlar inte bara om kontakten med barnen utan en stor del rör också 

kontakten med barnens föräldrar. Vi var därför redan i början av studien intresserade av att ta 



 

 

30 

 

reda på hur denna relation till föräldrarna påverkar anmälningsplikten. Elise berättar om hur 

relationen ser ut till föräldrarna: 

Jo men det är bra. Det är jättebra. Vi har väldigt mycket kontakt med föräldrarna. Och 

utvecklingssamtalen dom fungerar ju väldigt bra för man har ju daglig kontakt så att. Förskolan är 

ju egentligen den verksamheten där man har mest kontakt, föräldrarna har mest kontakt med sina 

lärare. Det blir mindre och mindre ju högre upp dom kommer. Så det är väldigt bra… 

Vi frågade samtliga intervjupersoner om de trodde att relationen med föräldrarna skulle kunna 

påverka en möjlig anmälningssituation. Fyra stycken svarade att de inte ansåg att relationen med 

föräldrarna påverkade anmälningsplikten. Agneta var en av dem som svarade att det inte 

påverkade, om än lite skakigt:  

Nej det hoppas jag inte. Absolut inte. Nej. Ja jag vet ju inte om det är så men jag hoppas att det 

inte ska vara så. Så får det ju inte lov att vara. Absolut inte (...) Ja, nä det är barnet i första hand 

som gäller så får föräldrarna komma i andra hand.  

Dagmar och Elise anser inte heller att benägenheten att anmäla påverkas av relationen med 

föräldrarna: 

Man måste ju skilja på sin yrkesroll där alltså, jag har en yrkesroll, jag är ju inte vän med 

föräldern. Föräldern är inte min kompis utan det är det man måste skilja på (…) Jag har ett yrke, 

och jag ska sköta det, det ingår i min yrkesroll. – Dagmar 

Nej. (…) För vi har en skyldighet, så det skulle inte vara bra om det vore så? Sån bra relation får 

man inte ha. Vi har en professionalitet som vi måste stå upp för. Vi kan inte vara vänner med 

föräldrar vi är här för att vårda deras barn på ett bra sätt sen överlämnar ju dom det bästa dom har 

till oss, vi måste ta hand om dom och i och med att vi gör det på ett bra sätt så känner ju 

föräldrarna att vi är här för att hjälpa även fast det uppstår problem - Elise 

Agneta, Dagmar och Elise tar upp ansvaret för barnen och ansvaret inför sin yrkesroll. Agneta 

känner ett starkt personligt ansvar inför barnens välmående och hon kan inte låta någon annans 

välmående gå före det. För henne kommer barnen i första hand och om hon behöver ge efter på 

den punkten kommer hon antagligen att må dåligt och känna skuld för att hon förråder sina egna 

ideal, sitt personliga ansvar (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Dagmar och Elise upplever också 

det personliga ansvaret att sätta barnen i främsta rummet. Att sätta barnet i främsta rummet berör 
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också den juridiska ansvarsaspekten vilket de menar ingår i deras yrkesroll och syftar förslagsvis 

på både lagen om anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen samt de grundläggande 

värdena i läroplanen (Skolverket 2011, Olivestam & Thorsén 2008). Det personliga och det 

juridiska ansvaret är det som intervjupersonerna uttrycker ska vara uppfyllt för att de ska känna 

att de agerat moraliskt. Det sociala ansvaret nämner inte Agneta, Dagmar eller Elise här.  Vår 

teori är att vid en direkt fråga till exempel ”påverkar relationen till föräldrarna benägenheten att 

anmäla?” kan lärarna referera sitt svar på frågan till sin yrkesroll och därigenom ta sitt sociala 

ansvar. Det sociala ansvaret verkar vara knutet till yrkesrollen eftersom det är i yrkesrollen 

samhällets förväntningar finns för hur en förskollärare bör agera och detta blir då tillräckligt för 

att uppfylla det sociala ansvaret. Detta verkar dock bara gälla vid de direkta frågor som går att 

anknyta till de tydliga mål yrket har. Vi drar den senare slutsatsen eftersom vi nedan kommer att 

se att det faktiskt finns en del hinder för att anmäla på grund av relationen till föräldrarna.   

  De intervjupersoner som svarade att de ansåg att relationen till föräldrarna kan påverka 

en anmälan menade inte att de skulle förbise en anmälan på grund av deras relation till föräldern. 

De menade att det fanns en inverkan och att den kunde ta sig i uttryck på olika sätt. Berit ser på 

frågan så här:  

Ja det är väl klart dom gör, det är ju självklart för det är ju som att penetrera in i deras privata sfär.  

I likhet med Olivestam och Thorsén (2008) reflekterar Berit över sitt ansvar. Berit gör det genom 

att påpeka att en anmälan kommer påverka hela familjen, inte bara barnet, och vi tolkar att hon 

syftar till att föräldrarna kan påverka en anmälningssituation. Lagen ger dock inget utrymme till 

att reflektera över hur föräldrarna kommer att påverkas av en anmälan. Detta visar på en krock 

mellan det juridiska och det personliga ansvaret där det sistnämnda får övertag, på grund av 

Berits starka personliga ideal. Resultatet kan bli att Berit låter föräldrarnas situation påverka vid 

tanken om en anmälan, även om det går emot det juridiska ansvaret (jfr Olivestam & Thorsén 

2008).   

  Ett annat hinder vi har påträffat har varit osäkerheten kring hur föräldrar kan komma att 

reagera vid en anmälan. Piltz och Wachtel (2009) har också sett dessa tecken på rädsla och 

skriver i sin artikel att en anledning till att anmälan inte sker bland sjuksköterskor är på grund av 

deras rädsla för sin egen och deras familjs säkerhet. Elise ger uttryck för en sådan rädsla: 
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Ja när man vet att det finns aggressivitet med i familjen då kan det vara rädsla för att man kan bli 

utsatt det är en risk man får ta, hotelser. Det finns med.. .tankarna och de… har aldrig hänt men 

tankarna hos mig är att ja, det kanske kan finnas. 

Elise är rädd för vad till exempel en fysiskt överlägsen förälder kan göra vid en anmälan eller 

konfrontation (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Osäkerheten är skrämmande för personalen, att 

inte ha kontroll över situationen. Förskollärare kan bli utsatta vid situationer där de blir tvingade 

att till exempel hålla kvar barnen på grund av att en förälder dyker upp påverkad och ska hämta 

sitt barn. Fanny förklarar: 

Men alltså vi ska ju stå på oss sen är det ju så här att vi kan ju det kan ju uppstå hotfulla 

situationer där när man vägrar lämna ut barnet så att man får ju vara lite försiktig i hur man säger 

och vad man säger man får försöka ta det så lugnt som möjligt så att det inte går över till att bli 

hotfullt.   

Vid stängning är det inte full personalstyrka på förskolan och personalen kan därför känna sig i 

underläge gentemot föräldern. Olivestam och Thorsén (2008) menar att i alla relationer uppstår 

någon form av komplext makt -och beroendeförhållande vilket blir tydligt i detta fall om 

föräldern är fysiskt överlägsen förskolläraren, även om förskolläraren har lagen på sin sida. 

Likaså om läraren dessutom anser sig själv ha rätt att göra en anmälan eller kvarhålla barnet kan 

den fysiskt överlägsna föräldern påverka ett sådant beslut. Fanny fortsätter: 

För då kan jag säga att då vet jag inte hur jag hade reagerat om man hade liksom blivit hotad där 

att typ det är mina barn nu, det ska du skita i och så vidare. 

En sådan obehaglig situation kan skada förskollärarens självförtroende och det personliga 

ansvaret. Detta kan göra förskolläraren osäker samt känna sig skyldig och i förlängningen må 

psykiskt dåligt (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Därför kan vi tänka oss att förskollärare 

upplever att de verkligen vill ha ”kött på benen” innan de konfronterar föräldrar med misstankar 

de inte känner sig säkra på.  

  Något som vi sett återkommande i våra intervjuer är en rädsla för att föräldrarna efter en 

anmälan ska ta sina barn från förskolan i ett försök att undvika utredning eller på grund av den 

skamkänsla som kan uppkomma i och med en anmälan. Denna rädsla har vi även kunnat se 

andra forskare beskriva, till exempel Sundell (1997) som tar upp att förskolechefer var rädda för 
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att föräldrarna skulle byta förskola eller i värsta fall ta ut barnet ur förskolan helt och hållet efter 

en anmälan. Plitz och Wachtel (2009) behandlar i sin studie att sjuksköterskor också upplever 

rädslan att föräldrar ska ta barnen ifrån vården efter en anmälan. Det vi tror är anledningen till 

denna rädsla hos våra intervjupersoner är att barnet försvinner utom räckhåll för personalen att 

kunna hjälpa dem. Tar dessutom föräldrarna ut barnet ur förskolan helt och hållet finns det inte 

heller någon annan instans som träffar barnet regelbundet förrän i grundskolan.     

För oftast är det så att med min erfarenhet, inte egen erfarenhet men där jag har hört med kollegor 

är ju det att föräldrarna tar barnet ifrån förskolan när det inträffar någonting. Det är ganska 

vanligt. Upplever jag det som.– Agneta 

Ja. För dom kan ju bli förbannade och kan flytta barnet dom har ju liksom all rätt i världen att 

göra så att de inte kommer dit mer. När jag precis hade börjat här så gjordes det en anmälan och 

det slutade med att barnet inte kom. – Carina 

Vad vi anser är att det kan förekomma en försiktighet till att anmäla på grund av föräldrarnas 

makt att kunna avsluta platsen på förskolan. I det fallet har föräldern en överlägsen position 

genom att de har makten över barnen och kan byta förskola eller att inte låta barnet gå på 

förskola överhuvudtaget. Förskolläraren befinner sig i en underlägsen position då de inte kan 

stoppa föräldrarna från att flytta barnet. En rädsla hos förskollärarna är att en anmälan inte 

kommer leda till någon förbättring för barnet utan att barnet ifråga endast kommer att ta skada av 

att eventuellt byta förskola eller helt sluta gå på förskola. Det är ett stort personligt ansvar 

involverat i en sådan här fråga där vi tror att förskollärarna skyller barnens flytt från förskolan på 

sig själva och tänker att det är deras fel.  

5.3 Faktorer som underlättar en anmälan 

Under våra intervjuer fann vi inte bara hinder för att anmäla, vi har även uppmärksammat olika 

faktorer som underlättar för förskollärarna att anmäla. Det kan exempelvis vara stödjande 

kollegor eller tydliga tecken på omsorgssvikt som gör att förskolläraren känner sig säkrare på sin 

sak. I detta avsnitt ska vi ta upp några exempel. Som på de flesta arbetsplatser har chefen och 

kollegorna en viktig roll när det handlar om hur väl man kan utföra sitt arbete och detta gäller 

även för förskollärare. Carina berättar:  
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Och vi får ett otroligt stöd av våran chef och hon säger att: ” det ni ska göra är att se till barnen 

och försöka vara professionella” (…)  

Dagmar uttrycker också en glädje inför sin chefs engagemang: 

Där är det väldigt öppen kontakt, rektorn kommer ut varje dag till de olika arbetslagen, han sitter 

med i vårt personalrum varje dag, så att det är inga stängda dörrar hos oss. 

I våra intervjuer framgår att den avlastning som ett gott kollegialt samarbete skapar, samt de råd 

som en bra chef eller erfaren kollega ger, gör att förskollärarna upplever sig tryggare i sina 

beslut. I alla förskolor vi besökte var det chefen som stod för anmälan och därmed dennes namn 

som framkommer till föräldrarna vid en anmälan. Det fungerar på detta viset för att lärarna ska 

kunna bibehålla en god relation till föräldrarna även efter en anmälan. Vi anser att detta system 

hjälper till att avlasta personalens sociala ansvar gentemot föräldrarna, eftersom lärarna ska ha ett 

barnperspektiv och inte tänka på hur föräldrarna kommer att reagera. Det personliga ansvaret blir 

också lättare att hantera när det finns stöd att få genom chefer och kollegor (jfr Olivestam & 

Thorsén 2008).   

  Hindberg (2001) skriver att det krävs stöd till de anställda vid en anmälan. Vidare anser 

hon att det kan underlätta för alla parter, inklusive cheferna, om det som i vissa kommuner finns 

ett så kallat förskoleteam. Förskoleteam är ett externt team som kan kallas in och ge stöd och 

handledning i olika situationer, till exempel vid en anmälan till socialtjänsten. Sundell (1997) 

kom i sin forskning fram till, att en av anledningarna till den låga anmälningsfrekvensen i 

förskolan var att förskolecheferna inte var införstådda med hur de skulle gå till väga vid en 

anmälan. I den kommun som vi har gjort våra intervjuer, finns ett förskoleteam som kunde 

handleda och vägleda personalen. Agneta berättar om sin syn på förskoleteamet:  

Ja vi har ju ett fantastiskt förskoleteam där både specialpedagog och psykologer är anställda som 

vi har väldigt nära kontakt med som vi träffar ofta i olika sammanhang. Så har man nånting, så 

kan man alltid prata med dom. 

Vi ska inte fördjupa oss i förskoleteamet mer än att nämna att det kan underlätta beslut som är 

svåra för förskollärarna. Som Agneta säger kan de ta kontakt med förskoleteamet om de behöver 

diskutera ett dilemma. Det kan hjälpa personalen att få en utomståendes syn på problemet och 

därigenom stärka det sociala ansvaret. Teamets stöd och kunskap hjälper personalen att känna att 
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de fattar rätt beslut. Även personalens personliga ansvar kan bli lättare att hantera genom att ha 

diskuterat med en utomstående som är kunnig och erfaren inom området, eftersom det då finns 

möjlighet att få bekräftelse och handledning (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Föräldrar kan 

också underlätta en anmälningssituation genom att vara samarbetsvilliga. Ibland kan föräldrar till 

exempel vara medvetna om sina brister och vid en konfrontation bli lättade över att det äntligen 

är någon som uppmärksammar deras problem. Agneta berättar om när de i ett möte med en 

pappa konfronterar honom med hans alkoholism:   

Och det blev så här ”Jaa” sa han [Pappan] ” Jag har ett problem och det är bra att det här händer” 

säger han, så det blev något helt annat än vad vi hade trodde att det skulle bli. 

Vi upplevde att även om Agneta och hennes kollega redan visste att de fattat ett korrekt beslut 

med en anmälan, underlättade pappans samarbete de svåra känslor som kan uppkomma i och 

med en anmälan. De tre ansvarsaspekterna blir i detta fall uppfyllda och vi upplevde Agneta som 

glad och upprymd över att ha fått hjälpa genom en anmälan som många annars tror inte leder till 

något positivt (jfr Olivestam & Thorsén 2008).  

  En annan faktor som underlättar en anmälan är när grunden för anmälan är så pass stabil 

att det inte finns några frågetecken kring om en anmälan ska göras. I våra intervjuer har vi sett 

exempel på några sådana scenarion. Fanny berättar:  

Det kan nog bero på hur uppenbart det är för har man bara misstankar om [man] ska anmäla man 

säger att det finns inga riktiga, man säger att man märker att barnet mår inte bra och föräldrarna 

säger ingenting. Det är ju svårare i ett sånt fall, det är ju lättare i ett fall där man ser blåmärken 

och där barnet är så pass stort att det själv kan berätta att mamma eller pappa slår mig eller vem 

det nu är. Man ser det fysiskt och man märker barnets ängslan och rädslor, då är det ju mycket 

lättare. För man säger, en psykisk misshandel är ju svårare att upptäcka än en fysisk även om de 

man kan säg barnet kan visa det på väldigt lika sätt så är det ändå lite svårt att komma fram till 

den psykiska misshandeln. 

Fanny uttrycker att det är lättare för henne att anmäla en fysisk misshandel än en psykisk 

misshandel, eftersom skadorna vid en fysisk misshandel är enklare att upptäcka och det finns 

därför ingen tvekan. Vi tolkar att förskollärarens anmälningsplikt underlättas, ju mer uppenbart 

det är att ett barn far illa. Det finns en lag mot barnmisshandel som är stark i Sverige vilket gör 

det juridiska ansvaret självklart samt förstärker samhällets normer och därmed hennes sociala 
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ansvar. Det personliga ansvaret blir uppfyllt genom att hon vet att det är fel att slå barn och 

därmed känner att hon gör ett rätt beslut att anmäla. I detta fall råder det konsensus mellan de 

olika ansvarsaspekterna och det får Fanny att känna sig trygg i sitt beslut att anmäla (jfr 

Olivestam & Thorsén 2008).  

 

5.4 Vinjetten 

Samtliga intervjupersoner fick läsa en kort historia, en vinjett (se bilaga 3) och resonera kring hur 

de skulle ha agerat om det hade varit ett fall med ett barn på deras förskola. Gemensamt för alla 

förskollärare är att de anser att storebror Filip har ett för stort ansvar och att även han lider av 

situationen. Berit uttrycker följande kring Filips situation:  

Jaaa. Det är ju, alltså jag tycker inte att storasyskonen ska ta ett vuxenansvar det reagerar jag på. 

(…) Och jag tycker att det här är skandal att han ska sköta ett sådant stort ansvar så jag hade ju 

helt klart pratat med föräldrarna och kontaktat om det fanns någon annan som hade kunnat sköta 

det här med hämta och lämna. 

 

Carina säger:  

Ja, det är båda barnen som far illa här tycker jag. Så att jag menar han är 11 år, nä han ska inte ha 

detta ansvaret. 

 

Vi tolkar att förskollärarna känner en plikt att hjälpa inte bara de barn som går på förskolan utan 

alla barn de kommer i kontakt med på förskolan. Samtliga förskollärare såg omedelbart 

problematiken i det ansvar som Filip axlade. Den plikt som lärarna känner för barn, inte bara de 

barn som går på förskolan utan även till exempel syskon inte kan förbises vilket visar sig genom 

den uppmärksamhet lärarna skänker Filip. Om detta ansvar inte blir bejakat av lärarna kan det 

leda till känslor av skuld och svek gentemot barnen och i sin tur lärarnas egna personliga ideal 

(Blennberger 2005, Olivestam & Thorsén 2008).   

  Vad gäller det faktum att Lisa kom hungrig och smutsig till förskolan reagerade 

intervjupersonerna lite olika på. Agneta ansåg att det inte var något större problem att Lisa kom 

med smutsiga kläder till förskolan men tyckte att det var märkbart att hon kom hungrig. Hon 
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menade dock att Lisa kunde få frukost på förskolan och att de på så sätt kunde lösa det. Dagmar 

tar även hon lätt på att Lisa kommer smutsig till förskolan:  

Smutsiga kläder bryr jag mig inte så mycket om. Ni ska se hur barnen ser ut när de kommer 

härifrån. 

 

Fanny framför en annan åsikt:  

(…)att hon inte har kläder efter årstiden och hon inte får duscha och bada och att personalen har 

påtalat det för mamman men ingenting händer då är det tunga artilleriet höll jag på att säga med 

en gång(...)  

 

Berit uttryckte också att det var jätteviktigt att hygienen sköttes och såg väldigt allvarligt på ett 

barn som kom hungrig till förskolan. Elise är av liknande åsikt och menar: 

Lisa har smutsiga kläder och ingen ordning, det känns som det är besvärligt i hemmet. 

Gunilla reagerar också på Lisas hygien och att hon kommer hungrig till förskolan:  

Ja så står det att hon både är smutsig och alltså kanske inte har ätit och sådär.. Det 

är allmäntillståndet på barnet också.. Och för mig så tänker jag personligen att vi måste hela tiden 

sätta barnet i fokus.. Jag menar det är säkert en mamma som inte mår bra då heller som behöver 

hjälp. 

 

Gunilla resonerar utifrån det personliga ansvaret. Hennes personliga ideal är att sätta barnet i 

främsta rummet och att hon vill hjälpa mamman (jfr Olivestam & Thorsén 2008). Vidare fann vi 

även variationer i hur intervjupersonerna skulle agerat i situationen för att hjälpa familjen. Två 

av förskollärarna hade anmält till socialtjänsten direkt medan de andra var mer återhållsamma. 

Vissa av förskollärarna menade att de först och främst hade försökt lösa situationen på plats utan 

att koppla in socialtjänsten. Några av förskollärarna hade försökt boka in ett möte med mamman. 

Fanny och Elise säger uttryckligen efter att ha läst vinjetten att det är ett självklart fall för att 

anmäla och Elise svarar såhär då vi frågar hur hon hade gått tillväga:  

Ja, då hade jag pratat med mina kollegor, pratat med min chef. Det här är ganska klart och tydligt 

det här är inte så mycket att diskutera detta är bara ett klockrent fall att anmäla(...) Så här får det 
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inte va, Filip behöver hjälp, Lisa behöver hjälp och mamma behöver hjälp. Hela familjen! Gå till 

chefen, chefen får ta tag i det här, sen får chefen avgöra om vi ska koppla in team och sånt, men 

chefen gör en anmälan. 

 

Agneta, Berit, Dagmar och Gunilla hade börjat med att ta kontakt med mamman. Agneta 

uttryckte att hon inte tycker att det finns fog för en anmälan:  

För jag tycker inte att det är någon anmälningsskyldighet tycker jag i detta läge utan jag tycker 

det är läge att prata med mamman först en gång till och kanske förstärkt med chefen som kan 

lägga till ett större tyngd på pall som inte har den dagliga kontakten där heller.  

 

Gunilla för ett liknande resonemang:  

Självklart så skulle man prata med mamman. Och det står ju här att man påtalat det. Jag 

tänker att man gör det under en tid och försöker stötta mamman i vad som behövs, för kläder då 

till exempel, man får börja lite smått.  

 

Gunilla menar att hon först och främst försökt stötta mamman vilket även Sundell (1997) fann i 

sin studie, att förskolepersonal försöker ta tag i problemet själva och stödja familjen istället för 

att anmäla till socialtjänsten. Gunilla menar även att det är ett fall där hon hade börjat fundera 

samt diskutera med sin chef och säger:  

Och så sagt här får man notera då.. Det tror jag är viktigt, för det kan ju också va vad 

socialförvaltningen behöver. Alltså det finns datum och vad det är som har hänt för någonting, för 

barnets skull då för att kunna bevisa att det faktiskt är så här.  

 

Gunillas utlåtande tyder på att hon har föreställningar om att de måste ha bevis för sina 

misstankar innan de anmäler till socialtjänsten vilket Fridh och Norman (2008) framhåller som 

en av orsakerna till varför endast en liten andel av de misstänkta fallen av barn som far illa blir 

kända av socialförvaltningen. Förskollärarnas varierande svar på om det handlar om en 

anmälningssituation eller inte visar på komplexiteten i anmälningsskyldigheten. 

Intervjupersonerna kommer från samma kommun men svaren på hur de skulle agerat i 

situationen är vitt skilda. Samma fall gav upphov till många olika tillvägagångssätt för att hjälpa 
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familjen.  

  Förskollärarnas anmälningsplikt styrs av anmälningsskyldigheten som är reglerad i 14 

kapitlet i Socialtjänstlagen, vilket betyder att alla förskollärare står inför samma juridiska ansvar 

(jfr Olivestam & Thorsén 2008). Socialstyrelsen (2004) samt Birthe och Norman (2008) hävdar 

att många förskollärare har bristande kunskaper om hur lagen om anmälningsplikt ska tolkas 

vilket skulle kunna innebära att det finns variationer i hur förskollärarna motiverar sina 

handlingar utifrån det juridiska ansvaret. Detta kan vara en av anledningarna till att 

förskollärarna resonerade så olika kring om fallet i vinjetten var en anmälningssituation eller 

inte. Förskollärarna prövar även sina handlingar utifrån det personliga ansvaret och beroende på 

deras värderingar och tidigare erfarenheter handlar de olika (jfr Olivestam & Thorsén 2008). 

Samtliga förskollärare var dock eniga om att något behövde göras, att familjen var i behov av 

hjälp. Vidare hade de olika tillvägagångssätt för att hjälpa familjen. Oavsett om de skulle ha 

anmält till socialtjänsten direkt eller väntat och pratat med mamman först visar alla 

intervjupersoner på en medvetenhet om sin makt att kunna hjälpa och stödja. De är införstådda i 

att barnet befinner sig i en beroendeställning och att barnet är i behov av hjälp och stöd (jfr 

Olivestam & Thorsén 2008). Intervjupersonerna visar att det finns variationer i hur makten kan 

användas. Utifrån förskollärarnas uttalanden tolkar vi att det finns fler vägar att gå för att hjälpa 

ett barn än att bara anmäla till socialtjänsten. 
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6. Avslutande diskussion 

I den här uppsatsen har vi undersökt hur sju förskollärare i en och samma kommun ser på sin 

anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa. Vi har även undersökt vad förskollärarna 

upplever som hinder vid en eventuell anmälningssituation. Den första delen i analysen besvarar 

vår första frågeställning: Vilken är förskollärarnas syn på anmälningsplikten? Förskollärarnas 

upplevelse av anmälningsplikten är att det är ett svårt beslut att fatta men att det är viktigt att 

kunna göra en anmälan till socialtjänsten för att kunna skydda barnen. Vi kom fram till att 

förskollärarna är medvetna om den makt de förfogar över, som de kan använda för att hjälpa och 

stödja barnen samt deras familjer. De flesta förskollärare hade inte så mycket erfarenheter, och 

vissa hade aldrig gjort en anmälan till socialtjänsten. Detta var något som överraskade oss då vi 

hade föreställt oss att de förskollärare som ställer upp på en intervju om anmälningsplikten skulle 

ha mycket erfarenhet av denna plikt och av barn som far illa.  

  I analysen tyckte vi oss se några återkommande hinder som förskollärarna uttryckte som 

försvårande faktorer vid en anmälan, vilket besvarade vår andra frågeställning: Vilka hinder 

upplever förskollärarna för att göra en anmälan? Vi fann att relationen till chefen och 

arbetsplatsen spelade in vid en anmälan. Chefen befinner sig i en överordnad maktposition 

gentemot sina anställda och har därför ett stort ansvar för att en anmälan ska komma in till 

socialtjänsten. Ett annat hinder för att anmäla som förskollärarna nämnde var att man inte hade 

tillräckligt på fötterna och nog med bevis för att kunna anmäla, vilket vi såg kunde härledas till 

det personliga samt det sociala ansvaret.  

  Vidare kom vi i analysen fram till att de flesta förskollärare menade att föräldrarna inte 

hade någon direkt påverkan och att relationen till föräldrarna inte skulle stoppa dem från att 

anmäla om det hade varit nödvändigt för att skydda barnet. Vi har dock utifrån 

intervjupersonernas uttalanden sett att förskollärarnas relation till föräldrar och ibland rädsla för 

vad föräldrarna kan ta sig till försvårar en anmälan. Den del i analysen gav svar åt vår tredje och 

sista frågeställning: Hur upplever förskollärarna att föräldrarna påverkar benägenheten att 

anmäla? Vi blev förvånade över att de flesta förskollärare menade att de upplevde att relationen 

till föräldrarna inte skulle påverka benägenheten att anmäla. Vår föraning var nämligen att 

relationen till föräldrarna skulle upplevas som en av de större barriärerna till en anmälan då 

personalen inom förskola har en nära kontakt med barnens föräldrar. Vidare fann vi att 
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intervjupersonerna tyckte att det var viktigt att chefens namn stod på en anmälan för att 

underlätta kontakten med föräldrarna efter en anmälan.  

  Vi har i studien inte enbart diskuterat hinder utan även kommit fram till olika faktorer 

som underlättar förskollärarnas plikt att anmäla. Vi har funnit att till exempel tydliga tecken på 

att ett barn far illa, synliga tecken såsom blåmärken gör det lättare för en förskollärare att 

anmäla. En bra och engagerad chef kan också underlätta en anmälan genom bra handledning till 

de anställda vid svåra situationer. Sist i analysen har vi undersökt våra intervjupersoners tankar 

kring flickan Lisas situation i den vinjett som vi lät dem läsa. Vi fann att det fanns flera 

tillvägagångssätt för att hjälpa Lisa och hennes familj, och att en anmälan till socialtjänsten inte 

var det enda sättet. Det tycker vi visar på komplexiteten i anmälningsplikten. Vidare fick det oss 

att fundera kring om det alltid är barnets bästa att förskollärare anmäler sina misstankar om 

omsorgssvikt till socialtjänsten eller om de i vissa fall har de resurser på förskolan som krävs för 

att hjälpa barn och deras familjer. En viktig utgångspunkt i förskollärares arbete är att arbeta 

utifrån barnets bästa. Men vad är egentligen barnets bästa? Det finns många olika tolkningar på 

vad som är barnets bästa vid misstanke om att ett barn far illa. Som vi har sett i denna studie 

finns det flera olika sätt att ta sig an barn som far illa och att det inte alltid är självklart vad som 

är det bästa att göra alla gånger.  

  Vi har i analysen gett exempel på hur de olika infallsvinklarna; juridiskt ansvar, socialt 

ansvar samt personligt ansvar kolliderar med varandra men även då de förstärker varandra. Vi 

fann att anmälningsbenägenheten minskade då dessa ansvarsformer kolliderade. Ett exempel på 

detta är då förskolepersonalen inte får uppbackning av chefen eller inte har några kollegor att 

diskutera med. Tryggheten i att anmäla kan däremot stärkas genom stöd av kollegor, 

förskoleteam eller en stabil chef då förskolläraren får direkt eller indirekt feedback på sina 

funderingar kring anmälningsplikten.    

  I en vidare forskning hade det varit intressant att intervjua även socialsekreterare om 

deras syn på anmälningsplikten. Då det är socialsekreterarna på socialtjänsten som tar emot 

anmälningar från förskolan vid misstanke om ett barn far illa hade det varit en intressant 

infallsvinkel att höra vad de har för uppfattningar om hur förskolan tolkar anmälningsplikten. 

Det hade även varit intressant att ge samma vinjett till socialsekreterare och se hur de hade 

resonerat. Vad hade en socialsekreterare gett för råd till förskolläraren i fallet med Lisa? Vi kan 

också tänka oss en intervjustudie med förskollärare där samtliga har erfarenhet av anmälningar 
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för att höra hur de resonerar utifrån denna erfarenhet. I en fördjupande forskning hade även 

föräldrarnas perspektiv på anmälningsplikten kunna lyftas upp. Vad är föräldrarnas upplevelse av 

att bli föremål för en anmälan? Är det mestadels positivt då de känner att de får hjälp eller 

uppfattar föräldrarna anmälningen som ett övertramp och ett svek från förskollärarens sida? 

Utifrån de förskollärare vi har intervjuat fick vi exempel på både positiva och negativa 

erfarenheter på föräldrarnas reaktioner efter en anmälan. Några av intervjupersonerna berättade 

med glädje att föräldrarna hade kommit till insikt med sina problem medan andra förskollärare 

erfarit att barn har bytt förskola och där de inte fått veta hur det gått för familjen efter 

anmälningen.  

  På förskolan arbetar inte bara förskollärare utan även barnskötare och outbildade vikarier 

samt förskolechefer. Dessa personer har en betydande roll på förskolan och spelar en minst lika 

stor del i anmälningsplikten. Vidare är det ju oftast chefen och inte förskollärarna som tar det 

slutgiltiga beslutet om en anmälan. Därför anser vi att en svaghet i vår studie är att vi endast 

intervjuat förskollärare och därmed bara fått med deras perspektiv. Vi har båda erfarenhet av att 

arbeta på för- och grundskola och en risk med det är att vårt eget intresse, idéer och förförståelse 

har satt en prägel på uppsatsen.  
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8. Bilagor 

Bilaga 1 

Intervjuguide 

Introduktion 

Börja med att berätta om oss själva och syftet med studien. Redogör även för anonymiteten i 

studien samt att de när som helst kan avbryta intervjun och att de utan att ge någon förklaring till 

varför kan välja att inte besvara någon av frågorna. 

Får vi spela in intervjun? 

Har du några frågor innan vi sätter igång med intervjun? 

 

1. Bakgrundsfakta 

- Hur länge har du arbetat som förskollärare? 

- Hur länge har du arbetat på den här förskolan? 

- Vad har du för utbildning? (förskollärarutbildning eller dylikt) Vidareutbildning? 

 

2. Barn som far illa 

- Hur ser du på begreppet “barn som far illa”? 

- Kan du ge några exempel på “ett barn som far illa”? 

 

3. Anmälningsplikten 

a. Allmänt om anmälningsplikten 

- Kan du berätta om anmälningsplikten som gäller för förskolan? 

- Hur du fått information om anmälningsplikten? (På förskollärarutbildningen, på arbetsplatsen, 

socialtjänsten?) 

 

b. Anmälningsplikten på den här arbetsplatsen 

- Har du fått information om anmälningsplikten som gäller här (på den här arbetsplatsen)? 

- Hur går ni tillväga på den här arbetsplatsen om man misstänker att ett barn far illa? (Finns det 

någon handlingsplan/ rutiner för hur ni ska gå tillväga. Diskuterar ni det i arbetslaget, med 
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chefen, någon extern t.ex. förskoleteamet osv.?) 

 

c. Erfarenheter av att anmäla utifrån yrkesrollen 

- Har du erfarenheter av anmälningsplikten? 

- Om ja: hur upplevde du att det var att göra en anmälan? (före och efter att anmälan skett) 

- Vad grundades anmälningen på? 

- Hur avgör man när man måste göra en anmälan? Är det ett lätt eller svårt beslut? Kan du ge 

exempel på då ni gjort en anmälan respektive valde att inte göra en anmälan. Hur resonerade ni? 

 

d. Hinder till anmälningsplikten 

- Vad kan du se för hinder till att göra en anmälan? 

 

4. Relationen till föräldrar 

a. Utifrån yrkesrollen 

- Hur skulle du beskriva din relation till föräldrarna till barnen i din förskolegrupp? 

- Kan relationen till föräldrarna påverka benägenheten att anmäla? Hur, på vilket sätt? 

- Hur har du upplevt relationen till föräldrarna efter att ni gjort en anmälan? 

 

b. På den här arbetsplatsen 

- Vem är det som berättar för föräldrarna då en anmälan har skett/ ska göras? 

- Har ni några rutiner på den här arbetsplatsen för hur ni berättar för föräldrarna vid en anmälan? 

- Händer det att ni pratar med föräldrarna om att de borde ansöka om hjälp innan ni gör en 

anmälan? 

- Om ja: hur har det tagits emot av föräldrarna? Är de positiva eller negativa till råden? 

 

5. Socialtjänsten 

- Vad har du för erfarenheter av socialtjänstens arbete då ett barn misstänks fara illa? (positiva/ 

negativa) 

- Hur upplever du bemötandet från socialtjänsten? 

- Hur tycker du att samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan fungerar? 

- Hur tänker du att samarbetet skulle kunna förbättras? 
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- Vad har du för erfarenheter av återkoppling från socialtjänsten efter att ni gjort en anmälan? 

 

Avslutning 

Har du några övriga frågor? 

Vill du läsa det färdigutskrivna materialet (transkriberingen av intervjun) innan vi börjar arbeta 

med det? 

Berätta om att intervjupersonen kan få ta del av uppsatsen när den är färdig. 

Tack! 
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Bilaga 2  

Vinjett 

Lisa är tre år och bor tillsammans med sin mamma och äldre storebror Filip som är 11 år 

gammal. 

 

Det är oftast Lisas storebror Filip som kommer och hämtar Lisa från förskolan på 

eftermiddagarna. Filip har inte alltid så lätt att få med sig Lisa hem då hon ibland skriker och 

gråter, varpå personalen har fått hjälpa till att klä på Lisa och sätta henne i vagnen. Ibland är det 

även Filip som lämnar Lisa på morgonen. Filip är oftast stressad på morgonen då han ska till 

skolan och Lisa har ett flertal gånger kommit hungrig och med nattblöjan på sig. På frågan om 

vart mamma är har förskolepersonalen fått svaret att mamma är hemma och sover. 

 

Lisa kommer ofta i smutsiga kläder och trots att det är vinter har Lisa bara en tunn jacka. 

Personalen har påtalat detta för mamman men inga förändringar har skett. 
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Bilaga 3  

Informationsmail  

Lund 2012-11-05 

Hej! 

 

Vi heter Henrik Rafstedt och Elinor Johnsson och läser sjätte terminen på socionomprogrammet 

vid Lunds universitet. I utbildningen ingår det att skriva en C-uppsats, vilket är en vetenskaplig 

studie om 15 högskolepoäng. Vi är intresserade av att undersöka förskollärares syn på 

anmälningsplikten. Vi vill få bättre kunskap i hur förskolepersonalen ser på skyldigheten att 

anmäla enligt socialtjänstlagen samt vad det kan finnas för hinder till att anmäla.  

 

Vi hör nu av oss till Dig med anledning av att Dina erfarenheter skulle vara till stor nytta för oss i 

vår studie. Ditt deltagande är värdefullt och Dina erfarenheter skulle bidra med en viktig 

kunskapskälla i undersökningen. Har Du därför möjlighet att bli intervjuad skulle det betyda 

väldigt mycket för oss. Intervjun tar ungefär 60 minuter och kommer genomföras under 

arbetstid. Intervjuerna kommer att äga rum under vecka 47 (19-23 november). Vi är flexibla och 

kan genomföra intervjun utanför förskolan om så önskas. 

 

Vi kommer att under hela uppsatsprocessen följa Vetenskapsrådets etiska principer och riktlinjer. 

Detta innebär att allt material kommer behandlas varsamt. Vi kommer att avidentifiera alla 

deltagarna i studien. Ditt namn eller vilken förskola du arbetar på kommer alltså inte gå 

att utläsa i studien. Du deltar frivilligt och du har rätt att när som helst avbryta ditt deltagande 

såväl under intervjun som efter att den är genomförd. Informationen kommer inte användas i 

något annat syfte än för C-uppsatsen. När uppsatsen är färdig kommer den vara offentlig på 

Lunds Universitets hemsida. 

 

Om du har möjlighet att medverka på en intervju hör Du av dig till oss med vilken tid som passar 

Dig under vecka 47. Vi vill helst ha ditt svar senast den 15 november.  

 

Vid frågor är du välkommen att kontakta oss eller vår handledare Anett Schenk, 
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Anett.Schenk@soc.lu.se 046-2223XXX 

Vi vill än en gång poängtera att Ditt deltagande är viktig för att studien ska gå att genomföra. 

Tack på förhand och vi ser fram emot att få ta del av Dina erfarenheter! 

 

Med Vänliga Hälsningar, 

Henrik Rafstedt     och    Elinor Johnsson 

henrik.rafstedt@gmail.com                                                                johnsson.elinor@gmail.com 
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Bilaga 4 

Pilotmail  

Hej! 

  

Jag heter Elinor Johnsson och går sjätte terminen på socionomprogrammet i Lund. Det är snart 

dags för mig att börja skriva på C-uppsatsen. Jag och min uppsatspartner (Henrik Rafstedt) har 

tänkt skriva om förskollärarens syn på anmälningsplikten vid misstanke/ oro om ett barn far illa 

(enligt 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen). Vi hade nu i första skedet tänkt göra en pilotstudie och 

undersöka lite om er uppfattning kring detta för att sedan bygga upp vår studie och intervjufrågor 

kring det. Vi kommer alltså inte använda dina svar i uppsatsen utan mer som en grund för vad vi 

ska lägga tyngdpunkten på i uppsatsen. 

 

Vi undrar nu om du skulle vara intresserad av att skriva lite om hur du ser på 

anmälningsskyldigheten vid misstanke om ett barn far illa. Vad är det första du tänker på då du 

hör anmälningsplikten (positivt såväl som negativt) samt på begreppet "barn som far illa". Vad 

kan du se för hinder till att anmäla vid misstanke om ett barn far illa? 

 

Vore jätteroligt om du ville hjälpa oss med detta och du får självklart ta del av uppsatsen när den 

är klar!  

 

Hör av dig om du har några frågor! 

 

Mitt nummer är XXX  

Du kan maila svar till johnsson.elinor@gmail.com 

 

  

Hälsningar, 

Elinor Johnsson & Henrik Rafstedt 

  

mailto:johnsson.elinor@gmail.com

