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Sammanfattning 

Studien riktar in sig på att få en bredare förståelse om hur fritidspedagoger arbetar med orosanmälningar 

på fritidshem samt hur personalen upplever arbetet kring orosanmälningar. Studien är en kvalitativ 

intervjustudie där nio personer från fyra olika skolor intervjuats. Studien visar på att 

fritidshemspedagogerna allt som oftast inte utför en orosanmälan själva utan lämnar över ärendet till 

exempel rektor eller kurator. Att inte kunna vara anonym upplevdes genomgående som ett problem av 

respondenterna då vårdnadshavares reaktion många gånger upplevdes som jobbigt medan 

anmälningsplikten sågs som positivt. Svårigheter att arbeta med eleverna kring området visar sig genom 

att fritidshemspedagogerna ibland måste svika en elevs förtroende samt att det kan vara svårt att hantera 

fall med ljugande elever eller att eleverna “hittar saker som passar in” vid diskussion om till exempel 

barns rättigheter. En allmän osäkerhet kring orosanmälningar råder bland fritidshemspedagogerna, detta 

visar sig genom att de ofta söker stöd och någon form av bekräftelse innan en anmälan tas vidare. 

Tydligare riktlinjer från skolorna efterfrågas för att underlätta arbetet med orosanmälningar samt 

utbildning inom området som väldigt sällan erbjuds. Samverkan kring orosanmälningar upplevdes som 

bra inom skolan, mellan personal och skolledning, men att samarbetet med Socialtjänsten kunde 

förbättras för att underlätta arbetet för fritidshemspedagogerna. Studiens slutsatser landar i att det kan 

underlätta arbetet kring orosanmälningar i skolan om lagar kring att vara anonym ändras då det ofta är 

en besvärlig del av att anmäla samt att det visar sig att det ibland inte utförs en anmälan på grund av 

detta. Tydligare riktlinjer från skolan och utbildning om orosanmälningar skulle kunna underlätta arbetet 

kring orosanmälningar genom att mer kunskap och vetskap om hur, vad och varför man gör 

orosanmälningar nås ut i större grad till personal i skolan. 

Nyckelord 

Orosanmälningar. Fritidshem. Fritidshemspedagoger. Handlingsutrymme. Street-level bureaucracy. 

Gräsrotsbyråkrat. 
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Förord 

Vi som har skrivit denna uppsats och genomfört studien går sista terminen på Stockholms universitet i 

programmet grundlärare med inriktning mot arbete i fritidshem. Studien är en del av avslutningen i vår 

utbildning som har varit både kul och lärorik. 

Vi vill passa på och tacka alla som deltagit i studien, utan er hade denna studie inte varit genomförbar. 

Ett stort tack riktar vi också mot vår handledare Mirjam Hagström som har stöttat oss, givit oss 

konstruktiv kritik och tips genom hela arbetet som vi värdesätter väldigt högt, tack. 

Beskrivning av författarnas insatser i studien 

Uppdelningen av arbetet är delat lika bland skribenterna. Vi har båda letat och fått tag på intervjuer samt 

varit närvarande vid intervjutillfällen. Transkribering, analysarbete och skrivarbete har delats lika. Båda 

skribenterna har lagt ner lika mycket tid på arbetet samt tagit lika mycket ansvar för att arbetet skulle 

fortgå så smidigt som möjligt. 
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Inledning 

”Jag skulle bara vilja ha en normal julafton där alla vuxna kan bete sig som vuxna. Men eftersom oron 

finns så kan jag inte tänka på något annat, jag vill helt enkelt inte fira jul.” (Maskrosbarn, 2019). Inget 

barn ska behöva känna såhär, inget barn ska behöva känna oro eller rädsla i sitt liv och därför är arbetet 

med orosanmälningar så viktigt då det kan hjälpa barnet till en bättre framtid. 

När barn far illa kan det få stora konsekvenser på barnets hälsa, vare sig det handlar om fysisk, psykisk, 

social eller annan sorts vanvård. Konsekvenserna kring barnets hälsa kan komma direkt eller senare i 

livet samt vara kort- eller långvarigt, därför är det så viktigt att barnets bästa alltid är högst prioriterat 

och alltid sätts i centrum. Världshälsoorganisationen rapporterar att var fjärde vuxen har blivit fysisk 

misshandlad till en viss grad när de var barn, detta menar de kan påverka barnens nervsystem, psykiska 

hälsa, att de klarar sig dåligt i skolan eller att de hoppar av skolan helt och hållet och kan komma in i 

kriminella kretsar som några få exempel (World Health Organisation, 2016). En studie utfärdad i Sverige 

visar att barn som far illa har högre frånvaro i skolan än barn som inte farit illa (Hagborg, Berglund & 

Fahlke, 2018). Jernbro, Otterman, Lucas, Tindberg och Janson (2017) visar i sin studie på att ungefär 

var femte barn i Sverige far illa på något sätt och att ungefär var sjätte barn inte känner förtroende att 

berätta om sina problem för en vuxen. 

Fritidshemmet ska utgå ifrån skolans värdegrund samt integrera omsorg i undervisningen (Skolverket,  

2018) och ska också beakta barnkonventionen som Sverige har förbundit sig till där barnets bästa alltid 

ska stå i främsta rummet, vilket stärker relevansen om vidare forskning inom fritidshemmet (Unicef, 

2018). Personal inom skolan är en av flera verksamheter som har anmälningsplikt (SkolL, SFS 

2010:800). Detta innebär att om man som personal i skolan har en oro eller märker att ett barn far illa 

så ska detta anmälas direkt samt lämna information som Socialtjänsten anser ha betydelse för utredning, 

vilket kan innebära att personal måste uppge sitt namn eller annan information (SoL, SFS 2001:453), en 

skyldighet för barnets bästa. Viktigt att tänka på är att det är din oro du ska anmäla, inga bevis behövs 

utan det räcker med en misstanke och anmälan ska utföras i den kommun eller stadsdel där barnet bor 

(Socialstyrelsen, 2014).  

Trots skyldigheterna i skolan visar det sig att de allra flesta som misstänker oro om att ett barn far illa 

inte rapporterar eller anmäler det (Greco, Guilera & Pereda, 2017). Forskningen om orosanmälningar 

inom skolan visar också att det finns en generell okunskap om vad som ska anmälas, när det ska anmälas 

och att känslor många gånger spelar in vid anmälningar (Beddoe & de Haan, 2018). Därför är 

orosanmälningar ett område som skulle behöva mer forskning då väldigt lite forskning finns (Beddoe & 

de Haan, 2018). Inom fritidshemmet är studier som behandlar hur det arbetas med orosanmälningar eller 

hur det upplevs av personalen väldigt begränsad, baserat på vår sökning av forskning inom området. 

Fritidshemmet är den verksamhet som spenderar mest tid med eleverna och därför är denna studie viktig 

då den fokuserar på att få en bredare förståelse för hur fritidshemspedagoger arbetar med 

orosanmälningar på fritidshemmet samt hur fritidshemspedagogerna upplever arbetet kring 

orosanmälningar. 
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Tidigare forskning 

I detta avsnitt kommer det lyftas fram tidigare vetenskaplig forskning inom området orosanmälningar 

som är relevant för studien. Då forskning inom fritidshemmet enligt våra sökningar är ytterst begränsad 

är sökningen av artiklar breddad till en större del av utbildningssystemet. Orosanmälningar är inte enbart 

ett nationellt problem utan återfinns ur ett globalt perspektiv samt att många, som Sverige, har liknande 

system när det kommer till orosanmälningar som till exempel anmälningsplikt och en motsvarande 

myndighet till Socialtjänsten och därför fokuseras det också på internationell forskning. 

Nedan kommer det redovisas vad tidigare forskning visar om kunskap kring orosanmälningar samt 

personal inom skolväsendets erfarenheter och upplevelser kring ämnet. 

Ana Greco, Georgina Guilera och Noemi Pereda (2017) har studerat kunskapen och erfarenheten kring 

upptäckten och rapporteringen av orosanmälningar i 17 skolor i Barcelona. Detta gjordes genom en 

kvantitativ enkätstudie där de ställde olika frågor kring skolpersonals kunskap och erfarenheter kring 

orosanmälan. De som tillfrågades var alltifrån rektorer och kuratorer till klasslärare och förskolelärare. 

Studien visar att dryga 70% av alla deltagare någon gång i sitt yrkesliv haft en oro om att ett barn farit 

illa på något sätt, men att enbart ca 27% av dem har genomfört en anmälan trots att de är skyldiga att 

göra så enligt lag. Detta kopplades till att tre av fem av deltagarna inte visste om de kunde 

uppmärksamma nödvändiga tecken för att göra en anmälan. Nästan 9 av 10 svarade att de aldrig fått 

någon utbildning eller träning inom området samt att 112 av 156 deltagare inte ansåg att det fanns 

riktlinjer om hur man gjorde en rapportering eller att de inte visste om dem (Greco, m.fl., 2017). Enligt 

studien visar det sig att enbart 28% av deltagarna visste att det inte behövdes stärkande bevis för att göra 

en anmälan och hela 46% svarade att en säkerhet om sin oro måste vara bekräftad innan anmälan görs 

(Greco, m.fl., 2017). Studien visar på en generell okunskap kring att upptäcka eller rapportera en oro 

samt vilka riktlinjer och lagar som de ska förhålla sig till och att utbildning inom området skulle behövas 

(se även Bryant & Wilsom, 2005). 

Denna generella osäkerhet kring anmälan visar sig också i en studie om vilka faktorer som kan påverka 

vid upptäckt och anmälan av orosmoment hos kuratorer vid skolor i USA. Det visar sig att fysiska tecken 

ökar troligheten att en anmälan görs än om inga synliga tecken finns (Tillman, Prazak, Burrier, Miller, 

Benezra & Lynch, 2015). Studien riktade sig mot kuratorer i amerikanska skolor i form av en 

enkätundersökning där frågorna var inriktade på olika teman som till exempel socioekonomiska faktorer 

eller relation till familjen/vårdnadshavare. Det visade sig att just relationen till vårdnadshavarna kunde 

påverka om en anmälan gjordes eller inte, det var större risk till anmälan om det handlade om 

vårdnadshavare som var frånvarande än vårdnadshavarna som var mer involverade i sitt barns skolgång 

(Tillman, m.fl., 2015). 

Även Liz Beddoe och Irene de Haan (2018) diskuterar problem som kan uppstå vid orosanmälningar 

genom en kvalitativ studie i Nya Zeeland där de undersökte socialarbetares erfarenheter kring hur 

skolpersonal arbetar när barn far illa. De intervjuade 20 stycken socialarbetare i semi-strukturerad form 

där de frågade om det fanns någon typisk metod när personal i skolan misstänkte oro för barn samt 

vilken roll kuratorn har när detta inträffar. Enligt studien fanns det inte en gemensam metod vid anmälan, 

utan sättet hur man utförde en anmälan varierade. Ett sätt att rapportera en oro var att gå till de som 

ansågs professionella inom området, till exempel kuratorer eller socialarbetare, där det berättades vad 

som hade hänt och sedan togs ärendet över och de professionella utförde en anmälan. Ett annat sätt var 

att gå via rektorn, som personal i skolan oftast blev instruerade att göra, vilket upplevdes som att man 
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måste ta sig igenom någon form av hierarki för att göra någonting åt sin oro. En deltagare i studien 

beskrev det som att rektorn var någon sorts vakt som behövdes involveras. Det tredje sättet var helt 

enkelt att personal inte gjorde någon anmälan då de oftast hade haft en dålig erfarenhet av myndigheterna 

utanför skolan och ansåg att detta inte tillförde barnet något. Personalen upplevde också att rektorn 

ibland gjorde en anmälan utan att diskutera fallet med kuratorn eller socialarbetaren och anmälde fallet 

utan de professionellas åsikt. Detta kunde leda till att en oro anmälts som inte borde ha anmälts som i 

sin tur upplevdes som jobbigt för personalen då familjen och barnet i fråga får gå igenom en slitsam 

process i onödan (Beddoe & de Haan, 2018). 

Beddoe och de Haan (2018) skriver att det är vanligt förekommande att erfaren personal i skolan går 

med sin oro direkt till socialarbetarna innan de går till rektorn, där de söker stöd och råd samt i många 

fall lämnar över ärendet. Personalen uttryckte det då som att om rektorn inte tar ärendet vidare har de i 

alla fall berättat om sin oro för socialarbetaren. Många gånger gick personalen den vägen i ren osäkerhet, 

de undrade om deras oro var tillräcklig och kunde på så sätt känna en viss lättnad över att rapportera 

vidare till rektorn i de fallen policyn var sådan.  I många fall kan avsaknaden av fysiska bevis påverka 

personal att dra sig ifrån att göra en anmälan men det kan även handla om andra omständigheter som 

elevers beteende eller verbala uttryck som att eleven ofta ljuger eller leker vilt (Beddoe & de Haan, 

2018). Sammanfattningsvis visar studien på att skolpersonal söker stöd vid oro då det ibland kan vara 

svårt att avväga om en anmälan borde göras samt att personalen ogärna startar en process som inte har 

tydliga grunder. 

Vidare skriver Ernst Vanbergeijk och Tersesa Sarmiento (2005) om denna osäkerhet om otillräckliga 

bevis vid en anmälan i deras studie utförd på skolor vid gränsen mellan USA och Mexiko. En kvalitativ 

studie där 28 personer som arbetar i skolan intervjuats med syftet att söka en större förståelse om deras 

erfarenheter kring att rapportera oro. Ofta förekommande i studien är att personal många gånger är 

osäkra på om de borde göra en anmälan eller inte när en oro uppkommer om att ett barn farit illa. 

Personalen i skolan ville ha bevis på att deras oro är sann, därför gick de ofta till kuratorn på skolan i 

hopp om att få stöd och klarhet i deras situation. De ville få klartecken på att de tänker rätt eller fel samt 

som en form av känslomässigt stöd då personalen upplevde arbetet kring orosanmälningar som jobbigt 

och ibland ångestframkallande (Vanbergeijk & Sarmiento, 2005). 

Dåliga erfarenheter från tidigare anmälningar, en rädsla om att göra livet svårare för de inblandade och 

en rädsla att en anmälan kunde få konsekvenser mot en själv, till exempel via arga vårdnadshavare, 

kunde vara anledningar till att personalen inte alltid anmälde sin oro. Utbildning kring hur man gör en 

anmälan, varför man gör en anmälan och vad man ska kolla efter efterfrågades och det anses många 

gånger vara skolans riktlinjer och policys som ska tydliggöras och oftare ta upp detta på till exempel 

möten. Utbildning om vilka lagar och regler som gäller anses göra det lättare för personal i skolan att 

göra en anmälan då de har något att skydda sin egen rygg med (Vanbergeijk & Sarmiento, 2005). Studien 

markerar tydligt att utbildning kring orosanmälningar skulle underlätta arbetet samt att det bidrar till 

stöd för personalen i emotionella situationer genom att de kan skydda sig bakom sin kunskap om lagar 

och regler. 

Denna saknad av utbildning visar även en kvalitativ intervjustudie utförd i Kanada där majoriteten av 

deltagarna arbetade i grundskolan, antingen som lärare eller kuratorer. I studien uttrycktes en saknad av 

utbildning inom området, att deltagarna var osäkra på vad de skulle anmäla, hur dem skulle göra och 

när de skulle anmäla (Weegar & Romano, 2019). Studien visade att större delen av deltagarna inte besatt 

kunskapen om att upptäcka orosmoment hos elever, varken fysiska eller beteenderelaterade tecken samt 

att det rådde en osäkerhet kring hur de ska ta hand om elever som har blivit utsatta (Weegar & Romano, 

2019). 
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Att det är enklare att anmäla sin oro om man har bevis är något som också presenteras av Meredith 

Falkiner, Donald Thomson och Andrew Day (2017). Studien utfördes i Australien där 30 personer deltog 

i studien. Personerna var lärare i lågstadiet med minst tre års erfarenhet där majoriteten var kvinnor. 

Studien använde sig av kvalitativa intervjuer med semi-strukturerade frågor (Falkiner, m.fl., 2017). 

Studien visar att lärarna i skolan ibland inte utför en anmälan då de inte anser sig ha tillräckligt med 

bevis. Verbala uttalanden som att en elev sagt att den blivit slagen var inte alltid tillräckligt för att 

anmäla. Lärarna i studien uttrycker att det är lättare att anmäla om en oro inkluderade fysiska tecken 

som blåmärken eller andra skador. I de fall där bevisen eller tecknen inte var tydliga ville de se till att 

grunderna för anmälan var bekräftade innan en anmälan gjordes. För att undvika en jobbig process för 

familjen eller att anmälan blev en bidragande faktor till att barnet får genomgå en slitsam period av 

utredningar och samtal resulterade det ofta i att ingen anmälan gjordes (Falkiner, m.fl., 2017). 

Det uttrycktes även här en önskan om mer utbildning inom området orosanmälningar, hur de skulle göra, 

vad man ska kolla efter samt att denna utbildning eller träning förblev återkommande (Falkiner, m.fl., 

2017). Det visade sig också att deltagarna i studien hade dålig vetskap om vilka lagar och regler som 

gäller kring orosanmälningar. Denna brist av utbildning och kunskap visade sig leda till osäkerhet kring 

vad till exempel anmälningsplikten innebar samt att lärarna litade på att skolledningen hade den 

kunskapen då de själva uttryckte att de inte visste hur de skulle göra en anmälan i många av fallen 

(Falkiner, m.fl., 2017). Det studien visar är alltså svårigheter med orosanmälningar, att personalens 

samvete ibland påverkar dem att inte anmäla sin oro samt att det kan vara svårt att avgöra om en anmälan 

borde göras utan tydliga bevis och att utbildning behövs inom området. 

Som sammanställt ovan kan orosanmälningar påverka på många olika sätt för olika personer. En svensk 

intervjustudie har utgått ifrån elevers upplevelser och erfarenheter kring hur de påverkas vid avslöjanden 

där de blivit illa behandlade. Det visar sig att hela 15% av eleverna inte har förtroende för någon vuxen 

som de skulle kunna berätta vad de blivit utsatt för (Jernbro, m.fl., 2017). Eleverna i studien uttrycker 

också att de var rädda att inte bli trodda av en vuxen, att de inte skulle tas på allvar och att det därför 

inte skulle resultera i en ändring, att ingenting händer. Till följd av detta visar studien att den vanligaste 

formen att berätta om något som hänt en elev var att anförtro sig till en kompis eller ett syskon (Jernbro, 

m.fl., 2017). 

Sammanfattningsvis verkar det som att personal i skolan ofta vänder sig till rektorer, kuratorer eller 

annan personal på skolan för att göra en anmälan. Ofta beror detta på att de inte har kunskap om 

orosanmälningar eller att de inte känner sig bekväma med att göra en anmälan. En anledning till detta 

verkar vara att utbildning inom området inte är ofta förekommande, detta leder till att personalen inte 

har tillräcklig vetskap om vad som ska göras, vad de ska kolla efter eller hur man gör en anmälan. Denna 

brist på kunskap visade sig ofta genom att personal i skolan ofta vill ha tydliga bevis innan en anmälan 

utförs och därför är det många fall som inte anmäls alls. Det verkar också som att orosanmälningar 

upplevs som ett känsligt ämne av personal på skolor och att konsekvenser av en anmälan kan leda till 

att den uteblir, till exempel genom att personalen blir påhoppad av arga vårdnadshavare eller att de blir 

en jobbig process för det inblandade barnet. Denna studie kan bidra med att synliggöra om det skiljer 

sig på arbetet med orosanmälningar på fritidshemmet och skolan samt hur fritidshemspedagoger 

upplever arbetet då forskning inom fritidshemmet är ytterst begränsad. 
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Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att skapa en bredare förståelse om hur fritidshemspedagoger arbetar med 

orosanmälningar på fritidshemmet samt hur fritidshemspedagogerna upplever arbetet kring 

orosanmälningar. 

Frågeställningarna för studien är enligt följande: 

Hur beskriver fritidshemspedagoger deras arbete med orosanmälningar? 

Vilka problem upplever fritidshemspedagogerna kring arbetet med orosanmälningar? 

Vilka möjligheter och fördelar upplever fritidshemspedagogerna med arbetet kring orosanmälningar? 

Teoretiskt perspektiv 

Härmed presenteras studiens teoretiska perspektiv som sedan ska kopplas samman med studiens syfte, 

vilket är att få en bredare förståelse om hur fritidspedagoger arbetar med orosanmälningar på 

fritidshemmet samt hur personalen upplever arbetet kring orosanmälningar. Teorin för studien kommer 

att vara Street-level bureaucracy, vilken har utformats av den amerikanska statsvetaren Michael Lipsky 

(2010). Roine Johansson (2007) har på svenska översatt Lipskys teori till gräsrotsbyråkrati. Johanssons 

(2007) översättning kommer att komplettera förklaringen av teorin. Med hjälp av detta teoretiska 

perspektiv kan en djupare förståelse nås för hur fritidshemspedagogerna beskriver sitt arbete kring 

orosanmälningar samt ger oss möjlighet att förstå hur fritidshemspedagoger skapar egna rutiner och 

strategier i hanteringen av orosanmälningar. De begrepp som används i studien är handlingsutrymme, 

resurser, relationer och klienternas inställning. 

Street-level Bureaucracy 

Lipsky (2010) förklarar att Street-level bureaucracies är de institutioner inom den offentliga sektorn som 

utgör en allmän tjänst för medborgarna som till exempel polisen, skolor och socialförvaltningen. Deras 

arbete innefattar att följa och tolka lagar som sedan integreras dagligen med allmänheten utifrån 

institutionens tolkning av lagen. Bureaucracy, vilket betyder byråkrati, används i denna teori eftersom 

dessa institutioner medföljer en viss struktur och regler som är stiftat av en auktoritet. Då tilläggs termen 

street-level, vilket på svenska kan förklaras som gatunivån, för att distansera dessa från den auktoritet 

som bestämt dessa regler och strukturer. Personalen inom dessa institutioner benämns som street-level 

bureaucrats, vilket inom denna undersökning kommer att vara fritidshemspedagogerna. Det svenska 

begreppet gällande denna benämning har översatts av Roine Johansson (2007) till gräsrotsbyråkratier, 

där byråkratierna är de statliga institutionerna och med gräsrot menar han de som arbetar längst ner i 

hierarkin. Han beskriver myndigheter som hierarkier med olika funktioner och uppgifter där man först 

på senare år börjat studera hur de längst ner i dessa hierarkier arbetar. Johansson (2007) menar att förr 

var gräsrotsbyråkraternas handlingsalternativ mer precisa, men detta har förändrats genom åren med att 

man har infört lagramar, vilket i sin tur gjort att preciseringen sköts av organisationerna själva. Det är 

dessa handlingsalternativ vi beskriver som handlingsutrymme. 
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Lipsky (2010) förklarar vidare att personalen ofta inte kan komma upp till den standard som 

beslutsfattarna tänkt, ofta på grund av till exempel bristande information, tidsbrist eller personalbrist 

vilket är exempel på resurser som gräsrotsbyråkraten har för att kunna hantera enskilda fall på bästa 

sätt. Till exempel kan bristande information resultera i att gräsrotsbyråkratens arbete ger dem större plats 

för tolkning då informationen kan beskriva vad de ska göra men inte hur och ger dem därför 

valmöjligheter i sitt arbete. Dessa resurser kopplas till att gräsrotsbyråkraterna har ett handlingsutrymme 

inom och mellan ramarna som är satta av lagstiftaren och beslutsfattarna. Det är med andra ord de 

strategier och sätt som dem använder sig av för att hantera vardagens uppgifter som utvecklas inom 

organisationen. Desto mindre tydligare ramar för hur gräsrotsbyråkraten ska arbeta ju större möjlighet 

har dem att påverka och utveckla sitt eget tillvägagångssätt för att utföra sitt arbete. Svårigheterna som 

Lipsky (2010) beskriver som personalen ställs inför är att de ska behandla alla lika men ändå kunna 

hantera enskilda fall individuellt. De generella rutinerna som personalen kommit på blir den offentliga 

policyn utåt, vilket gör dem till policyskapare. ”Thus, in a sense street-level bureaucrats implicitly 

mediate aspects of the constitutional relationship of citizens to the state. In short, they hold the keys to 

a dimension of citizenship.” (Lipsky, 2010, s. 4). Med detta menar Lipsky att gräsrotsbyråkraterna spelar 

en viktig roll gällande befolkningens uppfattning att känna sig som medborgare. Relationerna som 

skapas mellan gräsrotsbyråkraterna och befolkningen menar Lipsky (2010) förvandlar befolkningen till 

klienter, men denna relation kan också påverkas av relationer mellan till exempel gräsrotsbyråkraten 

och olika organisationer, kollegor eller dess chefer. Gräsrotsbyråkraten ska förhålla sig till olika 

riktlinjer som sedan ska förmedlas i relationen till klienterna. Detta menar Lipsky (2010) är en social 

process då klienterna kan ha olika former av inställning gentemot gräsrotsbyråkraternas uppdrag. Dessa 

individer har olika personligheter, livserfarenheter och nuvarande omständigheter, vilket gör att de kan 

ha en helt annan bild av vad som försiggår kontra vad gräsrotsbyråkratens bild av fallet är. Johansson 

(2007) beskriver även relationen mellan myndigheterna och klienterna som det mest centrala där 

“service” är nyckelordet. Det är inte enbart mötet ansikte mot ansikte som Lipsky beskriver, utan det är 

omständigheten som avgör och inte beroende på kontaktsättet, som till exempel via telefonkontakt eller 

e-post. 

Det finns däremot en del kritik gällande Lipskys teori om Street-level bureaucracies. Tony Evans (2010) 

tar till exempel upp vad som händer i handlingsutrymmet som uppstår mellan gräsrotsbyråkraterna och 

deras lokala chefer, där hans studie visar att de lokala cheferna anser sig vara jämställda med sina 

anställda och inte riktigt ser sig själva som chefer. Detta resulterar i kritik gentemot det stora 

handlingsutrymmet Lipsky menar att gräsrotsbyråkraterna får, eftersom det ska ju vara i glappet mellan 

chef och anställd som utrymmet ska äga rum. Evans (2010) menar att Lipsky lägger för lite 

uppmärksamhet på den professionalism som finns mellan cheferna och deras anställda. Lars Tummers 

och Viktor Bekkers (2014) kritiserar avsaknaden av vad som händer inom handlingsutrymmet. De menar 

att man behöver utveckla teoretiska ramverk för att kunna se hur effektiviteten inom handlingsutrymmet 

ser ut för att kunna avgöra teorins kredibilitet.  

Kritik finns alltid till allting, men vi anser att denna kritik som existerar inte utgör ett hinder för oss att 

använda oss av Street-level bureaucracies som teori under denna studie, då den använts och tillämpats 

brett över hela världen. 

I slutändan handlar Street-level bureaucracies om vad som händer i det handlingsutrymmet som uppstår 

inom verksamheten. Relationerna som skapas mellan personalen och medborgarna vid antingen enskilda 

möten eller över en tid för att på ett så bra sätt som möjligt förmedla en myndighets tjänster, vilket blir 

gräsrotsbyråkratens jobb att värna om (Lipsky, 2010).   
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Centrala begrepp 

 

Handlingsutrymme 

Lipsky (2010) menar att handlingsutrymmet personalen förfogar över handlar om att de skapar egna 

rutiner och arbetssätt utifrån deras tolkningar av bestämmelserna som kommer uppifrån, alltså från 

cheferna och de egentliga beslutsfattarna högre upp i hierarkin. De som har detta handlingsutrymme 

inom denna studie är fritidshemspedagogerna som är våra respondenter under studiens gång. Deras 

handlingsutrymme kan visa sig till exempel genom läroplanen, där det framgår vad undervisningen ska 

innehålla men inte hur de ska utföra undervisningen. 

Relationer  

Relationerna som skapas mellan dessa gräsrotsbyråkrater och befolkningen menar Lipsky (2010) är 

essensen inom Street-level bureaucracy. Denna relation kan också påverkas av gräsrotsbyråkratens 

relation med till exempel organisationer, deras chefer och kollegor. Både de bra relationerna och de 

mindre bra relationerna kan påverka det dagliga arbetet för en fritidshemspedagog, vilket kommer att 

ingå i vår studie gällande hur relationerna med främst medborgarna kan påverka i arbetet med 

orosanmälningar. 

Resurser 

Resurserna som finns fritidshemspedagogerna till handa eller bristen på resurser utgör en stor faktor 

inom det handlingsutrymme som fritidshemspedagogerna förfogar över. Dessa resurser kan innefatta 

tidsbrist, ekonomiska faktorer eller bristande information som exempel. Mindre resurser resulterar i ett 

större handlingsutrymme för att kunna hantera de enskilda fallen på bästa sätt medan mer resurser 

krymper handlingsutrymmet då detta påverkar hur de kan utföra sitt arbete (Lipsky, 2010). 

Klienters inställning 

Befolkningen som kommer i kontakt med Street-level bureaucracies transformeras till klienter och deras 

inställning kan ofta se annorlunda ut än gräsrotsbyråkratens. Alla är olika individer med olika 

erfarenheter som kan påverka mötet mellan klienterna och gräsrotsbyråkraterna då uppfattningar och 

upplevelser kan variera dem emellan (Lipsky, 2010). Fritidspedagogernas möte med medborgarna kan 

påverka deras dagliga arbete på olika sätt som till exempel genom hur vårdnadshavare förstår, upplever 

och bemöter deras arbete och beslut kring orosanmälningar. 

Metod 

Val av metod 

Denna studie riktar in sig på en kvalitativ forskningsmetod då den söker efter hur det arbetas med 

orosanmälningar på fritidshemmet samt hur personal upplever arbetet kring orosanmälningar. Detta görs 

möjligt då en kvalitativ forskningsmetod kan utgå från att fråga människor om hur eller varför de gör på 

ett visst sätt eller vad de tycker och tänker om ett visst fenomen (Ahrne & Svensson, 2015).  

Kvalitativa intervjuer som ljudinspelats, efter respondenternas godkännande, har valts som metod för 

att samla in data och med denna metod kan fritidshemspedagogerna berätta och beskriva sina 
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erfarenheter kring ämnet. Inspelning av intervjun valdes då materialet syftade till att bearbetas efter 

intervjuerna, och då bidrar inspelningen till att återberätta respondenternas uttalanden så att all data kan 

behandlas och inget glöms bort. Intervjun strukturerades genom förutbestämda frågor inom olika teman 

som berör syfte och frågeställningen i studien men också frågor som uppmärksammades under 

intervjuerna, en så kallad semistrukturerad intervju (Forsberg & Wengström, 2015). För intervjufrågor 

se bilaga 1. 

Styrkor utifrån en kvalitativ intervjustudie kan anses vara att en förståelse utifrån människors syn på ett 

fenomen i större grad kan nås, att de får berätta och beskriva om sina erfarenheter istället för att till 

exempel skriva om det i en enkätundersökning som kan bedrivas genom en kvantitativ undersökning. 

Svagheter hos metoden kan vara tiden, att processen kring en intervju tar mer tid än vid exempelvis en 

enkätundersökning, och i denna studie som har varit tidsbegränsad således begränsat antal respondenter. 

En intervjusituation kan också vara känslig för personen som intervjuas beroende på vilka frågor som 

ställs, vilket ämne det berör eller vilken miljö intervjun hålls i som enligt Ulla Eriksson-Zetterquist och 

Göran Ahrne (2015) kan innebära att svaren kan bli mindre ärliga än vad avsikterna är. 

Urval och avgränsningar 

Studien har fritidshemspedagoger som respondenter då det är inom fritidshemmet syftet och 

frågeställningarna med studien grundar sig samt att fritidshemspedagogerna arbetar med eleverna både 

på skoltid samt fritidshemstid. Nio intervjuer utfördes under studien från fyra olika skolor inom 

Stockholm län, detta då denna geografiska avgränsning innebar att tid och pengar för resande minskade 

för skribenterna (Svensson & Ahrne, 2015). Fritidshemspedagoger valdes som respondenter i studien 

då den skulle rikta in sig mot fritidshemmet. Förfrågan om deltagande skickades ut slumpmässigt till 

fritidshemspedagoger på skolor i Stockholms län, först att svara och bestämma tid och plats blev 

deltagare då studien hade begränsat med tid. Väl vid ett intervjutillfälle tillämpades snöbollsurvalet, 

vilket innebär att fråga om respondenten vet om någon som kan tänkas ställa upp på en intervju 

(Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), detta att få tag i deltagare visade sig vara svårare än vad 

skribenterna väntade sig då många tackade nej eller inte hörde av sig. Antalet intervjuer och skolor 

valdes för att försöka nå en bredare förståelse kring hur det arbetas med orosanmälningar och hur 

fritidshemspedagogerna upplever arbetet kring det i Stockholms län. Anledningen till att inte fler 

intervjuer och skolor ingick i studien eller att studiens område sträckte sig utanför Stockholms län var 

av tidsbrist för arbetet samt resurser att transportera sig utanför regionen. 

Undersökningspersoner/Undersökningsmaterial 

I studien benämns respondenterna som fritidshemspedagoger som samlingsbegrepp då deltagarna har 

olika grunder i sin utbildning. 

Av de nio som intervjuades i studien var åtta utbildade och en outbildad, den minsta 

arbetslivserfarenheten var 6 år och den som hade arbetat längst hade erfarenhet om 36 år inom skolan. 

Åldern på deltagarna varierade mellan 25 och 63 år och könsfördelningen var fem kvinnor och fyra män. 

Namnen på intervjupersonerna är fingerade av etiska skäl. 

Skola 1: Tre personer intervjuades varav två var kvinnor och en var man. Elvira som gick utbildningen 

fritidspedagog, Helene som gick fritidslärarutbildningen och Johan som gick en erfarenhetsbaserad 

fritidshemsutbildning. 
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Skola 2: Två personer intervjuades varav en kvinna och en man. Bella som gick 

fritidspedagogsutbildningen och Anders som också gick fritidspedagogsutbildningen. 

Skola 3: Två personer intervjuades varav en kvinna och en man. Jenny som fick 

fritidspedagogsutbildningen och Anton som gick en erfarenhetsbaserad fritidshemsutbildning. 

Skola 4: Två personer intervjuades varav en kvinna och en man. Emelie som gick 

fritidspedagogsutbildningen och Markus som inte har gått ett utbildningsprogram. 

Namn på skolor är inte relevant för studien och kommer därför inte nämnas. 

Genomförande 

Tidigt i studien framställdes ett samtyckesformulär som respondenterna skulle få ta del av (Se bilaga 2). 

I detta formulär presenterades studiens skribenter och där framgick syfte, tillvägagångssätt, etiska 

aspekter och bakgrund till studien. Formuläret skickades med en förfrågan till 26 skolor i Stockholms 

län via e-post, de som kontaktades var rektorer, fritidshemspedagoger som skribenterna tidigare har varit 

i kontakt med och fritidshemspedagoger som kunde tas kontakt med via hemsidor eller liknande. Av de 

26 förfrågningarna svarade tre skolor, varav alla tackade nej till deltagande, detta resulterade i att 

skribenterna kände sig tvungna att ta kontakt och fråga om deltagande från sitt eget nätverk. Kontakt 

med ytterligare 10 personer togs där 9 tackade ja till medverkan. Det ska nämnas att de personer som 

kontaktades som skribenterna varit i tidigare kontakt med ej intervjuades av den personen som haft 

tidigare kontakt då en relation kunde haft inverkan på studien. De personer som medgav sitt deltagande 

i studien tog antingen kontakt med studiens skribenter eller vice versa, om de inte redan haft kontakt vid 

förfrågningstillfället. Tid och plats för intervju bestämdes via mailkontakt eller telefon där 

intervjupersonen fick möjlighet att bestämma dessa för att personen skulle känna sig så bekväm med 

situationen som möjligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015), i alla fall hölls intervjuerna på 

intervjupersonens arbetsplats. Vid intervjutillfället presenterades återigen studiens syfte, 

tillvägagångssätt, etiska aspekter och bakgrund, denna gång verbalt. Ljudinspelning, efter godkännande 

av respondenterna, med hjälp av mobiltelefoner användes för att kunna arbeta och bearbeta svaren som 

gavs av fritidshemspedagogerna, detta för att få en så tydlig bild av deras erfarenheter som möjligt samt 

för att kunna transkribera materialet för att sedan analysera och jämföra materialet emot varandra. 

Intervjuerna var i snitt ca 32 minuter långa och båda skribenterna deltog, dock inte vid de tillfällen där 

någon av skribenterna hade en tidigare relation med respondenten. När båda skribenterna deltog vid 

intervjutillfället ansvarade den ena för intervjun för att det bättre skulle flyta på, den andra var 

närvarande och fokuserade på om eventuella följdfrågor kunde ställas för att få ut så mycket som möjligt 

av intervjun. Skribenterna är medvetna om att detta sätt kan påverka intervjun genom till exempel att 

respondenten inte känner sig bekväm men valdes för att båda skribenterna skulle få ta del av materialet 

från start (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Problem som stöttes på under processen var att vid 

första gången skribenterna tog kontakt med skolor nekades samarbete och deltagande i studien ofta på 

grund av tidsbrist eller personalbrist. Skribenternas eget pressade tidsschema bidrog till att kontakt via 

telefon blev nödvändig för att få tag i tillräckligt med respondenter. 

Databearbetning och analysmetod 

I studien användes inspelning av intervju via mobiltelefoner för att samla in data till analys. För att sedan 

kunna analysera data skapades empiriskt material genom att transkribera ord för ord. Data och empiriskt 
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material är lika men inte nödvändigtvis samma, i detta fall blir data det som samlades in vid 

intervjutillfället och transkriberingen blir det empiriska material som analyseras (Svensson & Ahrne, 

2015). Transkriberingen gick till så att skribenterna lyssnade på en liten del av en inspelad intervju, som 

sedan pausades för att skriva ner vad som hade sagts, ord för ord, i ett dokument på en dator, processen 

upprepades tills dess att hela intervjun var uppspelad och klar. Detta gjordes då skribenterna kände sig 

mest förtrogna med denna metod samt att transkriberingsverktyg på dator eller webbsidor inte kändes 

säkert för skribenterna då text eventuellt kunde försvinna samt hamna på forum som inte skribenterna 

kunde styra över, en risk de inte ville ta, mestadels i respekt mot de som intervjuats och vad de sagt. 

Analysmetoden som användes för studien var en så kallad latent innehållsanalys, (Forsberg & 

Wengström, 2016) vilket betyder att de transkriberade intervjuerna bearbetas genom att söka efter 

likheter och skillnader i materialet, eventuella återkommande begrepp eller någonting som återkommer 

i annan form. Dessa likheter och/eller skillnader som hittades sorteras sedan in i olika kategorier eller 

underteman som uppmärksammats. Transkribering av intervjuerna analyserades genom att markera 

likheter och skillnader i texten, detta gjordes med olika färgpennor för att lättare separera de teman som 

kom upp. Utdrag från transkribering som hade liknelser från de olika intervjuerna sammanställdes i ett 

dokument, detsamma gäller skillnader, detta för att få en bättre överblick och sammanhang av all text 

som analyserats. Dessa kategorier eller underteman som kommit fram bearbetades och jämfördes 

emellan varandra och som sedan gick in i större teman som redovisas i Analys och Resultat. Inom dessa 

teman kommer studiens teori och begreppen från teorin hjälpa till för att förstå resultaten. Till exempel 

på kategorier eller underteman är anonymitet, anmälningsplikt och riktlinjer som ingår i temat Arbeta 

utifrån lagstiftningen. Metoden valdes då man på ett systematiskt sätt arbetar fram information kring ett 

fenomen (Forsberg & Wengström, 2015). 

Forskningsetiska överväganden  

Etiska aspekter i forskningsstudier är viktigt, både för själva studien, att studiens kvalitet stärks genom 

att det redovisas vilka metoder som används samt att det som skrivs faktiskt är sant, men också för att 

skydda alla som är inblandade och respektera deras integritet (Vetenskapsrådet, 2017). Därför kommer 

nedanstående forskningsetiska överväganden beaktas. Då orosanmälningar kan vara ett känsligt ämne 

och att respondenterna berättar om upplevelser och erfarenheter från deras arbetsplatser som deras 

kollegor, chefer och andra berörda personer kan läsa är namn i studien avidentifierade för att deltagarnas 

identitet inte ska kunna avslöjas, detsamma gäller skolorna de arbetar på. 

Studiens etiska överväganden grundar sig i det som Vetenskapsrådet (2017) kallar uppförandekrav inom 

forskning som att till exempel tala sanning om sin forskning, öppet redovisa metoder och resultat, öppet 

redovisa och granska utgångspunkterna för studien och att sträva efter att inte skada människor, djur 

eller miljö i sin forskning samt andra etiska normer som vetenskapsrådet beskriver finns i samhället.  

För att skydda de personer som medverkat i studien beaktas konfidentialitetskravet, där deltagarna 

förblir anonyma, om namn nämns i studien är det ej namn på de som deltagit utan de har avidentifierats 

och därför är eventuella namn påhittade, även namn på skolor, andra personer eller elever kommer att 

avidentifieras (Vetenskapsrådet, 2017).  

Nyttjandekravet kommer att beaktas, uppgifter om personer i studien som kan presenteras för 

skribenterna kommer inte spridas till obehöriga, vilket betyder att information om inblandade enbart 

kommer nå skribenterna och inte användas i annat syfte än forskningen (Vetenskapsrådet, 2017).  
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Samtyckeskravet användes där deltagarna i studien innan medverkan fick skriva på ett 

samtyckesformulär där de medgav sin medverkan samt där studiens etiska aspekter står med för att 

garantera att information kring de etiska aspekterna når de inblandade. Deltagarna informerades också 

om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan (Vetenskapsrådet, 2017).  

Informationskravet används vilket innebär att deltagarna ska få förklarat för sig vad studiens syfte är 

samt hur studien går till. Deltagarna i studien fick innan medverkan information om syftet med studien 

som också framgick verbalt i genomgången av samtyckesformuläret vid intervjuerna (Vetenskapsrådet, 

2017). 

Studiens kvalitet 

Svårigheter med studien var att få tag på tillräckligt med respondenter, i ett tidigt skede i arbetet 

skickades en förfrågan till 26 olika skolor, varav totalt tre svarade under arbetets gång, alla tackade nej 

på grund av tidsbrist eller personalbrist. Detta gjorde att skribenterna tog kontakt med personer från 

deras egna nätverk samt frågade om tips om eventuella intresserade deltagare vid intervjutillfällen, så 

kallade snöbollsurvalet (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). Att intervjua personer man redan har en 

relation med kan enligt Ulla Eriksson-Zetterquist och Göran Ahrne (2015) ha en inverkan på 

intervjupersonen och intervjun, detta beaktades av skribenterna genom att den personen som inte hade 

en relation med respondenten utförde intervjun. En annan aspekt som kan påverka vid ett intervjutillfälle 

är vart intervjun tar plats, med detta i åtanke var det respondenterna som bestämde tid och plats för att 

skapa en så bekväm miljö som möjligt (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015). 

Då studien riktade sig mestadels mot respondenternas upplevelser kring orosanmälningar passade en 

kvalitativ intervjustudie bra. Respondenterna fick berätta hur de upplevde arbetet kring orosanmälningar 

där en semi-strukturerad intervjumetod passade in då det under flera intervjuer uppmärksammades 

intressanta uttalanden från respondenterna som inte var kopplade till originalfrågorna som då kunde 

följas upp och utvecklas. En aspekt kring frågorna och ämnet i stort som är värt att nämna är att 

orosanmälningar kan vara ett känsligt ämne då det många gånger handlar om barns säkerhet, och att 

detta kan tänkas påverka respondenternas svar. I vissa fall upplevdes det som att respondenterna svarade 

utifrån hur det borde vara och inte riktigt hur det är. Detta försökte skribenterna möta med en bekväm 

och tillåtande miljö kring intervjun samt att visa engagemang i vad respondenten säger vilket upplevdes 

många gånger leda till mer utförliga och ärliga svar. 

En begränsning av studien är antalet respondenter och antalet skolor. Fler respondenter skulle såklart 

stärka studien ännu mer, att få fler upplevelser och erfarenheter skulle stärka studiens relevans och 

kvalitét. Antalet skolor skulle också kunna bidra till att uppmärksamma fler varierade eller liknande 

arbetssätt kring orosanmälningar alternativt se likheter eller skillnader rent geografiskt. 

Ytterligare en svårighet med studien är att ämnet orosanmälningar kan vara ett känsligt ämne att berätta 

om. Då respondenterna har anmälningsplikt och att det många gånger handlar om barns säkerhet och 

välmående, kan det också tänkas påverka svaren de ger, att de på något sätt förskönar verkligheten. På 

grund av detta och att olika personer kan ha olika upplevelser och erfarenheter kan studiens reliabilitet 

påverkas genom att med andra respondenter och/eller fler deltagare så skulle resultatet kunna se 

annorlunda ut. Validiteten i studien kan anses stärkas genom att intervjuerna i studien syftar till att ta 

reda på respondenternas erfarenheter och upplevelser kring ämnet orosanmälningar. 
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Resultat och Analys 

I analysarbetet tas fyra teman fram, dessa presenteras och analyseras utifrån Lipskys (2010) teori Street-

level Bureaucracy samt begreppen utifrån denna. De teman som presenteras är arbeta utifrån 

lagstiftningen som handlar om fritidshemspedagogernas uppfattningar kring anmälningsplikt, 

anonymitet och riktlinjer. Samverkan är tema nummer två som behandlar hur respondenterna ser på 

olika former av samverkan inom och utanför skolan och fritidshemmet. Det tredje temat, barnet och 

familjen, går in på hur barnet och familjen kan påverka eller påverkas i arbeten kring orosanmälningar. 

Det fjärde temat som kallas osäkerhet kring orosanmälningar, behandlar olika svårigheter som 

fritidshemspedagogerna uttrycker med arbetet om orosanmälningar. Alla namn på respondenterna i 

uppsatsen är påhittade. 

Arbeta utifrån lagstiftningen 

Temat handlar om hur fritidshemspedagoger uppfattar och upplever aspekter kring orosanmälningar 

med en koppling till lagstiftningen. Temat berör upplevelser kring anmälningsplikt, anonymitet och 

riktlinjer som fritidshemspedagogerna måste förhålla sig till. 

En aspekt som personal i skolan ska förhålla sig till är anmälningsplikt. Elvira som arbetar som 

fritidspedagog berättar följande vid frågan hur hon upplever att hon har anmälningsplikt: 

Det är väldigt skönt det här med om föräldrarna blir arga, att man kan gå tillbaka och säga 

detta är faktiskt min plikt och om jag inte gör det begår jag tjänstefel och får inte jobba kvar, 

jag måste göra mitt jobb, skönt att ha någonting i ryggen också (Elvira). 

Det Elvira uttrycker är att hon måste förhålla sig till anmälningsplikten, att hon annars begår tjänstefel 

och kan bli av med sitt jobb. Detta kan tolkas som att fritidshemspedagogerna upplever att 

anmälningsplikten är någonting de kan skydda sig själva med, att de kan rättfärdiga sin anmälan genom 

att hänvisa till att det faktiskt är lag för dem att anmäla sin oro (SkolL, SFS 2010:800). Det verkar som 

att fritidshemspedagogerna tycker att anmälningsplikten är bra utifrån intervjuerna, att 

anmälningsplikten kan göra att en anmälan blir mindre personlig för fritidshemspedagogerna genom att 

hänvisa till att de måste göra detta och inte att de vill. Anmälningsplikten verkar inte enbart bidra med 

skydd utan också att den gör så att personalen är mer uppmärksamma när det kommer till anmälningar. 

Så här berättar Jenny om vilka fördelar hon kan se kring anmälningsplikten: “man vet att man har 

anmälningsplikt, det gör så att man kollar efter vissa saker, man är mer vaken då”. Detta kan förstås som 

att anmälningsplikten gör fritidshemspedagogerna mer skärpta och medvetna på saker som kan uppstå i 

skolan som kan leda till en orosanmälning. 

En annan aspekt som framkommit via analysen är fritidshemspedagogernas upplevelser kring 

anonymitet vid orosanmälningar. Personal i skolan går under Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) vilket 

innebär att de ska lämna information kring en anmälan som Socialtjänsten anser är viktigt för en 

utredning, som kan vara namn på den som anmäler. Helene berättar om en situation där en anmälan 

gjordes: “Hon gick till rektorn och gjorde en anmälan och hennes namn stod med, skolan ska stå där kan 

jag känna, inte hennes namn, det är oroväckande”. Att ens eget namn står på anmälan och inte skolan 

oroar alltså Helene. Det gör att anmälan kopplas till individen och inte skolan. Johan och Anton uttrycker 

sig så här: 
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Vi går via rektorn, alltså att rektorn gör anmälan, jag tror det är för att skydda, för anmälan 

sker ju utan föräldrarnas vetskap, så om jag hör att ett barn blivit slagen, så kanske den 

föräldern får reda på att det är jag, men då kan jag hänvisa till rektorn, man blir lite mer 

skyddad (Johan). 

Men att det just står så på papper, att det tas upp i utredningen, då skulle ju jag tycka att då 

måste man få vara anonym, för det kan ju vara så att det blir en hotfull situation med 

föräldrarna och det skulle ju vara jobbigt, det skulle ju kunna hindra en från att göra en 

anmälan (Anton). 

Det verkar alltså som att fritidshemspedagogerna gärna är anonyma vid orosanmälningar då många 

uttrycker en rädsla för konsekvenser mot en själv i form av till exempel arga vårdnadshavare.  

Det verkar också som att där Johan och Helene arbetar har de utvecklat ett tillvägagångssätt, en egen 

väg att gå där de använder rektorn som anmälare för att fritidshemspedagogerna själva inte ska behöva 

stå med på anmälan. Detta sätt är återkommande även på andra skolor, att fritidshemspedagogerna inte 

själva genomför eller står för en anmälan utan att man lämnar över ärendet till rektorer, kuratorer eller 

elevhälsoteam som exempel. Utifrån materialet framstår det som att fritidshemspedagogerna gärna är 

anonyma för att skydda sig själva, att de skapar en egen väg runt anonymitetskravet genom att någon 

som representerar skolan på annat sätt står på anmälan. 

En tredje aspekt som analyseras fram kring arbetet utifrån lagstiftningen är hur fritidshemspedagogerna 

upplever riktlinjerna från skolan.  

Det verkar som att det önskas tydligare riktlinjer att arbeta efter, såhär svarade Bella på frågan om det 

finns tydliga riktlinjer om hur man går tillväga vid en anmälan på hennes skola: 

Nej, eller jag tycker nog det för jag gjorde en häromdagen, och det var ju tydligt alltså.. Men 

nej, innan har det ju inte varit det, men det håller på att bli för vi har fått en ny kurator som 

håller på att styra upp det där. Men innan har det varit lite sådär, jag har alltid vänt mig till 

ledningen med sånt här, alltså min närmsta chef, biträdande för lågstadiet, men ehh... har fått 

lite oklara svar, när dom inte vet blir det ju svårt, så det är lite så det varit... 

Detta kan tolkas som att det verkar som erfarenhet med orosanmälningar är något som behövs för att 

personalen ska veta hur de ska gå tillväga, och att riktlinjerna från ledningen eller skolan inte alltid är 

tydlig. Anders berättar: “om man inte har en tydlig policy i en sån här organisation, då blir det 

problematiskt, det ska vara väloljat och fungera” och fortsätter vid frågan om han upplever om 

personalen på skolan vet om hur man gör en orosanmälan: “det är skitsvårt det här, speciellt för oss som 

inte är under 50, vi skulle fått en lathund om hur man behandlar såna här incidenter, men det har vi inte 

fått”. Utifrån det ovanstående verkar det som att fritidshemspedagogernas arbete med orosanmälningar 

försvåras av att det inte finns tillräckliga riktlinjer. Elvira berättar om hur hon går vidare med en 

anmälan: “om jag märker någonting, ser eller märker något, då går jag till rektorn”. Även om 

fritidshemspedagogerna verkar tycka att riktlinjerna från skolorna inte alltid är tydliga eller att det brister 

på diverse sätt så verkar det som att de vet vart de kan eller ska vända sig med sin oro. Det som saknas 

verkar vara avsaknaden av riktlinjer om fritidshemspedagogerna själva skulle utföra en anmälan. 

Sammanfattningsvis verkar det som att respondenterna upplever anmälningsplikten som någonting bra, 

något som dem kan skydda sig bakom och hänvisa till om de skulle behöva förklara varför det utfört en 

anmälan. Det verkar också som att anmälningsplikten bidrar till att fritidshemspedagogerna är mer 

uppmärksamma kring arbetet med orosanmälningar. Anonymiteten verkar upplevas som någonting svårt 

och känsloladdat. Fritidshemspedagogerna verkar vilja skapa sig en väg runt anonymitetskravet då det 
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kan bidra till hotfulla situationer med till exempel vårdnadshavare. Riktlinjerna på skolan verkar inte i 

alla lägen vara tydliga utan fritidshemspedagogerna hittar sina egna tillvägagångssätt för att utföra en 

anmälan alternativt att de lär sig hur det fungerar på skolan i takt med deras arbetserfarenhet.   

De begrepp inom Lipskys (2010) teori som kan kopplas till detta tema är handlingsutrymme och 

klienternas inställning. Med handlingsutrymme menar Lipsky (2010) att gräsrotsbyråkraterna, i detta 

fall fritidshemspedagogerna, har utrymme att tolka bestämmelser de måste förhålla sig till och förmedla 

i mötet med medborgarna. Klienternas inställning är alltså medborgarnas inställning, i detta fall många 

gånger föräldrar/vårdnadshavare, som utgår från deras egna erfarenheter och upplevelser vilket kan 

variera från fritidshemspedagogernas. I detta möte med klienterna ska alltså fritidshemspedagogerna 

förmedla beslutfattarnas bestämmelser samtidigt som de måste förhålla sig till klienternas åsikter. 

Handlingsutrymme visas ovan till exempel med anmälningsplikten. Fritidshemspedagogerna har 

anmälningsplikt som personal i skolan och måste anmäla sin oro. Det tillvägagångssättet de verkar ha 

valt är att de går med sin anmälan till rektor, kurator eller elevhälsoteam och har på så sätt anmält sin 

oro men utvecklat sitt eget tillvägagångssätt utifrån sitt handlingsutrymme. Handlingsutrymmet visar sig 

också genom detta tillvägagångssätt vad gäller anonymitet. Genom att till exempel rektorn står på 

anmälan vilket kan ta bort fokus på den som faktiskt upptäckt oron, dock står många gånger den som 

upptäckt oron med i beskrivningen av ärendet men det blir möjligen med subtilt.  

Att fritidshemspedagogerna upplever att riktlinjerna från skolan inte är tydliga eller i vissa fall 

bristfälliga, kan också förstås som att informationen från lagar ger rum för flera olika tolkningar, vilket 

kan leda till otydlighet och förvirring. Handlingsutrymmet blir större desto mer otydliga riktlinjerna är 

vilket kan skapa en osäkerhet kring hur det faktiskt ska arbetas med orosanmälningar. Detta kan skapa 

ett problem för fritidshemspedagogerna då de har krav på sig från beslutfattare samt en viss förväntan 

från de medborgarna de möter i sin verksamhet. Medborgarna i detta fall är många gånger föräldrar eller 

vårdnadshavare, som inte alltid kanske har en förståelse eller kunskap om vad fritidshemspedagogerna 

måste förhålla sig till. Detta kan förstås utifrån Lipskys (2010) teori som att klienternas inställning 

ibland försvårar arbetet för fritidshemspedagogerna vilket gör att de skapar egna policys kring de 

problem som uppstår som att inte anmäla själva utan låta skolan eller rektor stå på anmälan. 

Samverkan 

Temat behandlar samverkan inom orosanmälningar som verkar vara något som på olika nivåer upplevs 

som både positivt och negativt, med olika nivåer menas till exempel samverkan mellan skola och olika 

myndigheter alternativt samverkan mellan personal på skolan. 

Samverkan mellan skolan, den som uttryckt sin oro och Socialtjänsten upplevs ofta som bristfällig och 

som också skapar en viss oro bland personalen på skolan, såhär berättar Anders om sin upplevelse efter 

att en anmälan är gjord: 

Ja, och det är ju dilemmat, att vi är anmälningsskyldiga men får inte veta något, man sitter 

som i ett vakuum, och där vet jag inte hur det borde vara, regelsystemet, dem har ju sekretess, 

men vad ska vi veta? Vad borde vi veta? Man tycker ju att vi kanske skulle ha nytta av att få 

veta lite mer. 

Detta kan tolkas som att fritidshemspedagogerna verkar uppleva en jobbig period mellan anmälan och 

eventuell uppföljning av ärendet, och önskar mer information om vad som händer, Anton berättar: “det 

kan bli väldigt hemligt, det kan komma någon från socialen men ingen vet riktigt varför”. 
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Fritidshemspedagogerna uttrycker i flera fall en förståelse kring sekretessen, men samtidigt, som i 

exemplet, att ingen vet riktigt varför Socialtjänsten är där. Återkommande i intervjuerna nämns också 

att det ofta tar väldigt lång tid från anmälan till att Socialtjänsten eller i vissa fall polisen kommer, även 

detta beskrivs som något som försvårar arbetet för fritidshemspedagogerna då det kan innebära att 

viktiga detaljer glöms bort av personalen eller barnet i fråga. 

Positiva aspekter kring samverkan verkar fritidshemspedagogerna uttrycka genom att det finns stöd att 

få kring sin oro, att de inte känner att de själva i alla lägen måste veta om en oro ska anmälas eller inte. 

Elevhälsoteam, kollegor och kuratorer är några som nämns och som man kan få stöd ifrån vid en oro. 

Marcus berättar om samarbete i sitt arbetslag: “vi pratar i arbetslaget, de kanske kan se något som inte 

andra ser”, vilket kan tolkas som att samarbetet i arbetslaget kan bidra till olika synvinklar och 

perspektiv kring ett ärende, att de hjälps åt att kolla efter tecken om oro. Anton berättar om sin upplevelse 

om samverkan med elevhälsoteamet: “vi går alltid via eht, man får ju ett stöd om hur vi ska agera, man 

vill ju oftast ha hjälp i hur man ska göra och då går vi till dem”. Samarbetet med och möjligheten att ta 

en oro vidare till elevhälsoteamet beskrivs alltså som ett stöd, kanske inte som arbetslaget, som också 

känner eleven, utan mer som ett expertstöd. 

Sammanfattningsvis verkar det som om samverkan mellan skolan, den som har uppmärksammat oron 

och Socialtjänsten är bristfällig. Det upplevs som att det tar för lång tid mellan en anmälan och tills att 

Socialtjänsten på något sätt visar att det blivit ett ärende av anmälan. Detta utrycks också genom att 

information kring vad som händer med ett ärende inte förmedlas till fritidshemspedagogerna vilket 

upplevs som jobbigt. Positiva aspekter kring samverkan verkar vara den som råder inom skolan, mellan 

kollegor eller annan personal på skolan. Detta verkar visa sig genom att fritidshemspedagogerna kan 

söka stöd och råd kring en oro eller anmälan på skolan. 

Resurser är något som Lipsky (2010) menar kan påverka gräsrotsbyråkraternas handlingsutrymme. 

Resurserna kan vara en brist eller en tillgång i till exempel tid, ekonomiska faktorer, personal eller 

information. Bristen på resurser kan påverka fritidshemspedagogernas handlingsutrymme då de måste 

behandla varje enskilt fall på bästa möjliga sätt och gör det utifrån vad de har att arbeta med, detsamma 

gäller vid tillgångar. Lipsky (2010) menar också att relationen mellan gräsrotsbyråkraten och 

medborgaren kan påverkas på olika sätt i deras vardagliga arbete, att olika faktorer och andra relationer 

med till exempel organisationer kan påverka detta. 

Bristen av samverkan mellan skolan och Socialtjänsten kan förstås med det Lipsky (2010) menar med 

bristande resurser. Att det brister i att tillge fritidshempedagogerna information om vad som händer 

kring ärendet. Samarbetet mellan Socialtjänsten och fritidshemspedagogerna och relationen där emellan 

kan vidare påverka relationen mellan fritidshemspedagogerna och vårdnadshavarna. Relationen mellan 

fritidshemspedagogerna och Socialtjänsten verkar vara något som påverkar arbetet för 

fritidshemspedagogerna negativt då den bristande informationen från Socialtjänsten kan påverka ärendet 

i framtiden genom att viktiga detaljer glöms bort vid eventuella förhör. Denna bristande samverkan och 

informationsutbyte verkar också sprida en viss osäkerhet bland fritidshemspedagogerna genom att de 

inte är förberedda om Socialtjänsten kommer till skolan samt att de skulle kunna ha nytta av att få veta 

vad som händer kring ärendet. 

Det verkar som att kollegor, elevhälsoteam, rektorer, kuratorer och deras relationer ses som värdefulla 

resurser i arbetet kring orosanmälningar, att man som personal kan gå till andra med mer erfarenhet 

eller mer kunskap om området. Dessa ovannämnda resurser och relationer verkar bidra till en större 

trygghet hos fritidshemspedagogerna då dessa resurser verkar underlätta deras arbete med 

orosanmälningar. Att dessa resurser finns till hands verkar påverka fritidshemspedagogernas 
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handlingsutrymme genom att med denna hjälp behöver de själva inte ta nödvändiga beslut för att 

behandla de enskilda fallen utan det görs i samverkan med kollegor, elevhälsoteam, rektor eller kurator. 

Barnet och familjen 

Detta tema behandlar respondenternas erfarenheter och upplevelser när det kommer till relationer i 

arbetet med orosanmälningar. Nedan gås det igenom en del av de upplevelser som respondenterna delar 

med sig av när det gäller arbetet med orosanmälningar i förhållande till elever och 

föräldrar/vårdnadshavare. 

En aspekt som respondenterna beskriver som ett stort problem handlar om relationen till eleverna, när 

man sviker ett förtroende. De upplever ofta problematiken kring när en elev berättar något som 

fritidshemspedagogerna har anmälningsplikt mot, även fast eleven uttrycker att detta måste stanna 

mellan dem. Många delar med sig av situationer där de sviker elevers förtroende och att det har påverkat 

dem så pass mycket att de fortfarande tänker på det, även om det hänt för 20 år sedan. Många av 

respondenterna upplevde fortfarande stort obehag bara av att berätta om sina tidigare erfarenheter kring 

detta. Emelie och Bella beskriver följande: 

Jag har varit med om att eleven säger att det här får du inte säga till mamma eller pappa, eller 

till ah… och så är jag skyldig att göra det här, och då har jag, även fast jag är skyldig att göra 

det, så har jag svikit ett förtroende och det är något som jag måste göra (Bella). 

Om dom säger att du får inte berätta någonting, då kan det kännas jävligt jobbigt, men då får 

man försöka förklara att dom kommer inte komma och ta din mamma eller pappa ifrån dig, 

utan att dom kommer hjälpa för att det här ska bli bra (Emelie). 

Det framgår i utdragen att det är en svår avvägning som fritidshemspedagogerna behöver göra mellan 

att behålla elevernas förtroende eller utöva sin anmälningsplikt. Förtroendet eleverna har för sina 

pedagoger är enormt viktigt för relationsbyggandet och att skapa en trygg atmosfär på skolan. Samtidigt 

har fritidshemspedagogerna en plikt som är grundad i en lagstiftning, vilket gör denna avvägning otroligt 

svår för fritidshemspedagogerna. 

När fritidshemspedagogerna lyfter fram relationerna till eleverna i arbetet med orosanmälningar är det 

en annan aspekt som framkommer tydligt och det rör frågan gällande problematiken kring hur vida 

eleverna talar sanning eller inte. Många upplever att det är svårt att avgöra om de till exempel har en 

elev som ofta talar osanning eller uttrycker någonting som väcker oro. Elvira beskriver följande 

problem: 

Om jag tex har en elev som jag känner är väldigt flamsig och inte kan sitta still, som man får 

skavsår i öronen av efter en dag med honom, om han skulle slänga ur sig nåt sånt, då har jag 

ingen aning om jag skulle ta det på allvar eller inte. Han kan lika gärna säga att om nån bara 

nuddar honom att, AAH, rör inte mig! Stopp min kropp! Nån som överdriver allt, självklart 

kan det påverka då för jag har en nära kontakt med den eleven. 

Elvira beskriver det som ett problem att en relation med en elev som är flamsig eller överdriver kan 

påverka om det tas på allvar eller inte. Johan beskriver något liknande: ”Ah, absolut, för en elev som 

ljuger mycket, då kan det bli så att jag väljer att tänka, oj, är det här verkligen sant”. Detta är ett 

återkommande problem som flertalet respondenter berättar om och att det kan resultera i att de avvaktar 

med att göra en anmälan under de omständigheterna.  

Den största problematiken som respondenterna beskriver gällande relationsarbetet är den som uppstår 

mellan fritidshemspedagogerna och vårdnadshavare. De flesta av respondenterna delar med sig av 

erfarenheter kring arga och hotfulla vårdnadshavare, vilket då verkar vara ett vanligt fenomen för 

fritidshemspedagogerna i anslutning till orosanmälningar. Vårdnadshavarna konfronterar 

fritidshemspedagogerna genom att åka till skolan men även via telefon och e-post, enligt 

respondenterna. Många beskriver jobbiga situationer där de konfronteras som är obehagliga.  
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Jag har varit med om att föräldrar har kommit, alltså att dom har kommit till mig och sagt, är 

det du som har gjort anmälan?! Varit lite aggressiva, dom tycker att man ska berätta för dom 

att en anmälan ska göras, men det är inte så det går till. (Marcus) 

Elvira beskriver något liknande: 

Föräldrarna kände att varför har jag inte sagt nåt till dom innan, dom va jättesura på mig, 

dom ville inte hämta honom… alltså gå in, utan dom stod utanför fönstret och knackade 

liksom att han skulle bli hämtad, det blev väldigt stel stämning. 

Det verkar som att respondenterna ofta upplever denna typ av problem när det gäller relationerna till 

vårdnadshavarna. Det verkar som att irritation eller ilska skapas hos vårdnadshavare när de inte blir 

varnade eller får veta om att en anmälan ska eller kan göras. Det visar sig också att relationer med 

vårdnadshavarna kan påverkas i fall där de upplevt att de inte blivit informerade. 

Inte allt för ofta nämner de någonting positivt men ibland händer det att vårdnadshavarna faktiskt är 

mottagliga för att få extern hjälp för att lösa eventuella problem som de kan ha inom familjen. ”Asså, 

det jag har gjort är att kalla hit föräldrarna innan och sagt att jag måste, jag har anmälningsplikt, jag 

måste göra en orosanmälan på grund av det här och det här, och då förstår dom ju”, beskriver Helene. 

Men detta verkar inte tillhöra vanligheterna. Oftast, troligtvis på grund av okunskap så verkar 

vårdnadshavarna tro att om en anmälan görs så kommer barnen att tas ifrån dem, enligt våra 

respondenter. De positiva erfarenheterna som framkommer gällande relationsarbetet involverar de 

mindre allvarliga fallen som till exempel hög frånvaro, upprepade sena ankomster etc. Däremot de mer 

allvarligare fallen så har dem inga positiva erfarenheter att dela med sig av. Detta informationsdelande 

med vårdnadshavarna som skiljer Elviras och Helenes utsagor emellan kan ha att göra med graden av 

allvar i anmälan och det verkar då också som att de bemöts olika utifrån det. 

Sammanfattningsvis verkar det som att fritidshemspedagogerna upplever det som jobbigt att ibland 

behöva svika elevers förtroende då de behöver avväga mellan att behålla förtroendet och att utföra 

anmälningsplikten. En svårighet kring en oro verkar vara att avgöra om en elev talar sanning eller inte 

vilket kan leda till att fritidshemspedagogerna avvaktar och utreder sin oro istället för att anmäla. 

Vårdnadshavarna verkar vara en jobbig aspekt kring orosanmälningar då det kan uppstå hotfulla 

situationer vid en anmälan eller att fritidshemspedagogerna skälls ut och sätts i en utsatt position. Det 

uttrycks också positiva aspekter kring vårdnadshavare i de fall där de är mottagliga för extern hjälp även 

om det verkar ske mer sällan. 

Detta kan kopplas till det som Lipsky (2010) menar med klienters inställning, där gräsrotsbyråkraterna 

träffar unika individer med olika personligheter, erfarenheter och under olika förhållanden. Dessa 

klienters förståelse och upplevelser kring enskilda fall kan variera från fritidshemspedagogernas och 

denna skillnad kan bidra till svårigheter i hanterandet av de enskilda fallen. Lipsky (2010) menar också 

att relationerna som skapas mellan gräsrotsbyråkraterna och klienterna kan påverka det dagliga arbetet, 

både positivt och negativt. 

Klienterna har, precis som vi nämnt ovan, ofta en annan bild av situationen och upplever det ofta helt 

annorlunda mot vad fritidshemspedagogerna gör. Detta kan förstås som att det är vid dessa tillfällen som 

konflikter kan uppstå, ofta kan det bero på vårdnadshavarnas okunskap kring Socialtjänstens 

inblandning. Fritidshemspedagogerna står också emellan vad de får göra och vad vårdnadshavarna vill 

att de ska göra, och att vid oförståelse kring fritidshemspedagogernas arbete kan det bidra till att 

relationerna dem emellan försämras. Relationerna kan också förbättras i de fall där 

fritidshemspedagogerna känner att de kan berätta om situationen kring anmälan i de mildare fallen då 

vårdnadshavarna ges en förklaring och information. Detta kan också förstås genom bristande resurser, 

att fritidshemspedagogerna inte kan eller får berätta om situationen kring en anmälan, att bristande 

information till vårdnadshavarna försvårar arbetet med orosanmälningar och att relationerna kan 

påverkas därefter. 
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Osäkerhet kring orosanmälningar 

Osäkerhet, kunskap och vetskap kring orosanmälningar verkar vara något som varierar utifrån materialet 

som samlats in för studien. Inom detta tema kommer det visas på vad analysarbetet fått fram när det 

gäller fritidshemspedagogernas osäkerhet, kunskap och vetskap kring olika aspekter kring 

orosanmälningar. 

Alla respondenter uttrycker att dem vet hur man ska gå tillväga när en oro uppmärksammas, att man går 

till rektor, kurator eller elevhälsoteam, som tidigare redovisats, trots detta kan osäkerhet tolkas fram i 

olika former. Anton uttrycker följande om frågan om han kan se några förbättringsområden kring arbetet 

med orosanmälningar: “det är svårt, alltid svårt att fånga upp och hitta dem, när behöver man göra en 

anmälan? Jag har inte superkoll på det liksom”. Enligt Anton verkar det som att det är svårt att avgöra 

när man ska göra en anmälan eller inte. Genomgående verkar det som att respondenterna kan 

uppmärksamma eller se tecken vid de mer allvarligare fallen som till exempel fysisk misshandel, men 

det verkar svårare vid andra mer subtila fall. Det tycks finnas en osäkerhet hos fritidshemspedagogerna 

kring vad de ska kolla efter för att kunna uppmärksamma tecken vid fall som inte är så tydliga. 

Det uttryckts ytterst sällan att personalen fick någon form av utbildning inom området, Anders svarar 

på frågan om han fått någon utbildning inom orosanmälningar: 

Nej det har jag inte, det har jag dåligt samvete för, jag tycker att jag alltid fokuserar, att jag 

verkligen har koll, jag vet ju hur man gör, men det blir inte så många anmälningar, man vet 

ju hur många barn som far illa i verkligheten, så det mörkertalet där... och utbildning, det är 

ju vägen mot upptäcka och uppfatta. 

Som det verkar vill Anders kunna upptäcka orosmoment i större grad men verkar inte riktigt sitta på den 

kompetensen. Han uttrycker att han har koll på hur man gör men samtidigt vill han ha mer utbildning 

vilket han anser skulle bidra till att fler anmälningar görs och mindre antal barn far illa. Avsaknad av 

utbildning inom området är återkommande bland respondenterna. Såhär svarar Jenny på frågan om de 

arbetar återkommande med orosanmälningar samt om hon fått någon form av utbildning eller 

fortbildning: 

Nej, det är väl, man ska ju alltid vara vaken om ett barn far illa, nej inget arbete kring det och 

jag kan inte säga att riktlinjerna har varit tydliga på något sätt. Inte heller möten, eh.. Jag har 

inte fått någon utbildning eller så i alla fall.  

Tolkningen kring detta är att respondenterna anser att det skulle vara bra med utbildning då denna brist 

på utbildning verkar skapa en osäkerhet hos fritidshemspedagogerna. 

Enligt Socialstyrelsen (2014) är det din oro som ska anmälas, inga bevis behövs då det blir upp till 

socialtjänsten att utreda. Denna kunskap om att det faktiskt är oron de ska anmäla verkar inte i alla lägen 

vara glasklar, många av respondenterna går som sagt till andra för bekräftelse om sin oro samt vidare 

undersöker oron istället för att anmäla: 

Jag måste ju liksom luska runt lite, om eleven säger, om jag märker att den farit illa eller 

säger att den blivit slagen, så försöker jag få ut lite info, vad är det du berättar här egentligen, 

när jag fått min info går jag till rektorn så bedömer vi om en anmälan ska göras eller inte 

(Johan). 

Det verkar som att ha en oro ibland inte är tillräckligt för att göra en anmälan, Johan verkar ta det på 

allvar men försöker få mer underlag för att ta det vidare. Detta kan tolkas som att Johan är osäker på om 

hans oro är tillräcklig för att anmäla och att han känner att han vill ha mer information kring ärendet 
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innan han tar det vidare. Detta är inte så konstigt då det kan vara allvarligt och problematiskt att göra en 

anmälan samtidigt som detta visar på en viss okunskap i hur processen ska gå till och att barn riskerar 

att fara illa under den tiden. 

Sammanfattningsvis verkar det som att fritidspedagogerna vet vart de kan vända sig med sin oro men 

verkar ändå osäkra vad dem ska kolla efter och när dem ska utföra en anmälan. Tecken vid allvarligare 

fall verkar kunna uppmärksammas dock verkar det vara svårare i de mer subtila fallen. Utbildning inom 

området orosanmälningar verkar vara bristfällig och efterfrågas av respondenterna vilket anses kunna 

bidra till att fler fall uppmärksammas och anmäls. 

Bristen på information som Lipsky (2010) kopplar till resurser kan i detta fall skapa en osäkerhet hos 

fritidshemspedagogerna. Utbildning kan förstås utifrån Lipsky (2010) som en informationskälla, och 

som respondenterna uttrycker saknas utbildning inom ämnet vilket blir en bristande resurs. Bristen av 

resurser kan i detta fall öka fritidshemspedagogernas upplevda handlingsutrymme genom att 

avsaknaden av utbildning bidrar till att respondenterna inte vet om viktiga aspekter inom området. Det 

upplevda handlingsutrymmet kan öka med mindre information kring vad som ska göras vid en anmälan 

då detta öppnar för fler tolkningar hos fritidhemspedagogerna, till exempel att de vet att de måste anmäla 

men inte att det enbart är ens oro som krävs för detta. Utbildning inom området skulle kunna bidra till 

mindre osäkerhet hos fritidshemspedagogerna vid orosanmälningar och samtidigt minska det upplevda 

handlingsutrymmet då mer tydlighet i hanterandet av anmälan uppstår. Alltså, desto mer tydlighet och 

riktlinjer ju mindre rum för tolkning och osäkerhet.   

Diskussion  

Studien sökte sig emot att få en bredare förståelse för hur fritidshempedagoger arbetar med 

orosanmälningar samt vilka problem, möjligheter och fördelar som de upplever kring arbetet. Studien 

visar på att fritidshemspedagogerna sällan själva utför en orosanmälan utan lämnar över ärendet till 

exempelvis rektor eller kurator. Anmälningsplikten upplevdes genomgående som bra då det upplevdes 

som att fritidshemspedagogerna blev mer medvetna om orosanmälningar samt att de kunde skydda sig 

bakom den. Anonymitet upplevdes dock som ett problem då fritidshemspedagogerna kände en oro över 

vårdnadshavarnas reaktion. Arbetet med eleverna kring området visar sig vara svårt genom att 

fritidshemspedagogerna ibland måste svika en elevs förtroende samt elever som talar osanning eller 

elever som “hittar saker som passar in” vid diskussion om exempelvis barns rättigheter. En generell 

osäkerhet kring orosanmälningar visar sig bland fritidshemspedagogerna, ofta söker de stöd och 

bekräftelse vid en anmälan. Tydligare riktlinjer från skolorna ansågs underlätta arbetet med 

orosanmälningar samt att utbildning inom området sällan ges.  

Det visar sig att fritidshemspedagogerna inte alltid utför anmälningar själva utan att de går med sin oro 

till någon i skolledningen, oftast rektorn men också kuratorn eller elevhälsoteam som tog över ärandet 

och drev det vidare. Detta verkar vara en vanlig metod som också den tidigare forskningen om området 

visar genom att gå med sitt ärende till de som anses professionella inom området (Beddoe & de Haan, 

2018; Vanbergeijk & Sarmiento, 2005). En anledning till att detta sker och som framkommer i resultatet 

kan vara att fritidshemspedagogerna upplever det som jobbigt att inte kunna vara anonyma och går då 

med anmälan till skolledningen med en förhoppning om att inte bli nämnd i anmälan. En annan 

anledning kan vara att det är vårdnadshavares reaktion som är en stor bidragande faktor till att 

fritidshemspedagogerna inte själva utför en anmälan. Det verkar som att det råder en viss rädsla om 

detta, denna rädsla visar sig på flera sätt genom till exempel en rädsla att man ska kunna bli utsatt för 

något obehagligt, att vårdnadshavarna ska skälla ut personalen eller en rädsla för sin egen familj, vilket 
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även tas upp som ett problem i tidigare forskning (Tillman, m.fl., 2015; Vanbergeijk & Sarmiento, 

2005). Det kan också diskuteras om fritidshemspedagogerna själva vet om hur man gör en anmälan på 

egen hand. Riktlinjerna från skolorna är något som inte i alla lägen är helt tydliga, vilket kan påverka 

fritidshemspedagogernas förtrogenhet eller kunskap om hur man gör en anmälan. Enligt tidigare 

forskning (Bryant & Wilsom, 2005; Falkiner, m.fl., 2017; Greco, m.fl., 2017; Vanbergeijk & Sarmiento, 

2005; Weegar & Romano, 2019) visar det att en generell osäkerhet eller okunskap om orosanmälningar 

råder, detta verkar stämma in på denna studies resultat. Många gånger handlar det om en osäkerhet kring 

när en anmälan ska göras, det verkar inte som att alla vet om att det enbart räcker med en oro för att 

utföra en orosanmälan. Vad beror då detta på? Återigen kan det kopplas till att skolans riktlinjer inte är 

tillräckligt tydliga, men det framkommer också att fritidshemspedagogerna inte verkar ha någon 

utbildning och inte heller någon information kring området, detta efterfrågas av respondenterna i studien 

samt från tidigare forskning (Bryant & Wilsom, 2005; Falkiner, m.fl., 2017; Greco, m.fl., 2017; 

Vanbergeijk & Sarmiento, 2005; Weegar & Romano, 2019). 

Fritidshemspedagogerna verkar veta om att de har en plikt att anmäla oro vilket framkommer i resultatet 

som positivt eftersom de då kunde skydda sig bakom anmälningsplikten. Att använda anmälningsplikten 

som skydd kan återigen kopplas till relationen med vårdnadshavare, där de känner att de kan hänvisa till 

lagar under detta svåra arbete, och att detta måste dem göra för att det ingår i deras yrke. Ett annat 

resultat rör många gånger att de vill ha bevis som stärker oron eller att andra har sett eller hört liknande 

saker vilket pekar på det problematiska med när fritidshemspedagogerna inte känner att de har 

tillräckligt med kött på benen, samt att det inte alltid kanske är tillräckligt att ställa sig bakom till 

exempel anmälningsplikten för att rättfärdiga sin oro. Just detta med att söka efter bevis är också vanligt 

förekommande bland tidigare forskning (Beddoe & de Haan, 2018; Bryant & Wilsom, 2005; Falkiner, 

m.fl., 2017; Greco, m.fl., 2017; Vanbergeijk & Sarmiento, 2005). Ett annat resultat i studien liknar även 

resultat i andra studier där fritidshemspedagogerna söker detta stöd och bekräftelse då de inte vill skapa 

en jobbig process, varken för dem själva, eleverna eller för vårdnadshavare (Beddoe & de Haan, 2018; 

Bryant & Wilsom, 2005; Falkiner, m.fl., 2017; Greco, m.fl., 2017; Vanbergeijk & Sarmiento, 2005). 

Denna jobbiga process grundas många gånger i att anmälan verkar ses som någonting negativt medans 

Socialtjänsten jobbar efter att hjälpa och stödja familjerna i fråga. Detta kan då kopplas till att det råder 

en okunskap bland vårdnadshavare alternativt att information kring detta område inte når ut till dem. Att 

information nås ut till vårdnadshavare kring hur det arbetas med orosanmälningar samt varför skulle 

kunna underlätta hela arbetet för fritidshemspedagogerna då vårdnadshavarna skulle kunna få en ökad 

förståelse kring området. 

En annan aspekt kring problematiken med orosanmälningar samt kring anmälningsplikten är som 

studien visar att fritidshemspedagogerna ibland måste avväga mellan att svika eller behålla elevers 

förtroende i förhållande till anmälningsplikten. Detta uttrycks som ett dilemma av respondenterna i 

studien, vilket kan försvåra upptäckten i framtida fall. Om fritidshemspedagogerna måste svika en elevs 

förtroende vid en anmälan kan detta säkerligen påverka eleven att inte berätta saker vidare. Detta 

problem framkommer även i tidigare forskning, och då från barns perspektiv. En studie visar exempelvis 

på att många gånger har elever inte förtroende att berätta om sina problem för vuxna på skolan vilket 

också kan kopplas till att de inte alltid blir trodda (Jernbro, m.fl., 2017). Detta kan visas genom att 

fritidshemspedagogerna inte alltid lyssnar och tar eleverna på allvar i alla lägen och inte alltid går vidare 

med ett ärende i till exempel bristande bevis, vilket gör det ännu viktigare att det är oron som ska 

anmälas.  

Som en av respondenterna beskrivit så har det ibland tagit flera månader innan Socialtjänsten följer upp 

ett ärende. Samverkan kring orosanmälningar upplevdes som bra inom skolan, mellan personal och 
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skolledning, vilket också visas i tidigare forskning, att det finns stöd som både hjälper ens egna frågor 

kring ett ärende men också emotionellt stöd (Beddoe & de Haan, 2018; Vanbergeijk & Sarmiento, 2005). 

Samarbetet med Socialtjänsten kunde dock förbättras för att underlätta arbetet för 

fritidshemspedagogerna. Mer information kring varför, hur och när en anmälan ska göras borde finnas 

lättillgängligt kan det tyckas, att en tydligare samverkan mellan skolan och Socialtjänsten finns, vilket 

skulle underlätta den problematiken som uppstår vid orosanmälningar. Detta visar studien en brist på då 

de allra flesta respondenterna uttrycker att information kring vad som händer efter en anmälan är 

begränsad, detta kan medföra att en anmälan inte utförs om tidigare dåliga erfarenheter med 

Socialtjänsten har ägt rum. Detta resultat visar också tidigare forskning, att dåliga erfarenheter kring 

orosanmälan kan bidra till att framtida fall inte anmäls (Beddoe & de Haan, 2018). Denna bristfälliga 

samverkan med Socialtjänsten kan skapa en oro för fritidshemspedagogerna och kan bli en anledning 

till att de söker sig till kollegor, kuratorer eller rektorer för stöd. Å ena sidan kan detta stödsökande bidra 

till emotionellt stöd till fritidshemspedagogerna i arbetet med orosanmälningar men kan också ses som 

ödslande av tid om det faktiskt är så att ett barn far illa. Denna balansgång mellan fritidshemspedagogers 

känslomässiga arbete kring orosanmälningar och barnets eventuella utsatthet tydliggör hur viktigt detta 

område faktiskt är, och hur viktigt det är att fritidshemspedagoger samt annan personal i skolan vet om 

hur, när, vad och varför orosanmälningar ska utföras. 

Betydelse för praktiken och professionen  

Yrket som grundlärare i arbete mot fritidshem handlar till stor del om just det sociala samspelet med 

eleverna och deras välmående är bland det viktigaste vi har att värna om. Eftersom det är 

fritidshemspedagoger som spenderar mest tid med eleverna, i alla fall med de yngre åldrarna, så är det 

just dem som kan uppmärksamma orosmoment som ämneslärarna inte riktigt gör. I och med att 

fritidshemspedagoger umgås mer med eleverna på det sociala planet inom fritidshemmet kan det bli att 

obehagliga upplevelser lättare kan komma fram. Det är då ytterst viktigt att de har den kompetens och 

kunskap kring orosanmälningar för att kunna hjälpa eleverna på bästa möjliga sätt, då barnet alltid ska 

stå i främsta rummet. Som det har framkommit under intervjuerna i studien så är kunskapen och 

utbildningen kring detta undermålig och är något som borde förbättras omedelbart. Studien har visat hur 

orosanmälningar är något som förekommer frekvent inom skolans värld, där respondenterna även 

uttrycker att fler anmälningar borde göras, samt att hanteringen av dessa är mycket påfrestande för alla 

inblandade. 

Därför anser vi att vårat resultat kan bidra till att sprida ljus över denna viktiga fråga och att detta borde 

pratas mer om generellt. Det är många barn som far illa i Sverige och det är trots allt vi som kommer att 

arbeta i skolan som spenderar mest tid med barnen, och därmed upp till oss att se tecken och signaler 

som behöver uppmärksammas. Vår studie har visat på stora brister både med hur fritidshemspedagoger 

hanterar detta, men även vad bristen på samverkan med socialtjänsten spelar för roll. Detta är ett stort 

problem som behöver belysas på alla lärarprogram och som det behövs utbildning och fortbildning i för 

alla som arbetar och är verksamma inom Sveriges alla skolor. 

Slutsatser 

Denna studie har visat skribenterna hur pass viktigt orosanmälningar verkligen är. Barnkonventionen är 

väldigt tydlig när det gäller att varje barns bästa ska stå i främsta rummet. Alla konventionsstaterna ska 

skydda barnet från till exempel försumlig behandling, vanvård, psykiskt som fysiskt våld, utnyttjande 
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eller övergrepp (Unicef, 2018). Detta blir lagstadgat år 2020 i Sverige, vilket gör att detta måste följas 

till punkt och pricka (Proposition, 2017/18:186). Trots detta visar denna studie samt den tidigare 

forskningen på att det finns många oklarheter och förbättringsområden inom hur det arbetas kring 

orosanmälningar och speciellt gällande anmälningsplikten i skolan generellt och i fritidshemmet samt 

en stor avsaknad av forskning just i relation till fritidshemmet. 

Ett problem som framkommit kan vara att det behövs en ändring på hur skolorna arbetar kring 

anonymiteten av sina anställda. Idag arbetar fritidshemspedagoger under Socialtjänstlagen (SoL, SFS 

2001:453) där uppgifter kring anmälningar ska tillhandahållas Socialtjänsten om de menar att det kan 

underlätta utredning och där ibland personalens namn. Respondenterna uttrycker tydligt hur bristen på 

anonymitet påverkar deras arbete negativt vid hanteringen av orosanmälningar, vilket har visat sig 

resultera i en viss tveksamhet vid anmälan. Om skolan kunde skydda sin personal på ett bättre sätt så 

skulle kanske detta leda till att fler vågar göra en anmälan vilket i sin tur leder till att fler familjer kan få 

den hjälp som dem faktiskt behöver.  

Ett annat problem är att skolorna bör ha tydligare riktlinjer för hur man ska hantera orosanmälningar. 

Allt för många respondenter visar på bristande riktlinjer från skolans del. Där krävs det en förbättring 

från skolans sida, att vara tydliga hur man ska gå tillväga både för ordinarie personal samt för vikarier 

som kommer till skolan. Man kan till exempel utveckla en lathund som en respondent uttryckte och 

efterfrågade för att tydliggöra för personalen hur man ska gå till väga. 

Ett annat återkommande problem som både denna studie samt tidigare forskning visar är just efterfrågan 

kring utbildning gällande detta ämne (Bryant & Wilsom, 2005; Falkiner, m.fl., 2017; Greco, m.fl., 2017; 

Vanbergeijk & Sarmiento, 2005; Weegar & Romano, 2019). Utifrån resultatet kan skribenterna anse att 

utbildning kring orosanmälningar skulle resultera i en förbättring av hur man arbetar med detta, öka 

kunskapen kring ämnet samt ge stöd till fritidshemspedagogerna i mötet med vårdnadshavarna. Denna 

utbildning borde finnas på alla lärarprogram samt som fortlöpande utbildning ute på skolorna.  

Vidare forskning 

Forskning kring föräldrars/vårdnadshavares kunskap och upplevelser kring orosanmälningar kan i 

kombination med personals upplevelser ge en större förståelse till problem som kan uppstå kring 

orosanmälningar samt hur området skulle kunna förbättras. Vilka problem upplever 

föräldrar/vårdnadshavare kring orosanmälningar? Hur upplever de att bli anmälda? Denna typ av 

forskning skulle kunna resultera i mer kunskap och vetskap hos vårdnadshavare om orosanmälningar 

vilket kanske också underlättar arbetet för fritidshemspedagogerna då föräldrarna/vårdnadshavare 

kanske blir mer förstående. 

Skolpersonals kunskap kring orosanmälningar är ett område som kan forskas vidare på, vad kan de om 

de lagar och regler de ska förhålla sig till? Detta kan bidra till att se vilka områden som måste förbättras 

omkring orosanmälningar samt att det kan det bli en grund till att utbildning inom området behövs. 

Vikten av forskning och kunskap inom fritidshemmet som riktar sig emot vad som kan förbättras i 

arbetet med orosanmälningar kan bidra till att fler anmälningar görs, om de problem som upplevs av 

skolpersonalen åtgärdas. Vilka problem upplevs av skolpersonal kring orosanmälningar? Hur kan dessa 

problem lösas/förbättras? Kan ändring i lagar och regler förenkla arbetet med orosanmälningar? En 

uppföljning av detta arbete som vidare kan underlätta arbetet med orosanmälningar som till slut kan leda 

till att erbjuda mer hjälp till de som behöver det. Detta skulle vara betydelsefullt för professionen.  



24 
 

Referenser  

Ahrne, G., & Svensson, P. (Red.). (2015). Handbok i kvalitativa metoder. (2 uppl.). Stockholm: Liber. 

Beddoe, L., & de Haan, I. (2018). Addressing concerns about child maltreatment in schools: A brief research 
report on social work involvement in reporting processes. Aotearoa New Zealand Social Work, 30(1), 58-64. 

Bryant, J., & Wilsom, A. (2005). Child Abuse Reporting by School Counselors. Professional School Counseling, 
9(1), 63-71. 

Eriksson-Zetterquist, U., & Ahrne, G. (2015). Intervjuer. I G. Ahrne., & P. Svensson (Red.), Handbok i 
kvalitativa metoder (ss. 34-54). Stockholm: Liber. 

Evans, T. (2011). Professionals, managers and discretion: critiquing street-level bureaucracy. British Journal of 
Social Work, 41, 368-386. doi:10.1093/bjsw/bcq074 

Falkiner, M., Thomson, D., & Day, A. (2017). Teachers´ Understanding and Practice of Mandatory Reporting of 
Child Maltreatment. Children Australia, 42(1), 38-48. doi: 10.1017/cha.2016.53 

Forsberg, C., & Wengström, Y. (2016). Att göra systematiska litteraturstudier: värdering, analys och 
presentation av omvårdnadsforskning. (4. uppl.). Stockholm: Natur & kultur. 

Greco, A. M., Guilera, G., & Pereda, N. (2017). School staff members experience and knowledge in  the 
reporting of potential child and youth victimization. International Journal of Child Abuse & Neglect, 72, 22-
31. doi: 10.1016/j.chiabu.2017.07.004 

Hagborg, J. M., Berglund, K., & Fahlke, C. (2018). Evidence for a relationship between child maltreatment and 
absenteeism among high-school students in Sweden. International Journal of Child Abuse and Neglect, 75, 
41-49. doi: 10.1016/j.chiabu.2017.08.027 

Jernbro, C., Otterman, G., Lucas, S., Tindberg, Y., & Janson, S. (2017). Disclosure of Child Physical Abuse and 
Perceived Adult Support among Swedish Adolescents. Child Abuse Review, 26(6), 451-463. doi: 
10.1002/car.2443 

Johansson, R. (2007). Vid byråkratins gränser: om handlingsfrihetens organisatoriska begränsningar i 
klientrelaterat arbete. (3. uppl.). Lund: Arkiv. 

Lipsky, M. (2010). Street-level bureaucracy – Dilemmas of the individual in public services. New York: Russell 
Sage Foundation. 

Maskrosbarn. (2019). Vuxna som arbetar med barn. Hämtad från Maskrosbarns hemsida: 
https://vuxen.maskrosbarn.org/offentlig-sektor/ 

Proposition. (2017/18:186). Inkorporering av FN:s konvention om barnets rättigheter. Stockholm: 
Socialdepartementet. Hämtad från https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-
201718186/ 

SFS 2001: 453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SFS 2010: 800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet. 

Skolverket. (2018). Läroplan för grundskolan, förskoleklassen och fritidshemmet (Rev. uppl.). Stockholm: 
Skolverket. 

Socialstyrelsen. (2014). Till dig som är skyldig att anmäla oro för barn. Hämtad från 
https://www.socialstyrelsen.se/orosanmalan 

Svensson, P., & Ahrne, G. (2015). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne., & P. Svensson 
(Red.), Handbok i kvalitativa metoder (ss. 17-31). Stockholm: Liber. 

Tillman, K. S., Prazak, M. D., Burrier, L., Miller, S., Benezra, M., & Lynch, L. (2015). Factors influencing 
school counselors´ suspecting and reporting of childhood physical abuse: investigating child, parent, school, 
and abuse characteristics. American School Counselor Association, 19(1), 103-115. doi: 10.5330/1096-2409-
19.1.103  

Tummers, L., & Bekkers, V. (2014). Policy implemention, street-level bureaucracy and the importance of 
discretion. Public Management Review, 16(4), 527-547. doi: 10.1080/14719037.2013.841978 

Unicef. (2018). Barnkonventionen: FN:s konvention om barnets rättigheter. Hämtad från 
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer 

https://vuxen.maskrosbarn.org/offentlig-sektor/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/
https://www.regeringen.se/rattsliga-dokument/proposition/2018/03/prop2.-201718186/
https://www.socialstyrelsen.se/orosanmalan
https://unicef.se/rapporter-och-publikationer


25 
 

Vanbergeijk, E., & Sarmiento, T. (2005). On the border of disorder: School personnel's experiences reporting 
child abuse on the U.S.-Mexico border. Brief Treatment and Crisis Intervention, 5(2), 159-185. doi: 
10.1093/brief-treatment/mhi015 

Vetenskapsrådet. (2017). God forskningssed. Hämtad från https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-
och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html 

Weegar, K., & Romano, E. (2019). Child maltreatment knowledge and responses among teachers: A training 
needs assessment. School Mental Health: A Multidisciplinary Research and Practice Journal, 1-13. doi: 
10.1007/s12310-019-09317-1 

World Health Organization. (2016, 30 september). Child maltreatment. Hämtad från World Health 
Organizations hemsida: https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment 

 

 

 

 

 

 

https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.vr.se/analys-och-uppdrag/vi-analyserar-och-utvarderar/alla-publikationer/publikationer/2017-08-29-god-forskningssed.html
https://www.who.int/en/news-room/fact-sheets/detail/child-maltreatment


26 
 

Bilagor  

Bilaga 1 Intervjufrågor 

Intervjufrågor: 

Allmänt: 

-Kan du berätta lite om dig själv? 

-Hur länge har du arbetat inom fritidshemmet? 

-Hur länge har du arbetat på detta fritidshem? 

-Har du arbetat på något annat fritidshem innan du började här? 

-Har du någon form av utbildning? 

Tema hur arbetas det med orosanmälningar på fritidshemmet? 

-Hur arbetar ni med orosanmälningar på fritidshemmet? 

-Finns det tydliga riktlinjer om hur man går tillväga? berätta? 

-Finns stöd att få från andra personer inom skolan? På vilket sätt? 

-Arbetas det fortlöpande kring ämnet orosanmälningar? På vilket sätt? 

-Finns det något samarbete inom kollegiet kring orosanmälningar? Hur/på vilket sätt? 

-Hur arbetar skolledningen med frågor kring orosanmälningar? Skulle det kunna förbättras på något 

sätt enligt dig? 

-Kan du berätta om en situation där en orosanmälan gjorts? 

-Gick den till enligt skolans/fritidshemmets riktlinjer enligt dig? Varför/varför inte? 

-Hur gick hela processen till? Steg för steg. 

-Vad hände sen? Uppföljning? 

-Har du själv gjort en orosanmälan? Om ja, hur gjorde du då? Om nej, kan du berätta hur du hade 

gjort? 

-Vad är fördelarna med det sätt ni arbetar med orosanmälningar på fritidshemmet? 

-Följdfrågor! 

- Kan du utveckla? Berätta mer? 

Tema vilka problem kan uppstå kring orosanmälningar? 

-Vad finns det för nackdelar med det sätt ni arbetar med orosanmälningar på fritidshemmet? 

Vetskap om hur man går tillväga 

-Upplever du att det finns något problem kring om du skulle göra en orosanmälan? Vad? På vilket 

sätt? 

-Upplever du att personalen på skolan har vetskap om hur man gör en orosanmälan? Om nej, vad kan 

det bero på? 

-Följdfrågor! 

-Kan du utveckla? Berätta mer? 

Anmälningsplikt 

- Hur upplever du att man som personal i fritidshemmet har anmälningsplikt? 

-Vilka fördelar kan du se vid att ha anmälningsplikt? 

-Vilka nackdelar kan du se vid att ha anmälningsplikt? 

Anonymitet 

-Upplever du att det finns något problem kring att inte kunna vara anonym vid en orosanmälan? 

-Upplever du att det finns någon fördel kring att inte kunna vara anonym vid en orosanmälan? 

Relation med vårdnadshavare 

-Kan en relation till vårdnadshavarna påverka en att göra en orosanmälan? På vilket sätt? 

Relation med barnet 

-Kan en relation med en elev påverka en att göra en orosanmälan om det barnet? På vilket sätt? 
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-Tror du eleverna vet hur eller vart man vänder sig om hen skulle utsättas för någonting? Om nej, vad 

kan förbättras?  

 Tid 

-Kan tid på något sätt påverka arbetet kring orosanmälningar på fritidshemmet? 
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Bilaga 2 Samtyckesformulär 

 
  

Stockholm 9 september 2019 
Hej! 
Vi är studenter på Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen, vid Stockholms universitet. Under 
denna termin skriver vi ett självständigt arbete. Vår studie kommer handla om Fritidshemspedagogers 
arbeta och upplevelser kring orosanmälningar inom skolan. 
För att samla in material till arbetet skulle vi vilja intervjua personal med hjälp av anteckningar och 
ljudupptagningar.  
  
I vårt arbete utgår vi från Vetenskapsrådets forskningsetiska regler som beskrivs i God forskningssed (VR, 
2017). Det innebär exempelvis att barnens, familjens, personalens och skolans identitet inte får avslöjas. 
Allt insamlat material kommer därmed att avidentifieras och inga listor med personuppgifter kommer att 
upprättas. Det dokumenterade materialet får endast användas för vår egen bearbetning och analys samt 
sammanställas i en uppsats. Materialet kommer att förstöras efter att uppsatsen är godkänd. Uppsatsen 
kommer att publiceras digitalt.  
  
Med detta brev vill vi be om ert medgivande för ert medverkande i studien. All medverkan är frivillig och 
kan när som helst avbrytas. Samtycker ni till studien så skriver ni under bifogad blankett. Om ni 
accepterar kommer ni också att bli informerade om arbetet och får möjlighet att besluta om sitt eget 
deltagande. En förutsättning för er medverkan är att ni samtycker till studien.  
  
Önskar ni ytterligare information är ni välkomna att kontakta oss studenter eller vår handledare vid 
Stockholms universitet. 
  
  
Vänliga hälsningar 
  

  
Kristoffer Bärzén               krba9349@student.su.se 
  

  
Niklas Wallmark                niwa0696@student.su.se 
  

  

  

  
Handledare: Mirjam Hagström 
Stockholms universitet 
Barn- och ungdomsvetenskapliga institutionen 
106 91 Stockholm 
Mailadress: mirjam.hagstrom@buv.su.se 
  

  
Förfrågan om samtycke till medverkan i studie. Återlämnas ifylld till studenterna. Om du/ni inte 
samtycker till medverkan är det bara att bortse från detta brev.  
  

  

mailto:krba9349@student.su.se
mailto:niwa0696@student.su.se
mailto:mirjam.hagstrom@buv.su.se
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Jag medger att jag deltar i studien. 
  

  
Personens namn  
  
………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
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