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Abstract 

 

Title: Notifications of concern in preschool- An interview study on preschool teachers’ 

perspective of notifications of concern 

Author: Anna Sjöström 

  

Previous Research shows a shortage of notifications of concern to social services, 

especially from professionals who work directly with children. In this study, qualitative 

interviews were made on four preschool teachers to see their subjective view of 

vulnerable children, and their duty to report.  

The material obtained was then analyzed based on systems theory, labeling theory and 

the concepts of developmental psychopathology; risk- and protection-factors. The 

results show that the informants felt that the duty of notification was logical and 

important, but they sometimes thought that it was difficult to know the line between 

reporting or not, they found it difficult to see some of the signs of exposure and they 

wanted more education in the area. There were also some lack of collaboration with the 

social services, which they stated could be improved through more information about 

the work of the social services and a closer cooperation. 

  

Keywords: Collaboration, Notification of concern, Preschool, Social services, 

Vulnerable children 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Sammanfattning  

 

Titel: Orosanmälningar i förskolan - En intervjustudie om förskolepersonals perspektiv 

på orosanmälningar 

Författare: Anna Sjöström 

 

Tidigare forskning visar att det råder en stor brist på orosanmälningar till socialtjänsten, 

speciellt från de professionella som arbetar med barn. I den här studien har kvalitativa 

intervjuer utförts med personal inom förskolan, detta för att ta del av deras subjektiva 

bild av utsatta barn och anmälningsplikten. Studien gjordes på fyra förskollärare inom 

förskolan och materialet analyserades sedan med hjälp av systemteori, stämplingsteori 

och utvecklingspsykopatologins begrepp risk- och skyddsfaktorer. Resultatet visade att 

anmälningsplikten sågs som både logisk och viktig för förskollärare även om det var 

svårt att veta vart gränsen gick för när de skulle anmäla. Det var även svårt att se vissa 

tecken på utsatthet och mer utbildning önskades inom området. Studien visar att det 

fanns vissa brister i samverkan med socialtjänsten, vilket skulle kunna förbättras genom 

mer information om socialtjänstens arbete samt ett tätare samarbete.  

 

Nyckelord: Förskola, Orosanmälan, Socialtjänst, Samverkan, Utsatta barn 
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1. INLEDNING  

1.1 En anmälan om oro 

Under socionomutbildningens verksamhetsförlagda utbildning (VFU) ingick en uppgift som 

hette ”etiskt dilemma” vilken vi studenter skulle redovisa i klassen. Det var under den tiden 

en klasskamrat som spenderade sin VFU på socialtjänstens enhet för barn och ungdom. Där 

hade det kommit in ett fall med ett barn som blev utsatt i familjen, vilket hade hunnit bli 

omfattande på grund av att ingen omkring barnet tidigare hade larmat socialtjänsten om 

missförhållandena. Klasskamraten berättade att kollegorna på dennes VFU-plats var av 

uppfattningen att förskola, skola och barnhälsovården ofta drog sig för att göra en 

orosanmälan. Jag tog upp detta på min VFU-plats, även den inom socialtjänsten, och fick då 

svaret av en kollega att ”många professionella (som ej arbetar på socialtjänsten) tror att en 

orosanmälan är en stor grej, men egentligen är det ju bara en anmälan om oro”. Bara ett par 

dagar senare hörde jag ett samtal två förskollärare emellan där det hade skett en allvarlig 

incident med ett barn under dagen, och förskolepedagogen ville anmäla, men hade inte fått tag 

på sin chef. En kollega till förskolepedagogen tyckte inte att det behövde anmälas, och det var 

ju fredag. Slutligen rann det ut i sanden och ingen anmälan gjordes. Detta fick mig att fundera 

på vart i systemet bristen finns, för min uppfattning är att det egentligen är en självklarhet att 

alla de som arbetar med barn vill barnens bästa. 

 

1.2 Problembakgrund om vikten av att anmäla oro 

Enligt lag bör alla som misstänker att ett barn far illa anmäla det till socialnämnden (SoL 

kap.14, §1c). Professionella inom bland annat polis och skola är dessutom skyldiga att göra en 

orosanmälan, även om det så bara finns en misstanke om att ett barn är utsatt (ibid.) Enligt 

Brodin (2008) är det i hemmet som de flesta övergrepp sker och en av de grupper barn som är 

mest utsatta är barn under 6 år. Brottsförebyggande rådet, BRÅ (SOU 2001), påvisar att 

mörkertalet bland utsatta barn är stort. Bland annat pekar man på att endast en av tio som 

utsätts för sexualbrott vågar berätta självmant, och att var fjärde barn som har blivit slaget 

uppger att det inte har någon trygg vuxen i sin närhet (ibid.). 

 

Socialstyrelsen menar att forskning kring skyddsfaktorer hos barn framhåller förskola och 

skola som en av de viktigaste faktorerna (Socialstyrelsen, 2012). Gällande småbarn är 

förskolepersonalen ibland de enda vuxna förskolebarnen har kontakt med utanför familjen. 
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Dessvärre visar forskning att endast hälften av personal inom barnhälsovård, skola och 

förskola orosanmäler när de misstänker att ett barn far illa. De framhåller att orsakerna till 

detta bland annat kan vara att anmälningsorsakerna är svagt definierade i Sverige, bristande 

samverkan förskola och socialtjänst emellan, och de påvisar även att forskningen på området 

är begränsad (ibid.). Den tidigare forskning som finns visar att förskolepersonal känner en 

osäkerhet kring sin anmälningsplikt och riktlinjerna kring den, att de saknar specifik kunskap 

kring utsatta barn samt att de inte upplever samverkan med socialtjänsten som positiv 

(Johansson & Willby, 2015 och Schols, de Ruiter & Öry, 2013). 

 

Att bli utsatt redan som barn kan komma att påverka individen resten av livet. En dålig start 

kan vara början på en negativ utveckling. En riskfaktor beskrivs som en negativ variabel som 

kan komma att påverka en individ ogynnsamt, och ju fler riskfaktorer desto större risk för 

kriminalitet, missbruk och långtgående problematik (Lagerberg & Sundelin, 2013). När ett 

barn far illa påverkas inte endast individen som blir utsatt, utan det påverkar även Sverige och 

välfärdssystemet negativt socioekonomiskt. Nilssons och Wadeskogs (2008) rapport visar på 

samhälleliga ekonomiska vinster och förluster för en marginaliserad individ. I denna rapport 

påvisas det att en insats alltid kan ses som samhällsekonomiskt lönsam. De framhåller också 

vikten av tidiga insatser och menar att ju senare intervention, desto djupare problem och större 

svårigheter att bryta problemen. Detta leder också till att de samhällsekonomiska effekterna 

blir större. Slutligen påvisar Nilsson och Wadeskog (2008) att en gynnsam intervention kring 

ett barn i princip alltid är lönsam, både för individen och för ekonomin. 

 

Tidiga insatser är av vikt för att förhindra en negativ utveckling hos barnet. Förskolepersonal 

har enligt Schols et.al. (2013) en nyckelroll i att upptäcka och anmäla barn som blir utsatta, 

detta då de träffar majoriteten av alla barn i sitt dagliga arbete. Eftersom förskolan ingår i det 

skyddsnät ett barn skall ha i ett fungerande välfärdssystem kan det vara livsavgörande för 

barnet att en anmälan sker. Förhoppningsvis kan denna studie ge ett litet bidrag om varför 

anmälan inte alltid sker, och öka kunskapen om vikten av orosanmälningar, vilken är viktig 

för att kunna hitta lösningar så att orsakerna till uteblivna anmälningar synliggörs. I 

förlängningen kan det öka antalet orosanmälningar i de fall när det är befogat. Detta är 

fördelaktigt för att slippa fråga sig varför ingen anmälde innan det är för sent (Brodin, 2008).  

 

Uppsatsen skrivs inom ämnet socialt arbete. Utsatta barn är ett ständigt aktuellt socialt 

problem både inom forskning och i praktiken och tidigare forskning visar som sagt att bristen 
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på orosanmälningar bland annat grundas i dålig samverkan socialtjänst och förskola emellan 

(Schols.et.al. 2013). Om socialtjänsten har del i att personal inom förskolan drar sig för att 

anmäla anser jag att det är av vikt att uppmärksamma det för att kunna förbättra relationen 

dem emellan, och på sikt förhoppningsvis öka orosanmälningarna. En ökning av 

orosanmälningar till socialtjänsten leder troligen till att insatserna för en utsatt individ kan 

inledas tidigare, vilket är bevisat gynnsamt för individen. Som Nilssons och Wadeskogs 

(2008) rapport visar är tidiga insatser av vikt även för de samhällsekonomiska vinsterna, på så 

sätt att färre insatser inte är lika kostsamt som fler och större instatser. 

 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att undersöka hur personal inom förskolan resonerar kring 

orosanmälningar till socialtjänsten. Följande frågeställningar tjänstgör som underlag för att 

besvara syftet: 

 

1. Hur resonerar personal inom förskolan kring anmälningsplikten? 

2. Hur beskriver personal inom förskolan samverkan med socialtjänsten gällande arbetet 

med orosanmälningar? 

3. Vilka faktorer kan påverka anmälningsbenägenheten? 

 

1.4 Definition av centrala begrepp 

Nedan definieras centrala begrepp som genomgående används i studien: 

 

Anmälningsplikt - Enligt 14 kapitlet i Socialtjänstlagen är yrkesverksamma som arbetar med 

barn skyldiga att anmäla till socialnämnden om de får kännedom om, eller misstänker, att ett 

barn far illa (SOL 14 kap. 1§). 

 

Orosanmälan – En anmälan om oro för ett barn som tas emot av socialnämnden. En akut 

skyddsbedömning görs samma dag, inom 24 timmar, som anmälan kommer till 

socialkontoret. Blanketten gäller bland annat vem som är föremål för oron, vem som är 

vårdnadshavare till denne, samt anledningen till oron. Om du skickar in anmälan som 

privatperson kan du vara anonym men som professionell måste du uppge namn och 

kontaktuppgifter (orosanmälan, 2018). 
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Rutiner kring anmälan - Som anmälningspliktig professionell kan man i teorin samt 

juridiskt sett inte vara anonym när man gör en orosanmälan (Ljusberg i Brodin, 2008). I 

praktiken har detta dock i vissa fall kringgåtts genom att förskolechefen står på alla 

orosanmälningar som görs på förskolan. Detta för att pedagogerna ska slippa hotfull kontakt 

och konflikter med föräldrarna. 

 

Förskolepersonal - I denna studie används förskolepersonal som ett övergripande begrepp 

för alla de som arbetar inom förskolan. Det kan vara både outbildade och utbildade 

barnskötare, förskollärare och pedagoger samt chefer inom förskolan  

 

Riskfaktor - En negativ variabel som kan komma att påverka individen negativt, exempelvis 

personliga egenskaper såsom låg intelligens eller alkoholism, psykiska problem eller 

kriminalitet hos förälder (Lagerberg & Sundelin, 2013). 

 

Skyddsfaktor - En positiv variabel som kan skydda individen mot riskfaktorer, exempelvis 

god hälsa, god omvårdnad eller framgång i skolan (Lagerberg & Sundelin, 2013). 

 

Rådgivningstelefon - I vissa kommuner har antingen stadens socialrådgivning eller barn- och 

ungdomsenheten på socialtjänsten en rådgivningstelefon dit man kan ringa för råd och stöd 

(BUP, 2015). 

 

1.5 Uppsatsens disposition 

Sammanlagt innehåller uppsatsen sju kapitel. I detta inledande första kapitel beskrivs 

uppsatsens problem, dess bakgrund, syfte och frågeställningar, förekommande begrepp samt 

kontext. Nästa kapitel behandlar tidigare forskning. Där beskrivs de teman som utformats 

utifrån tidigare forskning med relevans för syfte och frågeställningar, och slutligen 

sammanfattas tidigare forskning och de kunskapsluckor som uppmärksammats. I kapitel 3 

beskrivs tre teoretiska perspektiv som är relevanta i uppsatsens ämne, vilka är 

stigmatisering/stämpling,, systemteori samt utvecklingspsykopatologi; risk- och 

skyddsfaktorer. Dessa teorier används för att analysera materialet som samlats in genom 

intervjuerna. I kapitel fyra förklaras uppsatsens metod och hur arbetet med uppsatsen har gått 

till, detta för att öka transparensen. Kapitel fem redovisar för de resultat som kommit fram i 
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intervjuerna utifrån informanternas perspektiv, och i kapitel sex analyseras denna empiri 

utifrån de tre tidigare beskrivna teorierna. Slutligen förs en diskussion av vad som 

framkommit under arbetets gång i kapitel sju, först i form av en resultatsammanfattning, 

sedan i en resultatdiskussion kopplat till tidigare forskning, och slutligen förs en kritisk 

metoddiskussion och förslag ges på fortsatt forskning.  
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2. TIDIGARE FORSKNING 

2.1 Kapitlets disposition 

I detta avsnitt redogörs för den tidigare forskning som legat till grund för studien. Kapitlet 

inleds med en beskrivning av forskningens tematisering och hur de teman som beskrivs 

uppkommit. Efter det beskrivs följande teman: Barn som far illa, Skilda uppfattningar när 

anmälningar skall göras samt Samverkan. Slutligen förs en diskussion kring den tidigare 

forskningen, hur den använts i denna studie och eventuella kunskapsluckor i forskningen. 

 

2.2 Beskrivning av forskningens tematisering samt urval av litteratur 

Då det inte gick att finna någon verifierad forskning från de senaste 5-10 åren om 

orosanmälningar just inom förskolan i Sverige, fick sökningarna breddas till områden som 

berörde syfte och frågeställningar överlag. För att hitta artiklar inom ämnet till tidigare 

forskning användes forskningsdatabaserna: Discovery, SocIndex, Google scholar, Swepub och 

Psycinfo. Sökorden som användes var bland annat: Orosanmälan förskola, Orosanmälan, 

Utsatta barn, Samverkan förskola, Samverkan socialtjänst, Oro socialtjänst, Notification of 

concern, Child protection, Social services, Vulnerable children samt Barns rättigheter. 

Utifrån dessa sökord fanns det en hel del artiklar, men det visade sig tidigt i arbetets gång att 

det rådde en brist på orosanmälningar och att det fanns vissa förklaringar till det, så fokus 

fastande på dessa förklaringar. De artiklar som slutligen valdes var utifrån det, samt utifrån de 

ämnen som återkom frekvent och som ansågs relevanta för detta arbete kopplat till syfte och 

frågeställningar.  

 

Det första temat som skapades var utifrån vikten att förklara de bakomliggande orsakerna till 

varför en orosanmälan behöver göras och vilka det gäller; Barn som far illa. Det andra temat 

skapades utifrån syftet och frågeställningen gällande synen på orosanmälningar och 

anmälningsplikten. Det tredje temat skapades utifrån frågeställningarna gällande om 

samverkan med socialtjänsten kan påverka anmälningsbenägenheten.  

 

Då det fanns mer relevanta artiklar på engelska är majoriteten av artiklarna från 

internationella tidskrifter. Statistisk ansågs relevant för att visa hur situationen med barn som 

far illa ser ut i dagsläget, således hämtades den från organisationer och myndigheter utifrån att 

de hade uppdaterade uppgifter. 
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2.3 Barn som far illa 

Begreppet ”barn som far illa” är brett, men berör enligt socialstyrelsen: ”… alla former av 

övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för 

barnets hälsa eller utveckling” (Orosanmälan, 2018, s.1). Det berör både de barn som i 

hemmet råkar ut för problem i förhållande till familjen, utsätts för fysiskt, psykiskt eller 

sexuellt våld och övergrepp, de barn som bevittnar våld samt de barn som utsätts för 

övergrepp, våld eller hot av andra och slutligen de barn som har problem i skolan på grund av 

social problematik (ibid.). Begreppet är således sammanfattande och följande kommer jag 

hålla mig till denna definition, synonymt med begreppet ”utsatta barn”. 

 

Inom alla ovanstående områden som berörs av ”barn som far illa” råder det stora mörkertal, 

och endast ett fåtal anmäls. Studier som gjorts har undersökts genom anonyma elevenkäter 

och anonyma enkäter till föräldrar, alternativt studier på vuxna gällande deras barndom. Dessa 

är dock svårjämförbara då det rör sig om olika åldrar (Rädda barnen, 2012). En studie påvisar 

att det är cirka 15% av alla barn som utsatts för fysiskt våld (Socialstyrelsen, 2012). Denna 

grupp antas synas mer, då fysiska skador är svårare att dölja, än den grupp som utsätts för 

sexuella övergrepp, där mörkertalet är ännu större. Enligt samma undersökning påvisas att 

nästan var tionde barn har bevittnat våld och 1-2% beräknas utsättas för grovt våld med 

tillhyggen (ibid.). Cirka en tiondel av alla barn anses vara utsatta med fara för sin fortsatta 

utveckling (Rädda barnen, 2012).  

 

Det går inte att få ut konkret statistik om hur många orosanmälningar som görs i Sverige. 

Detta på grund av att begreppet är brett samt att det är stor skillnad mellan de olika 

kommunerna i Sverige, bland annat på grund av olika anmälningsrutiner hos olika 

professioner, olikheter mellan kommuners statistiksystem och på grund av att olika 

kommuner definierar begreppet “barn som far illa” olika (Socialstyrelsen, 2012). Således 

finns det inte någon offentlig nationell anmälningsstatistik i Sverige (Rädda barnen, 2012). 

 

År 2001 släppte kommittén mot barnmisshandel en rapport som berörde bristen på 

anmälningar hos skola och barnomsorg (Socialstyrelsen, 2012). Sedan dess har det enligt 

denna undersökning skett en utveckling av rutinerna kring anmälningsplikten. Trots att det 

inte finns någon faktisk statistik påvisar BRÅ att anmälningarna har ökat, och att det är tack 

vare denna rapport (ibid.). Enligt den senaste mätningen var det dock endast 5% av de barn 
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som utsatts som haft kontakt med polis (Unicef, 2018). Rädda barnen (2012) påstår att det 

endast är 11% av de som misstänks vara utsatta, av de barn som innefattas av begreppet barn 

som far illa, som faktiskt anmäls. En annan studie i samma rapport visar dock på att det är 

mellan en fjärdedel och en tredjedel som anmäls till socialtjänsten. De framhåller dock att det 

endast är hälften av fallen som anmäls av anmälningspliktiga professioner (ibid.). 

 

Omfattande forskning visar på vikten av tidiga insatser för en gynnsam utveckling hos barn. 

Denna forskning gäller tidiga insatser i förskolan, men då med huvudsakligt fokus på 

specialpedagogik. Utifrån denna forskning går dock att utläsa att tidiga insatser är avgörande 

för en positiv utveckling för barnen, och bör således gå att applicera även inom andra 

områden av barns utveckling. Enligt Sylva m.fl. (2010, i Nilsson & Wiedel, 2018) 

symboliserar en bra förskola bland annat just användandet av tidiga interventioner, och de 

påvisar även att personalens kompetens är av stor vikt för god kvalitet i förskolan. Enligt 

läroplanen för förskolan, LPFÖ-98, ska arbetslaget ”ge stimulans och särskilt stöd till de barn 

som befinner sig i svårigheter av olika slag” (LPFÖ-98, s.12), detta bland annat för att främja 

barnets utveckling. I dokumentet ”Tidiga insatser för att förhindra framtida utanförskap” går 

att läsa att det både är lyckosamt och socioekonomiskt positivt att i tidig ålder uppmärksamma 

och hjälpa de barn som behöver särskilt stöd (Nilsson & Wiedel, 2018). 

 

2.4 Skilda uppfattningar när anmälningar skall göras 

En engelsk studie har gjort jämförelser mellan fyra olika länder gällande olika professionella i 

människobehandlande organisationer, beträffande deras förmåga att ta beslut kring utsatta 

individer samt att ta passande beslut. Studien visade på att det är stor skillnad i beslutstagande 

mellan studerande, nyexaminerade och de som arbetat ett tag (Devaney, Hayes & Spratt, 

2017). En annan studie, gjord på socialarbetare i USA (Saini, Black, Godbou, & Deljavan, 

2018), visade på att olika professionella definierar olika begrepp på olika sätt. Ett exempel är 

vilka familjer som kategoriseras i ”högkonflikt-familjer” (high-conflict families). Av de 208 

deltagande uppgav 59% att de inte hade någon klar definition av vilka fall som var riktigt 

allvarliga gällande barnomsorgs-tvister. Här fanns däremot ingen definierbar skillnad 

professionella emellan (likt ovanstående studie från England). Vidare var det endast hälften 

som hade en klar uppfattning av vad psykiskt våld innebär, och de upplevde det som 

svårupptäckt och svårbevisat. Dessutom rapporterade nästan hälften av deltagarna att de inte 

hade klara direktiv gällande arbetet med utsatta familjer. 77% tyckte att det allra svåraste i 
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arbetet med högkonflikt-familjer var bristen på utbildning inom detta ämne och 65% uppgav 

att de inte fått någon extra utbildning gällande högkonflikt-familjer. De som hade arbetat ett 

tag uppgav dock att de hade något högre kunskap (ibid.). Även i denna studie beskrevs 

utmaningar med att arbeta med andra professionella, speciellt i de fall där de behövde ta 

ställning mot föräldrar och deras föräldraskap. Däremot var de överlag öppna för att samverka 

med andra, och de uppgav att det hade varit fördelaktigt att få gemensamma utbildningar 

(inter-professional training). Detta för att öka samverkan och för att hjälpa till att öka 

kunskapen om varandras roller och förväntningar. De påpekade även att det hade varit 

fördelaktigt att andra professionella hade mer kunskap om just deras mandat, deras roll och 

vilka begränsningar de har i beslutstagandet (Saini et.al. 2018). 

 

Rädda barnen gjorde 2012 en studie på hur professionella förhåller sig till anmälningsplikten. 

De påvisar att lagen i Sverige ger de professionella mycket tolkningsutrymme, och att 

grunderna till att göra en anmälan inte alltid är självklara. Däremot framhåller de att det enligt 

tidigare studier inte finns någon möjlighet att precisera lagen närmare, utan att lösningen på 

problemet snarare är ökad utbildning, information, konsultation, samverkan samt rutiner 

(Rädda barnen, 2012). 

 

Schols et.al. (2013) rapport visar att professionella inom olika yrken (bl.a. förskolepersonal) 

önskar mer utbildning i att se tecken på när ett barn blir utsatt och de upplevde det som svårt 

att se när ett föräldraskap är ”good enough” eller när de behöver göra en anmälan. 

Sammanfattningsvis visade Schols et.al. (2013) studie att förskolepersonal bland annat 

saknade kommunikationsförmågor och brist på strategier för hur de ska reagera när ett barn är 

utsatt, samt att de önskade klara riktlinjer för när de ska anmäla, någon att rådgöra med när 

det finns en oro för ett barn och att de var rädda för föräldrarnas reaktioner och att 

socialtjänsten inte skulle agera adekvat vid en anmälan som ”rör upp allt” med föräldrarna.  

 

2.5 Samverkan med socialtjänsten 

Schols et.al. (2013) gjorde en studie på bland annat förskollärare där det framkom att de inte 

alltid tyckte att en anmälan var positiv, detta på grund av den ”dåliga” samverkan 

professionella emellan. Det framkom att förskolepersonalen inte ansåg att de som tog emot 

anmälningar handlade adekvat och de litade inte på dem, bland annat med bakgrund i 

byråkrati, vag kommunikation och brist på uppföljning. De upplevde rentav att en anmälan 
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kunde göra situationen värre, inte bara för barnet utan även för dem själva, då föräldrarna ofta 

skyllde på pedagogerna och blev aggressiva gentemot dem. Dessa situationer upplevde de inte 

som positivt. De kände sig inte heller bekväma med att diskutera utsatthet och tecken på 

utsatthet varken med barnet eller med föräldrarna, vilket var någonting som fanns en önskan 

om utbildning i, samt att de önskade klara riktlinjer för när och hur de ska gå tillväga om de 

ser tecken på att ett barn är utsatt. Vidare förklaras att en anmälan och dess konsekvenser är 

mycket beroende på ”vem som svarar i andra änden av telefonen”, vilket kan påverka 

situationen avsevärt och avgöra om utfallet blir positivt eller negativt. Ibland upplevde de 

också att de inte blev tagna på allvar av andra professionella, som exempelvis socialtjänst och 

polis (ibid.). 

 

Majoriteten av pedagogerna uppgav att det var en del av deras jobb att försöka se tecken på att 

ett barn är utsatt, men det var inte lika många som uppgav att det direkt var deras ansvar att 

anmäla detta till socialtjänsten, snarare föredrog de att meddela rektorn eller chefen (Schols 

et.al. 2013). I Sverige kan man juridiskt sett dock inte föra över sin anmälningsplikt på någon 

annan, utan förstahandsuppgifter är av stor vikt (Ljusberg i Brodin, 2008). En regel i Sverige 

är dessutom att föräldrarna har rätt att ta del av uppgifterna, därför är det viktigt att vara så 

konkret och värderingsfri som möjligt, samt att kommunicera med föräldrarna- detta utifrån 

aspekten att det är fördelaktigt att behålla förtroendet. Som anmälningsskyldig professionell 

kan du i teorin inte vara anonym (ibid.).  

 

Danermark (2000, i Aarts & Holm, 2010, s.15) beskriver samverkan som ”medvetna 

målinriktade handlingar som utförs tillsammans med andra i en klart avgränsad grupp 

avseende ett definierat problem och syfte”. Vidare beskrivs tre områden som berör de 

förutsättningar som krävs för en fungerande samverkan: Det första är synsätt, vilket berör att 

alla yrken har olika synsätt, arbetssätt, språk och begrepp. Därför är det viktigt att tidigt 

definiera och klargöra dessa, och att sedan visa respekt för varandras synsätt och att lära sig 

av varandra. Det andra området berör organisation, vilket betonar vikten av att förstå de 

andras organisatoriska strukturer, exempelvis vem som styr vad och vem som tar beslut. 

Slutligen förklaras område nummer 3; Regelverk, som lägger vikt vid att tidigt klargöra vad 

regelverket tillåter för de olika inblandade samt att gå igenom skillnader i varandras regelverk 

(ibid.). Hjortsjö (2006, i Aarts & Holm, 2010) påpekar att en av svårigheterna med samverkan 

är att individer håller hårt på sin egen yrkesprofession istället för att samarbeta mot ett 

gemensamt mål. I denna studie undersöktes vilka faktorer som olika aktörer anser kan bidra 
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till bra samverkan. De kom fram till att följande behövs: Att ha inblick i varandras 

organisation och regelverk, att förstå varandras synsätt, och framförallt att arbeta mot 

gemensamma mål (Aarts & Holm, 2010). Slutligen beskrev de att samarbetet inom just deras 

verksamhet fungerade så bra tack vare att de respekterar varandras yrkeskompetens. De 

påvisar att de olika yrkena kan komplettera varandra, och att det i sin tur leder till att de lär sig 

av varandra samt att synergieffekter skapas där helheten blir ännu bättre tack vare samarbetet 

(ibid.). 

 

Basic (2017) tar upp det faktum att samverkan inom just socialt arbete är en viktig aspekt, 

bland annat för att ge bra resultat. Det påvisas även att det är en förutsättning för framgång. 

Trots detta visar forskning på att det är vanligt med konflikter mellan olika organisationer och 

myndigheter, samt att det finns en strukturell ovilja att samarbeta med andra organisationer 

(ibid.). Basic (2017) konstaterar att bland annat följande kan bidra till en framgångsrik 

samverkan: en ömsesidig respekt parterna emellan, gemensam utbildning, utvecklingsprojekt 

som gynnar alla inblandade, att administrativt, politiskt och ekonomiskt styre samordnas, att 

organisationerna är belagda på samma ställe och att samarbetet inkluderar alla nivåer i 

organisationen som ingår. Det påvisas också att en avgörande faktor är de personliga 

relationerna. Dessa relationer påverkar organisationskulturen som i sin tur påverkar 

samarbetet med andra organisationer. Organisationskultur kan vara svårfångat då det inte är 

en statisk form, utan något som skapas i interaktionen människor emellan. När 

organisationskulturen skapas genom tal, handling och text produceras även deltagarnas moral. 

Vidare skriver Basic om forskare som gjort studier på interorganisatoriskt samarbete, och 

dessa har kommit fram till att en viktig aspekt bland annat är att utöka organisationskulturen 

så att individerna ser sig som en del av gruppen, alternativt företrädare för ett specifikt yrke 

istället för just en separat individ. Grunden för ett framgångsrikt samarbete verkar vara denna 

utformning av organisatoriska samarbets-identiteter. Dessa identiteter utvecklas och 

omformas i vardaglig interaktion. I samverkan mellan olika yrken utvecklas individens egen 

yrkesidentitet, vilket leder till att olika yrkesroller kompletterar varandra (ibid.). 

 

2.6 Sammanfattning av tidigare forskning samt användning av den 

Den tidigare forskningen visar att begreppet barn som far illa är brett vilket gör det 

svåröverskådligt, samt att det råder ett stort mörkertal kring antalet barn som far illa (Rädda 

barnen, 2012). Den visar också på att tidiga insatser är av stor vikt (Nilsson & Wiedel, 2018). 
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Personal inom förskolan har anmälningsplikt, men då utgången av en anmälan inte alltid 

hjälper barnet, i kombination med att det blir en dålig stämning med föräldrarna, gör att de 

inte anmäler trots att de borde (Schols et.al., 2013). Angående varför det finns ett bortfall av 

anmälningar kopplat till barn som far illa visar tidigare forskning att bristen på samverkan är 

en stor del, samt att riktlinjerna kring att anmäla är något diffusa (ibid.). Det råder även brist 

på vidareutbildning och det är skillnad i beslutstagande beroende på längden av 

yrkeserfarenhet (Devaney, Hayes & Spratt, 2017). 

 

Den tidigare forskningen låg till grund för att utforma intervjuguiden (se bilaga 1) på så sätt 

att frågorna relaterade till tidigare forskning för att undersöka ifall informanternas uppfattning 

överensstämde med undersökningar som gjorts tidigare. Den kommer sedan att diskuteras i 

relation till informanternas utsagor. 

 

Den tidigare forskningen användes också som grund för att se om det fanns kunskapsluckor 

inom ämnet, vilket upplevs finnas eftersom det inte gick att hitta ny, verifierad forskning 

inom just bristen på orosanmälningar i förskolan i Sverige. Det finns forskning och statistik på 

att det de facto råder en brist, att det råder ett stort mörkertal kring utsatta barn och det finns 

viss forskning som visar vad bristen på orosanmälningar kan bero på. Dessvärre är den dock 

förlegad alternativt internationell. Således anses det fördelaktigt om det fanns mer forskning 

kring orosanmälningar i förskolan, i Sverige. Detta för att ytterligare tydliggöra vari rutinerna 

brister, för att i sin tur arbeta på åtgärder, vilket i sin tur skulle leda till att fler barn skulle få 

tillgång till tidiga insatser som skulle kunna leda till en positiv utveckling istället för en 

negativ. Sammantaget kan klargöras att förskolan i vissa fall är det enda sociala nätverk ett 

barn har, och därför är det av vikt att personal inom förskolan anmäler om de misstänker att 

ett barn är utsatt. 
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3. TEORETISKA PERSPEKTIV 

3.1 Kapitlets disposition och val av teori 

I detta avsnitt redogörs för de teorier som används för att analysera materialet från 

intervjuerna, vilka är Stigmatisering/stämpling, Systemteori samt Psykopatologi och 

begreppen risk- och skyddsfaktorer, från teorin om utvecklingspsykopatologi. Teorierna är 

valda med utgångspunkt från att de inledningsvis var frekvent återkommande i tidigare 

forskning, samt att de sedan visade sig vara relevanta tolkningsperspektiv för att kunna 

besvara studiens syfte och frågeställningar. I slutet av kapitlet redovisas för teoriernas 

användning i uppsatsen kopplat till syfte och frågeställningar. 

 

3.2 Stigmatisering/Stämpling 

Erving Goffman har skapat teorin om stigmatisering, vilken beskriver konstruktionen av 

avvikande individer. Konkret avhandlar teorin att normer konstrueras av människorna som 

lever i ett visst samhälle, och att dessa normer styr vad som är ”normalt” eller inte. De 

människor som inte lever upp till nivån av ”normal” kan stämplas som avvikare. Det kan 

också leda till att den stämplade individen internaliserar denna stämpling och på så sätt 

införlivar förväntningarna på sig (Goffman, 2014). Liknande stämplingar kan även handla om 

andra förväntningar en individ har på sig, och i sin tur införlivar.  

  

Stigma återkommer även inom begreppet social exkludering, där det förklaras som att bli 

tillskriven ett stigma medför att en person avviker från det som anses normalt i samhället. 

Detta kan bland annat komma att påverka den stigmatiserade personens sociala deltagande 

vilket kan leda till social exkludering (Petersson & Davidsson, 2016). Scheff (i Petersson & 

Davidsson, 2016) påvisar att normerna i ett samhälle blir en naturlig del av individerna, vilket 

gör att andra människors avvikande från normer väcker skam hos oss själva när vi utsätts för 

att någon utomstående bryter mot normer. Denna process förklaras som att “individers 

internaliserade samhälleliga normsystem hotas och kränks” (Petersson & Davidsson 2016, 

s.43). Vidare förklaras att denna kategorisering av normal eller avvikande tenderar att vara 

svart eller vit utan något mellanting eller vidare fördjupad förståelse. Det skapas naturligt en 

rangordning dessa grupper emellan, vilket gör att vissa grupper räknas som sämre än andra. 

På så sätt skapas ett “vi och dom” som egentligen inte utgår från en opartisk beskrivning, utan 

endast från en dömande tolkning (ibid.).  
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Social exkludering finns både i en svag version och i en stark version. Den svaga versionen 

lägger fokus på att hjälpa individen genom att förändra individens påstådda svagheter medan 

den starka versionen lägger fokus på samhälleliga strukturer, och att lösningen på problemet 

inte är individens ansvar utan samhällets (Petersson & Davidsson, 2016). Begreppet social 

exkludering kan dock tolkas som synonymt med utanförskap, och dessa 

exkluderingsprocesser är enligt Petersson och Davidsson (2016) inte absoluta eller 

permanenta, utan skapas av oss människor i sociala konstruktioner. Därmed innebär en 

stämpling som avvikare, eller utanför, att den skapats av oss människor och således kan 

stämplingen likväl avlägsnas av oss människor (ibid.). 

  

3.3 Systemteori 

Enligt Payne (2008) bildades systemteori som en reaktion mot den psykodynamiska teorin 

som endast fokuserade på individen. Systemteorin fokuserade på helheten och det sociala, och 

har haft stor betydelse i arbetet med familjer (ibid.). Bernler och Johnsson (2001) förklarar det 

som att vi alla är delar av olika system, exempelvis skolklassen, familjen, arbetslaget och 

vänkretsen. Alla dessa system innefattar en ömsesidig påverkan medlemmar emellan, och 

systemen påverkar i sin tur varandra. Det finns alltid en slags relation mellan individerna i ett 

system, vilken kan vara både utifrån position eller utifrån samspel och rörelse, vilken kallas 

dynamisk (ibid.). Payne (2008) lägger vikt vid att arbeta tillsammans med andra samt 

gemensamt arbete, och visar på hur samarbetet med individens olika nätverk direkt eller 

indirekt kan öka inflytandet på klienten. Pincus och Minahan (1973, i Payne, 2008) urskiljer 

tre olika hjälpsystem som påverkar individen, det första kallas informella eller naturliga 

system, och innefattar exempelvis vänner och familj. Det andra kallas formella system vilka 

berör kommunala myndigheter, samt slutligen sociala eller samhälleliga system som består av 

exempelvis skolan. Dessa system behöver samverka för att uppnå goda resultat för individen 

(ibid.). 

 

Kopplingen till det sociala arbetet är att en individ måste ses i sitt sociala system, i sin 

komplexa kontext (Payne, 2008). Enligt Michailakis och Schrimer (2017) är det av vikt för 

socialarbetare att ha kunskap om systemteori då deras yrke handlar om att ingripa, ge stöd och 

leda sina klienter. Vidare förklaras att ingripanden för individen oftast sker som en del av ett 

system (ibid.). Då alla delar i en individs liv påverkar varandra är det i många fall viktigt att 
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dessa system samarbetar för att se helheten. Ett litet barn har svårt att se denna koppling, 

dessutom finns det inga verktyg för denne att nyttja systemen, vilket leder till att det är de 

professionella i anknytning till barnen som måste samarbeta för att se helheten. Barn går i 

förskolan i åldern 1-7 år. I denna ålder är det vanligt att de enda man har kontakt med är 

förskola, hem och till viss del sjukvård. Sjukvården är dock ofta frivillig. Om barnet utsätts 

för risk i hemmet finns det en stor risk att familjen tar avstånd från vänner och familj och att 

de enda övriga barnet träffar är pedagogerna på förskolan (Cederberg, 2014). Om de i hemmet 

inte kommer att göra en orosanmälan (av förklarliga skäl) så ligger resterande ansvar således 

på förskolan.  

 

Enligt Lagerberg och Sundelin (2013) måste interventioner ske över flera system för att uppnå 

goda effekter. Interventionerna behöver således involvera både familjen, skolan samt övriga 

närmiljöer. De framhåller även vikten av samverkan över gränserna, de professionella 

emellan. En viktig aspekt enligt dem är att göra interventionen så tidigt man kan, för att få så 

god effekt som möjligt (ibid.). 

 

3.4 Utvecklingspsykopatologi; Risk- och skyddsfaktorer 

Begreppen risk- och skyddsfaktorer är begrepp som härrör från teorin om 

utvecklingspsykopatologi (Andersson, 2008). Utvecklingspsykopatologi handlar om att 

försöka förstå utveckling under negativa omständigheter i samband med exempelvis 

individens förutsättningar. Teorin har rötter i utvecklingsteorier, vilka lägger fokus på den 

kraftfulla relationen mellan individ och omgivning. Fokus i utvecklingspsykopatologi ligger 

just på motgångar och hur individen handskas med dessa, vilket kallas resilience (ibid.).  

 

En riskfaktor beskrivs som en negativ variabel som kan komma att påverka en individ 

ogynnsamt, medan en skyddsfaktor är en positiv variabel som kan påverka individen positivt. 

Vissa faktorer kan vara både positiva och negativa, beroende på tid i livet och kontext 

(Lagerberg & Sundelin, 2013). Exempel på riskfaktorer kan vara allt från disharmoni mellan 

föräldrarna, att få syskon inom två år eller låg nivå av intelligens - till försummelse, allvarliga 

konflikter i relationer, separation från vårdare eller missbruk samt alkoholism, psykiska 

problem eller kriminalitet hos förälder. Brist på skyddande nätverk är även det en avgörande 

riskfaktor. Barn till kriminella föräldrar löper högre risk att själva bli kriminella, och flertalet 

studier som gjorts påvisar att barn från familjer med multiproblematik löper större risk att 
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själva utveckla avvikande beteende, det vill säga exempelvis kriminalitet eller missbruk. 

Samma studier framhåller dock att enskilda riskfaktorer inte behöver garantera en negativ 

utgång, utan skyddsfaktorerna kan dominera och skapa en bra framtid även för utsatta barn 

(ibid.). 

  

Lagerberg och Sundelin (2013) menar att skyddsfaktorer minskar risken för en negativ 

konsekvens då en individ utsätts för en risk. Dessa kan bland annat handla om personliga 

egenskaper såsom nyfikenhet och humor, alternativt framgång i skolan, god hälsa och god 

omvårdnad hemifrån samt hög social grupp, ett stort socialt nätverk eller tillgång till 

intresserade vuxna. Risk- och skyddsfaktorer kan hjälpa professionella att förutse utgången 

för ett barn, beroende på dess omgivning. Hur var och en reagerar på olika situationer är dock 

högst individuellt och beror bland annat på motståndskraft, sårbarhet och risk (ibid.). 

Lagerberg och Sundelin menar vidare att motståndskraft inte enbart skapas genom en god 

uppväxt och positiva upplevelser, utan att det även kan vara en god effekt av negativa 

påfrestningar. Klefbeck och Ogden (1995) anser att riskutsatta barn blir lidande av riskerna 

endast om de inte har verktyg att bemästra påfrestningarna. Som professionell kan det vara 

fördelaktigt att ha vetskap om risk- och skyddsfaktorer då många riskfaktorer har en påverkan 

på individen och kan bidra till en patologisk utveckling. Om exempelvis personal inom 

förskolan har kunskap om riskfaktorer kan det vara lättare för dem att se tidiga tecken på 

utsatthet och vidare uppmärksamma dem. 

 

3.5 Teoriernas användbarhet i uppsatsen 

Stigmatisering/stämpling förklaras utifrån att den familj som blir orosanmäld riskerar att 

hamna mer i utanförskap på grund av att de internaliserar rollen som avvikare, detta är också 

utifrån att pedagogerna tänker att de stämplar en familj genom att göra en anmälan. Det 

kopplas således samman med frågeställning 1, med syn på orosanmälningar och 

anmälningsplikten. Systemteori förklaras med utgångspunkten att alla system kring ett barn 

måste samverka för att få till bästa möjliga förändring och kopplas således samman med 

frågeställning 2, som berör samverkan med socialtjänsten. Slutligen beskrivs 

utvecklingspsykopatologi och dess perspektiv på risk- och skyddsfaktorer, både utifrån 

aspekten att det är av stor vikt att personalen inom förskolan uppmärksammar riskfaktorer i 

ett tidigt stadie, samt att förskolan (och socialtjänst) för småbarn är en av de viktigaste 

skyddsfaktorerna. Detta kopplas till frågeställning 3, gällande faktorer som kan påverka 
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anmälningsbenägenheten. Teorierna kommer att användas för att analysera materialet från 

intervjuerna i resultatdelen.  
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4. METOD 

4.1 Kapitlets disposition  

I detta avsnitt beskrivs hur arbetet med uppsatsen har gått till för att uppnå studiens syfte och 

frågeställningar. Vald forskningsdesign presenteras, och vidare tas tillvägagångssätt, 

uppsatsens trovärdighet, etiska ställningstaganden samt förförståelse upp i kapitlet. Detta för 

att forskningsprocessen ska vara transparent så att läsaren kan granska rapporten källkritiskt, 

med förhoppningen att öka trovärdigheten.  

 

4.2 Forskningsdesign 

Då syftet med denna studie var att undersöka förskolepersonalens subjektiva uppfattningar 

valdes att göra en kvalitativ intervjustudie med semistrukturerade frågor (jfr. Backman, 2008). 

Detta ansågs fördelaktigt då intervjuerna byggde på ämnen som är intressanta utifrån syfte 

och frågeställningar, men frågorna var öppna så att informanterna fick presentera sitt 

perspektiv samt fokusera på de ämnen som de ansåg var av vikt. Vidare fanns en önskan att 

utgå från en fenomenologisk ansats, detta för att fokusera på orosanmälningar som ett socialt 

fenomen och med utgångspunkt från förskolepersonalens egna perspektiv (Kvale & 

Brinkmann, 2009). Kvale och Brinkmann (2009) beskriver tolv olika aspekter ur ett 

fenomenologiskt perspektiv på en kvalitativ intervju. Alla aspekter är inte relevanta i denna 

uppsats, utan fokus har legat på följande tre: Den första kallas Livsvärld, där det framhålls att 

kvalitativa intervjuer har en särskild möjlighet att nå och skildra vardagslivet för 

informanterna. Fokus på livsvärld passade in i denna studie då det fanns en önskan om att ta 

del av informanternas vardagsliv och upplevelse. Vidare beskrivs den aspekt som kallas Det 

kvalitativa, vilket förklarar att syftet är att tilldela nyanserade skildringar av diverse 

kvalitativa aspekter av informanternas livsvärld med ord istället för med siffror. Slutligen har 

fokus legat på den aspekt som kallas Medveten naivitet, där det är av stor vikt att forskaren 

visar öppenhet gentemot oplanerade och nya fenomen. Intervjuaren skall vara öppen för ny 

information och inte hålla fast vid ämnen som informanterna inte lägger vikt vid. Intervjuaren 

skall också vara kritiskt medveten om sina egna antaganden. Fokus har därför genomgående 

legat på att vara medveten och att följa informanternas riktning, specifikt med tanke på att 

informanterna lade vikt vid ämnen som inte fanns med i intervjuguiden från första början. 

Dessa tre aspekter har fungerat som riktlinjer rapporten igenom, särskilt vid själva 

intervjuerna där målet fanns att vara öppensinnad och följsam, samt vid analysen av 

materialet där fokus har legat på att skildra informanternas subjektiva livsvärld med ord. 
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4.3 Tillvägagångssätt 

4.3.1 Urval av intervjupersoner 

Urvalet av intervjupersoner gjordes genom bekanta och bekantas bekanta, där kontakt togs via 

mail eller sms och där ett informationsbrev bifogades, som förklarade syftet med studien (se 

bilaga 2). Till viss del gjordes urvalet genom ett så kallat snöbollsurval (jfr. Ahrne & 

Svensson, 2015) då jag fick kontakt med ett par informanter genom andra informanter. Från 

början fanns det en tanke om att endast intervjua de som gjort orosanmälningar, men då en 

önskan med arbetet var att finna orsaker till varför orosanmälningar inte görs när det behövs, 

fann jag ett syfte med att välja intervjupersoner mer slumpmässigt gällande den aspekten. Jag 

ansåg det fördelaktigt att välja förskolepersonal som har arbetat ett tag, dvs. tillräckligt länge 

för att hinna arbeta med ”utsatta barn”. Jag uppskattade antalet år till minst tio. Samtliga 

informanter i denna studie är utbildade förskollärare.  

 

4.3.2 Beskrivning av undersökningens genomförande 

Jag intervjuade fyra personer med lång erfarenhet inom förskola. Två av informanterna 

intervjuades personligen och två intervjuades via telefon, då personliga förhinder och tidsbrist 

stoppade en fysisk träff. Samtliga intervjuer spelades in, detta med informanternas samtycke 

och med hjälp av en mobiltelefon. Informanterna har anonymiserats och könsneutraliserats för 

att minimera riskerna till igenkänning. 

 

Under intervjuerna styrde informanterna svaren så att intervjuerna slutligen ledde in på sådan 

information som jag hade begränsade förkunskaper om, och heller inte hade tänkt på i förväg. 

Det var information som de intervjuade förskollärarna själva tyckte var relevant och av den 

anledningen lyfte fram under intervjuerna. På så vis kompletterades empirisk data med 

ytterligare intressanta infallsvinklar och med fördjupad information. 

4.3.3 Bearbetning och analysverktyg 

Fenomenologin framhåller att individen gör egna tolkningar med grund i sin förförståelse, 

men enligt Merleau-Ponty (1999, s. 42 i Kvale & Brinkmann, 2009) är det viktiga att 

”beskriva det givna så exakt och fullständigt som möjligt, att beskriva snarare än att förklara 

eller analysera”. Reduktion inom fenomenologin innebär att man ska försöka undvika att vara 

dömande. Det är av vikt att försöka bortse från förförståelsen av fenomenet för att framställa 

en objektiv skildring (Kvale & Brinkmann, 2009). Med den informationen som utgångspunkt 
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valdes att kategorisera materialet från intervjuerna på ett systematiskt sätt. Till att börja med 

transkriberades intervjuerna ordagrant. Detta resulterade i ett omfattande material. Hjälp togs 

av Rennstams & Wästerfors (i Ahrne & Svensson, 2015, kap.15) tips om hur man kan 

analysera kvalitativt material, och utifrån det lästes materialet upprepade gånger. Efter det 

användes en slags kodning där relevanta uttalanden kopplat till syfte och frågeställningar 

markerades. Därifrån användes Kvale & Brinkmanns (2009) version av meningskoncentrering 

utifrån den fenomenologiska filosofin. Utifrån det definierades ”meningsenheterna” i 

materialet, varpå dominerande teman urskildes, och uttalandena ifrån informanterna 

tematiserades ur deras perspektiv (ibid.). Materialet delades sedan in under de tre 

frågeställningarna, och sorterades sedan in under underrubriker. För exempel på 

kodningstabell, se bilaga tre. 

 

De rubriker som skapades gjorde alltså det utifrån de teman som var mest frekvent 

förekommande kopplade till syfte och frågeställningar. Det visade sig att förförståelsen hade 

påverkat valet av intervjufrågor, där informanterna inte lade vikt vid vissa teman, men desto 

större vikt vid andra teman. Det som framställs under resultatdelen är således de teman som 

var mest frekvent förekommande i intervjuerna med informanterna. Detta utifrån Rennstams 

och Wästerfors (2015) påpekande att om författaren själv väljer vad den tycker är intressant, 

finns en risk att materialet framställs missvisande. Förhoppningen är att en så korrekt bild som 

möjligt av materialet och informanternas egen bild presenteras. Resultatet av kodningen 

redovisas i resultatdelen där empirin således är indelad efter att den svarar på 

frågeställningarna. Temana är inte likvärdiga i omfattning utan har endast tematiserats på det 

sätt som informanterna uppgav informationen.  

 

4.4 Uppsatsens trovärdighet 

4.4.1 Reliabilitet, generaliserbarhet och validitet 

Reliabiliteten handlar om ifall studien kommer ha samma utfall om den görs av andra forskare 

under en annan tidpunkt (Kvale & Brinkmann, 2009). Detta kan inte säkerställas, bland annat 

eftersom det i denna studie inte uppnåddes en mättnad. Mättnad i en forskningsstudie innebär 

att man undersöker någonting på så pass många människor att man ser ett samband, vilket inte 

har gjorts i denna studie (jfr. Ahrne & Svensson, 2015). Däremot kan det anses fördelaktigt att 

informanterna har lång och varierande erfarenhet samt mycket utbildning och kunskap. 
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Tanken med det är att informanterna har god insyn i ämnet vilket kan anses styrka 

trovärdigheten.  

Generaliserbarhet innebär att kunna generalisera en undersökning på en större population. 

Bristen på generaliserbarhet är enligt kritiker den kvalitativa forskningens nackdel (Ahrne & 

Svensson, 2015), då det bland annat är svårt att bedöma sannolikheten för att generaliseringen 

är korrekt. Detta kan vara en nackdel i denna studie, bland annat för att informanterna gav 

varierade svar, samt att dessa svar till viss del skildes ifrån tidigare forskning. Det skapade en 

ifrågasättning av resultaten, men slutligen delgavs endast det informanterna uppgett. 

Ytterligare en negativ faktor var att det inte fanns någon ny forskning inom detta område, 

därav blev det svårt att jämföra om resultatet i denna studie stämde överens med liknande nya 

studier.  

 

Generaliserbarhet är dock inte helt ovidkommande i kvalitativa studier, man måste bara vara 

mer försiktig i sin bedömning av vad som går att generalisera (Ahrne & Svensson, 2015). Det 

går att applicera på denna studie genom att försiktigt bedöma det som faktiskt framkom som 

informanterna hade gemensamt, samt framkom i tidigare forskning, vilket kommer att 

analyseras i kapitel 7.2. Resultatet kan också stärkas genom teoretisk generaliserbarhet, vilket 

har eftersträvats genom att analysera informanternas utsagor med teoretiska förhållningssätt 

och begrepp. På så sätt går resultatet att generalisera till teoretiska ramverk (ibid.).  

 

Validitet är enligt Kvale och Brinkmann (2009) inom samhällsvetenskapen gällande om en 

studie mäter det den är ämnad att mäta. Detta försökte uppnås genom att resultaten hela tiden 

kontrollerades, ifrågasattes och tolkades teoretiskt (ibid.). Syfte och frågeställningar har hela 

tiden varit utgångspunkten, men när ny information har uppkommit under arbetets gång har 

syfte och frågeställningar anpassats efter den nya informationen.  

 

4.5 Forskningsetiska ställningstaganden 

I informationsbrevet som skickades ut klargjordes de forskningsetiska principer som måste 

beaktas vid en intervjustudie, vilka är: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2017). Informationskravet 

innebär att informanterna informerades om studiens syfte, vilket lades stor vikt vid på grund 

av att jag inte ville att de skulle inse först efter dem deltagit att forskning visar på en brist på 

orosanmälningar. Således ville jag inte att de skulle känna sig ”anklagade”, eller att det fanns 
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förutfattade meningar om bristen på orosanmälningar, utan att informanterna helt sonika 

skulle kunna få ge sin egen version av ämnet. Detta ledde in på nästa princip, 

samtyckeskravet, där informanterna fick vetskap om att deras medverkan är frivillig och att de 

har rätt att avbryta när de vill utan vidare förklaring. Konfidentialitetskravet berör sekretess. 

Inledande informerades om att de skulle komma att anonymiseras och könsneutraliseras i 

rapporten, detta för att minimera igenkänning. Vidare informerades om att alla uppgifter de 

uppger kommer att behandlas med största försiktighet, och att allt material kommer att 

behandlas konfidentiellt. Slutligen informerades om nyttjandekravet som innebär att 

informationen de uppger endast kommer att användas i denna rapport. De fick även 

information om hur de skulle kunna få ta del av rapporten, samt att de kunde kontakta mig när 

de ville om de hade några frågor eller funderingar.  

 

För att stärka ett seriöst intryck samt informanternas trygghet fick alla skriva på en 

samtyckesblankett innan intervjuerna skedde (se bilaga 4). Samtyckesblanketten berörde de 

forskningsetiska principerna. Blanketten berördes muntligt för att informanterna inte skulle 

behöva säga sina namn i inspelningen, detta utifrån dataskyddsförordningen GDPR vilken 

berör sekretess vid insamlande av personuppgifter. Samtliga personliga uppgifter berördes 

muntligen utanför inspelningen för att minimera risken för att utomstående skulle få tillgång 

till uppgifterna. I transkriberingarna raderades uppgifter som var av personlig karaktär, för att 

inte samla in personuppgifter, och hela inspelningarna raderades så fort de hade transkriberats 

klart. 

 

4.6 Betydelse av förförståelse 

Jag var medveten om att jag utifrån tidigare personliga erfarenheter samt efter 

sammanställningen av den tidigare forskningen, till viss del hade vissa förutfattade meningar 

inom ämnet. En av dem var tanken att personal inom förskolan inte anmäler trots att de borde. 

Därför lades mycket fokus inför intervjuerna på att ha ett öppet sinne och inte vara partisk, då 

det är av stor vikt att inte agera dömande eller fördomsfullt (Kvale & Brinkmann, 2009). 

Exempelvis utformades intervjuguiden med öppna frågor så att informanterna skulle kunna 

svara obegränsat, och stor vikt låg på att ställa öppna följdfrågor utan en dömande ton. Jag var 

dock medveten om att jag inte skulle kunna vara helt objektiv, men gjorde mitt bästa för att 

vara saklig och ha en vetenskaplig hållning (jfr. Kvale & Brinkmann, 2009). 
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5. EMPIRISK REDOVISNING  

5.1 Kapitlets disposition och presentation av innehåll 

I följande kapitel presenteras resultatet av empirin från intervjuerna. Presentationen börjar 

med en introduktion av informanterna, Vidare har materialet delats in i rubriker och 

underrubriker utifrån syfte och frågeställningar. Frågeställning 1 lyder: Hur resonerar 

personal inom förskolan kring anmälningsplikten? Utifrån det skapades ur empirin rubriken 

Syn på anmälningsplikten, samt diverse ämnen inom det området. Frågeställning 2 lyder: Hur 

beskriver personal inom förskolan samverkan med socialtjänsten gällande arbetet med 

orosanmälningar? Utifrån det skapades rubriken Samverkan med socialtjänsten. Slutligen 

lyder frågeställning 3: Vilka faktorer kan påverka anmälningsbenägenheten? Och utifrån det 

skapades rubriken Faktorer som kan påverka anmälningsbenägenheten.  

 

Eftersom att det har funnits en strävan i studien att uppnå de forskningsetiska principerna har 

informanterna anonymiserats och könsneutraliserats, detta för att minimera igenkänning. Vid 

känslig information eller känsliga citat har det inte angetts vilken av informanterna som uttalat 

sig, detta för att ytterligare säkerställa informanternas anonymitet. Numreringen på 

informanterna har satts slumpmässigt utan inbördes ordning, och för att ytterligare uppnå 

konfidentialitetskravet har informanterna inte presenterats en och en.  

 

5.2 Presentation av informanterna 

Samtliga fyra informanter är utbildade förskolelärare. Informant 2 arbetar i dagsläget som 

förskolechef och informant 4 har arbetat som biträdande förskolechef. Informant 1 och 3 

arbetar som förskollärare i barngrupp. Det har i resultatredovisningen inte gjorts någon 

uppdelning utifrån position på arbetsplatsen, utan den skillnaden som framkom i intervjuerna 

kommer att presenteras löpande i texten, under de områden det de facto framkom att det var 

skillnad på att vara chef eller att arbeta i barngrupp. Samtliga informanter har gedigen 

erfarenhet av att jobba med barn på olika sätt, som minst cirka 15 år och som mest cirka 40 år. 

Två av informanterna jobbar i områden med hög socioekonomisk status och två av 

informanterna jobbar/har jobbat i områden med låg socioekonomisk status.  
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5.3 Syn på anmälningsplikten 

Informanterna uppgav att de ansåg att anmälningsplikten var ”logisk”, ”naturlig” och 

någonting som var en självklarhet för barnens bästa. Däremot fanns en upplevelse att alla 

kollegor kanske inte hade samma uppfattning, vilket informant tre förklarar följande: 

 

Asså det är ju inte så enkelt att man bara kan gå på nåt slags sunt förnuft och hoppas på 

att alla liksom som jobbar inom skolväsendet förstår när man bör anmäla, så jag förstår 

att det finns en anmälningsplikt 

 

En nackdel kring anmälningsplikten var dock oklarheterna kring den. Som det går att läsa om 

ovan tyckte samtliga informanter att anmälningsplikten är självklar, däremot uppgavs det 

bland annat att det kunde vara svårt att tolka och se konkret när man behöver anmäla, en av 

anledningarna var på grund av förkunskaperna man har med barnen: 

 

Jaa om det är nån som brukar hitta på lite saker, så kan den säga ”min pappa slår mig”, 

alltså förstår du? jag vet inte, ibland kan det kännas som att det blir lite överdrivet, men 

samtidigt ser jag inget mellanting som skulle fungera heller … -informant 3. 

 

Det fanns också oklarheter gällande vissa rutiner kring anmälan, bland annat om 

förskolepedagoger hade möjlighet att göra det anonymt, eller vad som egentligen gäller kring 

socialtjänstens ”rådgivningstelefon”. Följande citat förklarar informantens osäkerhet kring att 

göra en anmälan om pedagogen inte får vara anonym: ”Det kan ju kanske leda till att en del 

drar sig för att anmäla, om man vet att man måste konfronteras med föräldrarna” -informant 1. 

 

5.3.1 Rutiner kring anmälan 

En sak som dock samtliga informanter uppgav var vikten av att tala med föräldrarna först, så 

länge det inte var något akut (så allvarligt att det krävdes en polisanmälan). Samtliga uppgav 

att rutinerna kring anmälan var att pedagogerna först talade med chefen och att chefen gav 

tips och råd om hur de skulle gå tillväga. Om chefen upplevde att det fanns ett problem så 

bokade de in ett möte med föräldrarna för att tala om problemet som pedagogerna upplevde, 

och ett par av informanterna uppgav att dessa möten ofta var tillräckliga, dvs att föräldrarna 

efter sådana möten ofta ”skärper till sig” så att förskolan kan avstå från att göra en anmälan. 

Informanterna upplevde dock att det var stor skillnad mellan olika föräldrar, vissa föräldrar 

tolkar dessa möten som en positiv sak att pedagogerna ser barnen och bryr sig om dem, 
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medan vissa föräldrar tar illa upp och blir arga. De aggressiva föräldrarna var orsaken till att 

det skapats rutiner kring att alltid rådgöra med chefen innan anmälan, samt att det i flera fall 

var chefens namn som stod på anmälan. Detta på grund av att socialtjänsten är skyldiga att 

uppge vad som står i anmälan om föräldrarna frågar. Om det däremot kommer till ett möte 

först är det vanligast att pedagogen som uppmärksammat problemet också är med, samtliga 

såg det som en självklarhet, eftersom att det i de allra flesta fall är uppenbart att 

förskolechefen inte har samma insyn i barngruppen som pedagogerna har. Två av 

informanterna uppgav att det förmodligen inte var något tvång att ta upp en kommande 

orosanmälan med chefen först men att det var helt naturligt, och båda informanterna som inte 

arbetar eller hade arbetat som chefer hade bra kontakt med sina chefer, vilket ledde till att de 

kände sig trygga med att ha chefen på sin sida om det behövdes.  

 

Informanterna uppgav även att socialtjänsten har en rådgivningstelefon, som det är mycket 

bra att ringa till för konsultation om de ska göra en anmälan eller inte:  

  

Vi från förskolan ringde nästan alltid dit och konsulterade med dom, och i princip alltid 

så blev ju svaret att skicka in en orosanmälan, om det inte gällde våld eller sexuella 

övergrepp, där socialtjänsten kan komma och göra en polisanmälan -Informant 4. 

 

Som nämnt ovan var önskan av ett första samtal med föräldrarna att de skulle inse problemet 

och själva förbättra sig. En informant uppgav att det var fördelaktigt att få med föräldrarna på 

anmälan så att familjen kunde få den stöd och hjälp de behöver.  

 

En positiv relation där föräldern känner att de är här för att hjälpa mig, inte för att 

stjälpa mig eller sätta dit mig. Den är jätteviktig om du ska liksom, för att få förtroendet 

att de kommer att hjälpa mig här, de gör inte detta bara för att ta mitt barn -informant 4 

 

Ett par informanter lade stor vikt vid dokumentation, både om en anmälan väl gjordes, men 

också för att ha händelseförloppet noggrant nedskrivet om någonting skulle hända. Så här 

uttrycker informant 2 det: ”Det är otroligt viktigt att både prata, diskutera, analysera och 

dokumentera ALLT”. Informant tre uppgav att de hade som direktiv att anmäla så fort de 

hade minsta lilla misstanke, vilket är det som står i lagen. Informant fyra, som hade arbetat 

länge i ett område med låg socioekonomisk status, uppgav att de professionella i de mest 

utsatta områdena förmodligen får mer kunskap kring hur en orosanmälan ska gå till och 
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vikten av den. Hen informerade även om att det nu pågår ett projekt i de mest utsatta 

stadsdelarna i staden där hen arbetar. Projektet innebär att socialtjänsten arbetar för att hitta 

föräldrar som har det svårt för att kunna stärka det tidiga stödet och arbeta förebyggande. Då 

går de bland annat ut på förskolor och informerar om projektet.  

 

5.3.2 Betydelse av att göra en anmälan 

Efter de fyra intervjuerna kan konstateras att informanterna hade skilda uppfattningar kring 

konsekvenserna av en anmälan, både på resultatet på utgången av en anmälan, samt 

samarbetet med övriga inblandade såsom socialtjänst och föräldrar. Samtliga tyckte att själva 

anmälningsplikten var självklar och det fanns ingen tvekan om att en anmälan direkt skulle 

göras om det fanns något konkret att anmäla. Samtliga uppgav även att det var en stor grej att 

göra en anmälan, men att det var värt det för att man alltid måste utgå från vad som är barnets 

bästa. Informant nummer tre påpekade det faktum att hen egentligen inte tycker att en 

orosanmälan är en stor grej, men att om hen själv skulle bli anmäld skulle uppleva det som en 

kränkning, eller som att det faktiskt är en "stor grej”. Detta bekräftades av informant nummer 

fyra med följande citat: ”Man säger ju faktiskt till en förälder att det du gör som förälder 

faktiskt inte riktigt räcker till i samhällets ögon” - Informant 4. 

 

Uppfattningarna var alltså skilda kring hur mycket personal inom förskolan ska ”inkräkta” på 

föräldrar och familjernas privatliv. Å ena sidan att det är för barnets bästa med kommentarer 

om att man aldrig skulle kunna förlåta sig själv om någonting hände barnet och pedagogen 

avstått från att göra en anmälan, och att har föräldern ingenting att dölja är det ingen fara. Å 

andra sidan, efter lite diskussioner om ämnet kom majoriteten av informanterna fram till att de 

förstod att det kan vara en stor grej för föräldrarna eftersom att de faktiskt blir anklagade för 

nånting. Dessutom påpekade informant nummer tre att hen vid första åtanke inte ansåg att det 

var en stor grej, men vid närmare eftertanke insåg att eftersom hen inte hade gjort många 

orosanmälningar kanske tyckte att det var allvarligare än hen först tänkte, när det verkligen 

gäller. Även informant 1 uppmärksammade detta, med följande citat: ”... man går ju inte bara 

in och gör en anmälan, för det ÄR en stor process, men man får inte tveka när man känner att 

det är nånting verkligen, då måste man göra det”. 

 

Dessutom var det skilda uppfattningar gällande vad man faktiskt kunde anmäla, var det bara 

konkreta märken på fysisk misshandel? Vad barnen själva uppger? Barnens psykiska hälsa? 
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Informanterna uppgav av vissa saker var svåra att se, bland annat psykisk misshandel, 

sexuella övergrepp och sviktande omvårdnad: 

 

Det som alla vet det är ju det här att så fort ett barn skulle då, eventuellt yttra, att min 

mamma slår mig, min pappa slår mig, då är det bara att anmäla på en gång. Sen finns 

det ju andra områden som är mycket mer oklara… man skulle kanske ha mer 

utbildningar i såhär tecken på utsatthet, alltså det kan ju vara så mycket andra saker än 

fysisk misshandel.. - Informant 3 

 

Informant två ansåg att man inte kan anmäla ”allt” som är lite oroväckande, detta på grund av 

att socialtjänsten skulle bli överbelamrade. Här lades också vikt vid rådgivningstelefonen och 

det positiva i att kunna tala med en socialsekreterare innan anmälan gjordes.  

 

En av informanterna hade inte gjort en anmälan på flera år, men den senaste anmälan som 

gjordes av en kollega ”rörde upp” saker på dennes arbetsplats, då socialtjänsten berättade 

ordagrant för föräldern vad förskolan sagt, och föräldern kom till förskolan och var arg. Efter 

den incidenten började ämnet diskuteras, bland annat sa den som gjort anmälan att hen aldrig 

hade anmält om den vetat att det skulle bli ”såhär”. Dock tror inte informanten att hen 

verkligen skulle dra sig för att anmäla om det verkligen var något, snarare tvärtom. En sak 

som var fördelaktig med det beskrivs med följande citat: 

 

(...) Men det jag har fått lära mig nu är ju att en orosanmälan är ju liksom bara en 

anmälan om oro, och vad gäller förskolepedagoger så är det ju enligt lag, så är man ju 

skyldig att anmäla om det ens finns en misstanke liksom.. 

 

5.3.3 Att inte anmäla trots oro 

Med utgångspunkt från tidigare forskning ställdes frågan om informanterna någonsin haft en 

oro utan att anmäla. På den frågan uppgavs blandade svar, från direkta ”nej” till direkta ”ja”. 

Samtliga uppgav att om det fanns något konkret att gå på så skulle de självklart anmäla, men 

de upplevde också saker såsom att magkänslan sade dem att allt inte stod rätt till, men att det 

var svårt att upptäcka vissa saker. De upplevde också att det var svårt att veta vad som var 

”fel” med barnet om det en dag plötsligt betedde sig annorlunda, det kunde vara svårt att veta 

vad det berodde på. Informanterna kunde också erinra att det var svårare i början av deras 
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karriär, att det då kunde ha funnits situationer som hade krävt en anmälan, men att de då inte 

visste bättre. I dessa fall uppges att det hade varit fördelaktigt med mer utbildning.  

 

5.3.4 Om anmälan uppfyller sitt syfte 

På frågan om de orosanmälningar och samtal som gjorts har uppfyllt sitt syfte var svaren 

varierade. Informant två svarade att det samtliga gånger de haft oro för ett barn räckt med 

samtal med föräldrarna. Den informant som gjort mest orosanmälningar hade erfarenhet av 

allt från direkt omhändertagande till att det inte händer någonting överhuvudtaget. Det som 

majoriteten av informanterna angav som fördelaktigt var om man kunde få med föräldrarna i 

processen, att få dem att inse varför pedagogerna ville göra en anmälan. Om pedagogerna 

kunde få föräldrarna att förstå att anmälan var för att hjälpa dem blev utgången ofta positiv. 

Dock hade utgången blivit positiv flera andra gånger också, tack vare att familjerna fått den 

hjälp och stöd de behövde, men som de inte var medvetna om att det egentligen fanns. 

Informant fyra uppgav att hen upplever att anmälningsplikten uppfyller sitt syfte, men att det 

finns en del att efterfråga i efterarbetet av socialtjänsten, vilket leder oss in på ämnet 

samverkan med socialtjänst. 

 

5.4 Samverkan med socialtjänst 

Då tidigare forskning visar tydliga tecken på att samverkan med socialtjänsten är en anledning 

till att personal inom förskolan drar sig för att anmäla lades stor vikt vid detta under 

intervjuerna. Informanterna i denna studie hade dock inte påtagligt negativ erfarenhet av 

samverkan med socialtjänst utan tyckte i de flesta fall att den direkta kontakten med dem var 

positiv. Informanterna uppgav att socialtjänsten rådgivningstelefon var vid stor hjälp när de 

själva var osäkra kring om de skulle anmäla eller ej. Informant tre uppgav att hen ”hört 

skrönor och så” men att det varje gång hen haft kontakt med socialtjänsten fått ett positivt 

utfall. Det som dock upplevdes som negativt av två av informanterna var att de inte fick 

någon information kring vad som hände med anmälan, följande citat förklarar innebörden av 

det: 

 

För pedagogen kan det ju vara en jättestor grej för det här är kanske föräldrar som du 

har träffat under flera år liksom, lärt känna på ett sätt och så, sen kanske man måste 

göra en anmälan … det är en stor grej för pedagogen att göra en anmälan, och sen får 
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man ändå inte höra från socialtjänsten vad de gör och vad som händer, oftast flyter det 

liksom bara på som vanligt… -Informant 3 

 

En annan informant förklarar det så här:  

 

När det inte händer nånting, det är ju faktiskt en verklighet också. Att förskolan anmäler 

och anmäler och anmäler och förskolan upplever iallafall att det inte händer nånting, för 

dom ser ingenting. Det sker ingen förändring, barnet går fortfarande runt i samma 

cirklar, förskolan hör fortfarande samma saker berättas -Informant 4 

 

Detta tolkade informanten som att det var i socialtjänstens arbete bristen låg, men hen 

bekräftade också att det säkerligen är svårt att bevisa att en förälder exempelvis slår sitt barn, 

speciellt om föräldern nekar och barnet i polisförhör tiger. Att inte få någon information 

upplevdes som negativt av två av fyra informanter. Ovanstående citat bekräftas också av 

ytterligare en informant som påpekade det faktum att barnen i princip alltid tar föräldrarnas 

parti, så om förhör osv inte sker direkt så har barnets ilska eller rädsla kanske hunnit lägga sig, 

och då kan barnet ta tillbaka det hen har sagt i ett senare skede.  

 

Ytterligare en sak som upplevdes som negativt var det faktum att socialtjänsten måste 

informera om vad som står i anmälan, då det ofta hade resulterat i ilska från föräldrarna 

gentemot pedagogerna och skapat stora konflikter som var svåra att lösa. I vissa fall hade 

pedagogerna till och med blivit hotade av föräldrarna som anmälts: ”… och sen ringde 

socialtjänsten upp mamman i fråga med en gång, och sa ordagrant vad vi hade sagt, och hon 

kom rosenrasande till oss …” - Informant 1. 

 

Informant 1 gav som förslag på förbättring att det vore fördelaktigt att ha ett ansikte på någon 

på socialtjänsten för att förenkla kontakten och förbättra samverkan. Detta var något som även 

informant 4 uppgav, att ett ökat samarbete vore fördelaktigt. Informant 3 tog upp vikten av att 

om bara en endaste person ser barnet kan det leda till en positiv utveckling för barnet. 

Informant 4 lade vikt vid de tidiga insatserna, specifikt vid tidig samverkan socialtjänst och 

förskola emellan, samt förebyggande verksamhet. Detta för att kunna undvika att det behöver 

gå så långt som myndighetsutövande socialtjänst.  

 



 

30 

 

5.4.1 Syn på socialtjänsten - skillnad mellan olika områden 

Informanterna uppgav att det var stor skillnad på hur föräldrarna ser på socialtjänsten 

beroende på vilket land de var ifrån och vilket område de bodde i Sverige. Anledningen till 

detta uppgavs av informant fyra vara att rykten om socialtjänsten sprids som i viskleken, 

vilket leder till att historier förvrängs längs vägen. Grundläggande misstro kan alltså bero på 

okunskap. En vanlig fördom var enligt majoriteten av informanterna att en orosanmälan ofta 

leder till direkt omhändertagande av barnet, men detta var också något som skiljde sig 

markant beroende på etnicitet och bostadsområde. Informanternas upplevelse att de som var 

födda och uppvuxna i Sverige ofta hade en mer positiv bild av socialtjänsten än de som inte 

bott i Sverige så länge. 

 

I motsats till det lade även ett par informanter vikt vid konsekvenserna av pedagogernas 

fördomar gentemot föräldrarna, och hur det kunde påverka om pedagogerna ansåg att det 

krävdes en anmälan eller ej:  

 

… men jag vet ju att de allra flesta har en ganska märklig uppfattning om … om man 

säger såhär, säg att det är ett läkarbarn som har för små kläder, och är skitig och så- då 

ser folk det på ett sätt. Än om det är nån arbetslös till exempel … 

-Informant 1 

 

Således fanns upplevelsen att det fanns fördomar både från föräldrarna gentemot 

socialtjänsten, men också från förskolepersonalen gentemot föräldrarna.  

 

5.5 Faktorer som kan påverka anmälningsbenägenheten 

5.5.1 Utbildning 

Tre av fyra informanter uppgav att de fått flertalet internutbildningar inom området utsatta 

barn, mestadels föreläsningar men även heldagar och workshops. Den fjärde informanten 

uppgav att hen själv hade fått läsa sig till den kunskapen. I många fall var det socialtjänsten 

som kom ut och föreläste inom området barn som far illa. Informant 1 uppgav att det på grund 

av förskolans ofta begränsade budget var en viss brist på utbildningar, delvis därför lades 

fokus på att dela med sig av kunskap inom arbetslaget. De uppgav att de på sina 

arbetsplatsträffar med jämna mellanrum diskuterade hur de på bästa sätt skulle kunna 

uppmärksamma barn som blir utsatta, och delade med sig av tips och råd. De hade även som 

vana att synliggöra styrdokument och riktlinjer antingen vid terminsstart eller när nya 



 

31 

 

pedagoger blev anställda. Samtliga informanter uppgav när frågan ställdes att det hade varit 

till stor fördel att få mer utbildningar i hur de kan se tidiga tecken på utsatthet hos barn, detta 

var något de saknade och tror skulle hjälpa i deras arbete att upptäcka och synliggöra utsatthet 

hos barnen. Samtliga delgav att mer utbildning alltid är fördelaktigt. Informant 2 uppgav dock 

att interna vidareutbildningar gällande tecken på utsatthet inte alltid är positivt, detta då 

sådana utbildningar kan leda till en onödig ”granskning” av barnen som skapar problem där 

det egentligen inte finns några problem: 

 

Det låter ju hemskt att säga det, men många tycker ju att det är väldigt spännande att få 

ta del av såna här saker, men det är som jag säger nånstans också, vi får inte fastna i det 

för vi måste ju titta också på, vad är det vi har här? där vi är och jobbar, ser ni nånting? 

det är lite som att sitta och läsa en läkarbok, då har jag alla sjukdomar… -informant 2. 

 

Den informant som mest nyligen hade utbildat sig till förskollärare uppgav att de hade kurser i 

utbildningen som var relaterade till området utsatta barn, men däremot uppgavs att hen var av 

uppfattningen att många i klassen hade tyckt att det var alldeles för lite och att de hade behövt 

mer utbildning kring detta ämne redan från början.  

 

5.5.2 Områden med olika socioekonomisk status 

Informanterna hade som sagt erfarenhet av arbete i områden med klasskillnader. Det var stor 

skillnad mellan antalet orosanmälningar och vilket område de arbetade i. Båda informanterna 

som arbetar i områden med hög socioekonomisk status uppgav dock att de var medvetna om 

att detta inte var någon självklarhet för att barnen inte blir utsatta, och de var medvetna om 

mörkertalen bland utsatta barn.  

 

Det är ju mycket, mest, alltså välbeställda familjer, så är det ju. Och jag säger det igen 

att det är inget som säger att det inte skulle hända i de familjerna såklart, men ingenting 

som vi har misstänkt eller sett eller så, nånsin - informant 1. 

 

Informant två hade däremot erfarenhet av arbete i områden med olika socioekonomisk status 

och hen uppgav att dennes upplevelse var att det inte fanns någon skillnad mellan antalet 

orosanmälningar och status på område. En av informanterna som arbetade i ett område med 

hög socioekonomisk status uppgav att eftersom anmälningarna sker så sällan så krävs kanske 



 

32 

 

ännu mer uppdateringar och utbildningar kring tecken på utsatthet, så att de har möjlighet att 

se när det verkligen händer.  

 

Gällande antalet orosanmälningar de gjort var antalet mellan 0 och nästan 50, så 

informanterna hade brett varierade erfarenheter. Informant 4, som gjort flest anmälningar, 

uppgav att detta var på grund av lång erfarenhet och på grund av sin position (biträdande 

förskolechef) i ett område med låg socioekonomisk status. I motsats till detta uppgavs att 

anledningen till att inte ha gjort någon anmälan vara arbete i områden med hög 

socioekonomisk status, kommunikation med föräldrarna (dvs tidiga möten med föräldrarna 

innan anmälan), samt att inte inkräkta i föräldrarnas personliga sfär.  

 

…och då är det viktigt att man faktiskt bjuder in föräldrarna också, i första hand… och 

det kan ibland resultera i att det faktiskt också kan råda bot, eller hjälpa till i dom fallen, 

och det är väl där vi, eller tycker jag iallafall, för det mesta har landat.. För det är en 

väldig process att dra igång, om man gör en [anmälan], sen är det ju så att plikten kallar 

och vi ska ju göra en orosanmälan… det är många som tycker det är jobbigt men det här 

gör vi ju för barnets bästa - informant 2. 

 

Poängteras skall att även informanten som gjort flest anmälningar hade som vana att tala med 

föräldrarna först. 

 

5.5.3 Vikten av yrkeserfarenhet  

Tre av fyra informanter lade stor vikt vid yrkeserfarenhet, både gällande kunskap och trygghet 

vid anmälan, gällande samverkan med socialtjänsten och även gällande socialtjänstens arbete. 

Följande citat gäller vikten av erfarenhet när en socialarbetare får en anmälan om ett komplext 

fall från förskolan.  

 

(… )I de svåra ärendena är det fundamentalt skulle jag säga. För det kan vara jättesvårt 

för nån som är väldigt ung och sitter och utreder, för många gånger är det ganska 

mångfacetterat. Det kan ju vara så att när du börjar vända på en sten liksom, nämen att 

barnet berättar att mamma slår, och när du vänder på den stenen så är det så att det är 

pappa som slår mamma, sen slår mamma barnen. Och helt plötsligt framträder 

komplexa familjebilder, och det här är ganska svårt om du är väldigt ung och inte har 

mycket erfarenhet i yrket… [De som har lång erfarenhet ]- de vet lite mer hur man 
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liksom navigerar i de här lite mer, alltså såhär lite minfält, de vet vilket typ av frågor 

man ska ställa för att få vilken typ utav svar, och hur hårt. Det är lite fingertoppskänsla.. 

- Informant 4. 

 

En av informanterna jobbade först som barnskötare sedan utbildade hen sig till förskollärare 

och förklarar situationen med orosanmälningarna följande: 

 

Sen kan jag också uppleva att det är en helt annan sak när man är förskolelärare, för jag 

känner hela tiden det här ansvaret, liksom gud tänk om det händer nånting och det här 

ansvaret ligger på mig , att jag känner att jag måste göra nånting, för tänk om ingen 

annan gör nånting? Det blir också en annan liksom, aspekt på det än innan när man inte 

hade lika mycket erfarenhet eller om jag inte var utbildad, då kände jag ju kanske att 

”nejmen jag vet inte, det där gör väl nån annan” - Informant 3  

 

Den av informanterna som haft dålig erfarenhet av socialtjänsten och kontakten med 

föräldrarna förklarade ändå följande på frågan om de negativa erfarenheterna skulle leda till 

att avstå från att anmäla idag: ”Jag tror ju liksom att med åldern och tiden tror jag tvärtom, att 

man måste sätta barnets främsta-inte föräldrarnas”. Som svar på frågan om det är skillnad på 

socialtjänsten beroende på vilket område man arbetar i kom svaret att det allra mesta beror på 

erfarenhet hos den som gör utredningen. Följande citat bekräftar tankarna ett par informanter 

återgav om att erfarenhet var viktigt vid beslutet om en anmälan skulle göras eller ej: 

 

Alltså man måste ju lära sig att sålla, och det är ju bra att vi har det flera stycken av oss, 

många års erfarenhet, som kan gå in och stötta de som är lite yngre som kanske är 

väldigt uppe i detta. Att vänta nu, lugn, lugn, lugn, detta är ingenting vi kan göra en 

anmälan på - Informant 2. 

 

Detta citat bekräftar dock att erfarenheten snarare skulle hindra pedagogen från att göra en 

anmälan, istället för att inge en trygghet att göra en, vilket övriga informanter upplever (Ex. 

ovanstående citat; ”Jag tror ju liksom att med åldern och tiden tror jag tvärtom, att man måste 

sätta barnets främsta-inte föräldrarnas”). Därmed var det till viss del blandade åsikter kring 

om erfarenheter leder till fler anmälningar eller färre. 
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5.6 Sammanfattning av resultatredovisning 

Samtliga informanter såg anmälningsplikten som en självklarhet, dock uppgav de att det 

ibland fanns oro men att det var svårt att göra en anmälan när de inte hade något konkret att 

gå på. Nackdelarna med anmälningsplikten var oklarheterna kring den samt brist på 

utbildning för att kunna se tidiga tecken på utsatthet. På frågan om det är en ”stor eller liten 

grej” att göra en anmälan var svaren blandade, men informanterna uppgav att det var värt att 

göra en anmälan utifrån barnets bästa, även om det innebar konflikter med föräldrarna. 

Rutinen bland de intervjuade var att ta kontakt med chefen innan de gick vidare med en 

anmälan, samt vidare ett möte med föräldrarna.  

 

Informanterna i denna studie upplevde inte samverkan med socialtjänsten som påtagligt 

negativ, men de hade upplevelsen att det var stor skillnad på synen på socialtjänsten beroende 

på område. För att öka förutsättningarna för pedagogerna att göra en orosanmälan uppgav 

informanterna faktorer som att ”ha ett ansikte på någon på socialtjänsten”, att få mer 

utbildning i att se tecken på utsatthet samt att det var fördelaktigt att slippa ta konflikter med 

föräldrarna, exempelvis genom att förskolechefens namn får stå på anmälan istället för 

pedagogens namn.  

 

Det rådde stor variation på antalet anmälningar informanterna hade gjort och erfarenhet var 

inte en bidragande faktor på antalet anmälningar i denna studie, utan det som påverkade mest 

var i vilket område informanterna arbetade. Informanterna lade dock stor vikt vid erfarenhet, 

och framhöll det som en av de viktigaste faktorerna för ett bra arbete med utsatta barn. 
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6. ANALYS AV EMPIRI 

6.1 Kapitlets disposition 

I följande kapitel presenteras de tolkningar och den analys som gjorts med hjälp av studiens 

teorier. Analysen beskrivs via de teoretiska perspektiven stigmatisering/stämpling, 

systemteori samt risk- och skyddsfaktorer. I slutet på varje stycke kommer en sammanfattande 

analys göras med koppling till frågeställningarna, utifrån teorierna. Avslutningsvis görs en 

sammanfattande analys av hela kapitlet.  

  

6.2 Analys av empiri utifrån stigmatisering/stämpling 

Goffman beskriver stämpling som när en individ avviker från det som anses som normalt i ett 

samhälle, och därmed riskerar att bli stigmatiserad (Goffman, 2014). Kopplingen till teorin 

tolkar jag som att den gick att se tydligt hos ett par av informanterna, med kommentarer 

berörande att man ska vara försiktig med att inkräkta på föräldrarnas privatliv med risk för att 

stämpla dem som dåliga föräldrar. Det framkom även kommentarer gällande att en 

orosanmälan är en stor grej, då pedagogerna de facto kategoriserar föräldrarna som 

otillräckliga. Som Scheff (i Petersson & Davidsson, 2016) påpekar kan andra människors 

avvikelse väcka skam hos oss själva. Det kan vara förklaringen till att informanterna ibland 

anser att det är svårt att tala med föräldrarna och barnen om problemen de upplever- för att de 

känner ett obehag i sig själva. 

 

Petersson & Davidsson (2016) skriver att människobehandlande organisationer i socialt arbete 

måste kategorisera sina klienter, exempelvis ”kriminella” eller ”hemlösa”. Detta är en 

förutsättning för att kunna dela upp arbetet och utföra det, men det kan leda till att den individ 

som blir kategoriserad inte ser sig på det sätt som den blivit kategoriserad som. Detta tolkar 

jag som att det kan förklara föräldrarnas ilska när pedagogerna ”anklagar” dem för något, de 

kanske inte alls upplever situationen likadant. Där går att se fördelarna med att ta ett möte 

med föräldrarna först, så att de kan få en möjlighet att korrigera sitt beteende, innan de får en 

konkret stämpel av socialtjänsten som avvikande och kategoriseras in i gruppen av föräldrar 

som inte når upp till gränsen av det som anses normalt och acceptabelt i samhället.  

 

Ovanstående process, gällande att kategorisera klienter, kan i sin tur leda till att individen inte 

får den hjälp den anser sig behöva, utan den hjälp de professionella anser att den behöver. Det 

leder också till att klienterna arbetas med på olika sätt, beroende på de professionellas 
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fördomar om dem. Fördomarna kring olika grupper gör att de utsatta grupperna enligt 

författarna (Petersson & Davidsson, 2016) delas in i antingen ”stackare” eller ”skurk”, 

exempelvis tar de upp att arbetslöshet i dagens samhälle betraktas som en brist hos individen. 

Dessa fördomar var något som informanterna också upplevde i arbetet med andra pedagoger, 

bland annat då de hade ”enklare” att se brister hos de som bodde i områden med låg 

socioekonomisk status, samt hos de som exempelvis var arbetslösa, jämfört med ”läkarbarn”. 

Detta är fördomar baserade på att någon avviker från det som anses vara normen (Petersson & 

Davidsson, 2016).  

 

Enligt begreppet social exkludering ligger i informanternas utsagors fokus på den svaga 

versionen, där man riktar in sig på att problemet ligger hos individen (Petersson & Davidsson, 

2016). Detta kan dock anses fördelaktigt då det enligt författarna inte är permanent, utan 

likväl kan omstruktureras av oss människor. Det innebär att informanterna kan se fördelarna 

med att stämpla föräldrarna som avvikande eftersom att familjen, om de får rätt hjälp, åter kan 

internaliseras i samhället.  

 

Analysen utifrån stigmatisering och stämpling svarar på frågeställning 1 gällande synen på 

anmälningsplikten, på så sätt att informanterna lägger vikt vid anmälningsplikten, men ändock 

upplever att det är en inkräktning i föräldrarnas personliga sfär. Det går även att koppla till 

frågeställning 3 gällande vilka faktorer som kan påverka anmälningsbenägenheten, på så sätt 

att förskolepersonalen inte vill stämpla föräldrarna, samtidigt som det finns vissa fördomar 

som påverkar om en anmälan sker eller ej.  

 

6.3 Analys av empiri utifrån systemteori 

En definition av systemteori är att de olika system en individ ingår i såsom exempelvis 

familjen, skolan och vänkretsen, påverkar varandra ömsesidigt (Bernler & Johnsson, 2001). 

Payne (2008) skriver om vikten av att individens olika system arbetar med varandra för att 

öka påverkan på individen, vilket jag bland annat kopplar till diskussionen kring samverkan 

med socialtjänsten. I denna studie hade informanterna överlag en positiv bild på samverkan 

med socialtjänsten, men vissa förbättringsområden föreslogs - exempelvis att få ett ansikte på 

någon som arbetar på socialtjänsten och en önskan om ökat samarbete. Detta tolkar jag som 

att pedagogerna insett vikten av samverkan enligt systemteori. Michailakis och Schrimer 

(2017) lägger vikt vid att professionella inom social omsorg dessutom måste bete sig 



 

37 

 

professionellt eftersom att de måste förhålla sig till lagar och riktlinjer. Ytterligare ett tecken 

på vikten av samverkan är att de flesta så tydligt la vikt på att ha möten med föräldrarna först, 

och kommunicera problemen till de som är inblandade för en chans till förbättring. Eftersom 

att majoriteten av informanterna hade som rutin att involvera både familjen, socialtjänsten och 

sin egen chef nästan direkt i arbetet tolkar jag det som att de har som vana att arbeta 

systemiskt för att de insett att detta är det mest fördelaktiga för barnen. Detta kan jämföras 

med vad det Pincus och Minahan (i Payne, 2008) kallar olika system såsom formella, 

informella och sociala, och där vikt ligger vid att dessa samverkar för bästa resultat för 

individen. Som Michailakis och Schrimer (2017) påvisar innefattar interventioner inom 

socialt arbete oftast en inkludering av systemet kopplat till individen, vilket alltså framkom på 

ovanstående sätt.  

 

I resultatdelen framkom att en av informanterna hade dålig erfarenhet av orosanmälningar då 

socialtjänsten förtäljde vad som stod i anmälan från förskolan och föräldern kom 

“rosenrasande” och konfronterade pedagogerna. Trots det uppgav informanten att hen ändå 

skulle göra det igen, med bakgrund i fokus på barnets bästa. Detta tolkar jag som att den 

professionella sett vikten av att se barnet som navet i systemet, för att kunna vara en aktiv 

aktör för barnet när andra delar i systemet sviker. Även i det förebyggande arbete som en av 

informanterna talade om arbetade de professionella tillsammans, med målet att få ut bästa 

resultat. Detta samarbete syntes också i förskolornas arbete med utsatta barn, då socialtjänsten 

kom till deras arbetsplatsträffar för att ge information och stöd till pedagogerna. Även 

rådgivningstelefonen som många av informanterna uppskattade är en del i ett led av 

samarbetspunkter. Nämnda projekt där socialtjänsten samarbetar med bland annat förskolan 

för att arbeta förebyggande i utsatta områden är även det ett exempel på samverkan, och där 

vikt läggs vid systemiskt arbete och tidiga insatser.  

 

Analysen av empirin utifrån systemteori kopplar jag till frågeställning nummer 2 som svar på 

hur personal inom förskolan beskriver samverkan med socialtjänsten. Min sammanfattade 

tolkning är att informanterna inte upplever samverkan med socialtjänsten lika påtagligt 

negativ som informanterna i studierna i den tidigare forskningen. Jag tolkar det som att 

informanterna i denna studie fokuserar på de positiva aspekterna utifrån systemteori, samt har 

visst fokus på förbättringsområden.  
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6.4 Analys av empiri utifrån utvecklingspsykopatologi, samt risk- och 

skyddsfaktorer 

Samtliga informanter delgav att anmälningsplikten var en självklarhet och att det inte fanns 

några frågetecken kring att anmäla om det fanns uppenbara tecken på att barnet for illa. 

Lagerberg och Sundelin (2013) påvisar att tillgången till vuxna som bryr sig är en viktig 

skyddsfaktor, och min tolkning är att informanterna således såg sig som en självklar del i 

barnets skyddsnät och vidare som en viktig skyddsfaktor. Ljusberg (i Brodin, 2008) lägger 

vikt vid att inta ett barnperspektiv i exempelvis förskolan, vilket informanterna i denna studie 

uppmärksammar på så sätt att de trots konflikter med föräldrar och vissa samarbetssvårigheter 

med socialtjänsten påvisar att det är barnets bästa som är i fokus.  

 

Samtliga informanter hade på ett eller annat sätt utbildning i ämnet utsatta barn, denna 

utbildning kan ses som ett sätt att enklare upptäcka riskfaktorer på. Däremot önskade 

majoriteten av informanterna mer utbildning kring tecken på tidig utsatthet, vilket i många fall 

kan vara synonymt med riskfaktorer; exempelvis psykisk ohälsa hos förälder eller låg nivå av 

intelligens hos barnet (Lagerberg & Sundelin, 2013). Informanterna uppgav att det ibland var 

svårt att veta vad som skulle anmälas- om det bara var fysiska märken på misshandel, vad 

barnen själva uppger samt vart gränsen går vid sviktande omvårdnad. En av informanterna 

uppgav också att det var svårt att veta vad som var “fel” med barnet om det en dag plötsligt 

betedde sig annorlunda. Enligt Ljusberg (i Brodin, 2008) är psykisk misshandel svårt att 

upptäcka. Mer utbildning kring tecken på utsatthet kunde ha lett till att pedagogerna enklare 

skulle kunna se riskfaktorer och tidiga tecken, vilket i sin tur skulle kunna öka 

orosanmälningarna till socialtjänsten.  

 

Gällande fördomarna gentemot föräldrarna och att det var ”enklare” att se tecken hos barn till 

föräldrar med problem är det enligt denna teori inte särskilt konstigt, då riskfaktorer för barn 

bland annat kan vara att deras föräldrar är arbetslösa, psykiskt sjuka eller använder droger 

eller alkohol (Lagerberg & Sundelin, 2013). Ett par av informanterna upplevde detta som att 

kollegorna var fördomsfulla, men en annan tolkning kan vara att förskolepersonalen såg 

ovanstående attribut som riskfaktorer för barnen på grund av sin yrkeserfarenhet och 

kompetens inom området.  

 

Analysen av empirin utifrån risk- och skyddsfaktorer svarar på frågeställning nummer 3, 

gällande vilka faktorer som kan påverka anmälningsbenägenheten. Min tolkning är att 
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informanterna såg sig som en del av barnens skyddsnät och att de trots att 

anmälningsbenägenheten påverkades av föräldrarna och socialtjänsten, ändå hade barnets 

bästa som sitt främsta mål. Ytterligare faktorer som kunde påverka anmälningsbenägenheten 

var att de såg mer utbildning som fördelaktigt för att öka chanserna att se tecken på 

utsatthet/riskfaktorer. 

 

6.5 Sammanfattande analys 

Barnperspektivet är av vikt i analysen av informanternas svar angående stämpling. 

Förskolepersonalen ansåg att det var en inskränkning på familjens privatliv att göra en 

orosanmälan och stämpla föräldrarna som otillräckliga, men utifrån barnperspektivet var det 

ändå en självklarhet att göra en orosanmälan om det krävdes. 

 

Jag tolkar det som att det finns vissa komplikationer i samarbetet med socialtjänsten, såsom 

att kommunikationen inte alltid fungerar socialtjänst och förskola emellan, men ändock 

uppger informanterna i denna studie att de ser mest fördelar med samverkan. Framförallt då 

det är av vikt att samverka systemiskt för bästa möjliga resultat utifrån barnperspektivet.  

 

Vidare tolkar jag det som att informanterna ansåg att det var en självklarhet eftersom att de 

såg sig som en viktig skyddsfaktor för barnet. Att uppmärksamma riskfaktorer är av vikt för 

pedagogerna, och mer utbildning i detta ansågs fördelaktigt för att tidigt uppmärksamma barn 

som blir utsatta. 
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7. DISKUSSION 

7.1 Kapitlets disposition  

Inledande kommer studiens viktigaste resultat diskuteras i relation till syfte och 

frågeställningar. Vidare kommer en resultatdiskussion ta plats där resultaten diskuteras i 

förhållande till tidigare forskning. Därefter följer en kritisk metoddiskussion där metodens 

styrkor och svagheter lyfts, samt slutligen förslag på framtida forskning.  

 

7.2 Studiens viktigaste resultat 

Studiens övergripande syfte var att undersöka hur personal inom förskola resonerar kring 

orosanmälningar till socialtjänsten. Frågeställningarna berör hur personal inom förskola 

resonerar kring anmälningsplikten, hur de ser på samverkan med socialtjänsten gällande 

arbetet med orosanmälningar samt vilka faktorer informanterna anser kan påverka 

anmälningsbenägenheten. Samtliga informanter såg anmälningsplikten som självklar och 

logisk, och något som var av stor vikt utifrån barnets bästa. Däremot fanns upplevelsen att det 

ibland var svårt att veta vad som skulle anmälas. Om det fanns något konkret så gjordes en 

anmälan direkt, men vissa fenomen som exempelvis försummelse och psykisk misshandel var 

svåra att upptäcka. Detta önskades mer utbildning i. En viktig sak som framkom var att ingen 

av de fyra informanterna i denna studie hade övervägande negativa erfarenheter av samverkan 

med socialtjänsten, snarare tvärtom. Däremot bekräftades att de hade ”hört rykten” om 

negativa erfarenheter samt att de visste att föräldrar i vissa områden hade en negativ bild av 

socialtjänsten. Informanterna i denna studie önskade utbildning kring klarare riktlinjer kring 

anmälningsplikten samt utbildning i tidiga tecken på utsatthet. Detta med förhoppningen att 

enklare kunna se när ett barn inte mår bra, för att kunna göra en orosanmälan så att barnet kan 

få hjälp i ett så tidigt skedde som möjligt, för att hindra en negativ utveckling. Det framkom 

också att informanterna såg erfarenhet som en avgörande faktor för ett bra arbete med utsatta 

barn.  

 

7.3 Diskussion med utgångspunkt i tidigare forskning  

Tidigare forskning från bland annat Socialtjänsten (2012) och Rädda barnen (2012) visar på 

att begreppet barn som far illa är brett, samt att det råder ett stort mörkertal kring barn som 

utsätts för olika typer av våld eller försummelse i hemmet. Detta var något som informanterna 

hade vetskap om, men samtidigt visste de inte vad de skulle göra åt det. En sak som framstod 

som fördelaktigt enligt informanterna var utbildning, vilket de efterfrågade mer av. Schols 
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et.al. (2013) studie visade på att en av anledningarna till att förskolepersonalen drog sig för att 

anmäla var den upplevda negativa samverkan med socialtjänsten, detta bekräftades dock inte 

enhetligt av informanterna, utan överlag hade de mestadels positiva erfarenheter av detta 

samarbete. Däremot bekräftas påståendet från Schols et.al. (2013) studie att 

förskolepersonalen hade svårt att lita på socialtjänsten, bland annat med grund i att de inte 

ansåg att de handlade adekvat och att de upplevde en brist på uppföljning. Brist på 

uppföljning och att det inte ”hände något” efter en anmälan var en upplevelse ett par av 

informanterna i denna studie hade. Basic (2017) tar upp att faktorer för en bra samverkan kan 

vara bland annat gemensam utbildning och utvecklingsprojekt som gynnar alla inblandade, 

vilket var just det informanterna framhöll som fördelaktigt för att öka det positiva samarbetet. 

Ett par av informanterna uppgav att de hade ”hört rykten” om att samarbetet med 

socialtjänsten skulle vara problematiskt, men att de själva aldrig upplevt det. Detta tolkar jag 

med förhoppningen att det är något som ligger längre bak i tiden och att det efter gjord 

forskning är något som arbetats på och som i dagsläget börjar bli bättre. 

 

Devaney’s et.al. (2017) studie visade på att det är stor skillnad i beslutstagande mellan 

studerande, nyexaminerade och de som arbetat ett tag. Erfarenhet visade sig vara en de 

faktorer informanterna tyckte var allra viktigast gällande beslutstagande vid en orosanmälan 

så det bekräftas således av informanterna. Vidare visade Saini’s et.al. (2018) studie på att 

olika professionella hade olika definitioner på vad som egentligen är allvarligt när det 

kommer till familjer med stora problem. Denna studie rapporterade även om att de 

professionella saknade utbildning och klara direktiv i arbetet med högkonflikt-familjer, vilket 

är något jag kopplar till informanterna i denna studie då de uppgav av det kunde vara svårt att 

konkret se tecken på utsatthet hos barnen, vilket möjligtvis skulle kunna lösas genom mer 

utbildning och klarare direktiv kring när en anmälan behöver göras.  

 

Den tidigare forskningen gällande vikten av tidiga insatser (Nilsson & Wiedel, 2018) var 

något som bekräftades i intervjuerna, de lade även vikt vid förebyggande insatser för utsatta 

familjer. Ett nytt ämne som kom upp var att rutinerna kring en orosanmälan alltid var att ta 

kontakt med chefen först, rådgöra med denne och sedan i många fall rådgöra med 

socialtjänsten. Efter det hade de även som rutin att ta ett möte med familjen först, antingen för 

att ge föräldrarna en chans att bättra sig, eller helt enkelt för att förvarna dem och förklara 

innebörden av anmälan. Detta upplever jag som ett fördelaktigt sätt att ta itu med problemet 

för att undvika de konflikter med föräldrarna som tas upp i tidigare forskning. Tidigare 
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forskning tog även upp det faktum att det som anmälningspliktig i teorin och juridiskt sett inte 

går att vara anonym (Ljusberg i Brodin, 2008) men informanterna i denna studie hade i vissa 

fall kringgått det genom att ha som rutin att förskolechefen alltid stod på anmälan, detta för att 

pedagogerna skulle slippa hotfull kontakt och konflikter med föräldrarna. 

 

Tidigare forskning visade på att professionella både inom förskola och inom socialtjänst 

efterfrågade mer internutbildningar efter anställning (Schols et. al., 2013). Även detta 

bekräftades av informanterna som uppgav att utbildning alltid är positivt, och att det just inom 

dessa områden händer nya saker hela tiden. Tidigare studier visade på förskolepersonalens 

upplevda brist på strategier för hur de ska reagera när ett barn är utsatt, samt att de önskade 

klara riktlinjer för när de ska anmäla (ibid.), vilket även informanterna i denna studie ansåg 

fördelaktigt att ha mer utbildning i.  

 

7.4 Kritisk metoddiskussion 

Kvalitativa studier är enligt Ahrne och Svensson (2015) fördelaktiga för att få kunskap om 

samhällsprocesser. Det är också gynnsamt för att få en bild av informanternas subjektiva 

upplevelse (Kvale & Brinkmann, 2009). Dessa faktorer är de som har varit mest framstående i 

denna studie då syftet med studien var att studera problemområdet utifrån informanternas 

perspektiv. En nackdel med metoden upplevdes dock i denna studie vara att det på grund av 

tidsbristen inte gick att intervjua så pass många informanter att det gick att se ett klart 

mönster. Informanternas utsagor var skilda och pedagogerna hade olika erfarenheter och 

upplevelser. Dessutom var det en del av det informanterna uppgav som skilde sig från tidigare 

forskning.  

 

Studiens vetenskapsteoretiska utgångsläge påverkas till viss del av det faktum att det 

mottagaren upplever, påverkas av mottagaren och inte alltid framställer den faktiska 

sanningen (Almén, 2015). Detta har försökt undvikas genom att informanternas utsagor har 

sorterats och presenterats systematiskt. På så sätt redovisas informanternas upplevda 

subjektiva bild, vilket är syftet med studien. Ytterligare negativa aspekter i en intervjustudie 

med fenomenologisk ansats kan vara svårigheten med att utvinna modifierade skildringar av 

det studerade fenomenet, och det faktum att intervjuarens skall försöka agera fördomsfritt 

under intervjun (Kvale & Brinkmann, 2014). Detta har dock konstant eftersträvats.  
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Slutsatsen av metoddiskussionen är att målet i kvalitativ forskning inte ska vara att uppnå 

konsensus, utan helt sonika att beskriva informanternas upplevelse (Ahrne & Svensson, 

2016). Det anses uppnått i denna studie. 

 

7.5 Förslag på fortsatt forskning 

Förhoppningen är att uppmärksamma professionella på att något behöver göras gällande 

bristen på orosanmälningar för små barn. Min tolkning av empirin är att informanternas 

upplevelse av bristen på orosanmälningar inte överensstämmer med resultaten som 

framkommer i tidigare forskning. En av anledningarna till det kan vara att den mesta av 

forskningen inte är särskilt ny och inte direkt kopplad till just förskolepersonalens syn på 

bristen på orosanmälningar. Förslag på fortsatt forskning är således att ingående undersöka 

vad bristen på anmälningar till socialtjänsten beror på utifrån förskolepersonalens upplevelse. 

Detta för att öka kunskapen om lösningar på problemet och i sin tur öka orosanmälningarna, 

vilket kan leda till bättre insatser för utsatta barn.  
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9. BILAGOR 
 

BILAGA 1: INTERVJUGUIDE 

 

Erfarenhet och utbildning 

Vad har du för utbildning ? 

Vilka erfarenheter har du av att arbeta med barn? 

Hur länge har du arbetat på förskola? 

Har du fått någon internutbildning sedan du började arbeta inom förskola?* 

 

 

Syn på orosanmälan 

Vad tänker du kring anmälningsplikten? 

Vilka rutiner finns för att göra orosanmälningar på den förskola där du arbetar? 

Vad har du för erfarenheter av orosanmälningar? 

Vad har du för erfarenheter av samarbetet med socialtjänsten? 

 

 

Eventuella genomförda orosanmälningar 

Har du under din tid som förskolepedagog någonsin haft en oro eller en misstanke om att ett 

barn varit utsatt i sin hemmiljö? Vad gjorde du i så fall åt det? 

Har du någonsin gjort en orosanmälan? I så fall; hur många? *(om svaret inte framgår ovan) 

Vad var det som gjorde att du gjorde en orosanmälan? 

Vad fick anmälan för konsekvenser- för dig/barnet/föräldrarna? 

Vad fick du för respons av socialtjänsten respektive av föräldrarna? 

Upplever du att den orosanmälan du gjorde uppfyllde sitt syfte? 

Om du haft en oro utan att anmäla, vad har det berott på? 

 

Tror du att dina förkunskaper kring orosanmälningar och konsekvenserna av dem, påverkar 

dina beslut i dagsläget? 
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BILAGA 2: INFORMATIONSBREV 

 

Hej, 

Mitt namn är Anna Sjöström och jag läser sjätte terminen på socionomprogrammet på 

högskolan i Gävle. Vi skall nu skriva vårt examensarbete och jag har valt att skriva om 

orosanmälningar i förskolan. Syftet med studien är att få en inblick i förskolepedagogers syn 

på utsatta barn, orosanmälningar samt samverkan med socialtjänsten.  

 

I dagsläget visar forskning på ett stort mörkertal kring kunskap om barn som är utsatta för 

olika typer av våld och man tror att det endast är ett fåtal av dessa ärenden som leder till 

orosanmälan. Då det är i hemmiljön som de allra flesta övergrepp sker är förskolan ofta en 

viktig skyddsfaktor för barnet, vilket innebär att förskolan har en stor press på sig att kunna se 

tidiga tecken på våld och övergrepp. Studier visar att en orosanmälan kan överraska 

föräldrarna och familjen som anmäls, och skapa osämja mellan dem och den som gjort 

anmälan. 

 

För att uppnå studiens syfte behöver jag genomföra intervjuer med personal inom förskolan. 

Materialet som framkommer i intervjuerna ämnar jag sedan analysera utifrån olika 

vetenskapliga teorier. 

 

Om du väljer att delta är din medverkan helt frivillig och du har rätt att avbryta medverkan när 

som helst. Ditt deltagande kommer att vara anonymt och resultaten kommer behandlas 

konfidentiellt och endast användas i detta arbete. Personuppgifter kommer att antecknas, vilka 

m.a.o. inte spelas in. 

 

Jag kommer färdigställa en rapport utifrån resultaten. Rapporten kommer sedan att finnas 

tillgänglig på internet via det digitala vetenskapliga arkivet DIVA, men uppsatsen kommer 

inte på något sätt kunna kopplas till ditt namn. 

 

Tack för att du tog dig tid att läsa, jag hoppas att jag har fångat ditt intresse och att du vill vara 

med och bidra till mitt examensarbete. 

 

Tack på förhand och på återseende  

Vänliga hälsningar, Anna Sjöström 
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BILAGA 3: EXEMPELTABELL ANALYS 

 

 

 

 

Meningsenhet Centralt tema Frågeställning  (Eventuell) 

Underrubrik 

”Asså det är ju inte så att 

man bara kan gå på nåt slags 

sunt förnuft och hoppas på 

att alla som liksom jobbar 

inom skolväsendet förstår 

när man bör anmäla, så jag 

förstår att det finns 

anmälningsplikt” 

Logisk förklaring 

till anmälningsplikt 

1.Hur resonerar personal 

inom förskola och hur ser 

de på anmälningsplikten? 

5.3 Syn på 

anmälningsplikten 

”För pedagogerna kan det ju 

vara en jättestor grej för det 

här är kanske föräldrar som 

du har träffat under flera år 

liksom, lärt känna på ett sätt 

och så, sen kanske man 

måste göra en anmälan, och 

sen får man ändå inte höra 

från socialtjänsten vad de gör 

och vad som händer, oftast 

flyter det liksom bara på som 

vanligt” 

Negativa aspekter 

av samverkan med 

socialtjänsten 

2.Hur beskriver personal 

inom förskolan 

samverkan med 

socialtjänsten gällande 

arbetet med 

orosanmälningar? 

 

 

”Jag tror ju liksom att med 

åldern och tiden tror jag 

tvärtom, att man måste sätta 

barnets främsta- inte 

föräldrarnas” 

Att göra en 

orosanmälan eller ej 

3.Vilka faktorer kan 

påverka 

anmälningsbenägenheten? 

 

5.5.3 Vikten av 

erfarenhet 
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BILAGA 4: SAMTYCKESBLANKETT 

 

 

                                                      Samtyckesblankett 

 

 

Medgivande intervju: 

 

* Jag har blivit informerad om syftet med studien  

* Jag har blivit informerad om att mitt deltagande är frivilligt och att jag kan avbryta mitt 

deltagande när jag vill  

* Jag har blivit informerad om att mina uppgifter och svar kommer att behandlas 

konfidentiellt och att jag kommer anonymiseras i rapporten 

* Jag har blivit informerad om att mina uppgifter endast kommer att användas i denna studie 

* Jag har blivit informerad om vart och hur jag kan ta del av den färdiga rapporten 

 

 

Ort/datum                    ………………………………………….. 

Namnteckning              ………………………………………….. 

Namnförtydligande      ………………………………………….. 

 

 


