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Sammanfattning 

Syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonals syn på sin lagstadgade 

anmälningsplikt och försöka se de möjligheter och hinder för att göra orosanmälning kring 

barn som de misstänker far illa. Studien är kvalitativ i sin metod och sex stycken intervjuer 

har genomförts med hjälp av förskolechefer och förskolepedagoger. För att analysera empirin 

som framkom under intervjuerna använde vi oss av Johanssons (2007) och Svensson, 

Johnsson och Laanemets (2008) definition av handlingsutrymme och begreppet 

gräsrotsbyråkrater. Resultatet visade att våra informanter upplevde mötet med barn som 

misstänks far illa som viktigt och känsloladdat och att de ansåg att de hade ett moraliskt 

ansvar för dessa barn. Det framkom även att relationen till föräldrarna spelade roll i hur man 

gick tillväga gällande orosanmälningar, men också att arbetsplatsen i sig och den kunskap och 

erfarenhet man innehar kan spela roll. Avslutningsvis tycker vi att mer forskning på området 

bör göras och att mer kunskap om detta fält bör komma ut på utbildningarna, vilket våra 

informanter också ansåg. 

Titel: Anmälningsplikten, ett sätt att se barn som far illa 

Författare: Karl Stenskog & Pernilla Nygård Sundman 

Nyckelord: Anmälningsplikt, förskolepersonal, handlingsutrymme, möjligheter, hinder, 

gräsrotsbyråkrat 

  



   

 

 

Abstract 

The purpose of this study was to investigate how kindergarten teachers look at their obligation 

to report and the possibilities and obstacles they see in reporting a child they think might be a 

victim of maltreatment. This study has a qualitative approach and six interviews were 

conducted with the help of both managers of kindergartens and kindergarten teachers. To 

analyse the empirical data that revealed itself during the interviews we used Johanssons 

(2007) and Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) definition of discretion and the concept 

of “street level-bureaucrats”. The result showed that our informants experienced the meeting 

with children who they suspect is being maltreated is important and emotional and they 

thought that they had a moral responsibility towards these children. It also showed that the 

relationship the teachers had with the children's parents made a difference in how to act about 

reporting or not. Its also showed that the workplace itself and the knowledge and experience 

you have could interfere with reporting. In conclusion we think that more studies should be 

done in this area and that more knowledge about this should be included in education, which 

our informants also agreed on. 

Titel: The obligation to report, a way to see maltreated children 

Authors: Karl Stenskog & Pernilla Nygård Sundman 

Key words: Obligation to report, kindergarten teachers, discretion, possibilities, obstacles, 

street level-bureaucrats  
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1. Inledning 

Det är tyvärr så att barns hemmiljöer inte alltid är bra och barn far illa på olika sätt på grund 

av att deras föräldrar inte har förmågan att ge dem den miljö, omvårdnad och trygghet som 

barn har ett behov av. Det kan till och med vara så att man utsätts för misshandel eller 

kränkande behandling. Barn utvecklar tidigt i livet inre modeller för hur man ser på sig själv 

men också hur andra uppfattar barnet. Intrycken barnet hämtar som liten kan påverka 

individen även som vuxen vilket gör att de tidiga åren till ofrånkomligt några av de viktigaste 

förutsättningar vi får med oss genom livet med och formar den enskildas upplevelser och 

erfarenheter (Killén, 1999, s. 85). När omvårdnaden av ett barn sviktar behövs det andra i 

barnets närhet som kan uppmärksamma detta. De som kan hjälpa till med att upptäcka dessa 

barn är människor som i sitt yrke arbetar med barn. De flesta barn har daglig barnomsorg och 

möter där andra vuxna personer som de till viss del knyter an till. 

Alla personer som i sin yrkesutövning arbetar med barn (förskolepersonal, lärare, personal 

inom hälso- och sjukvården, kriminalvården, m.fl.) har en lagstadgad plikt att göra en 

orosanmälan till kommunens socialtjänst om de får kännedom om att ett barn far illa eller om 

det finns blotta misstanken om att ett barn far illa (SoL 14 kap 1§). Trots denna lagbundna 

skyldighet så utgör anmälningar från ovan nämnda yrkeskategori endast en liten del av det 

totala antalet anmälningar som kommer in. Anmälningar som gäller barn som far illa ligger i 

vissa kommuner på ungefär 2 % i förskoleåldern och av dessa 2 % så är det mindre än hälften 

som kommer från de yrkesverksamma personer som arbetar med barn (Backlund, Wiklund & 

Östberg, 2012, s. 16) och av de anmälningar som kommer in till socialtjänsten i Sverige är det 

i medel så att 36 procent sorteras bort och aldrig går till utredning (Östberg, 2010, s. 21). 

Francesca Östberg (2010) har med hjälp av en tratt försökt beskriva hur bortsorteringen sker i 

olika steg och som visar hur många av de barn som behöver hjälp som verkligen får hjälp i 

slutändan.  
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De olika steg som tratten utgör visar insatser som görs eller åtgärder som behöver vidtas, samt 

hur tratten hela tiden blir smalare och smalare genom bortsortering (Östberg, 2010, s. 17). 

 

    

Under 2015 anmäldes enligt Brottsförebyggande rådet 4070 brott mot små barn i åldern 0-6 

år. Alla dessa brott handlade om misstanke om misshandel. De förklarar också att det handlar 

om ett stort mörkertal när det gäller små barn för det kommer sällan så långt som till en 

polisanmälan, vilket gör det svårt att se utsträckningen kring små barn som far illa. Det är ofta 

en nära anhörig som blir misstänkt för misshandeln (BRÅ, 2016) och då måste det finnas 

andra vuxna som fångar upp dessa barn. Förskolan är oftast den plats barn vistas mest på 

utanför hemmet. Detta gör förskolan och dess personal till en viktig aktör i att identifiera om 

barn riskerar att fara illa i sin hemmiljö. 

Som påtalades tidigare visar dock befintlig statistik att antalet orosanmälningar som görs av 

förskolor och dess personal är en förhållandevis liten andel av den totala mängden 

orosanmälningar som görs till socialtjänsten angående barn. Uppenbarligen är även 

mörkertalet kring barn som far illa stort, vilket skapar en diskrepans mellan hur många barn 

det faktiskt är som far illa och antalet anmälningar. 

Den sammantagna bilden kring orosanmälningar skapar frågor kring varför andelen 

anmälningar från förskolor är relativt liten. Det väcker också frågor kring om det råder 

oklarheter kring gränserna mellan socialtjänstens ansvar och förskolans ansvar. Är det så att 

anmälningsplikten inte skapar den balans och klarhet som är meningen med den? Finns det 

brister i samarbetet mellan socialtjänst och förskola rörande barn som far illa? Ovan nämnda 

frågor går att närma sig på olika sätt. Ett sådant sätt är att undersöka hur personal vid 

förskolor tänker kring anmälningsplikten. Då en sådan undersökning kan ge viktig 

information om kring varför antalet anmälningar från yrkesverksamma (i föreliggande fall 

förskolepedagoger) tenderar att vara lågt enligt tidigare studier i ämnet. Om det finns 
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motsättningar hos förskolepersonal kring att göra orosanmälningar är det av stor vikt att 

identifiera dessa motsättningar för att i förlängningen undvika att barn far illa 

(Socialstyrelsen, 2011, s. 9). 

1.1. Syfte 

Studiens syfte är att undersöka hur förskolepersonal ser på sin anmälningsplikt samt att 

undersöka vilka möjligheter och hinder de identifierar angående frågan att göra 

orosanmälningar kring barn som misstänks fara illa i sin hemmiljö. 

1.2. Frågeställningar 

Vilka aspekter framhåller förskolepersonal som viktiga när de resonerar om 

anmälningsplikten? 

Vilket stöd upplever förskolepersonal att de har från förskolan och socialtjänsten i frågor som 

rör orosanmälningar? 

1.3. Arbetsfördelning 

Vi båda tar gemensamt ansvar för denna studie i sin helhet, trots att det initiala ansvaret för 

vissa delar av studien delats upp så har vi båda under hela tiden redigerat, läst igenom och 

diskuterat samtliga avsnitt. 
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2. Bakgrund och begreppsförklaringar 

2.1. Bakgrund 

Första gången som lagen om anmälningsplikt tillkom var redan 1924, och då som en 

barnavårdslag som gällde läkare, sjuksystrar och kommunala myndigheter. De skulle anmäla 

vad de ansåg var missförhållanden gällande barn. År 1966 tillkom att allmänheten borde 

anmäla om det fanns problem kring ett barn och år 1982 räckte det om det fanns misstanke 

om problem kring ett barn för att man skulle anmäla enligt anmälningsplikten. Ansvaret låg 

på socialtjänsten att undersöka och hitta bevis på att ett barn far illa och inte på den som 

anmälde. I våra dagar har lagen reviderats till att gälla alla som arbetar med barn och unga. 

Det handlar om personer som arbetar inom hälso- och sjukvården, tandvården, förskolan, 

skolan, socialtjänsten och kriminalvården (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012, s. 14). År 

2009 föreslog Barnskyddsutredningen genom ett betänkande att anmälningar ska utgå ifrån 

anmälarens egen oro och deras iakttagelser istället för som det var innan då man förväntade 

sig att socialnämnden skulle agera. Förslaget i sig grundades i att den gamla formuleringen 

skulle ändras till ”Anmälningsskyldiga ska genast anmäla om de i sin verksamhet får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012, s. 

9). Trots att anmälningsplikten kan anses vara opreciserad ur flera perspektiv är tanken och 

grunden bakom lagstiftningen förståelig. Då fler personer, alltså de som arbetar med barn, har 

en skyldighet att anmäla är förhoppningen att flera av dessa utsatta barn ska kunna identifieras 

och få den hjälp och det stöd som de behöver (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012, s. 15).  

Då det framkommit att det inte är möjligt eller lämpligt att precisera lagen så bör man, enligt 

utredare, istället angripa problemet med hjälp av rutiner, information och utbildning på 

arbetsplatserna genom ökad samverkan med socialtjänsten samt ökad konsultation (Backlund, 

Wiklund & Östberg, 2012, s. 12-13). 

2.1.1. Kritik mot anmälningsplikten 

Kritik har riktats mot lagstadgad anmälningsplikt från både svenska och internationella 

forskare då de anser att den är ineffektiv i identifieringen av barn som är i behov av hjälp och 

att sedan bistå dessa barn med hjälp. Kritiken riktas även mot att denna lagstiftning försvårar 

arbetet för de yrkesverksamma i sitt arbete med barn och deras föräldrar. Ytterligare kritik 
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riktas mot att lagstiftningen bara syftar till att anmäla missförhållanden utan att för den delen 

se till att de utsatta barnen faktiskt får hjälp vilket kan resultera i att den som anmäler anser att 

den har fullgjort sitt ansvar enbart genom att denne har anmält. Detta kan leda till att frågan 

om vems ansvar det är att ta fallet vidare faller mellan stolarna, alltså de olika 

verksamhetsområdena som skulle kunna anses vara ansvariga (Backlund, Wiklund & Östberg, 

2012, s. 13). Detta har, som tidigare sagt, framkommit i både svensk och internationell 

forskning, och problemet är omfattande när det kommer till att barn sorteras ut ur systemet 

och aldrig utreds eller blir förmedlade insatser (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012, s. 14-

15). 

Poängen med lagtexten är att försöka uppmärksamma och skydda de barn som kan fara illa. 

Lagen i sig är opreciserad vilket ger utrymme för att kunna se och anmäla många olika 

situationer där ett barn får problem och misstänks fara illa. Baksidan med en ramlag som 

denna är att den kan uppfattas som vag och utan tydliga instruktioner om när man bör anmäla 

mer precist och att anmälningsskyldiga på grund av detta inte anmäler snabbt nog (Backlund, 

Wiklund & Östberg, 2012, s. 14-15). 

2.2. Socialtjänstlagen 

I 14 kap 1 § SoL i lagboken står det: 

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 

om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 

Säkerhetspolisen, 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 

uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 

sjukvården eller på socialtjänstens område. 
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De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 

utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet (Lag 2015:982). 

2.3. Begreppsförklaringar 

2.3.1. Anmälningsplikt/anmälningsskyldighet 

”Anmälningsskyldiga ska genast anmäla oro. Den information om barn som misstänks fara 

illa som finns i olika verksamheter som arbetar med eller kommer i kontakt med barn är 

grunden för socialtjänstens arbete med barn i utsatta situationer. Vissa myndigheter, 

yrkesverksamma, anställda och verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 

är, enligt 14 kap. 1 § första stycket SoL, skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i 

sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Var och en som får 

kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör, enligt 14 kap. 1 c § SoL, anmäla detta 

till socialnämnden. Verksamheter inom socialnämnden är skyldiga att vidarebefordra 

uppgifter om barn som är i behov av stöd eller skydd till den enhet som ansvarar för den 

sociala barn- och ungdomsvården” (Socialstyrelsen, 2014, s. 12). 

2.3.2. Omsorgssvikt och barn som far illa 

I Karin Lundéns bok “Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn” (2010) beskrivs 

omsorgssvikt enligt Kari Killéns definition utifrån begreppet barn som far illa. Båda 

begreppen utgår ifrån frågan gällande om ett barns utveckling är i fara eller inte. Definitionen 

av omsorgssvikt betonar vårdnadshavare som försummar sitt barn eller skadar det fysiskt 

och/eller psykiskt till den gränsen att det blir en fara för barnets hälsa och psykiska utveckling 

(Lundén, 2010, s. 42). Begreppet barn som far illa är ett begrepp som har använts och 

fortfarande används flitigt i Sverige. Från början var det en översättning av ett begrepp som 

användes i den engelskspråkiga världen, vilket är child maltreatment och som bör ses som ett 

mer övergripande begrepp. Child maltreatment delas upp i misshandel och övergrepp som kan 

vara fysisk, sexuell, känslomässig, utbildningsmässig eller medicinsk (Lundén, 2010, s. 39). 

Vi kommer i texten dock att använda oss främst av begreppet barn som far illa, förutom i 

resultatdelen där vi har frågat våra informanter om just begreppet omsorgssvikt.  
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3. Metod 

3.1. Förförståelse 

Vår förförståelse kring ämnet handlade om att båda har arbetat med barn inom olika områden 

och på så sätt kommit i kontakt med begreppet anmälningsplikt. Förutom det så ingick det en 

delkurs om barn som far illa i vår socionomutbildning, vilken uppmärksammade problemen 

som finns kring orosanmälningar. Dock så hade vi lite förkunskap kring hur erfarenheterna 

och upplevelserna såg ut för yrkesverksam förskolepersonal när det kom till dessa 

orosanmälningar på förskolan. Förståelsen kring detta ämne har vi själva skapat oss genom 

det material vi har tillskansat oss i och med denna uppsats. 

3.2. Metodval 

Att välja metod handlade någonstans om hur vi lättast kunde komma från en problemställning 

till en slutledning. Det är något som sker i vardagslivet dagligen men inom forskningen är det 

nödvändigt att använda sig av beprövade metoder (Ahrne & Svensson, 2015, s. 19). Vår 

intention var alltid att försöka designa en forskning som innehåller de delar man behöver för 

att bäst besvara de frågor man försöker ställa (Ahrne & Svensson, 2015, s. 21). 

Inom forskning som behandlar samhället gäller det att undersöka och skapa lärdom om det 

samhället visar oss genom något av våra sinnen. Dessa är att se, höra, känna, lukta och smaka 

vilka skapar en grund likt en sorts sinnesdata. Det vanligaste undersökningsområdet är se och 

höra och vi använde oss också av dessa två när vi bestämde oss för intervjuer (Ahrne & 

Svensson, 2015, s. 22). 

Intervjuer är bland det vanligaste att använda sig av inom kvalitativ forskning. Detta beror på 

att intervjuer är mångfacetterade vilket gör de lätta att använda till flera ändamål. Människors 

upplevelser och erfarenhet är ett av områdena som man kan använda sig av intervjuer för, 

vilket även vår studie var inriktad på (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 36-37). 

3.3. Urval 

På grund att vi själva bor och studerar i Stockholm så valde vi att avgränsa vårt urval till 

förskolelärare/-chefer inom Stockholmsområdet. Vi gjorde även valet att använda oss av 

förskolan eftersom det enligt statistik (BRÅ, 2016) sker färre orosanmälningar där än i skolan. 

Genom att våra informanter tipsade oss vidare till nyare informanter så gjordes ytterligare 
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en avgränsning då vi fick ett snöbollsurval vilket innebär att man intervjuar en person som är 

intressant för studien och denna person tipsar en vidare till andra personer som kan vara 

intressanta för studien (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 43). På så sätt avgjordes två 

saker, dels att vi fick ett snöbollsurval och dels att vi fick informanter från södra Stockholm. 

Trots urvalet vi hade så fick vi informanter som tillhörde sex olika arbetsplatser och som 

arbetade på både privata och kommunala förskolor av vilka vi intervjuade fyra förskollärare 

och två förskolechefer, vilket ligger till grunden för vår empiri. 

Vi har sökt material kring vårt forskningsproblem i böcker med en forskningsinriktad fokus 

som handlar om anmälningsplikt, omsorgssvikt och förskola. Här hittade vi forskning som var 

inriktat på förskolan kring dessa ämnen. Vi använde oss också av Södertörns Högskolas 

biblioteks sökmotor SöderScholar där vi har tittat på material kring anmälningsplikt, 

omsorgssvikt och förskola. Sökord vi använt oss av är: omsorgssvikt, child maltreatment, barn 

som far illa, anmälningsplikt, duty to report, förskola och kindergarten. 

3.4. Intervjuer och transkribering 

För oss var det viktigt att låta informanten välja var någonstans de ville bli intervjuade, då 

anmälningsplikt och omsorgssvikt båda är ämnen som kan uppfattas som känsliga områden 

att diskutera. Det gällde att förklara för informanterna vad vår avsikt med studien var, att det 

inte handlade om våra informanters fel och brister utan att hitta möjligheter att hjälpa dem i 

sitt arbete kring barn som far illa. Det var även viktigt att skapa ett förtroende i intervjun 

eftersom ämnet kan uppfattas som känsligt för vissa (Patel & Davidsson, 2011, s. 74-75). 

Trots att vi kom med förslag kring var intervjun skulle hållas valde våra informanter som var 

förskolepedagoger att ha intervjun hemma hos sig själva. Vi anser det kan bero på att om 

intervjun ägt rum på arbetsplatsen så hade en risk funnits att vilja framstå som en bra kollega 

och därmed uttrycka saker som man vanligtvis inte hade gjort. Det var viktigt att använda sig 

av en intervjusituation där informanten kände sig trygg (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, 

s. 44-45). Förskolecheferna ville däremot bli intervjuade på sin arbetsplats i sitt arbetsrum.  

Eftersom vi i vår studie var ute efter en djupare förståelse för ämnet och följaktligen kunna 

anpassa frågestunden efter den man intervjuar så valde vi med fördel kvalitativa intervjuer. 

Där använde vi oss av en semistrukturerad ansats och delade in intervjufrågorna i olika teman 



   

9 

 

(Patel & Davidsson, 2011, s.82 ). Detta gjorde också att man hade möjligheten att kunna ställa 

öppna frågor och ge informanten frihet att forma sina egna svar. Vilket hade varit svårt att 

göra om man var bunden vid ett fast frågeformulär eftersom det är svårt att vidareutveckla 

frågorna (Eriksson-Zetterquist & Ahrne 2015, s. 40).  

Intervjuerna gjordes semistrukturerade för att ge utrymme åt informanten för sina svar men 

också för att kunna styra frågorna och inte få för stor spridning på svaren. Vi använde oss av 

samma frågeformulär för alla informanter, men vi har använt öppna frågor och varit beredda 

på följdfrågor så att informanten har fått tolka så fritt som möjligt utifrån sina erfarenheter och 

upplevelser. Detta gjorde att våra intervjuer hade en låg grad av standardisering då vi inte har 

varit ute efter att förenkla och korrelera vår studie (Patel & Davidsson, 2011, s.75-76 ). 

Vi använde oss av samma intervjuare för alla informanter i ett försök att göra intervjuerna så 

lika som möjligt medan den andra satt och observerade. Men eftersom varje intervju utspelade 

sig olika, då man har att göra med individuella personer som man möter i olika situationer, så 

var det omöjligt att ställa frågorna i samma ordning (Patel & Davidsson, 2011, s.81 ). Den 

person som ställde följdfrågor hade papper och penna redo om det var så informanten 

berättade nya saker när man precis höll på att avsluta intervjun eller vidareutvecklade saker 

man hade tagit upp under intervjun (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 53). 

Under intervjuerna spelades materialet in med hjälp av två mobiltelefoner för att säkra 

intervjuerna och för att möjligtvis slippa förlora material. En fördel med att spela in intervjun 

var att man kunde lägga fokus på sin intervjuperson men också för att kunna skapa sig ett 

band med den man intervjuar, så att denne känner sig bekväm. Det kan vara bättre att använda 

sig av inspelning och få till en transkribering eftersom intervjupersonens svar kommer fram 

och det blir mer objektivt. Medan penna och papper öppnar för mer tolkningar från forskaren 

(Patel & Davidsson, 2011, s.87 ). 

Så fort som möjligt efter avslutade intervjuer transkriberades materialet för att vi då hade kvar 

intrycken som intervjupersonerna gav oss. Intervjuerna transkriberades ordagrant för att skapa 

en transparens i texten men också för att återge den på ett riktigt sätt för att förhoppningsvis få 

fram ett resultat. Det handlar ju om att få ut något av personen man har intervjuat (Eriksson-

Zetterquist & Ahrne, 2015, s. 37). Dock så valde vi att ta bort talspråk så som ”mm” och 
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”typ” och liknande, då vi inte var ute efter en språklig analys utan att snarare få fram en god 

sammanhängande redogörelse (Kvale & Brinkmann, s.221-222). 

3.5. Analysmetod 

Vid transkribering av intervjuer är det av stor vikt att som forskare inte blanda in sina egna 

tankar och åsikter. Detta för att skapa en bättre validitet för studien. Sedan var det dags för att 

undersöka datamaterialet man har fått tag på som i detta fall var intervjuer. Det blir en viktig 

del för att se om vi som forskare har påverkat vårt material och de svar vi fick fram (Patel & 

Davidsson, 2011, s. 106). Det handlade om att läsa varje intervju och skapa sig en 

övergripande syn. Då kan man använda sig av teman som antingen är hela stycken eller 

meningar men det kan också vara att man går ännu djupare och tittar på ord som 

informanterna har använt. Vi har tittat på vårt material med öppna ögon och försökt se vad 

materialet har gett oss för svar (Patel & Davidsson, 2011, s. 121). Innan vi utförde 

intervjuerna så hade vi redan kategoriserat in frågorna i områden för att underlätta för oss 

själva och en röd tråd i intervjuguiden. De teman vi använde oss av i intervjuguiden var 

personligen, gällande barnet/föräldrar, utifrån arbetsplatsen, angående anmälan och utifrån 

socialtjänsten. När transkriberingen sedan utfördes och gicks igenom så framkom nya koder 

som utgjort de teman vår analys vilar på vilka var ansvar (moraliskt), ge ifrån sig ansvaret, 

okunskap, osäkerhet, allvarlighet, upplevelser (som viktiga och känsloladdade) och 

erfarenhet. Med dessa teman och koder påbörjades analysen. I resultatet av denna analys 

framträdde då vissa huvudteman och kategorier och därmed började resultatet ta form (Patel 

& Davidsson, 2011, s. 122). 

3.6. Trovärdighet, tillförlitlighet, generaliseringsanspråk 

Inom kvalitativ forskning är det viktigt att skapa trovärdighet och en väg att gå är att göra din 

forskning möjlig att vända ut och in på genom meningsutbyten och utlåtanden. Kan man inte 

visa hur studien har gått till är det svårt att granska och visa genomskinligheten i texten 

(Ahrne & Svensson, 2015, s. 26-27).  

För att skapa en större transparens och öka pålitligheten i vår forskning valde vi att försöka 

förklara vår metod grundligt, där våra val av metod, tillvägagångssätt, urval och etik ingår. Vi 

har också försökt att redovisa vår förförståelse för ämnet. Detta handlar om att försöka skapa 

ytterligare transparens då meningen är att vi ska påverka undersökningen så lite som möjligt. 
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Det är viktigt att man i sin undersökning inte försöker blanda in vad man själv som forskare 

tänker och tycker för att skapa en större trovärdighet för studien (Patel & Davidsson, 2011, s. 

105-106). 

Med denna studie har vårt mål främst varit att undersöka en specifik företeelse, nämligen 

förskolepersonals erfarenhet och upplevelse kring anmälningsplikten. För att kunna använda 

oss av detta har vi behövt få en djupare förståelse och då använt av oss intervjuer baserat på 

informantens egna ord och uttryck. 

När det handlar om generaliseringar inom kvalitativ forskning handlar det om hur överförbar 

studien är till andra områden eller omgivningar (Ahrne & Svensson, 2015, s. 29). Vi hade 

inget generaliseringsanspråk då det handlade om att skapa en djupare förståelse kring 

förskolepersonalens upplevelse och syn på anmälningsplikten. Det är svårt att utifrån vår 

studie säga något om en större population, då det handlar om ett relativt antal få personer. Att 

generalisera till en större population kan skapa problem inom kvalitativ forskning då inga 

ordnade tillvägagångssätt finns att tillgå (Ahrne & Svensson, 2015, s. 28-29). Vi kan dock 

säga att flera forskningsrapporter har gjorts vars resultat pekar åt samma håll. Om vår studie 

påvisar liknande resultat ökar detta vår studies tillförlitlighet. Vissa av dessa studier har vi 

tagit upp under tidigare forskning (Ahrne & Svensson, 2015, s.28-29). 

3.7. Etiska överväganden 

Gällande forskningsetik så måste frågor gällande medverkande informanter och hur dessa bör 

behandlas tas upp. Personer som medverkar i forskning ska så långt det är möjligt skyddas 

från skador och kränkningar (Vetenskapsrådet, 2011, s. 16). Föregående mening skapar en 

förutsättning för hur man forskningsetiskt ser på sin forskning. Samlingsnamnet för detta 

kallas individskyddskravet vilket i sin tur delas upp i fyra delar, vilka sätter upp krav som man 

som forskare ska följa (Forskningsetiska principer, 2002, s. 5-6.) Dessa är Informationskravet, 

Samtyckeskravet, Konfidentialitetskravet och Nyttjandekravet.  

Informationskravet handlar om att man ska ge de innefattade individerna kring forskningen 

information om vilket syfte studien man genomför har (Forskningsetiska principer, 2002, s. 

7). 
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Samtyckeskravet innefattar att de personer som förväntas delta i studien ska få bestämma hur 

de vill medverka. De ska ha rätt att avsluta sin deltagande när de så önskar (Forskningsetiska 

principer, 2002, s.9). 

Dessa två krav gjordes när vi fick kontakt med våra informanter då vi frågade om de ville vara 

med och bli intervjuade. Vi förklarade vad vårt syfte var med uppsatsen och förklarade att 

deras medverkan var frivillig och de kunde när som helst avsluta sin medverkan. 

Konfidentialitetskravet beskriver att alla uppgifter som handlar om personer som medverkar 

i ett forskningsprojekt skall skyddas så ingen utomstående får tag på dem. Det handlar också 

om att se till att individerna som innefattas av studien ska få behålla sin anonymitet 

(Forskningsetiska principer, 2002, s. 12) 

Nyttjandekravet utvecklar skyddet kring personernas uppgifter till att dessa enbart får 

användas till forskningsändamål (Forskningsetiska principer, 2002, s. 14).  

Vi har ingenstans i vårt transkriberingsarbete benämnt våra informanter vid deras namn utan 

har använt förskolepedagog eller förskolechef, detta för att bevara det konfidentiellt. Det är 

dessutom bara vi två som har gjort denna studie som har hört intervjuerna eller sätt 

transkriberingarna. Allt vårt material som härrör till intervjuerna kommer att raderas och 

förstöras vid uppsatsens slut.  Detta för att vår empiri är till för denna studie och det inte ska 

användas till något annat. Det handlar någonstans om att i första hand skydda de som 

medverkar i studien samtidigt som försöker förhålla sig till vad för slags forskning det är som 

ska utföras och då på vilket sätt det bör utföras för att skapa sig balans mellan sin forskning 

och de som är med i den (Vetenskapsrådet, 2011, s. 18).  

3.8. Metoddiskussion 

Vi ville försöka få en djupare förståelse för problemet och därför föll valet på intervjuer. Vi 

ville undersöka och försöka tolka och få insikt i vad förskolepedagogerna anser om 

anmälningsplikten. Enligt oss var detta svårt att få svar på med kvantitativ forskning. Vi 

använde oss av sex intervjuer där två var med förskolechefer och fyra var med 

förskolepedagoger. Att intervjua och transkribera är tidskrävande vilket gjorde att vi stannade 

på det antalet intervjuer som vi gjorde. Intervjuerna visade oss att det fanns en överlappande 
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röd tråd i deras beskrivningar av anmälningsplikten. Vilket skapade en bild för oss hur dessa 

sex personer ser på orosanmälan.  

Vi har också använt oss av förskolepedagoger som har arbetat på både små och stora 

förskolor. De arbetade också både privat och kommunalt vilket skapade en viss spridning på 

våra informanter. Det var också viktigt för oss att ha samma intervjuare vid alla intervjuer för 

att generera situationer som var så likvärdiga som möjligt. Att ha ett litet urval som kom till 

genom att någon som kände någon kan förstås ses som en nackdel då vi har liten påverkan 

vilka som söker sig till vår studie. 
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4. Tidigare forskning 

Den tidigare forskning som vi har valt att ta upp för denna studie kommer nedan att 

presenteras under tre stycken teman, för att lättare förstå vad vi ämnar använda de till. 

Under tema 1, som vi benämnt ”tröskeln till att anmäla”, återfinns två stycken studier utförda 

av Maureen C. Kenny och Karin Lundén som båda handlar om omsorgssvikt hos barn och 

främst om att personal som arbetar med barn, som har en lagstadgad anmälningsskyldighet, 

inte anmäler i den utsträckning de bör. 

I tema 2, som benämns ”samverkan, rutiner och kommunikation”, tar vi upp Åsa Backlund, 

Stefan Wiklund och Francesca Östbergs studie med syftet att undersöka hur 

anmälningsplikten används inom BVC, förskola och skola och som tar upp samarbetet med 

föräldrar till barn som misstänks fara illa. Den andra studien som vi tar upp under detta tema 

är estländsk och skriven av Karmen Toros och Riine Tiirik och handlar liksom ovan nämnd 

studie om hur anmälningsplikten ser ut och används, i detta fall i förskolan. 

Tema 3, nedan benämnt som ”upplevelser, erfarenhet och känslor”, tar upp en studie utförd av 

Jui-Yang Feng, Shu-Jung Chen, Nancy C. Wilk, Wan-Ping Yang och Susan Fetzer. Denna 

studie är genomförd i Taiwan och handlar om att förskolepedagoger och sjuksköterskor är 

medvetna om att de måste anmäla om de misstänker att ett barn far illa men som många 

gånger väljer att inte göra det på grund av relationen till föräldrarna. Även Veronica Svärds 

avhandling tas upp under detta tema då det också handlar om bland annat emotioner gällande 

relationen till sina klienter, alltså barnen och föräldrarna. 

4.1. Tröskeln till att anmäla 

I detta tema presenteras två studier som fokuserar på att yrkesverksamma, som arbetar med 

barn och har en lagstadgad anmälningsskyldighet på grund av deras profession, inte anmäler 

barn som de misstänker far illa i den utsträckning de ska. 
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4.1.1. Maureen C. Kenny – Teachers’ attitudes toward and knowledge of 

child maltreatment 

Kenny (2004) undersöker lärares egna redogörelser av deras kunskap kring att se tecken och 

symptom på omsorgssvikt men även om och hur man rapporterar det, men också hur man 

uppfattar aga. Vidare hur man såg på det lagliga efterspel som följer barn som far illa (Kenny, 

2004,s. 1). 

Metoden man använder är att ge 200 lärare i sydöstra delen av USA ett frågeformulär med 

frågor gällande hur deras vetskap är kring hur man upptäcker barnmisshandel, lagar och 

regler, procedurer kring att rapportera att ett barn far illa och hur många rapporter har den fyllt 

i (Kenny, 2004, s. 1). 

De flesta lärare visste inte vad man skulle leta hos ett barn som hade omsorgssvikt. De hade 

också svårt att sätta fingret på hur man skulle rapportera detta. Det fanns ytterligare ett 

problem vilket handlade om att lärarna trodde att administrationen inte skulle stödja dem och 

vara oense kring den rättsliga roll som detta innebar för läraren (Kenny, 2004, s. 1). 

Enligt frågeformuläret rapporterade de flesta lärare att de hade svårt att veta vilka saker man 

ska titta efter hos ett barn som har omsorgssvikt hemma men även hur man ska rapportera 

detta. Alla skolor borde ha en struktur som är välkänd för all skolpersonal gällande barn som 

far illa och hur man rapporterar. Detta leder forskaren till att dra en slutledning kring att man 

måste standardisera riktlinjerna kring att upptäcka omsorgssvikt hos barn så att alla lärare har 

samma riktlinjer för vad som gäller när man använder sig av sin anmälningsplikt (Kenny, 

2004, s. 1). 

4.1.2. Karin Lundén – Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn 

Syftet med Lundéns (2010) forskning var att med hjälp av BVC-sjuksköterskor och 

förskolepersonal illustrera hur många barn som de tror utsätts för omsorgssvikt, vad för 

signaler dessa barn utger som personalen reagerar på samt vilka faktorer som underlättar 

respektive försvårar en anmälan till socialtjänsten (Lundén, 2010, s. 61). 

Resultatet av de intervjuer som utfördes blev uppdelade i tre nivåer som illustrerade 

personalens rädslor kring förskolebarnen. Den första nivån handlade om att personalen oroade 

sig för att inte allt stod rätt till med barnen, men att man hade svårt att peka på specifika 
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beteenden eller sakförhållanden som grund för sin oro. Den andra nivån handlade om att 

personalen trodde att barnet var utsatt för omsorgssvikt och ansåg sig ha viss grund för det, de 

ansåg dock inte att det var grund nog för att anmäla till socialtjänsten, de vidtog andra 

åtgärder istället. I den tredje nivån så visste personalen om att ett barn var utsatt för 

omsorgssvikt och hade ibland flera konkreta exempel på att så var fallet, men det var inte 

alltid som anmälan gjordes ändå (Lundén, 2010, s. 62). 

Värt att lyfta fram i denna studie är att de båda arbetsgrupperna hade svårt att veta hur man 

bör använda sig av sin lagstadgade skyldighet att anmäla och att de ansåg det svårt att veta 

vad som var bra nog när det gällde föräldraansvar och när det övergick i omsorgssvikt. Det 

vanligt förekommande utifrån de intervjuades arbetsplatser var att de själva försökte hjälpa 

familjen istället för att göra en anmälan till socialtjänsten, förutom när det gällde misshandel 

eller sexuella övergrepp (Lundén, 2010, s. 64). 

4.2. Samverkan, rutiner och kommunikation 

Studierna som presenteras under detta tema fokuserar på hur anmälningsplikten används, i ena 

studien utifrån de yrkesverksamma inom BVC, förskola och skola i Sverige och i den andra 

studien utifrån yrkesverksamma på en förskola i Estland. Även samarbetet med föräldrar tas 

upp i den svenska studien och begreppsbetydelse tas upp i den Estländska. 

4.2.1. Åsa Backlund, Stefan Wiklund och Francesca Östberg – När man 

misstänker att barn far illa – en studie av hur professionella inom 

BVC, förskola och skola förhåller sig till anmälningsplikten 

Denna studie är utförd på uppdrag av Rädda Barnen i syfte att se hur anmälningsplikten 

används av personer som arbetar med barn och bygger på intervjuer med yrkesverksamma 

inom BVC, förskola och skola. Rädda barnen vill stärka barnens position och hjälpa till att 

skapa en tydligare bild när det handlar om barn som far illa och de vill att vuxna ska försöka 

använda sig av barns perspektiv när det gäller hur man ser på situationer (Backlund, Wiklund 

& Östberg, 2012, s. 5). 

Studiens resultat visar att de yrkesverksamma är medvetna om den roll som de har i barnens 

liv och att de vet att de ska anmäla om de misstänker att ett barn far illa eller missköts, men de 

tänker också på att en anmälan kan vara livsomvälvande för ett barn. Det som kan hända och 
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som de personer som intervjuats berättar om, är att om man anmäler så kan det hända att 

barnet inte får det stöd som det behöver för att förstå vad det är som pågår, vilket kan leda till 

en spricka mellan föräldrarna och den instans och person som gjorde anmälan vilket i sin tur 

kan leda till att man byter förskola eller slutar att gå till BVC, vilket i slutändan är ett stort 

problem för barnet och dess utveckling. Barnets chanser att få andra anknytningspersoner och 

utomståendes insyn i hur det står till blir förstörda då föräldrarna får svårt för att lita på någon 

som har med barnet att göra (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012, s. 8). För barnens rätt till 

utveckling så måste förskolan finnas där och arbetet måste ske i nära samverkan med 

föräldrarna. Förtroende och kommunikation måste finnas från föräldrarnas sida för att man 

ska kunna arbeta förebyggande och stödjande med deras barn. Finns det en oro kring ett barn 

så är dialogen ännu viktigare och förskolepersonalen berättar att de ofta hjälper föräldrarna, 

för när det finns en oro så är dialogen med föräldrar central (Backlund, Wiklund & Östberg, 

2012, s. 24-25). Intervjupersonerna anmäler inte förrän i sista hand, då man försöker resonera 

sig fram till olika svar innan man anmäler. De anser att det är svårt att fånga upp de barn som 

inte har några fysiskt synliga skador, vilka inte finns lika tydligt vid omsorgssvikt, när det 

gäller barn som far illa (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012, s. 54). 

4.2.2. Karmen Toros och Riine Tiirik - Preschool Teachers’ Perceptions 

About and Experience with Child Abuse and Neglect 

Syftet med denna studie som är utförd i Estland 2014 är att ta upp förskolepedagogers 

uppfattningar och erfarenheter av barn i behov av hjälp gällande försummelse och misshandel. 

Det framkommer av studien att förskolepedagogerna anser att det är svårare att identifiera 

omsorgssvikt och misshandel i jämförelse med exempelvis fysisk misshandel. Indikationer 

återfinns i materialet om att det finns ett behov av att hitta sätt att stödja förskolepedagogerna 

i deras kompetens och förtroende i att identifiera och anmäla barn som far illa (Toros & 

Tiirik, 2014, s. 21). 

Studiens resultat är uppdelat under fyra rubriker som tar upp vad begreppet ”barn som far illa” 

betyder, vad förskolepedagogerna har för erfarenhet av barn som far illa, hur de upplever sin 

medvetenhet om reglering och rutiner för rapportering och att anmäla eller att inte anmäla. 

Gällande vad barn som far illa betyder så framkom det av svaren att de anser att fysisk och 

sexuell misshandel är mer samhörigt med begreppet än omsorgssvikt (Toros & Tiirik, 2014, s. 
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24) och alla förskolepedagoger som deltog i studien uppger att de har haft någon form av 

erfarenhet av barn som far illa (Toros & Tiirik, 2014, s. 25). 

Mer än hälften av förskolepedagogerna uppgav att de inte hade några rutiner på sin förskola 

gällande hur man ska gå till väga när man misstänker att ett barn far illa medans en tredjedel 

av informanterna uppgav att de visste att det fanns rutiner att följa på deras förskola (Toros & 

Tiirik, 2014, s. 25). Gällande när förskolepedagogerna anser att man bör göra en anmälan så 

svarade en majoritet (65.9 %) att de anmäler direkt när de upptäcker att ett barn far illa, 

medan resterande svarade att de antingen samlade tillräckligt med bevis innan de gjorde en 

anmälan eller att de väntar och ser om barnet far illa upprepade gånger under en längre period. 

Anledningar till att inte anmäla tas även upp här vilka uppges vara att man inte vet i vilken 

utsträckning barnet misstänks fara illa, att man inte vet vem man ska rapportera till på 

förskolan samt vart man ska anmäla (Toros & Tiirik, 2014, s. 25). 

4.3. Upplevelser, erfarenhet och känslor 

Nedan kommer en taiwanesisk studie att presenteras samt en svensk. Studien från Taiwan 

utgår ifrån förskolepedagoger och sjuksköterskor och den från Sverige från sjukhuspersonal. 

De båda handlar om bland annat emotioner i sitt arbete gällande anmälningsplikten kopplad 

till sina klienter, vilka är barnen och deras föräldrar. Svärds (2016) avhandling tar även upp 

hur normer och status kan påverka hur man utför sitt arbete gällande just detta område. 

4.3.1. Jui-Yang Feng, Shu-Jung Chen, Nancy C. Wilk, Wan-Ping Yang 

och Susan Fetzer - Kindergarten teachers’ experience of reporting 

child abuse in Taiwan: Dancing on the edge 

Syftet med denna studie var att utreda hur förskolepedagoger i Taiwan ser på sina erfarenheter 

kring barn som far illa. Förskolepedagoger, bland andra, i Taiwan är medvetna om att de 

enligt lag är skyldiga att anmäla om ett barn far illa men har uppgett att de av olika 

anledningar inte alltid gör anmälningar och att det därför är viktigt att reda ut deras 

uppfattningar kring barn som far illa. Det handlar om att upptäcka barn som far illa innan 

svåra skador uppstår, då det i vissa fall har lett till att barn dör på grund av dåligt formulerade 

anmälningar eller helt och hållet uteblivna anmälningar (Feng, Chen, Wilk, Yang & Fetzer, 

2009, s. 405-406). 
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Resultatet i denna studie visar på att förskolepedagogerna såg varje möte med föräldrarna till 

barnen de arbetar med som en balansgång mellan att hjälpa barnen eller att vara en realist och 

undvika situationer som kunde skada en själv. Förskolepedagogerna berättade att de ville ha 

en bra relation mellan sig själva och sina ”klienter”, alltså föräldrarna och barnen, och för att 

bibehålla denna relation så undvek man att anmäla eller att säga emot föräldrarna. På grund av 

den nära relationen till barnen och deras föräldrar så kunde man ha uppsikt över barnet och se 

hur det mådde men den djupare relationen till föräldrarna gjorde det svårare att anmäla om 

man var orolig för att barnet for illa (Feng et al., 2009, s. 406). Förskolepedagogerna var helt 

övertygade om att en anmälan skulle skada relationen till föräldrarna och att det skulle leda 

till att barnet fick det sämre än det redan hade det och flera av de intervjuade berättade om att 

de har fått erfara hot från föräldrar när de har anmält eller bara övervägt att anmäla, vilket 

påverkar dem i deras roll att skydda barn som far illa, de vågar inte göra en anmälan förrän 

det är bekräftat att barnet faktiskt far illa (Feng et al., 2009, s. 407). 

Det blir alltså ett moraliskt dilemma som baseras i känslan av ångest och rädsla för att skada 

sin relation till barn och föräldrar, på kravet att anmäla och på tidigare erfarenhet och 

upplevelser samt att de fruktade för sin egen person trots att man i grunden enbart försöker 

hjälpa till. Förskolepedagogerna har svårt att tyda lagen, vilket kräver ett förtydligande men 

också mer utbildning kring barn som far illa och att de yrkesverksamma får dela med sig av 

sina erfarenheter och upplevelser (Feng et al., 2009, s. 407-408). 

4.3.2. Veronica Svärd – Children at risk? Hospital social workers’ and 

their colleagues’ assessment and reporting experiences 

Veronica Svärds (2016) avhandlings syfte är att undersöka hur professionell personal på 

barnsjukhus beaktar bedömningarna de gör av barn som misstänks fara illa och vad som kan 

påverka detta beaktande. Omständigheter som undersöks är känslor, normer, professionella 

relationer, utbildning som man gått, erfarenhet och vad man känner till om stöd utifrån 

organisationen. Sjukhuskuratorer, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor är de som 

undersöks i avhandlingen och då främst deras erfarenhet och uppfattning av och om 

bedömning och anmälan (Svärd, 2016, s. 110). 

Svärds (2016) resultat är uppdelat i fyra artiklar och diskuteras i relation till Sveriges 

barnavårdssystem (Svärd, 2016, s. 110). Sammantaget kan man tala om att de 
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yrkesverksammas diskretion förstås med hjälp av deras status, då man om man har lägre 

status har fått mindre utbildning gällande barn som far illa och vet mindre om det 

organisatoriska stödet som finns att tillgå. De med lägre status verkade också påverkas mer av 

sina känslor när det kom till ett beslut om att anmäla eller inte. Känslor av underlägsenhet kan 

komma av att man inte ha tillägnats tillräcklig information och kunskap, vilket i sin tur kan 

leda till att man undviker arbetsuppgifter som att anmäla. Detta innebär alltså att normer och 

känslor kan komma att påverka ens arbete med exempelvis barn och den bedömning man gör 

av dem (Svärd, 2016, s. 110). Av de som deltog i studien så var det nästan enbart kuratorer 

och läkare som gjorde anmälningar, vilket gör det tydligt att lagen om anmälningsplikt inte 

fungerar som den är tänkt att göra, hierarkin som verkar finnas på de sjukhus som är med i 

studien formar en kultur som inte förhåller sig till socialtjänstlagen (Svärd, 2016, s. 110). Alla 

som är yrkesverksamma på områden som har med barn och deras föräldrar behöver, enligt 

Svärds (2016) slutsats, erhålla adekvat utbildning om barn i riskzoner och anmälningsplikt för 

att lagen ska fungera som den är tänkt att göra, både för barnens skull för att de inte ska fara 

illa men även för personalens skull som kan bli åtalade och dömda för tjänstefel om de inte 

utför det arbete som åligger dem (Svärd, 2016, s. 116). 

”Barn som far eller misstänks fara illa är allas, men ingen särskild professions, ansvar” 

(Svärd, 2016, s. 115-116) 
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5. Teoretisk referensram 

5.1. Gräsrotsbyråkrat 

Michael Lipsky var den som myntade uttrycket Street level bureaucrats eller 

gräsrotsbyråkrater på svenska. Hans definition lyder ”offentligt anställda tjänstemän vilka dels 

har direktkontakt med medborgarna i sitt dagliga arbete och dels har avsevärd handlingsfrihet 

i utförandet av sina arbetsuppgifter.” (Johansson, 2007, s. 41). 

5.2. Handlingsutrymmet 

En av Lipskys mest centrala uppfattningar handlar om handlingsutrymmet vilket är utrymmet 

som skapas för gräsrotsbyråkraten där denne sitter mitt mellan organisationen och individen 

man ska hjälpa. Valen man gör som gräsrotbyråkrat skapar olika värde då hjälp eller kontroll 

ofta innefattas i samma handling för den yrkesverksamme. (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s. 23).  

Dock så har vi valt titta på nyanseringen som Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) och 

Johansson (2007) använder kring handlingsutrymmet hos en gräsrotsbyråkrat, där Johansson 

vidareutvecklar Lipskys definition av gräsrotsbyråkrater då han vill belysa gruppen inte bara 

som en gemensam enhet utan också vad det är som skiljer dessa byråkrater från varandra. 

Detta påvisar han bland annat när han beskriver klientkontakten som inte alltid måste ske 

ansikte mot ansikte. Dessa skillnader försöker han visa genom att beskriva de begränsningar 

som gräsrotsbyråkrater har i sitt handlingsutrymme (Johansson, 2007, s. 41-42). Medan 

Svensson, Johnsson och Laanemets utgår från vilket handlingsutrymme som finns och kan 

skapas med hjälp av de inblandade och omgivningen (Svensson, Johnsson & Laanemets, 

2008, s. 16). Både Johansson (2007) och Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) använder 

i sin teori socialarbetare för att beskriva handlingsutrymmet hos gräsrotsbyråkrater, men de 

teoretiska utgångspunkterna är användbara även på förskolepedagoger. 

För vår studies syfte så anser vi att förskolepedagogerna och förskolecheferna kan betraktas 

som gräsrotsbyråkrater, då det är de som arbetar nära sina klienter, alltså förskolebarnen samt 

deras föräldrar (Johansson, 2007, s. 41). Förskolepersonalen är alltså gräsrotsbyråkrater och 

förskolan är en gräsrotsbyråkrati. Vårt syfte är att undersöka hur förskolepersonalen ser på 

och använder sig av sin anmälningsplikt, vilket gör handlingsutrymme till en lämplig teoriram 

för oss att gå efter då det är handlingsutrymmet i deras arbetsroll som avgör vad de kan och 
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inte kan göra.  Förskolepedagoger tillhör enligt oss frontlinjen av yrkesverksamma som 

samspelar i direkt kontakt med medborgarna. 

5.3. Organisationens ramar 

En gräsrotbyråkrats arbetsplats definieras, som de flesta arbetsplatser, av att det finns en 

hierarki. Platsen för den tidigare nämnda byråkraten är ibland de lägre skikten i 

rangordningen. Johansson beskriver att den personal som utgör dessa lägre skikt har olika 

arbetsuppgifter beroende på vilken organisation man tillhör. Dock så finns det jämförliga 

förutsättningar för dessa gräsrotsbyråkrater (Johansson, 2007, s. 41). Inom alla arbeten 

handlar det om att du tillhör en organisation. Gräsrotsbyråkraten som möter den de ska hjälpa 

kommer att arbeta utifrån den roll som organisationen ger denne. Det område organisationen 

väljer att specialisera sig på och vilka avvägningar man gör för att styra sin verksamhet blir 

det förutbestämda område som gräsrotsbyråkraten arbetar utifrån när den träffar klienten 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 24). Inom förskolan kan detta ta sig uttryck i att 

det finns både outbildad och utbildad personal, exempelvis barnskötare, förskolelärare eller 

förskolechefer. Oavsett om förskolan är driven kommunalt eller privat så finns det även 

personer högre upp i organisationen, till exempel ekonomiansvarig, VD eller chef för 

utbildningsförvaltningen. 

Hur stor organisation är och var man sitter i denna påverkar hur ärenden sköts och hur lång tid 

en fråga kan ta. Har man en mindre organisation skapar det bättre förutsättningar för att se de 

man ska hjälpa som subjekt. Johansson (2007, s. 80) talar om att det finns risker i större 

organisationer att de som behöver hjälp ibland klumpas ihop och blir objekt snarare än 

subjekt. 

Hur handlingsutrymmet ser ut beror på ett flertal olika orsaker. Att ha en relation till en klient 

(i vårt fall barn i förskoleverksamhet) handlar inte bara om ett utbyte ansikte mot ansikte utan 

att klienten är en produkt av organisationen, för det handlar om en generalisering av individen 

för att passa in i ramarna. Detta gör organisationen för att kunna skapa en sorts administrativ 

identitet på den enskilde, vilket är tvunget för att kunna ge någon hjälp överhuvudtaget. 

Ramarna är viktiga och finns där av en orsak, men skapar en begränsning i klientförhållandet 

för gräsrotsbyråkraten. Detta ger ett minskat handlingsutrymme då man måste följa 

riktlinjerna organisationen satt (Johansson, 2007, s. 51).   
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Prioritering kan skapa ett minskat arbetstryck men problemet är att man städar bort fall som 

inte faller innanför ramen.  Det är då lätt att missa de fall som innefattar barn som far illa som 

är allvarliga men som faller utanför prioriteringen. Johansson vill påvisa att organisationen 

skapar sig kontroll av inflödet av ärenden. För då kan man gradera ärenden och bestämma hur 

starkt krav det finns på handläggning (Johansson, 2007, s. 71-72). Problemet kan vara tvådelat 

då det i förskolans fall handlar om hur man ser på olika barn och deras föräldrar men också 

hur socialtjänsten tar emot ärenden som gäller barn som far illa. 

5.4. Klientkontakt 

För Johansson (2007) är det viktiga i handlingsutrymme inte på vilket sätt man har kontakt 

med sina klienter utan hur man väljer att arbeta med enskilda individer. För att vara en 

gräsrotsbyråkrat räcker det inte att arbeta utifrån givet manus och ändå säga att man har 

handlingsutrymme. Man måste ha tillfälle att förändra vilken sorts hjälp den enskilda 

personen kan få. Det handlar många gånger om att kunna göra självständiga bedömningar, 

även om man kan få problem med riktlinjer och regler som organisationen satt upp och 

dessutom kunna göra utvärderingar kring hur man ska förändra handlingsplanen kring den 

person man har med att göra (Johansson, 2007, s. 45). Som förskolelärare är det viktigt att 

kunna göra självständiga bedömningar även om man får problem med organisationen 

eftersom man arbetar efter barnets bästa. 

Det står till gräsrotsbyråkraterna att försöka göra sina enskilda bedömningar på generaliserade 

lagar och regler. Detta skapar situationer som är komplicerade och inte går att lösa rent 

generellt där det ofta krävs lite extra när det gäller improvisationsförmåga och omdöme. 

Eftersom gräsrotsbyråkraterna ofta ställs inför sådana situationer så har det skapats en viss 

handlingsfrihet för dem av organisationen. Man har utrymme att agera eftersom byråkraten är 

den enda som kan svara för vad klienten behöver och begär (Johansson, 2007, s. 45). 

Gräsrotsbyråkratens viktigaste del i sitt arbete är förhållandet till sina klienter (Johansson, 

2007, s. 43). 

5.5. Yrkesroll 

Påverkan av ens handlingsutrymme kan komma utifrån och göra gräsrotsbyråkraten osäker i 

sin yrkesroll. Sprider sig osäkerheten hos den enskilde yrkesutövaren kan detta skapa ett 

minskat handlingsutrymme. Skälen för detta kan vara många där det till exempel kan handla 
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om att allmänheten har ett visst sätt att se på hur arbetet bör skötas. Det kan också vara att 

media har fokuserat på något som handlar om ett visst ärende eller en viss organisation 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 25). Har man en stark yrkesroll kan man i vissa 

fall påverka sin arbetsplats medan om man känner att ens yrkesroll är svag är risken stor att 

man arbetar efter organisationens riktlinjer (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 24).  

Att kunna skapa sig handlingsutrymme nyttjas olika av de yrkesverksamma då de är 

individuella personer med olika erfarenhet och upplevelser (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008, s. 17). Har du då en yrkesmässig inställning och har skapat dig erfarenhet 

om vad som krävs av dig i vissa situationer skapar du själv handlingsutrymme i ditt yrke, för 

då har du möjlighet att påverka det utrymme som arbetsplatsen har gett dig (Svensson, 

Johnsson & Laanemets, 2008, s. 24). 

Det är viktigt att dela med sig av sin kunskap och upplevelser till sina medarbetare för att få 

en utomståendes perspektiv men också för att öka kunskapen kring det som sker i hanteringen 

av människor. Det handlar om att lyfta sig ur händelsen för att skapa sig själv ett vidare 

perspektiv för det finns en stor mängd olika sätt att tillskansa sig kunskap. Det finns en 

nödvändighet i alla yrken att utvecklas för det är det som ger dig möjlighet att utveckla ditt 

handlingsutrymme (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 230-231). 

Socialarbetaren arbetar efter olika mål där ett mål är brukarens bästa men att man fortfarande 

har de mål som organisationen satt upp, vilka inte alltid överensstämmer. Man måste alltid 

göra avvägningar i ett tjänstemannayrke där det handlar om att väga den service du ger mot de 

regler du använder för kontroll. Ju mer service du ger desto närmare kommer du att försöka ge 

brukaren deras önskemål och tvärtom då kontrollen står för organisationens intressen. Det 

handlar om att undersöka och kontrollera om brukaren har rätt till sin hjälp. Om man skulle 

överskrida de gränser som sätts upp kan det bli så att det skapas problem för organisationen 

då det blir svårt att vidhålla legitimiteten då det kan hända att bara vissa fall ges företräde 

(Johansson, 2007, s. 72). 

5.6. Lagar och regler 

Johansson (2007) har i sin definition av handlingsutrymme beskrivit att det mest 

grundläggande för honom handlar om regelbundenhet. Regler är det som styr byråkratin och 
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som visar sig ur två synvinklar, dessa är detaljstyrning-ramstyrning respektive strikt-flexibel 

tillämpning. Använder man sig av ramstyrning och flexibel tillämpning så är det lättare att 

vara flexibel och anpassa sig till sina brukare. Använder man istället detaljstyrning och strikt 

tillämpning är policyn att man strävar efter att behandla alla lika. När det i huvudsak ska 

utredas vilka brukare som ska få hjälp eller om man måste omhänderta ett barn är det vanligt 

att använda begrepp så som rättssäkerhet och att alla ska behandlas lika (Johansson, 2007, s. 

63).  

Dock kan det vara ett problem för den yrkesverksamma professionella att använda sig av 

strikta regler då detta kan inskränka och i vissa fall ge utrymme för den gräsrotsbyråkraten att 

gömma sig bakom reglerna som är uppsatta. Då behöver man inte ta tag i några moraliska 

aspekter överhuvudtaget utan använder sig strikt av reglerna som finns uppsatta (Johansson, 

2007, s. 63). 

De flesta lagar som handlar om barn är skapade som ramlagar och dessa kan vara breda och 

väldigt oprecisa, vilket kan hindra ensidighet i de beslut man måste ta som ramstyrning och 

flexibilitet gör. Detta kan istället göra att det skapas större skillnader mellan olika 

gräsrotsbyråkrater och det kan i sin tur kan skapa en större rättsosäkerhet. Det vanligaste 

området för detta är med fall som har med barn att göra (Johansson, 2007, s. 63-64).  

5.7. Teorins användningsområde 

Förskolan arbetar under utbildningsförvaltningen som är en myndighet och ingen skillnad 

finns i handlingsutrymmet vare sig man arbetar privat eller kommunalt. Enligt den tidigare 

forskningen skapas det en bild av förskolepedagogsrollen som en mångfacetterad och 

dualistisk roll där man har barnet som sin huvudsakliga klient men även måste relatera till 

föräldrarna. Den andra sidan handlar om att arbeta efter lagar och regler som förskolan och 

utbildningsförvaltningen har satt upp. På grund av denna stora variation av arbetsuppgifter 

tyckte vi att handlingsutrymme passade in som teori på förskolepedagogerna, då de som 

gräsrotsbyråkrater arbetar utsatt och på frontlinjen när de tar hand om sina klienter men också 

utgår ifrån organisationens uppsatta mål. 
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6. Resultat och analys 

I detta kapitel redovisas resultaten av intervjuerna vi utfört, vilka syftar till att svara på 

uppsatsens frågeställningar. För att besvara studiens syfte intervjuade vi totalt sex personer, 

varav alla var yrkesverksamma inom förskoleverksamhet. Två stycken av de intervjuade var 

förskolechefer och fyra stycken var förskolepedagoger. De intervjuade har jobbat från 4 

månader till 25 år inom förskoleverksamhet. Materialet är uppdelat i flera rubriker utifrån de 

viktiga teman som framträdde i informanternas svar om anmälningsplikt och arbetet där 

omkring och de teman som vi återfann var upplevelsen av barn som far illa, det moraliska 

ansvaret, kunskapen om anmälningsplikten och anmälningsplikt utifrån förskolan och 

socialtjänsten. Under dessa rubriker kunde vi dela upp svaren vi fått från våra informanter 

gällande just anmälningsplikt och arbetet däromkring, vilket visade oss att det är ett 

känsloladdat ämne och att de flesta uttrycker att det är en viktig del av arbetet för att barn inte 

ska behöva fara illa. Men just i och med att relationen till föräldrarna spelar in och att 

kontakten eller återkopplingen med socialtjänsten kan kännas svår så blir det ibland 

motstridigt att göra en anmälan och även kunskapen om denna lagstadgade plikt kan påverka 

hur man går tillväga och när. 

6.1. Upplevelsen av barn som far illa och relationen till deras föräldrar 

Det blir tydligt under intervjuerna att mötet med barn som man misstänker far illa är väldigt 

viktigt och känsloladdat utifrån informanternas svar. Informanterna talar väldigt allvarligt om 

de olika situationerna och hur barnet alltid ska stå i främsta rum, trots att det även blir tydligt 

att det är mycket annat som också spelar in, så som relationen man har till föräldrarna eller 

rädslan för att hamna i konflikt. 

De flesta vi intervjuade var eniga om att mötet med barn som man misstänker far illa är 

väldigt viktigt men också väldigt svårt, då det handlar om att hålla sig neutral och inte påverka 

barnet i vad det berättar, trots att man gärna vill vara omhändertagande som en av 

förskolepedagogerna säger: 

”men man får ju liksom försöka vara förskolelärare och ta ett steg tillbaka och göra allting 

på rätt sätt… så att det i slutändan blir bra och att det inte blir att jag har gjort något fel som 

skulle göra att det barnet inte får den hjälp den behöver för att jag gick över och var privat” 
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Förskolepedagog 1 nämner att det kan vara väldigt svårt att veta vad man ska svara när ett 

barn öppnar sig och berättar om att denne till exempel blir slagen hemma, och att man som 

förskolepedagog kan bli väldigt ställd när det sker. 

Förskolechef 1 gör det tydligt att hen och hens kollega som sköter förskolan inte är på 

föräldrarnas sida, utan att det handlar om barnens rätt till utveckling, lärande och en trygg 

miljö och att det är det som står i fokus när de gör en anmälan. Detta tar även förskolepedagog 

1 upp och säger gällande anmälningsplikten: 

”Vi missbrukar liksom vårt förtroende eller vårt yrke om vi inte gör det, det är liksom, det är 

att svika barnet ännu mer, därför måste vi göra det. Vi kan inte ta hänsyn till att föräldrarna 

tänker och tycker så…” 

Förskolechef 1 berättar även att man skapar sig en nära relation till föräldrarna och att det är 

bland det första som kommer upp när man ska göra en anmälan. 

Två av förskolepedagogerna som vi intervjuade pratade inte särskilt mycket om barnen 

gällande ämnet för intervjun, då en av de inte arbetat särskilt länge som förskolepedagog och 

då inte heller stött på något barn som hen misstänker far illa. Hen hade däremot träffat ett barn 

under sin VFU som hen och hens kollegor misstänkte for illa och berättar att just det barnet 

kändes väldigt bekräftelsesökande och var väldigt fysisk. Förskolepedagog 3 berättar om 

relationen till föräldrarna och säger gällande att göra en anmälan att  

”… om man vet att en förälder skulle bli väldigt arg och upprörd till exempel, så kanske man 

skulle dra sig för det” 

Det är flera av både förskolepedagogerna och förskolecheferna som vi pratat med som talar 

om att många föräldrar till en början blir väldigt besvikna men att det efter en tid går över och 

att de sedan istället blir mycket gladare när de förstår hur professionellt och bra personalen 

faktiskt arbetat, men förskolechef 2 nämner att det kan bli en uppförsbacke att bygga upp 

föräldrarnas förtroende igen. Det finns även en oro för att hamna i konflikt med föräldrar, 

vilket förskolepedagog 1 uttrycker: 

”Jag kan tänka att det kanske är några pedagoger som känner sig rädda för vad föräldrarna 

ska tänka och tycka, att man tycker att det är jobbigt för man vill inte hamna i konflikt” 



   

28 

 

Förskolechef 1 beskriver situationer då föräldrar varit aggressiva och att det har varit fall då 

de anmält att ett barn far illa och att föräldrarna då har skrivit på en uppsägningslapp samma 

dag som de fått reda på det och sedan gått därifrån utan att komma tillbaka, även förskolechef 

2 berättar att hen vid ett tillfälle har varit ”verkligen, verkligen rädd”. 

Analys: 

För att tolka förskolepersonalen och förskolechefernas utsagor gällande deras upplevelse av 

barn som far illa och relationen till deras föräldrar så jämför vi det teoretiskt med Johansson 

(2007) och Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) definition av handlingsutrymme. Där 

tar de upp att man måste göra avvägningar i sitt yrke för att väga servicen man ger mot de 

regler man använder för kontroll (Johansson, 2007, s. 72). Då personalen på förskolan berättat 

en del om att skilja på sin privata och sin yrkesverksamma roll, där en av 

förskolepedagogerna berättar att hen som privat skulle vara mer omhändertagande om ett barn 

som far illa vilket skulle kunna resultera i att barnet i fråga inte får den hjälp det behöver, 

vilket hen beskriver som att hen tar ett kliv tillbaka för att göra allting på rätt sätt. 

Avvägningen blir för förskolepedagogen när hen måste välja att vara privat och då 

omhändertagande, vilket enligt hen kan förstöra en utredning eller dylikt, eller att vara 

förskolepedagog och följa rutinerna som finns uppsatta för yrkesverksamma kring barn som 

far illa.  

Vi tolkar detta som att ens tillvägagångssätt när det kommer till barn som far illa kan skilja sig 

beroende på om man är personlig eller professionell i sin roll som förskolepedagog. Vi anser 

att man bör vara en del av båda för att det trots allt är människor man har med att göra som 

inte bör bli behandlade som objekt och förskolepedagogers, i rollen som gräsrotsbyråkrater, 

viktigaste del i arbetet är, som tidigare sagt, i förhållandet till sina klienter (Johansson, 2007, 

s. 43). Självklart måste det finnas regler och rutiner att följa för att alla fall ska kunna utföras 

på liknande sätt för arbetar man på olika sätt så kan rättsosäkerhet skapas (Svensson, Johnsson 

& Laanemets, 2008, s. 63-64). Socialtjänstlagen kommer att tas upp i flera av analysdelarna, 

då den är övergripande för hela studien, men i och med att det är en ramlag så kan den 

uppfattas som diffus och därför göra så att gräsrotsbyråkrater, som förskolepedagoger, arbetar 

olika. Detta kopplar vi till våra informanters utsagor om att de blir påverkade av föräldrarna i 

sin egen roll som anmälningsskyldiga, då det finns en rädsla för att hamna i konflikt med 
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föräldrarna. Att ha föräldrarna till barnen som man arbetar med i åtanke, eller att vara rädd för 

sin egen person när man ska anmäla att ett barn far illa är inte i enlighet med lagen som vi 

nämner i inledningen, då det skapar rättsosäkerhet när alla fall inte behandlas lika. Det är 

barnets rätt till utveckling och lärande som ska vara i fokus. Men gräsrotsbyråkraterna är trots 

allt också människor, men de har gjort valet att arbeta med barn vilket medför att de blir 

anmälningsskyldiga, vilket är ett uppdrag de enligt lag måste fullfölja. Det fanns dock en 

tendens hos alla informanter att man skulle försöka prata med föräldrarna själv först innan 

man tog det till en högre instans. 

Detta kan jämföras med den tidigare forskning som tas upp under tema 3 ”upplevelser, 

erfarenhet och känslor”. Feng et al. (2009) har genomfört en studie som tas upp under detta 

tema som visar på att förskolepedagogerna är medvetna om sin plikt att anmäla och de 

riktlinjer som finns men de vill bibehålla en bra relation till barnen som de arbetar med och 

deras föräldrar. De var helt övertygade om att en anmälan skulle skada relationen till 

föräldrarna och att de inte vågade göra en anmälan förrän det var bekräftat att barnet faktiskt 

far illa, då de även var rädda för sin egen del på grund av tidigare erfarenheter av hot och våld 

från föräldrar till barnen som de arbetar med. 

6.2. Det moraliska ansvaret 

Det är tydligt att det bland flera av informanterna finns ett slags moraliskt ansvar, att de 

känner att de oavsett om de är förskolepedagoger eller ej skulle anmäla om de misstänkte att 

ett barn for illa, medans några såg det mer som en absolut plikt. Hänsyn skulle inte tas till 

föräldrarna och vad de tycker och tänker, men det framkommer ju i temat ovan att relationen 

till föräldrarna faktiskt kan komma att påverka ens beslut. 

Av de förskolepedagoger som vi intervjuade var det två som aldrig hade gjort en anmälan 

själva, men de, liksom de andra förskolepedagogerna, berättar att de absolut skulle göra en 

anmälan om de upptäckte att det var ett barn som for illa. Tre av förskolepedagogerna berättar 

att de gör skillnad på omsorgssvikt och misshandel, då det vid misshandel är mer uppenbart 

och självklart att anmäla medan man vid omsorgssvikt kan vara lite osäker och istället väntar 

och ser om det fortgår, för att i sådant fall göra en anmälan. Förskolepedagog 1 berättar 

däremot att hen inte gör någon skillnad, utan alltid ringer och rådfrågar socialtjänsten för att 

därifrån sedan göra en anmälan beroende på vad socialtjänsten rekommenderar och betonar 
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även att det faktiskt är hens skyldighet att anmäla om hon misstänker att ett barn far illa, att 

hen annars skulle svika barnet och att det är hens jobb och hen inte kan ta hänsyn till föräldrar 

som blir besvikna. Detta berättar även förskolepedagog 4 om, att relationen till föräldrarna 

inte får påverka men nämner även att de på hens arbetsplats är lite känsligare gällande vissa 

saker, men att om hen inte hade medhåll från sin chef skulle ringa in en anonym anmälan 

”om chefen säger ”nej, vi kan inte göra en anmälan”, om man nu skulle ha en sådan chef, för 

att de är så bra säger vi, då skulle jag ringa in en anonym anmälan och säga att jag sett det 

här barnet på stan, bara för att lyfta det på något sätt” 

Förskolepedagog 3 däremot ser det verkligen som en plikt och att det är något som man måste 

göra, man har inget val. Hen är dock medveten om att en anmälan ska göras redan vid 

misstanke, trots att hen anser att den gränsen kan vara luddig att avgöra och att just det kan 

vara svårt. Förskolepedagog 2 tar upp att hen är väldigt personlig i sin relation till barnen hen 

har hand om och att det är viktigt att man som den vuxna tar på sig ansvaret att anmäla om det 

är något barn som inte mår bra, trots att det inte är en rolig sak att behöva göra och 

förskolechef 2 uttrycker 

”man har väl lite ambitionen att rädda alla barn!” 

Det som kan göra skillnad i om en anmälan görs eller inte, eller när den görs, kan vara att de 

olika förskolepedagogerna på en förskola har olika personliga gränser för när en anmälan bör 

göras, som förskolepedagog 1 berättar: 

”… det beror ju också på litegrann vilken personlig gräns man har. Några utav oss kanske 

tycker att man ska, typ så fort som ett barn säger något, så ska man direkt diskutera det och 

kanske göra en anmälan medans andra kanske tycker att man kan vänta och se…” 

De flesta informanterna talar dock även om att det känns bra att ha medhåll från sina kollegor 

eller sin chef när det kommer till att göra en anmälan och att det är skönt när anmälan är gjord 

för då ligger det på socialtjänstens bord och ansvaret är överlämnat till dem, vilket yttrar sig i 

detta citat: 

”.. och det är ju också rätt skönt att man kan lämna över ansvaret, det är inte jag, utan det är 

socialtjänsten som säger” 
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En av förskolepedagogerna yttrade sig även om att hen aldrig vill göra en anmälan och 

förskolepedagog 3 säger: 

”jag tror att det finns ett motstånd att göra en anmälan för det känns som en så stor sak men 

så finns det ju ingen val eftersom man har en anmälningsplikt, så man har ju en plikt att 

anmäla och det ska man ju göra” 

Analys: 

Yrkesverksamma i en position som gräsrotsbyråkrat har regler och rutiner att följa, men måste 

ändå ta hänsyn till den de hjälper i sitt arbete (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 16). 

De regler och rutiner som förskolepersonalen har att följa är först och främst socialtjänstlagen 

men också läro- och handlingsplaner, vilka de flesta vi intervjuade uppgav fanns tillgängliga 

på deras arbetsplatser. De flesta var även medvetna om vad socialtjänstlagens del om 

anmälningsplikt innebar, men det fanns även ett övergripande moraliskt ansvar gentemot 

barnen. Trots detta så framkommer det tydligt i våra resultat att skillnad görs gällande 

omsorgssvikt och fysisk misshandel och när förskolepedagogerna anser att en anmälan bör 

göras. Skillnad finns även bland personalen som uppges ha olika gränser och är olika känsliga 

för vad som är vad i frågan om barn som far illa och när man bör göra en anmälan. Som en av 

förskolepedagogerna tar upp så är det tydligt i lagen att anmälan ska göras redan vid blotta 

misstanken av att ett barn far illa, vilket uppenbarligen inte görs. Detta kan kopplas till det 

handlingsutrymme som, framförallt, förskolepedagogerna ges på sina arbetsplatser och vad de 

har för erfarenhet (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 24). Förskolepedagogerna 

arbetar efter målet att verka för sina klienters (barnens) bästa men måste fortfarande följa de 

rutiner som finns på förskolan (Johansson, 2007, s. 72). Detta, tänker vi, kan bli oförenligt i 

vissa skeenden då förskolepersonalen kanske inte alltid anser att barnens bästa är att följa 

rutinerna, att de är rädda för att göra saker värre för barnet om de anmäler, vilket de 

egentligen måste.  

Svaren vi får från våra informanter är motstridiga, då de å ena sidan säger att de absolut skulle 

anmäla om de misstänkte att ett barn for illa medan de å andra sidan säger att de skulle ta det 

med föräldrarna själva först eller att de vill ha medhåll från kollegor eller sin chef. Deras 

moraliska ansvar är närvarande men det blir även tydligt att relationen till föräldrarna och 

rädslan för att hamna i konflikt är avgörande. Sista meningen i resultatdelen menar på att det 
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finns ett motstånd att anmäla för att det känns som en så stor sak, MEN man har inget val i 

och med att det är en plikt och man måste anmäla. Detta svar kopplar vi till det Johansson 

(2007) säger om att man genom strikta regler kan välja att gömma sig bakom reglerna och 

inte personligen behöver ta itu med några moraliska aspekter alls (Johansson, 2007, s. 63), att 

man ser det enbart som en plikt och inte tar det emotionellt alls. Man ska följa lagarna, men i 

och med att det är människor man arbetar med så är det en nödvändighet att använda sig av 

emotioner också för att kunna skapa relationer, och vi tror att man för att kunna upptäcka barn 

som far illa även måste ”tänka med hjärtat”.  

Förskolepedagog 1 som har avsevärt mer erfarenhet än övriga förskolepedagoger påvisar en 

syn som överensstämmer mer med förskolecheferna när det gäller att anmäla, vilket leder oss 

till att erfarenheten spelar roll i om man tvekar att göra en anmälan eller inte. Detta tar 

Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) upp gällande individuella personer och deras 

skapande av handlingsutrymme för sig själva beroende på erfarenhet och upplevelser 

(Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 17). Alltså drar vi kopplingen att man genom mer 

erfarenhet skapar sig själv mer handlingsutrymme i sitt yrke så att man inte tvekar på samma 

sätt om man ska göra en anmälan eller inte som man kan göra om man har mindre erfarenhet. 

Vi tänker att man med mer kunskap förmodligen har varit med om att utföra fler anmälningar 

och då erfarit att det i slutändan är positivt för alla inblandade och då främst de utsatta barnen. 

Ingen av informanterna vill att barn ska fara illa på något sätt, men deras handlingar skiljer sig 

åt beroende på hur de ser på sitt uppfattade handlingsutrymme då man beroende på graden av 

erfarenhet handlade annorlunda. De med mindre erfarenhet tvekade mer om hur man skulle gå 

tillväga vid misstanke om att ett barn for illa och ville ha mer bevis eller stöd i att utföra 

anmälan och ansåg man att det fanns för lite att gå på så diskuterade man hellre med 

föräldrarna än att rapportera till socialtjänsten. 

Då socialtjänstlagen är en ramlag, som i sin breda och oprecisa form kan vara svår att tolka så 

förstår man att olika människor förstår den på olika sätt. Detta kan förklara varför människor 

väljer att anmäla vid olika tillfällen, men också det att vissa är mer personliga i sin relation till 

barnen och föräldrarna vilket också kan påverka hur man går tillväga i en situation där man 

misstänker att ett barn far illa. Begreppet barn som far illa kan bara det betyda olika saker för 

olika människor. 
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Ansvaret som pedagogerna känner är både utifrån den lagstadgade anmälningsskyldigheten 

men också att de som medmänniskor inte vill att barn ska fara illa, vilket gör det till ett 

moraliskt ansvar då det är mer än enbart lagstadgat. Problemet blir ju dock när de utifrån sin 

egen person låter bli att anmäla för att de själva inte vill ta konsekvenserna som kan bli som 

till exempel konflikter eller arga föräldrar, men även att de är rädda för att barnet i fråga kan 

råka ännu mer illa ut.  

Vi anser att denna del av resultatet kan jämföras med tema två, ”samverkan, rutiner och 

kommunikation”, under tidigare forskning, som genom två studier tar upp hur 

anmälningsplikten används inom BVC, förskola och skola och hur samverkan kan se ut med 

föräldrar. Informanterna i dessa undersökningar visar likt våra informanter att de är medvetna 

om vad de har för roll i barnens liv och att de har en skyldighet att anmäla om de misstänker 

att barnen far illa, men problemet ligger i rädslan för att man skadar barnet och dess 

utveckling mer, men även att man förstör relationen till föräldrarna så att det får ytterligare 

konsekvenser. Faktumet att det är svårt att avgöra när ett barn bör anses fara illa tas även upp 

här. 

6.3. Kunskapen om anmälningsplikt och de tillhörande begreppen 

Som citaten nedan kommer att uppmärksamma så fann vi under detta tema att kunskapen 

gällande vissa begrepp som hör anmälningsplikten till var något bristfällig och att både 

förskolepedagogerna själva och förskolecheferna anser att detta ämne borde bli mer behandlat 

under utbildningarna, då de flesta fått lära sig om anmälningsplikten på sin arbetsplats och 

från kollegor. 

När det kommer till just anmälningsplikt och begreppet omsorgssvikt så svarar 

förskolepedagogerna med stor osäkerhet, medan de om begreppet misshandel är säkra på vad 

det gäller. En av de tillfrågades svar gällande vad omsorgssvikt var, var: 

”kanske att man har någon skyldighet att, att det har något med att anmäla att göra kanske. 

Omsorg av barn. Jag bara gissar hejvilt!” 

Förskolecheferna däremot förstår exakt vad som menas med anmälningsplikt och 

omsorgssvikt. Förskolepedagogerna är dock medvetna om att de har en plikt att anmäla om ett 

barn far illa men som märks i andra svar så är de lite osäkra på hur det ska gå till och när det 
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finns tillräckligt med fog för en anmälan och de berättar att de gärna vill ha chefen eller någon 

kollega med sig, för att vara säkra på att de gör rätt, vilket förskolepedagog 4 uttrycker  

”… då skulle jag först alltid börja prata med mina kollegor och se… och är det så att alla 

känner att ”jo men det här känns inte helt okej” då skulle först prata lite såhär extra mycket 

med föräldrarna…” 

Utifrån svaren vi fått från förskolecheferna, som är de som har arbetat inom förskola längst, så 

kan vi dra kopplingen att erfarenhet spelar stor roll när det kommer till anmälningsplikten och 

kunskapen om den, vilket en av förskolecheferna också tar upp. Flera av informanterna anser 

att man borde få mer kunskap om detta område när man går sin utbildning för att de flesta har 

lärt sig mer om detta när de börjat arbeta, vilket förskolepedagog 2 också berättar om: 

”vi hade en föreläsning på VFU:n, väldigt diffus föreläsning tyvärr… sen hur man gör det, 

vad man ska tänka på och så, det har jag fått lära mig av andra kollegor och på jobbet” 

Cheferna berättar också att de tycker detsamma men att de även borde strukturera om 

utbildningen kring det litegrann för att de som utbildar sig ska förstå att det är utifrån barnets 

bästa som detta finns och att man inte ska dra in föräldrarna i det för mycket. 

Förskolepedagog 3 säger detta om anmälningsplikten och misstankar: 

”men om man misstänker, där är ju gränsen mycket mer luddig… när man kommer över en 

viss gräns så är det ju inga problem, då förstår man ju att det här måste vi verkligen göra en 

anmälan på, men innan man passerar den gränsen så kan jag tänka mig att man funderar en 

och två gånger att ”är det här verkligen en tillräckligt grundad misstanke för att gå vidare 

på?” 

Analys: 

För att kunna utföra en anmälan om barn som far illa så tänker vi att man bör ha kunskapen 

om hur det ska gå till väga, för att med säkerhet och utan tvekan kunna göra det. Likt 

resultatdelen ovan så kommer erfarenheten in även här då det framkommer att det främst är 

förskolecheferna, med mest erfarenhet, som känner sig trygga i att göra en anmälan. Det 

framkommer även i intervjuerna att de har mest koll på vad det är som gäller i olika 
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situationer och att de har koll på läroplaner och socialtjänstlagen, vilket inte de flesta av 

förskolepedagogerna kände att de hade då de uppgav att de är lite osäkra på hur det ska gå till.  

En av förskolepedagogerna som vi intervjuade berättade om hur uttrycket ”misstanke” var ett 

luddigt begrepp och det var svårt att veta om man ”hade en tillräckligt grundad misstanke” 

gällande om ett barn far illa. Teoretiskt så kopplar vi detta till vad Svensson, Johnsson och 

Laanemets (2008) säger om att ha en yrkesmässig inställning och att ha skapat sig erfarenhet 

för att på så sätt få det handlingsutrymme som man behöver för att kunna genomföra en 

anmälan (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 24) då det många gånger handlar om att 

kunna göra självständiga bedömningar, även om man kan få problem med att en situation inte 

går ihop med vad riktlinjer och rutiner säger (Johansson, 2007, s. 45). De som arbetar med 

barn, som våra informanter gör, är de enda som kan svara för vad deras klienter behöver 

(Johansson, 2007, s. 45) och de måste göra det med både barnets bästa i fokus, men även vad 

anmälningsplikten säger, vilket kan vara två helt olika saker. Gräsrotsbyråkraterna, som i 

detta fall är förskolepedagogerna och förskolecheferna, ska enligt socialtjänstlagen anmäla vid 

misstanke, det åligger inte dem att kunna bevisa att ett barn far illa utan det arbetet gör 

socialtjänsten efter det att en anmälan om misstanke inkommit. Detta jämför vi med vår 

tidigare forskning under tema ett, ”tröskeln till att anmäla”, som i två studier tar upp att 

anmälningsskyldiga inte anmäler i den utsträckning som de bör. Likt våra resultat så framkom 

det i Kennys (2004) studie att informanterna inte hade tillräckligt med kunskap om hur en 

rapportering av barn som far illa skulle göras. Kenny (2004) tar upp att riktlinjerna för hur 

arbetet kring barn som far illa ska gå till bör standardiseras och struktureras. Och vi tänker likt 

dem och som våra informanter att man borde få mer utbildning kring detta när man utbildar 

sig till att arbeta med barn. Lundéns (2010) studie tar upp hur informanterna hade svårt för att 

peka på specifika beteenden som kunde vara grund till anmälan, men också om det var grund 

nog, vilket även tydliggörs i våra informanters svar i resultatdelen ovan. 

Vår analys av detta blir slutligen att för att man som yrkesverksam med barn ska kunna 

genomföra en anmälan så måste man vara säker på vad det är som gäller, gällande regler, 

lagar och rutiner, då det verkar vara bland annat osäkerheten och okunskapen som stoppar en. 

Det krävs mer utbildning men kunskapen man får genom erfarenhet är också värdefull då man 

uppenbarligen efter ett antal år och ett antal utförda anmälningar känner sig tryggare i sin roll 
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som anmälningsskyldig. Har man mer erfarenhet blir själva anmälan mindre obehaglig och 

man förstår att det är nödvändigt för att skydda barnet i fråga. 

6.4. Anmälningsplikt utifrån förskolan och socialtjänsten 

I vissa av förskolorna som var större organisationer så tar det väldigt lång tid innan det ens 

blir en anmälan för att det är så många steg som ska tas innan det kommer dit och de flesta 

förskolepedagogerna som vi pratat med vill gärna prata med sin chef eller med sina kollegor 

innan de tar ett beslut om att anmäla. Ibland kan det ta lång tid innan det ens kommer upp till 

ytan att en förskolepedagog har erfarit en situation värd att lyfta, vilket kan bli problematiskt 

om det skulle lyftas någon annanstans och förskolan blir kontaktad och ibland kan det vara så 

att socialtjänsten kastar tillbaka bollen till förskolan och ber dem att själva ta hand om vissa 

problem med föräldrar och ha möten. En av informanterna som inte själv har gjort en anmälan 

har fått reda på från sina kollegor att det är omständligt att göra en anmälan och att man inte 

alltid får respons, vilket hen tror kan göra så att man struntar i att göra en anmälan. Alla 

informanter är däremot medvetna om att man kan ringa till socialtjänsten och rådfråga om 

ärenden och de alla har rutiner att följa när det handlar om barn som man misstänker far illa, 

med hjälp av pärmar med handlingsplaner och rutiner i att följa och de flesta nämner att de 

har utbildningar gällande anmälningar och dylikt emellan varven, vissa oftare än andra. 

Förskolepedagog 3 som inte själv har gjort en anmälan, som nämnt ovan, berättar om vad hen 

har hört från sina kollegor gällande att göra en anmälan: 

”ja, att det är omständligt att anmäla. Och ofta från förskolelärare så vill de ha skriftlig 

anmälan, det ska ju gå att göra muntligt också men för det allra mesta så begär dem att man 

ska göra en skriftlig anmälan, och det verkar omständligt” 

Förskolechef 1 tar upp att de kan ha förseningar med ett par veckor, gällande 

förskolepedagoger som inte har tagit upp sina misstankar med annan personal eller chefen: 

”så vi kan ju ha förseningar med ett par veckor och då lyfter vi det att vi måste veta 

omedelbart för det är inte hållbart om polisen ringer till mig och Anonym och vi inte har en 

aning, för det kan ju vara andra som anmält” 
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Hen nämner även att förskolepedagogerna som arbetar inom förskolan kan uppleva att de som 

enskilda personer förstör för familjen, att: 

”man ställer ju hela familjen på pottkanten” 

De flesta vi talat med berättar om att de ofta har samtal med familjen innan de gör en 

anmälan, såvida det inte gäller misshandel eller fysiska övergrepp, för att själva försöka lösa 

det, vilket utmärks av att det är lättare att anmäla 

”när man arbetat intensivt med familjen en längre stund, alltså kring omsorgssvikt… att då 

har man ju haft samtal, man har försökt hjälpa till att ”prova såhär och barn behöver sömn” 

och sådär liksom och så går det till en gräns då man känner att de här föräldrarna mäktar ju 

inte med, det går inte. Alltså inom ramen för vad vi kan vara rådgivande, får vi inte till det då 

gör vi en anmälan” 

Just det här med att det kan ta väldigt lång tid med anmälan inom vissa slags organisationer 

styrker även förskolepedagog 2 genom att säga: 

”på bara några veckor så har barnet diskuterats med biträdande förskolechef som sedan tar 

upp det i arbetsgruppen där förskolechefen ingår och sedan tar det ett tag innan det går 

vidare till anmälan” 

Att det sker i olika steg och att barnet diskuteras med kollegor och chefer innan det blir en 

anmälan berättar förskolepedagog 4 om: 

”jag skulle först alltid prata med mina kollegor… och är det så att alla skulle känna att ”jo 

men det här känns inte helt okej”, då skulle jag först börja prata lite extra mycket med 

föräldrarna för att se ”hur har ni det?”… och bara ”det skulle behövas lite andra kläder, lite 

varmare”… och sker det ingen förändring skulle jag kontakta chefen och så är det väl bara 

att kanske försöka ha ett möte med föräldrarna först. Man ska vara två på mitt jobb och det 

är några sådana här saker som man ska ta upp, och sker det inte då så tänker jag att det är 

väl bara att gå vidare men det är ju kläder och lite sådant liksom, är det något annat så skulle 

jag nog gå raka vägen till att göra en anmälan till socialtjänsten” 
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Analys: 

Om det råkar vara så att man hamnar på en förskola där förskolechefen inte vill besvära sig 

med anmälningar och kontakt med socialtjänsten, vilket en av förskolepedagogerna ger ett 

exempel på, så kan det hända att denne inte vill att förskolepedagogerna utför anmälningar 

utan att ta upp det med förskolechefen först, trots att lagen uttrycker att det är de enskilda 

anställda som är anmälningsskyldiga och inte hela förskolan eller enheten. Detta kan kopplas 

till Svensson, Johnsson och Laanemets (2008) som talar om att enskilda yrkesverksamma 

påverkas i sin yrkesroll av andra krafter (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008, s. 25). 

Denna påverkan kan göra den enskilde osäker i sin yrkesroll och därmed minska den 

enskildes handlingsutrymme. Rent organisatoriskt blir detta problematiskt då en förskolechef 

inte får inskränka på sin personals handlingsutrymme som gällande anmälan faktiskt är 

lagstadgat. 

Fortsätter vi på spåret gällande organisationer så har deras storlek betydelse för hur ärenden 

sköts och hur fort det går, vilket påvisar att en mindre organisation skapar bättre 

förutsättningar för att ge subjektiv hjälp till skillnad från större organisationer där det kan ta 

längre tid och att vissa barn missas och faller utanför ramen (Johansson, 2007, s. 71-72). En 

av våra informanter som arbetar inom en större förskola, alltså en större organisation, berättar 

för oss att det tar flera veckor på hennes arbetsplats innan en anmälan görs, för att det ska tas 

upp i flera olika steg innan det kommer till en anmälan. Johansson (2007) nämner att om man 

har ett större avstånd när det gäller att ta beslut kring hjälp för den enskilde så kommer det att 

ta tid och beslutsgången blir inte effektiv (Johansson, 2007, s. 80). Att ett ärende tar lång tid 

är negativt för den personen som behöver hjälp, då situationen kan hinna förvärras för den 

enskilde och skadan kan bli större än vad den var från början då det uppmärksammades. Detta 

kan leda till att denne i slutändan behöver mer hjälp, vilket är kostsamt både personligen för 

den drabbade och ekonomiskt för organisationer som socialtjänst och förskola. Om man sätter 

in resurser så fort som möjligt så behöver inte skadan bli större än vad den redan var. 

Ovan nämner vi hur vissa barn kan missas och falla utanför ramen, vilket vi väljer att koppla 

till vad ett par av våra informanter sa gällande att socialtjänsten ibland kastar tillbaka bollen 

till dem och vill att de ska ta upp vissa problem själva istället för att socialtjänsten ska ta på 

sig ansvaret. Om inte socialtjänsten anser att ett problem är tillräckligt stort för att ta i, varför 



   

39 

 

ska förskolan då göra det? Om socialtjänsten gör en åtskillnad på hur illa ett barn far, så kan 

generaliseringen och den gråzon som socialtjänstlagen utgör göra så att många barn faller 

mellan stolarna. En av våra informanter som inte själv har gjort en anmälan har dessutom hört 

att det ska vara omständligt att göra en anmälan, vilket i ytterligare ett led kan göra att 

personer inte anmäler. Johansson påvisar att man som organisation skapar sig en kontroll av 

inflödet av ärenden genom att gradera ärenden och därefter bestämma hur starkt krav det finns 

på handläggning, alltså prioriteras vissa fall vilket skapar ett minskat arbetstryck men som kan 

leda till att till exempel barn som far illa, som jämförelsevis kanske inte anses vara lika 

allvarliga, bortfaller (Johansson 2007, s. 71-72). Vilket leder oss till tanken att socialtjänsten 

kontrollerar sitt intag av ärenden dels genom att ge tillbaka ansvaret till förskolan samt genom 

att göra anmälningar svåra att utföra. Om man istället skulle informera mer gällande hur detta 

arbete bör gå till och tydliggöra vad som är föräldrarnas ansvar, förskolans ansvar och 

socialtjänstens ansvar så skulle förhoppningsvis dessa problem minska, vilket vi även tog upp 

lite högre upp, att mer utbildning krävs. 

Detta resultat kopplar vi främst till tema ett, ”tröskeln till att anmäla”, som tar upp att 

anmälningar inte görs i den utsträckning de bör, och genom det som vi tagit upp ovan så kan 

det bero på organisatoriska problem utifrån både förskolan och socialtjänsten. Även en 

koppling kan dras till tema två, ”Samverkan, rutiner och kommunikation”, som tar upp hur 

anmälningsplikten ser ut och används, vilket är relevant för denna del av resultatet då lagen 

om anmälningsplikt inte används som den är ämnad till att göra.  
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7. Avslutande diskussion och slutsatser 

Syftet med vår studie var att undersöka hur förskolepersonal ser på sin anmälningsplikt och 

vilka möjligheter och hinder de ser med att göra orosanmälningar kring barn som misstänks 

fara illa i sin hemmiljö. 

Förskolepersonalens första uppgift är att ta hand om barnen och deras utveckling, vilket både 

tidigare forskning och våra resultat visade på, men även att relationen till föräldrarna spelar in 

då samverkan med dem krävs för att barnen ska utvecklas gynnsamt i sitt liv. 

Det vi kom fram till var att våra informanter ansåg att ett barn inte ska fara illa på något sätt, 

det som dock skiljde sig åt var hur de såg på sitt uppfattade handlingsutrymme. Ju mindre 

erfarenhet de hade som yrkesverksamma med barn desto lättare uppstod en tvekan gällande 

hur man skulle gå tillväga vid misstanke om att ett barn for illa, då flera ville ha bevis eller 

stöd i att göra en anmälan, var det för lite att gå på så tog man hellre en diskussion med 

föräldrarna än att rapportera till socialtjänsten. Vart gränsen gick för de olika informanterna 

när man bör göra en anmälan skiljde sig, detta beror antingen på organisationen eller 

upplevelsen och erfarenheten kring den enskilda förskolepedagogen. Enligt Johansson (2007) 

så finns det två stycken synvinklar på hur man kan arbeta med lagen, en strikt och en flexibel. 

Allt däremellan är en gråzon, vilket gör att handlingsutrymmet blir differentierat beroende på 

vem som använder sig av lagen. Då SoL är en ramlag så kan den tolkas på olika sätt av olika 

människor. Det är svårt att generalisera kring enskilda individer när man ska ta beslut, därför 

är det bra att socialtjänstlagen är en ramlag som man kan anpassa till individen som man 

arbetar med. Nackdelen är dock att den kan tolkas på olika sätt vilket gör att yrkesverksamma 

kan arbeta olika utifrån den. 

Utifrån våra resultat så kan vi sluta oss till att graden erfarenheten man har samlat på sig i sitt 

yrke som förskolepedagog gör skillnad när det handlar om att anmäla. Både våra intervjuer 

och tidigare forskning visar på att erfarenheten kring att anmäla ofta göra upplevelsen mindre 

obehaglig och mera nödvändig för att skydda barnet. Det är lättare att ta ett snabbare beslut att 

göra en orosanmälan om man har varit med om att göra det tidigare. 

Våra informanter visade upp skillnaden mellan misshandel och omsorgssvikt där alla anmäler 

om det handlar om misstanke om misshandel medan när det gällde omsorgssvikt var det 
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svårare att avgöra vad man skulle göra. Det fanns förskolepedagoger som hade problem att 

placera vad omsorgssvikt var. Det fanns också en tendens hos alla att man skulle försöka prata 

med föräldrarna om problemet kring om till exempel deras barn kom till skolan och hade inte 

duschat/borstat tänderna på flera dagar. Även förskolecheferna och en av de mest erfarna 

förskolepedagogerna förklarade situationer när det gjorde skillnader mellan misshandel och 

omsorgssvikt. Alla tre hade gjort orosanmälan när det gällde omsorgssvikt men när kontakt 

med socialtjänsten togs så bollades ärendet tillbaka på förskolan med förklaringen att de 

skulle prata med föräldrarna först. Detta blir för oss problematiskt då anmälningsplikten 

handlar om misstanke men om det görs det en åtskillnad på hur illa barn far kan 

generaliseringen och den gråzon som lagen utgör skapa att många barn faller mellan stolarna. 

Utifrån vår studie så kom vi fram till att personalen inom förskolan är viktiga för barn som far 

illa, då de får en annan anknytningsperson att ty sig till och som kan upptäcka problem i deras 

utveckling. 

Det fanns även en osäkerhet kring hur en anmälan skulle göras och vad det var för något, 

vilket gjorde att vissa av informanterna kunde dra sig ifrån att göra en anmälan, dels då på 

grund av för lite kunskap. Alla våra informanter tar upp att barn som far illa och 

anmälningsskyldigheten borde tas upp mer på utbildningar som rör arbete med barn. 

Något som vi kom att tänka på vid sidan av var att förskolepersonalen valde att ha 

intervjuerna hemma hos sig kan enligt oss tolkas som att de inte ville visa för sina chefer att 

de pratade om anmälningsplikten och förskolans förfaringssätt gällande detta. 

Förskolecheferna ville bli intervjuade på deras kontor på förskolan vilket vi kopplar till att de 

har en högre position inom organisation vilket ger dem ett större handlingsutrymme som inte 

kan ifrågasättas på samma sätt som förskolepedagogernas. 

Vi är medvetna om att vår studie inte kommer fram till något nydanande då våra resultat går 

att jämföra med tidigare studier och forskning, men varken vi eller dem har kommit fram till 

ett slutgiltigt svar kring varför anmälningsplikten inte fungerar fullt ut och detta förklarar vi 

och dem med att det finns allt för många faktorer som spelar in. 
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Vi har urskilt några punkter i vår studie som vi anser viktiga kring anmälningsplikten. 

1. Vår studie uppvisar att utbildningen kring frågor gällande anmälningsplikt och 

omsorgssvikt behöver stärkas enligt våra informanter. 

2. Att vid vissa förskolor kan det ta lång tid mellan misstanke och en faktisk anmälan. Att 

organisationens byråkrati utgör ett problem för att hjälpa barn som far illa. Vi skulle vilja 

föreslå en inskränkning på hur lång tid det får ta mellan misstanke och en anmälan. Detta 

handlar om att barn och deras utveckling är i fara, så tiden måste vara så kort som möjligt. 

3. Det behövs kontinuerlig vidareutbildning på förskolorna då vår studie visar en stor 

okunskap kring vad konceptet omsorgssvikt innebär för förskolepedagoger. 

7.1. Förslag på framtida forskning 

Eftersom anmälningarna var mycket lägre i förskolan än de i skolan så ansåg vi att det var ett 

viktigt område att utforska och forska vidare i. Vi såg sedan själva skillnader mellan större 

förskolor och mindre i hur lång tid det tog för en anmälan att utföras, vilket vi skulle tycka 

vara intressant att ta redo på varför det ser ut så. Eftersom vi inte kunde komma fram till 

varför färre barn anmäls på förskolan än äldre barn så skulle en framtida forskning kunna vara 

att undersöka varför så är fallet, då det finns en poäng med att fånga upp barn som far illa så 

tidigt som möjligt för att detta påverkar deras utveckling ända upp i vuxen ålder. 
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Bilaga, intervjuguide 

Är det ok att vi spelar in intervjun? 

Vad är din yrkestitel? 

Vad har du för utbildning? 

Hur länge har du arbetat? 

Vad är dina huvudsakliga arbetsuppgifter? 

Skulle vi få kontakta dig igen för eventuella följdfrågor? 

Vill du ha möjlighet att läsa uppsatsen när den är examinerad och klar? 

Personligen: 

Vad tänker du på när du hör ordet anmälningsplikt? 

Vad anser du att begreppet omsorgssvikt innebär? 

Vad anser du att begreppet misshandel innebär? 

Anser du att det finns några andra begrepp som omfattas av anmälningsplikten? 

Gällande barnet/föräldrar: 

Har du någon gång misstänkt att ett barn som du arbetar med far illa? 

-       Vad gjorde du då? 

Hur upplever du mötet med barn som du misstänker far illa? 

-       Tankar?/Känslor? 

Skulle du arbeta på ett likadant sätt om det uppstår något i framtiden kring ett annat barn? 

-       Varför - varför inte? 

Upplever du att din kontakt med föräldrarna påverkar det ditt beslut kring barnet? 

-       Varför - varför inte? 

- Vad är det som kan påverka, enligt dig? 
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Utifrån arbetsplatsen: 

Vilket stöd uppfattar du finns angående anmälningsplikten på din arbetsplats? 

Från det du misstänker att ett barn far illa till att du anmäler finns det något som kan förbättra 

eller göra processen lättare för dig som yrkesverksam? 

Informeras alla pedagoger om vad som bör göras vid misstanke om omsorgssvikt/misshandel? 

-       Ingår det i pedagogutbildning eller får man information om detta på förskolan? 

Anser du att du har tillräckligt med information om hur en anmälan ska utföras? 

Skulle anmälan kunna underlättas från förskolans håll? 

Finns det tydliga rutiner att följa vid en anmälan? 

Diskuteras frågor gällande detta i personalgruppen? 

-       Gällande svårigheter eller rädslor? 

Ang. anmälan: 

Har du någonsin behövt göra en anmälan av detta slag? 

-       Hur kändes det att behöva göra en anmälan? 

-    Hur gick det till? 

-       Vad var positivt kontra negativt? 

När känner du, personligen, att en anmälan bör göras? Vart går ”gränsen”? 

Vad är det som kan hindra en från att göra en anmälan trots att oro finns? 

Kan det vara lättare att agera i vissa ärenden än andra? 

- Varför? 

Socialtjänsten: 

Kontakten med socialtjänsten, hur upplevs den? 

Vad finns det för möjligheter för att ringa och rådfråga socialtjänsten gällande dessa frågor? 

Anser du att socialtjänsten gör tillräckligt för att hjälpa er i anmälningsprocessen? 
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-       Vad skulle de mer kunna göra? 

Får man stöd efter det att en anmälan är gjord? 

Får man någon respons från socialtjänsten efter det att en anmälan är gjord? 

 

Vill du själv tillägga något? 


