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Syfte  med vår  studie  var  att  undersöka i  vilken  utsträckning  sju  förskollärare  känner  till 
anmälningsplikten  vid  vanvård  av  barn  och vad de  kan göra för  att  få  bort  en  eventuell 
osäkerhet för vad som kommer att ske vid en anmälan. 
Vi utgår från följande frågeställningar:

• Vad har förskollärarna för uppfattning om anmälningsplikten?
• På  vilket  sätt  tycker  förskollärarna  att  förskolan  kan  jobba  för  att  ge  stöd  till 

förskolläraren när en anmälan ska genomföras?
I vår studie har vi valt intervju som metod då vi har intervjuat sju förskollärare. Denna metod 
har vi använt oss av för att få svar på våra frågeställningar och för att få ut ett så relevant 
underlag som möjligt till vår studie gällande anmälningsplikten i förskolan.  
Utifrån vårt resultat har vi kommit fram till att alla de intervjuade förskollärarna är medvetna 
om att de är anmälningsskyldiga när de misstänker att ett barn far illa. Förskollärarna är också 
eniga om att det finns brister i informationen angående anmälningsplikten samt att de vill 
känna en trygghet och vill ha stöd från bland annat arbetslaget och rektorn vid en anmälan. 
Sökord: anmälningsplikt, barn, förskola, 
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1 Inledning
Som förskollärare har vi ett ansvar gentemot barnen som är inskrivna på förskolan och deras 

hem.  De  ska  känna  sig  trygga,  välmående  samt  utvecklas  som individer.  För  att  kunna 

undersöka våra frågeställningar kommer vi först ta reda på vad anmälningsplikten innebär och 

vad lagen säger om det.

Vi vill med vår studie undersöka vad sju verksamma förskollärare har för uppfattning gällande 

lagen om anmälningsplikten på förskolan och vad de tycker kan göras för att åtgärda den 

eventuella osäkerhet som kan råda. Vi vill även förbättra vår egen kunskap om vad lagen 

säger, med tanke på att vi ska bli förskollärare,

Vi tycker att anmälningsplikten är ett bra och intressant ämne då det är något vi måste ha 

kunskap om under vårt yrkesverksamma liv som förskollärare. Ämnet har tagits upp i tidigare 

föreläsningar under vår inriktning mot förskolan. Vi tycker inte att vi har fått tillräckligt med 

kunskap om ett sådant viktigt ämne som vi förmodligen kommer i kontakt med på ett eller 

annat sätt som anmälningsskyldiga. Ju bättre kunskap som individen har om 

anmälningsplikten, vad den innebär och kan medföra desto tryggare blir det förhoppningsvis 

när en anmälningssituation uppstår. 



2 Bakgrund 
I bakgrunden kommer vi att ta upp lite historik, vad lagen om anmälningsplikt säger, vilka 

som är anmälningsskyldiga och när en anmälan ska göras. Vi kommer även att ta upp vad det 

kan behövas för stöd vid en anmälan och vilka påföljder som kan förekomma om en anmälan 

uteblir. I slutet av vår bakgrund nämner vi vad det kan finnas för tecken på vanvård samt vad 

tidigare forskning säger inom området. 

2.1Historik
I början av 1900-talet började enligt Socialstyrelsen (2004) barnavården granskas i Sverige 

eftersom synen på barnavård inte var idealisk. Den första barnavårdslagen kom 1902 och lade 

vikten  på  fosterhemsbarn  och  deras  fysiska  vård.  Lagen  om  anmälningsplikt  ändrades  i 

barnavårdslagen år 1924 enligt  Olsson (2009) och Socialstyrelsen (2004) lagen har  sedan 

skärpts med åren och det har införts fler grupper som är anmälningsskyldiga. Några av de som 

blev  anmälningsskyldiga  är  kommunala  myndigheter,  doktorer,  sjuksköterskor  och 

kommunalt  anställda som berörs av skyldigheten.  Barnarättsorganisationerna började 1978 

enligt Celion (u.å.) förbereda sig  för ett internationellt barnår vilket skulle bli en grund för att 

sprida åsikter för ett  dokument som ska vara lagligt bindande. Det här dokumentet skulle 

försäkra att barnens rättigheter tillgodoses av regeringarna. De som var först ut med ett utkast 

till barnkonventionen i denna fråga var Polens regering. De Förenta Nationerna (FN) tillsatte 

sedan  1979  en  kommitté  som  bestod  av  olika  representanter  från  det  civila  samhället 

regeringen,  experter  på  mänskliga  rättigheter  och  olika  FN-organ  för  att  utveckla  Polens 

utkast. Celion skriver att efter tio års arbete mottogs 1989 arbetet av generalförsamlingen och 

därmed var barnens intressen för första gången uttryckta som mänskliga rättigheter. Olsson 

(2009)  menar  att  anmälningsplikten  är  barnets  yttersta  skydd  och  1998  förändrades 

socialtjänstlagen  i  Sverige  då  de  bland  annat  ändrade  på  bestämmelserna  om 

anmälningsplikten och utredningsförfarande. År 2003 utökade de antalet anmälningsskyldiga 

myndigheter enligt  författaren då bland annat socialtjänsten, skola/förskola och hälso- och 

sjukvård blev anmälningsskyldiga. Socialstyrelsen (2004) skriver att det även 2003 infördes 

bestämmelser i lagen som förbättrade samverkan mellan olika verksamheter som berör barn. 

I  Storbritannien  var  det  inte  förrän  på  1960-talet  som  enligt  Basarab-  Horwath  (2007) 

tjänstemän inriktade sig på att identifiera, bedöma vanvård och även tillhandahålla stöd för 

barnet och familjers behov av stöd vid vanvård. Denna hjälp utvecklades och gav allt större 



uppmärksamhet till fysisk misshandel under 1970-talet och i början av 1980-talet. I slutet av 

1980-talet och början av 1990-talet uppmärksammades sexuella övergrepp och vanvård.

2.2Lagen om anmälningsplikt
Bergstrand (2011) upp vilka i lagen som är anmälningsskyldiga och där med ska göra en 

anmälan  om  de  misstänker  att  ett  barn  far  illa.  Det  här  innefattar  bland  annat  alla 

verksamheter som berör barn och ungdomar samt hälso-och sjukvården, det gäller även de 

som arbetar inom sådana myndigheter. Författaren skriver följande i 14 kapitlet 1 §: 

Var  och en som får  kännedom om något  som kan innebära att  socialnämnden 

behöver ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter 

vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 

sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om 

de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver  ingripa  till  barns  skydd.  Detta  gäller  även dem som är  anställda  hos 

sådana  myndigheter.  Sådan  anmälningsskyldighet  gäller  också  dem  som  är 

verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och 

ungdom eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och 

sjukvården eller på socialtjänstens område. (s.162)

Det är många barn som lever i svåra och utsatta situationer Drugli (2003). Det ligger dock ett 

stort  ansvar  på  skolan  gällande  anmälningsplikten  vilket  framgår  i  skollagen, 

skolförordningarna och läroplanerna. 

I riksdagen vilket Bengtsson och Svensson (2007) tar upp har det förekommit förslag på vissa 

lagändringar  för att  samarbetet  mellan myndigheter ska underlätta,  men det har ännu inte 

tagits några beslut om det. Anledningen till  att det inte tagits något beslut kan vara att en 

sådan förändring kan minska föräldrarnas inflytande i verksamheten. Det skulle vara olyckligt 

om ett  barn skulle  börja diskuteras över  huvudet  på föräldrarna då ett  problem ska lösas 

tillsammans vilket inkluderar även föräldrarna. Rimligtvis är det föräldrarna som vet mest om 

sitt barn menar författarna. 

2.3Anmälningsskyldiga



Socialstyrelsen (2004) tar upp att alla som är anställda inom en verksamhet som berör barn 

som ännu ej uppnått åldern då de är myndiga är skyldiga enligt socialtjänstlagen kapitel 14 att  

göra  en  anmälan  vid  misstanke  om att  ett  barn  far  illa.  Det  innefattar  även  exempelvis 

vaktmästare och servicepersonal i skolmatsal och liknande. En enda misstanke räcker för att 

en anmälan ska göras. Drugli (2003) skriver att anmälningsskyldiga enligt socialtjänstlagen 

har uppgiftsskyldighet vilket betyder att de är skyldiga att delge socialnämnden de uppgifter 

som kan ha betydelse för utredningen gällande barnet.  Basarab-Horwath (2007) menar att 

alla anmälningsskyldiga som kommer i kontakt med möjliga fall av barn som vanvårdas ska 

vara medvetna om det  rättsliga systemet  för  att  kunna föra fallet  vidare till  myndigheter. 

Drugli (2003) påpekar att de vuxna i förskolan och skolan är de utöver föräldrarna som har 

störst möjlighet att upptäcka när ett barn far illa. Hon menar att personalen på förskolan och 

skolan är professionella och har stor kunskap om barn. De känner oftast barnen väl och kan 

därmed uppmärksamma förändringar hos barnet i ett tidigt stadium. Som Skolverket (2006) 

påvisar i Läroplanen för förskolan ska förskolan vara trygg, lärorik och erbjuda en pedagogisk 

verksamhet, där omsorg fostran och lärande bildar en helhet. De skriver vidare att förskolan 

ska  vara  ett  stöd  i  familjens  ansvar  angående  barnens  fostran,  utveckling  och  växande. 

Förskolan  ska  också  balansera  omvårdnad  och  omsorg  likväl  som  vila,  kost  och  andra 

aktiviteter så som fri lek, samlingar och skapande verksamheter. 

Enligt  skollagen  som  Sveriges  riksdag  (u.å.)  skriver  om  i  §  2a  står  det  att: 

”Förskoleverksamheten,  skolan  och  skolbarnomsorgen  skall  på  socialnämndens  initiativ  i 

frågor  som rör  barn som far  illa  eller  riskerar  att  fara  illa  samverka  med samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs.”

2.4Anmälan vid minsta misstanke 
Socialstyrelsen  (2004)  skriver  att  anmälan  inte  endast  ska  göras  vid  tecken  på  mycket 

allvarliga missförhållanden utan vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Det är viktigt att 

socialnämnden får kännedom om barnets situation så tidigt som möjligt så barnen kan få den 

hjälp de behöver i ett tidigt skede. Även Drugli (2003) menar att barn behöver få stöd på ett så 

tidigt stadium som möjligt för att kunna påverka situationen i en bättre riktning. Hon menar 

att  barn med negativa erfarenheter  ofta  hamnar i  en kedja som gör att  de fortsätter  i  det 

negativa spåret. Författaren skriver vidare att det ligger ett stort ansvar hos de som jobbar med 

små barn eftersom det är de som kan upptäcka fallen så tidigt som möjligt. Därmed kan de 

vara till undsättning för barnen i deras vardag på förskolan och skolan. Drugli menar vidare 



att det är lättare att hjälpa barn ju yngre de är för att förebygga problemutvecklingen än att 

hjälpa äldre barn som haft problemen längre. 

Hindberg (2003) skriver att det finns en oklar uppfattning i de olika verksamheterna om vad 

anmälningsplikten  egentligen  innebär.  Alla  inom anmälningsskyldiga  verksamheter  har  en 

skyldighet att göra en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa, det såväl offentliga som 

privata verksamheter.  Fridh och Norman (2008) menar att anmälningsskyldig personal ibland 

kan låta bli  att  anmäla sina misstankar  på grund av att  det kan vara svårt  att  avgöra när 

anmälningsplikten gäller. Många av dem tror att de måste ha starka bevis för att socialtjänsten 

ska ingripa, men det är viktigt att anmäla vid minsta misstanke för det är socialtjänsten som 

vidare avgör om det ska göras en utredning eller inte. Det tar även Hindberg (2003) upp då 

hon skriver att den anmälningsskyldiga inte behöver vara säker på att det är någon form av 

vanvård som sker utan en anmälan ska göras ändå. Även de fallen som inte är bestyrkta eller  

de  som är  svårbedömda  ska  också  anmälas  då  det  är  socialtjänstens  uppgift  att  sedan ta 

ställning till eventuella åtgärder. 

Drugli (2003) skriver att de som jobbar med barn är duktiga på att upptäcka de barn som har 

svårigheter i sin hemmiljö då personalen bryr sig om barnen men hon menar dock att det inte 

alltid är så att de gör någonting åt det.  Anledningen till att anmälningen görs sent eller inte 

görs alls beror inte bara enligt Hindberg (2003) och Lundén (2004) på okunnighet. Det kan 

också bero på att personalen i första hand försöker med egna insatser, då de menar att det kan 

vara bättre än att koppla in socialtjänsten. Drugli (2003) menar att det också kan bero på att 

personalen  vill  skydda  barnen  men  också  föräldrarna  och  sig  själva  från  den  jobbiga 

processen som kan uppkomma. Den som är anmälningsskyldig blir då medansvarig för att 

barnet  inte  mår  bra.  Hindberg  (2003)  skriver  att  uppfattningen  bland  personalen  är  att 

situationen kan bli värre om de kopplar in socialtjänsten och att anmälan ändå inte bearbetas 

av nämnden. Bergstrand (2011) fann också att personer med liten kunskap om socialtjänsten 

riskerar att överdramatisera vad som kommer att ske efter en anmälan. Anmälaren tror oftast 

att det kommer att ske ett tvångsomhändertagande av barnet. Författaren menar också på att 

om en tidig anmälan görs kan det innebära att förebyggande insatser kan vara tillräckliga. 

Drugli  (2003) skriver  även i  sin undersökning att:  ”Om ett  barn lever  i  en situation med 

bristande omsorg, vet vi att de flesta drar sig för att ingripa” (s. 26). Hon menar att anställda 

både i förskolan och på socialtjänsten hellre sätter in stödåtgärder  än att ingripa mot familjens 

vilja.  

2.5Behov av stöd vid en anmälan



Socialstyrelsen  (2004)  tar  upp att  den  som har  skyldighet  att  anmäla  kan  många  gånger 

befinna sig i en besvärlig situation och kan därmed behöva stöd av sina kollegor eller sin 

arbetsledning. I  vissa fall  där det finns en risk att  den som blivit  anmäld blir  hotfull  och 

aggressiv kan det vara en fördel om det är fler i arbetslaget som har iakttagit händelserna och 

skrivit under anmälan. I en del skolor, förskolor, fritidshem samt hälso- och sjukvården är det 

rektorn,  föreståndaren,  klinikchefen  eller  verksamhetschefen  som  skriver  under  anmälan. 

Dock är det den som känner till förhållandet i ärendet som har ett personligt ansvar för att  

anmälan görs. Det är alltid ens egna ansvar att en anmälan görs och det går inte att frånsäga  

sig ansvaret till någon annan menar Socialstyrelsen (2004). 

Även Hindberg (2003) skriver att personalen behöver stöd vid en anmälan. Det finns flera 

olika saker som kan göras för att stödja den som gör anmälan som handledning, stödgrupper 

eller  genom  att  ta  hjälp  av  en  eventuell  socialsekreterare  som  kan  ge  vägledning  och 

information.  Det är viktigt att all personal som jobbar med barn som far illa får det stöd de 

behöver menar Drugli (2003) så att personalen kan göra det bästa möjliga för barnet. Hon 

menar att det är viktigt att ha bra rutiner och stöd- samt handledningssystem på varje förskola 

för att kunna stötta kollegor som befinner sig i jobbiga situationer angående barn som far illa 

och för att dessa ska kunna göra ett bra jobb. 

I  Olssons (2009) bok står  det  att  tidigare forskning visar  på att  endast  30-40 procent  av 

förskolans och skolans anmälningspliktiga fall anmäls. Han menar att det kan bero på flera 

olika skäl så som dålig kunskap om lagen, rädsla och osäkerhet, brister i rutiner och stöd från 

arbetsledningen inför, vid och efter en anmälan. Dålig kunskap och tillit för socialtjänstens 

arbete,  negativa erfarenheter  vid tidigare anmälan,  dålig  kontakt  och återrapportering från 

socialtjänsten samt bristande samarbete mellan skolan och socialtjänsten är också anledningar 

som kan bidra till att en anmälan uteblir. Författaren skriver att en skärpning av lagen inte 

skulle råda bot på det utan att det är frågan om hur den anmälningsskyldiga tolkar, tillämpar 

och samarbetar kring lagen om anmälningsplikt. Han menar att ett större samarbete mellan 

skolan och socialtjänsten skulle öka förståelsen för lagstiftningen och skulle därmed få en 

gemensam förståelse när ett barn är i riskzonen för vanvård.

2.6Påföljder om en anmälan inte görs
Vad som är viktigt att känna till som Hindberg (2003) påpekar är att om en anställd inom en 

offentlig  verksamhet,  till  exempel  en  förskollärare,  inte  skulle  göra  en  anmälan  trots 



misstanke om vanvård mot ett barn kan denne dömas till tjänstefel.  Enligt 20 kapitlet 1§ i 

Brottsbalken skriver Dahlström, Strand Westerlund och Westerlund (2011) att:

1 § Den som uppsåtligen  eller  av  oaktsamhet  vid  myndighetsutövning genom 

handling eller underlåtenhet åsidosätter vad som gäller för uppgiften skall dömas 

för tjänstefel till böter eller fängelse i högst två år. Om gärningen med hänsyn till 

gärningsmannens  befogenheter  eller  uppgiftens  samband  med 

myndighetsutövningen  i  övrigt  eller  till  andra  omständigheter  är  att  anse  som 

ringa, skall inte dömas till ansvar. (s.404)

Döms den anställda till tjänstefel kan det leda till påföljder som skriftlig varning eller avdrag 

på lönen. Däremot skiljer sig det här från privat verksamhet då personen i fråga som inte gjort 

anmälan inte ställs till svars.

2.7Tecken på vanvård
Socialstyrelsen  (2004)  menar  att  för  att  nå  en  gemensam förståelse  som regeringen  vill 

understryka bör en beskrivning av situationer när barn far illa användas. Den kan vara till 

hjälp som ett verktyg eller hjälpmedel för de som kommer i kontakt med barn eller vuxna och 

behöver göra en anmälan. 

Socialstyrelsen (2004) skriver följande beskrivningar:  Fysiskt våld innebär när någon annan 

person  orsakar  kroppsskada,  sjukdom,  smärta  eller  försätter  någon  i  vanmakt  eller  annat 

liknande tillstånd. Det kan innebära att personen i fråga till exempel knuffar, nyper, sparkar 

eller skakar med eller utan tillhygge. I det här räknas all form av kroppslig bestraffning som 

fysiskt våld. Basarab-Horwath (2007) menar att även bristen på mat, kläder, skydd och värme 

är fysiskt våld. Socialstyrelsen (2004) skriver vidare att med Psykiskt våld menas att ett barn 

oftast  under  längre  tid  systematiskt  utsätts  för  nedvärderande  omdömen,  nedbrytande 

behandling  eller  känslomässigt  lidande  som  utförs  avsiktligt.  Även  förlöjligande,  hån, 

utfrysning,  orimliga  krav  samt  påtvingad  isolering  från  sociala  kontakter  är  ytterligare 

exempel på psykiskt våld. Basarab-Horwath (2007) menar att barns behov av den emotionella 

utvecklingen ska tillgodoses. Sexuella övergrepp innefattar enligt Socialstyrelsen (2004) alla 

former av påtvingade sexuella handlingar på ett barn av en annan person. Det innebär sådant 

som sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå eller har svårt att  

uttrycka sin egen vilja inför. Med Kränkning  menar Socialstyrelsen (2004) att barnet på ett 

förnedrande sätt  får  höra kommentarer  angående utseende,  språk eller  begåvning samt att 

barnet förolämpas fysiskt eller verbalt inför andra människor. Fysisk försummelse innebär att 

barnets vårdnadshavare inte ger barnet god fysisk omsorg vilket kan betyda att barnet skadas 



eller att den fysiska hälsan och utveckling äventyras. Det inkluderar enligt Basarab-Horwath 

(2007) även sådant som brist på lämplig hälsovård, tandvård och mental hälsa. Socialstyrelsen 

(2004) skriver om  bristande omsorg  vilket de menar innebär brister i all fysisk hälsa och 

utveckling som exempelvis hygien, kost, omvårdnad, årstidsanpassande kläder, möjligheter 

till  vila  och sömn samt skydd.  Psykisk försummelse mot barn är när den psykiska hälsan 

skadas  eller  äventyras  under  en  längre  tid.  Det  genom att  barnets  behov  av  till  exempel 

uppmärksamhet,  tillhörighet  fostran  eller  vägledning  inte  tillgodoses.  Basarab-Horwath 

(2007) skriver att vanvård som till exempel brutna ben, blåmärken skärsår och ärr är lättare att 

upptäcka och mer självklara än psykisk misshandel men hon menar att det kan göra minst lika 

stor skada på det växande barnet och dess utveckling.

2.8Tidigare forskning
Lundén  (2004)  har  tidigare  gjort  en  studie  i  tre  olika  förskolor  och  fyra  olika 

barnavårdscentraler (BVC) där hon har undersökt hur personalen på de olika platserna tänker 

kring vikten av omsorg. Det visade sig att det fanns olika sorters oro hos personalen och det 

delade författaren upp i tre olika oros nivåer. Med nivå ett menar hon att personalen i den 

utförda pilotstudien oroade sig för att något inte stod rätt till men de hade svårt att peka på 

något speciellt för att få sin oro bekräftad. På nivå två trodde de att barnet for illa och i det 

stadium ansåg  de  ha  en  viss  grund  i  sina  misstankar,  men  de  gjorde  ingen  anmälan  till 

socialtjänsten. Istället vidtog de andra åtgärder så som BVC ordnade förtursplats i förskolan 

medan  förskolepersonalen  tillkallade  förskolepsykologen  och  denna  ombads  göra  en 

bedömning av barnet. På den sista och tredje nivån  visste  de att barnet vanvårdades och de 

hade ibland flera konkreta exempel som bekräftade att så var fallet. Lundén menar att oftast 

gjordes anmälningar på fysiska och sexuella övergrepp till socialtjänsten medan de barn som 

visat tecken på sviktande omsorg så som psykisk vanvård inte anmäldes lika ofta. 

Skälen varierade till varför personerna i fråga oftast inte gjorde anmälan till socialtjänsten. Ett 

skäl till att personalen inte gör någon anmälan kan vara att de ansåg att socialtjänsten inte 

alltid tar upp fallet och det leder till att anmälan aldrig blir registrerad. Det gör att BVC och 

barnomsorgspersonalen väljer att avstå från att göra en anmälan vid andra tillfällen på grund 

av att de är osäkra på att deras anmälan kommer behandlas. Ett annat skäl till att en anmälan 

inte görs kan vara att personalen har egna rutiner på arbetsplatsen för att i första hand försöka 

hjälpa barnet utan att göra en anmälan. Ännu ett skäl kan vara att personalen överlag hade 

negativa  erfarenheter  då  de  kände  att  socialtjänstens  personal  hanterade  dem  illa  och 

missförstod  deras  ärende.  Det  är  dock  viktigt  att  BVC-  och  förskolepersonalen  gör  en 



anmälan då det är de som har de bästa förutsättningarna att fånga upp barnet i tidig ålder 

menar Lundén. Hon pekar också på att kompetensutveckling och vägledning är viktigt  för 

personalen  vid  en  anmälan.

Hon  tar  upp  olika  tecken  på  omsorgssvikt  då  hon  skriver  om tecken  för:  Känslomässig  

otillräcklighet som kan  vara  att  föräldern  hotar  att  ge  barnet  stryk,  barnet  hotas  att  bli 

bortlämnat, bli lämnat ensamt, föräldrarna avvisar barnet känslomässigt eller att barnet blir 

ignorerat. Tecken på försummelse kan vara att barnet hålls hemma i perioder för att föräldern 

är i behov av det eller att barnet passas av skiftande vuxna i ett stort antal. Några tecken på 

fysisk vanvård är att barnet kan lukta illa och vara orent, har inte rätt klädsel för årstiden och 

får vara kvar orimligt länge på förskolan. Kroppsliga tecken på  fysiska övergrepp kan vara 

blåmärken och brännsår som är oförklarliga,  spår efter  fysisk bestraffning eller  rivmärken 

eller hudavskrapningar på kroppen. Det är ett urval av alla de tecken Lundén (2004) menar 

kan visa på att ett barn far illa.



3 Problemområde/ Syfte
Vårt  syfte  är  att  vi  vill  undersöka  i  vilken  utsträckning  sju  förskollärare  känner  till 

anmälningsplikten  vid  vanvård  av  barn  och vad de  kan göra för  att  få  bort  en  eventuell 

osäkerhet för vad som kommer att ske vid en anmälan. 

• Vad har förskollärarna för uppfattning om anmälningsplikten?

• På vilket  sätt  tycker  förskollärarna  att  förskolan  kan jobba för  att  ge  stöd  när  en 

anmälan ska genomföras?



4 Metod
I metoden tar vi upp varför vi valt intervju som metod, hur vi tog kontakt och informerade de 

valda förskolorna och hur vi förberedde oss. Vi kommer även att ta upp hur vi genomförde 

metoden och i vilken miljö vi satt. I slutet av metoddelen skriver vi även om forskningens 

tillförlitlighet  och giltighet,  hur vi analyserade det insamlade materialet  samt några av de 

etiska aspekterna som undersökningspersonerna ska ta hänsyn till. 

4.1Val av metod
I denna studie har vi valt intervju som metod för att få ut så relevant underlag som möjligt till  

vår studie gällande anmälningsplikten i förskolan.  Kvale och Brinkmann (2009) skriver att 

syftet med att intervjua är att förstå ämnen ur den intervjuades eget perspektiv. Intervjun ska 

likna  ett  dagligt  samtal  med  undantag  för  att  den  som  genomför  intervjun  förhåller  sig 

professionellt för att få fram en så relevant fakta som möjligt. Bryman (2011) skriver att med 

den kvalitativa intervjun vill de som utför studien ha så tydliga och utförliga svar som möjligt 

och  kan  få  det  genom  att  ställa  följdfrågor  och  följa  respondenternas  samtalsriktning.

Vi valde att ha öppna intervjufrågor och Bryman (2011) menar att det finns både för och 

nackdelar  med  öppna  intervjufrågor.  Han  nämner  att  fördelarna  kan  vara  att 

intervjupersonerna har möjlighet att svara fritt med egna ord. De som utför studien håller de 

berörda personerna till  ämnet och leder inte  in  dem på något sidospår samt att  de öppna 

frågorna  ger  plats  för  oväntade  svar  och  reaktioner  som  forskaren  inte  förväntade  sig. 

Författaren menar också att det kan finnas vissa nackdelar med öppna frågor och tar upp att 

frågor kan ta lång tid på grund av långa svar. Svaren måste även brytas ner och kodas för att 

tyda  resultatet  och  det  finns  en  möjlighet  till  att  de  som  intervjuar  formulerar  frågorna 

annorlunda vid de olika intervjutillfällena. 

Kvale och Brinkmann (2009) skriver att det är viktigt som intervjuare att vara nyfiken och 

lyhörd på både vad som sägs och likaså vad som inte sägs. Det som även ska beaktas enligt 

författarna är att ha ett kritiskt tänkande gällande sina förutfattade meningar. Det finns enligt  

Kvale  och  Brinkmann  (2009)  olika  stadier  i  en  intervjuundersökning  då  de  skriver  att 

tematisering betyder att ämnets syfte formuleras och beskriver den gällande undersökningen. 

De menar även att intervjuerna ska planeras på ett sådant sätt att det resultat forskarna strävar 

efter uppnås. Det utgick vi från då vi formulerade intervjufrågorna på ett sådant sätt att vi 

skulle  få  de  mest  relevanta  svaren  för  studiens  syfte.  Författarna  skriver  även  att  själva 

intervjun ska  genomföras enligt en intervjuguide och med ett förhållningssätt så det går att 



reflektera över resultatet. När det är gjort menar författarna att materialet ska  transkriberas 

från  talspråk  till  skriftspråk,  sedan  ska  materialet  analyseras för  att  se  om syftet  arbetet 

grundats på har uppnåtts i de utförda intervjuerna. Verifiering vilket är det näst sista stadium 

enligt författarna handlar om att undersöka hur trovärdigt och hållbart det uppnådda resultatet 

är. Till sist ska  rapporteringen göras vilket innebär att resultatet och de använda metoderna 

framställs enligt de vetenskapliga kriterierna till ett läsbart dokument. Dessa sju stadier menar 

Kvale  och  Brinkmann  (2009)  kan  vara  bra  att  tänka  på  då  en  intervjuundersökning  ska 

utföras.  

4.2Urval
Vi valde ut de undersökta förskolorna varifrån att vi har anknytning till dem sedan tidigare, då 

en av oss haft verksamhetsförlagd utbildning på den ena och den andra av oss har vikarierat 

på den andra förskolan.

Urvalsmetod vi har valt att jobba efter kallas enligt Bryman (2011) snöbolls- eller kedjeurval 

vilket  innebär  att  de  som utför  studien  tar  kontakt  med  några  få  personer  som kan  vara 

tillförlitliga för undersökningen.  Genom dessa personer får forskarna sedan vidare kontakt 

med ytterligare relevanta intervjupersoner. Vi tog kontakt med de förskolorna det berörde via 

telefon, vilket Trost (2010) menar är ett bra sätt, för att bestämma en tid för intervjuerna. Den 

person vi pratade med vid första samtalet på respektive förskola pratade i sin tur med sina 

kollegor om att delta i undersökningen innan intervjuerna genomfördes. De personerna som 

valde att delta i intervjun är i olika åldrar och har varit verksamma olika länge i verksamheten 

och därmed kan erfarenhetsnivån skilja sig från varandra, vilket kan vara en fördel för vår 

studie.

4.3Förberedelser 
Vi berättade för intervjupersonerna ungefär hur lång tid varje intervju skulle ta vilket är en 

viktig detalj i förberedelserna menar Trost (2010). Det är även viktigt att göra en eller flera 

provintervjuer menar Dalen (2008) för att ta reda på om frågorna är relevanta och undersöker 

det som avses med undersökningen samt prova på hur det är att föra en intervju för att göra 

eventuella förändringar för att nå bästa trovärdiga resultat. Det leder också till att de som ska 

utföra  intervjuerna  får  ett  fungerande  material  till  den  verkliga  intervjun.  Vi  testade 

intervjufrågorna på närstående för att se hur de tolkade frågorna och om det behövde göras 

några ändringar innan intervjuerna genomfördes.  



4.4Genomförande och forskningsetik
När vi bokade intervjuerna på de två förskolorna fick de som skulle delta reda på vad vi hade 

för syfte med studien och där med också vad intervjun skulle handla om. De fick även reda på 

hur vi skulle bearbeta insamlad data då det endast är vi som utförde intervjuerna som kommer 

att ta del av det som kommer fram i samtalet. Det uppfyller  informationskraven som enligt 

Bryman (2011) handlar om att deltagarna ska veta syftet med studien samt att det är frivilligt 

att  deltaga  och  att  personerna  i  fråga  kan  hoppa  av  när  de  vill  om  de  så  önskar.  Det 

tillfredsställer  även  nyttjandekraven som  enligt  författaren  handlar  om  att  det  insamlade 

materialet endast får användas till forskningsändamålet. Även kravet på samtycke uppfylls då 

förskollärarna ger sitt godkännande till att de vill bli intervjuade, det innebär att deltagarna har 

rätten att bestämma själva om de vill medverka i undersökningen eller inte.

Vi valde att inte ge ut intervjufrågorna (se bilaga) innan intervjuerna men vi berättade dock 

vad vi hade för syfte med vår undersökning. Det gjorde vi för att de inte skulle tro att det var 

något  slags  förhör  om  deras  kunskap  om  vad  lagen  om  anmälningsplikt  innebär,  utan 

intervjuerna skulle handla om deras uppfattning angående anmälningsplikten.

Kylén  (2004)  menar  att  oavsett  hur  lång  eller  kort  intervjun  är  ska  det  alltid  föras 

anteckningar öppet, det för att den intervjuade ska kunna se vad som skrivs. Anteckningarna 

kan användas som sammanfattningar under intervjun men även som grund för att underlätta 

transkriberingen. Vi förde anteckningar vid samtliga tillfällen vilket alla intervjupersonerna 

accepterade.  

Förskollärarna fick även förfrågan om det gick bra om vi spelade in intervjun men att de 

kunde välja att avstå från det om det inte kändes bekvämt för dem. Själva intervjun lade vi 

upp så att en av oss ställde frågorna medan den andra tog hand om bandspelaren, antecknade 

stödord och flikade in med eventuella följdfrågor. Vi använde oss av en bandspelare för att 

underlätta vårt arbete då vi skulle transkribera och där med kunde vi gå tillbaka och lyssna på 

vad den intervjuade verkligen sade så vi inte missade några viktiga detaljer.  Kylén (2004) 

beskriver att de främsta fördelarna med att spela in intervjun är att de som utför studien kan 

gå tillbaka flera gånger för att höra vad den intervjuade verkligen sagt under samtalet. Det 

finns dock enligt honom två nackdelar med det då han menar att bandspelare kan hämma den 

intervjuade och att intervjuarna själva är tvungna att lyssna av hela intervjun en gång till då 

transkriberingen ska göras. Vi menade att bandspelaren var till så stor hjälp för oss att vi valde 

att använda den i alla fall. Även Kvale och Brinkmann (2009) menar att det finns vissa saker 

att tänka på då undersökningspersonerna använder sig av en bandspelare vid intervjuerna. 

Något personerna som utför studien ska tänka på är att bandspelaren ska vara tillförlitlig och 



intervjuarna ska prata tydligt så respondenterna inte missuppfattar frågan. De som intervjuar 

ska även visa empati för dem de intervjuar då de etiska förhållningssätten kan överträdas samt 

hålla sig till ämnet och inte sväva ut i ett samtal som inte rör studien. 

Direkt efter att vi genomfört intervjuerna lyssnade vi noga igenom och transkriberade över det 

insamlade materialet på datorn då vi ville ha det så färskt i minnet som möjligt för att vi inte 

skulle missa några viktiga detaljer. 

När vi transkriberat färdigt alla intervjuerna skrev vi ut dem i pappersformat och läste sedan 

noggrant  igenom  svaren  flera  gånger  för  att  se  vad  förskollärarna  hade  för  uppfattning 

angående  anmälningsplikten. 

De personerna som är tänkta att  vara med i undersökningen menar Kvale och Brinkmann 

(2009) ska informeras om vad den har för syfte och hur den är planerad. hHn menar även att 

de som ska utföra studien ska tala om vilka fördelar och nackdelar det finns med att deltaga i 

undersökningen.

Varje intervju började med att vi informerade förskollärarna om de etiska principerna för att 

de ska veta vilka rättigheter de har och att varken deras eller förskolans namn kommer vara 

synligt i vårt slutliga arbete. Det uppfyller konfidentialitetskravet som Bryman (2011) tar upp 

då han menar att alla som ingår i studien ska behandlas med största konfidentialitet och att  

alla personuppgifter kommer att förvaras på ett sätt så att ingen obehörig kan komma åt dem. 

I  Vetenskapsrådet  (2002)  skriver  de  om  olika  regler  som  ska  tas  hänsyn  till  under 

forskningsprocessen. De menar att de som utför studien ska formulera sig på ett sådant sätt att 

ingen läsare ska kunna tyda vem eller vilka som deltagit i undersökningen. Det är information 

som endast tillhör forskaren och ska under inga omständigheter förmedlas till utomstående.  

Det här har vi tagit hänsyn till då inga namn, förskolor eller orter nämns allt för att de berörda 

platserna och personernas identitet inte ska gå att tyda, vilket vi även underrättade de som 

deltog  i  våra  intervjuer  om.  Med  det  i  våra  tankar  har  vi  valt  att  benämna 

undersökningspersonerna i vår studie med bokstäverna A-G istället för namn. 

4.5Miljö 
Trost (2010) menar att det är viktigt att tänka på i vilken miljö intervjuerna genomförs och hur 

den  som  ställer  frågorna  respektive  den  som  svarar  sitter  i  rummet.  Vi  genomförde 



intervjuerna i förskollärarnas arbetsmiljö inne på ett kontor som fanns tillgängligt för samtal 

för att få en  lugn miljö med så lite störande moment som möjligt, denna plats kom vi överens 

om tillsammans med de personerna vi intervjuade. Trost (2010) skriver att den som ska bli 

intervjuad ska få ha inflytande och vara med i bestämmelsen om vart intervjun ska ske men de 

ska inte behöva ta hela ansvaret utan intervjuaren ska komma med förslag på vart intervjun 

kan äga rum. 

4.6Reliabilitet och validitet 
Reliabilitet  (tillförlitlighet)  menar  Kvale  och  Brinkmann  (2009)  handlar  om  att  studiens 

resultat  och  innehåll  har  en  tillförlitlighet  och  det  ska för  andra  forskare  vara möjligt  att 

återanvända metoden vid ett annat tillfälle. Det handlar även om hur de som blir intervjuade 

möjligen ändrar sina svar genom att ge olika information till olika intervjuare. För att arbetet 

skulle  få  en  tillförlitlighet  och  giltighet  valde  vi  att  vara  med  båda  två  under  alla  sju 

intervjuerna och använde oss av en bandspelare så vi kunde spela in det som kom upp under 

samtalet. Eftersom vi spelade in hela intervjuerna har vi kunnat gå tillbaka i intervjuerna för 

att höra vad som verkligen sades. Med hjälp av denna metod har vi fått en giltighet i vår 

undersökning. Validitet (giltighet) innebär enligt Kvale och Brinkmann (2009) att forskarna 

tar reda på om det de vill undersöka verkligen undersöks och det handlar om varför studien 

utförs och inte hur de går tillväga för att komma fram till ett resultat. Det handlar även om hur 

duktiga forskarna är när de kontrollerar, ifrågasätter och tolkar de svar de fått för att sedan få 

fram ett så giltigt och tillförlitligt svar som möjligt. 

4.7Analys
När vi läste det transkriberade materialet markerade och strök vi under det vi tyckte var 

väsentligt och intressant för vår studie utifrån vårt syfte och frågeställningar, det för att 

underlätta vår slutliga resultatsammanfattning. Till en början sammanfattade vi 

förskollärarnas svar fråga för fråga, det här gjorde vi för att se vad det fanns för likheter och 

olikheter mellan förskollärarnas svar. Vi kom fram till att det fanns många likheter i deras 

uppfattning om anmälningsplikten men även att en del av svaren skiljde sig från varandra. Det 

menar Bryman (2011) handlar om kodning vilket innebär att den insamlade datan bryts ner i 

sina beståndsdelar för att de som genomför studien ska kunna tolka och sammanställa 

materialet på ett trovärdigt sätt. När vi hade jämfört och analyserat svaren lade vi dem åt 

sidan, vi tog sedan upp transkriberingarna igen efter någon vecka för att analysera materialet 

på nytt och eventuellt hitta nya slutsatser i förskollärarnas svar vilket vi gjorde. Trost (2010) 

skriver att det krävs flera granskningar för att kunna analysera och tolka materialet på ett 



sannolikt sätt. Han menar även att om analytikerna lägger undan materialet en tid för att sedan 

ta fram det igen kan det leda till att det blir en djupare analys av materialet vilket gör att 

resultatet blir mer trovärdigt. När vår transkribering var klar sammanställde vi materialet till 

ett resultat som var relevant för vårt syfte och frågeställningar. Till sist delade vi in resultatet i 

olika svarsområden som är följande; Förskollärarnas uppfattning om lagen, Bristande  

information angående anmälningsplikten, Trygghet och stöd vid en anmälan samt Osäkerhet  

till att göra en anmälan. Vi har i vårt resultat sammanfattat och lyft fram det 

intervjupersonerna sagt för att få med det som är mest betydelsefullt för vårt syfte med 

studien.



5 Resultat
I det här avsnittet har vi delat in och presenterat de svar vi fick fram under de genomförda  

intervjuerna  i  olika  stycken  för  att  det  ska  bli  så  lättläst  som  möjligt.  I  slutet  av 

resultatredovisningen att sammanfattar vi det slutgiltiga resultatet lite kortfattat kopplade till 

vårt syfte och frågeställningar. 

Vårt syfte är att vi vill undersöka vad sju förskollärare har för uppfattning angående lagen om 

anmälningsplikt och vad inblandad personal kan göra för att få bort en eventuell osäkerhet. 

Våra frågeställningar vi kommer att presentera i resultatdelen är: Vad har förskollärarna för  

uppfattning  om anmälningsplikten?  På  vilket  sätt  tycker  förskollärarna att  förskolan  kan  

jobba för att ge stöd när en anmälan ska genomföras?  Vad kan den rådande osäkerheten  

bidra till?

5.1Förskollärarnas uppfattning om anmälningsplikten
Samtliga deltagare i  intervjun är eniga om att  de är skyldiga att  göra en anmälan när de 

misstänker  att  ett  barn  far  illa.  En av  de  sju  personerna  vi  har  intervjuat  påpekar  att  en 

anmälan kan göras utan bevis. Hon menar vidare att det räcker med en antydan från ett barn  

för att denne ska gå vidare med fallet. Förskollärare D säger att hon gärna går och tänker och 

funderar på vad hon ska göra med det aktuella fallet. Sex av de sju förskollärarna som vi  

intervjuade menar att de vill observera och dokumentera en tid för de vill vara säkra på att ett 

barn far illa innan de går vidare med fallet till exempelvis rektorn. En av förskollärarna säger 

dessutom att hon vill ha starka skäl om att ett barn far illa och hon menar att det är en lång 

uppföljning i form av observation, dokumentation och samtal med exempelvis föräldrar och 

skolpsykolog innan personen i fråga kan går vidare med det misstänkta fallet.

5.2Bristande information angående anmälningsplikten
Flera av personerna vi har intervjuat anser att  de har fått för dåligt  med information från 

kunniga inom området som till exempel socialtjänsten angående anmälningsplikten.  En av 

dem säger att det hon kan om skyldigheten har hon fått reda på under sin utbildning då hon 

studerade till  förskollärare.  En av förskollärarna menar  dock vidare att  informationen om 

anmälningsplikten var väldigt ytlig och hon har sedan fått fördjupa sina kunskaper på egen 

hand  då  hon anser  att  det  är  ett  viktigt  ämne  och  hon  tycker  att  det  är  alldeles  för  lite 

fortbildning på hennes arbetsplats. Förskollärare G säger dock att bristen på tid gör att hon 

inte  hinner  fördjupa  sig  på  området  på  egen  hand och därför  har  hon en  önskan  om att 



socialtjänsten  kommer  ut  och  informerar  personalen  om anmälningsplikten.  Hon  berättar 

vidare att hon har fått information om att det eventuellt ska komma ut tre socionomtjänster 

som enbart ska jobba med att handleda, fortbilda och ge råd till personal i förskolan angående 

anmälningsplikten för att förbättra deras kunskap vilket förskollärare G tycker är nödvändigt. 

Flera av de intervjuade personerna påpekar också att det är för lite fortbildning inom området 

och förskollärare G säger:

Man har inte så mycket fortbildning i  det men man har det i  språkutveckling, 

matematik och så men inte i det här ämnet. Om man nämner anmälningsplikten så 

är det  många som säger  att  de inte  vill  prata  om den för att  dom inte kan så 

mycket och det är ju inte klokt!

Hon nämner vidare att:

Förr stod det att man bör anmäla idag står det att man skall anmäla, det är ju en 

lagändring där. Och det tycker inte jag att det är diskuterat så mycket heller det är 

inte alla som är helt införstådda med det. 

Tre av förskollärarna menar att mer fortbildning och information inom ämnet kan göra att de 

blir säkrare på området och det kan bidra till att det eventuellt blir lättare att göra en anmälan 

när en sådan situation uppstår. Det är något de tidigare nämnda personerna efterlyser medan 

förskollärare  E  tycker  att  det  fungerar  väldigt  bra  på  den  förskolan  hon  arbetar  på. 

Förskollärare F tror inte att alla är medvetna om att vi har en anmälningsplikt på förskolan 

men hon menar att det är väldigt viktigt att vi följer lagen för barnets skull.

5.3Osäkerhet till att göra en anmälan 
De förskollärarna vi  har  intervjuat  uppfattar  att  det  är  en påfrestande process  att  göra en 

anmälan och på grund av det finns det enligt några en eventuell övervägning om att inte göra 

någon anmälan. Det råder även en osäkerhet menar några av dem för vad som kommer att 

hända efter att en anmälan gjorts vilket också kan påverka till att en eventuell anmälan uteblir. 

Flera av förskollärarna nämner att det kan finnas en osäkerhet till att en anmälan uteblir på 

grund av att de inte vet vilka konsekvenser som kan uppstå och hur en anmälan går till då de 

inte varit med om att göra en anmälan tidigare. Förskollärare B nämner en viss oro för hur det 

kommer att bli för barnet efter att en anmälan gjorts om det kommer att bli omhändertaget och 

hur det i så fall kommer att påverka barnet. Två av förskollärarna tar också upp deras oro för 

hur föräldrarna kommer att reagera vid en anmälan mot dem och de båda är rädda för att 

föräldrarna kan bli aggressiva och hotfulla. Förskollärare G säger dock att: ”Konsekvenserna 

av att ett barn far illa och inte blir lyssnat på, det är faktiskt värre än att en familj blir arg.” 



Hon nämner  också att  situationen blir  svårare  då  förskollärare  möter  både  barnet  och  de 

anhöriga dagligen. Dock säger flera av de intervjuade förskollärarna att de skulle göra en 

anmälan för barnens skull och förskollärare B säger ”Jag tänker mest på barnen om inte vi 

lyssnar på dem och de inte har det bra hemma vem ska lyssna på dem då?”

Förskollärare  C säger  att  hon skulle  göra en anmälan  för  att  föräldrarna  förmodligen har 

någon form av brist och att de behöver hjälp och stöd i något de inte klarar av. Hon nämner  

även en viss oro för hur många barn som möjligen farit illa och som inte uppmärksammats då 

förskollärare C säger:  ”Ibland är jag lite rädd för hur många man har missat på vägen.”  

Två av förskollärarna pratar även om att det kan vara svårt att upptäcka vissa fall så som 

exempelvis incest där det inte är så synligt utåt. De får istället lyssna lyhört på vad barnet  

berättar och hur han/hon agerar medan om det handlar om misshandel då det är mer synligt 

och lättare  att  upptäcka genom till  exempel  blåmärken,  sår och liknande. Förskollärare B 

menar att barn och även föräldrar är väldigt duktiga på att dölja misstänkta fall. Förskollärare 

B påpekar även att det kan vara de föräldrar andra personer minst anar som skulle vanvårda 

sitt  barn  och  att  dessa  föräldrar  är  bra  på  att  upptäcka  om  någon  ur  personalgruppen 

uppmärksammar fallet. Även förskollärare G menar att det kan vara vilka anhöriga som helst 

som kan vanvårda barnet och vi får inte tänka att det är vissa personer som gör det utan det  

kan vara vem som helst som kan vanvårda sitt barn. 

5.4Trygghet och stöd vid en anmälan
Alla  förskollärare  som  vi  har  intervjuat  tar  upp  att  det  är  viktigt  att  känna  trygghet  i 

arbetslaget så de kan diskutera om vad de ser och misstänker i ett fall öppet med varandra. En 

av förskollärarna menar också att arbetslaget inte har någon tystnadsplikt gentemot varandra 

då det är tillåtet att diskutera fallet med alla de som berörs. Förskollärarna menar vidare att det 

är viktigt att stötta varandra i de situationer som behövs, de påpekar även att det är viktigt att  

ha bra stöd från till  exempel  rektorn,  skolpsykolog och specialpedagoger.  Förskollärare A 

nämner vikten av att det är angeläget att bli trodd och tagen på allvar gällande sina misstankar. 

En annan förskollärare menar  att  det  är  viktigt  att  veta  att  hon får  stöd från rektorn och 

liknande för  att  våga  göra en anmälan,  hon tror  att  förskollärare drar  sig  för  att  göra  en 

anmälan om de måste göra det helt på egen hand. Hon tror att den som anmäler känner sig 

utsatt och att det blir jobbigare om denne är ensam i en sådan situation men hon betonar dock 

att  det  är  viktigt  att  en  anmälan  görs  i  vilket  fall  då  det  gäller  barnets  livssituation  och 

utveckling. Det tar även en annan av förskollärarna upp då hon gärna vill ha någon att ringa så 

hon inte är själv vid att anmäla, men i samma andetag säger hon också att hon tvivlar på att  



det  kan  vara  fler  som  står  bakom  en  anmälan.  En  förskollärare  menar  att  den  som  är 

anmälningsskyldig kan få stöd ifrån socialtjänsten då hon påpekar att den som funderar på att 

göra en anmälan kan ringa dit och rådfråga. Det är socialtjänsten som avgör om fallet ska tas  

upp eller inte och de kan hjälpa personen i fråga om det skulle finnas en osäkerhet i ett fall.  

När  stödet  hos  rektorn  brister  i  form av att  denne inte  tar  fallet  vidare till  socialtjänsten 

uppstår det en frustration menar förskollärare G, hon säger då att förskolläraren i fråga bör ta 

fallet vidare själv och ta kontakt med socialnämnden. Det är alla förskollärarnas uppfattning 

att  det  är  en mödosam och tuff  process att  göra en anmälan och därför är  stödet från de 

berörda i arbetslaget viktigt.

5.5Resultatsammanfattning 
Alla  de  intervjuade  förskollärarna  är  medvetna  om  att  de  har  anmälningsplikt  när  de 

misstänker  att  ett  barn  far  illa.  Sex  av  de  sju  som  blev  intervjuade  menar  att  de  vill 

dokumentera och vara säkra på vad de misstänker innan de går vidare med fallet. Det är dock 

en förskollärare som säger och är medveten om att det inte behövs några bevis utan det räcker 

med en antydan från barnet att det inte står rätt till för att en anmälan ska göras. 

De flesta intervjuade förskollärarna säger att förskolan kan förebygga, underlätta och få bort 

osäkerheten genom fortbildning, handledning och ny information. Men de menar även att det 

krävs stöd från rektorer och kollegor samt närmare samarbete med socialtjänsten. 



6 Diskussion
I den här delen av studien kommer vi att diskutera vårt resultat, vad vi har dragit för slutsatser 

utifrån det samt kopplat det till litteraturen.

6.1Resultatdiskussion
Resultatet visat att alla de sju intervjuade förskollärarna är eniga om att en anmälan ska göras 

så fort de misstänker att ett barn far illa. Det som förvånade oss var att det bara var en av 

förskollärarna som kunde tänka sig och visade en medvetenhet i att en anmälan kan göras utan 

bevis. Vi trodde också innan vi började med studien att det behövdes bevis för att göra en 

anmälan  men  enligt  Socialstyrelsen  (2004)  och  Hindberg  (2003)  räcker  det  med  minsta 

misstanke för att en anmälan ska göras. Därefter är det socialstyrelsens ansvar att föra fallet 

vidare om de anser att det finns behov till det. Några av förskollärarna ville observera och 

dokumentera och det gärna en längre tid för att vara säkra på vad de verkligen ser eller hör 

innan de går vidare med fallet. Vi menar att barnets livssituation kan förändras fort då det kan 

handlar om exempelvis fysisk misshandel. Det kan leda till att barnet får livshotande skador 

om han/hon inte får den hjälp denne behöver i ett tidigt stadium. Med det menar vi att så fort 

en misstanke väcks ska den anmälas till socialtjänsten och den personen som har misstankarna 

ska inte låta tiden gå på grund av att denne vill observera och dokumentera innan anmälan 

görs.  

När en av de intervjuade förskollärarna säger att denna vill göra en lång uppföljning och ha 

starka själ innan hon gör en anmälan väcker det frågor hos oss angående hennes uppfattning. 

Vår tolkning är att hennes bristande kunskap kan dels bero på att det är för lite information 

och  fortbildning  inom  området  då  det  förekommer  mer  utbildning  inom  exempelvis 

matematik, skrift- och språkutveckling. 

Fridh och Norman (2008) tar upp att personal som är anmälningsskyldig har svårt att avgöra 

när  anmälningsplikten gäller  och det  kan göra att  de låter bli  att  anmäla sina misstankar. 

Många tror också att de behöver ha starka bevis för att göra en anmälan till socialtjänsten men 

det räcker med en misstanke för att göra en anmälan sedan är det socialtjänsten som avgör om 

fallet ska tas upp eller inte. Vi tycker att det finns brister i vår utbildning och informationen 

om anmälningsplikten kan förbättras genom mer föreläsningar inom ämnet vad det är som 

verkligen gäller. Vi menar att det är ett väldigt viktigt ämne att ha kunskap och känna sig 

trygg inom då det gäller barnets hälsa och utveckling.  Bergstrand (2011) menar att personer 



med lite kunskap om vad socialtjänsten gör kan överdramatisera vad som kommer att hända 

med barnet efter en anmälan. 

Hindberg (2003) och Lundén (2004) menar även att anmälningsskyldig personal i första hand 

försöker med egna insatser då de tror att det är bättre för barnet än att koppla in socialtjänsten. 

En  av  förskollärarna  nämner  att  det  är  en  ändring  i  lagen,  förr  stod  det  att  den 

anmälningsskyldige bör anmäla vid minsta misstanke och nu står det att anmälan  ska göras 

vid minsta  misstanke.  Vi ställer  oss  frågande till  om alla  de intervjuade förskollärarna är 

medvetna kring ändringen av anmälningsplikten eller om de fortfarande har uppfattningen om 

att  anmälan  bara  bör göras  och inte  måste göras.  För  oss  innebär  denna lagändring  som 

förskollärare G nämner en stor skillnad från att anmälan bör göras till att den ska göras. Vi 

anser  även  att  det  är  viktigt  att  den  nya  lagändringen  når  fram  till  de  som  är 

anmälningsskyldiga  och  det  i  form av ny information  genom exempelvis  broschyrer  och 

fortbildning.  Det är flera av de intervjuade förskollärarna som efterlyser mera fortbildning 

angående anmälningsplikten då de menar att det kan bidra till att de blir säkrare i ämnet och 

det  kan  underlätta  när  en  anmälan  ska  göras.  En  förskollärare  är  medveten  om  att  den 

anmälningsskyldiga kan ringa och rådfråga socialtjänsten hur denne ska agera i ett fall där det 

finns  en  osäkerhet.  Om  det  bara  handlar  om  deras  osäkerhet  och  kunskap  anser  vi  att 

fortbildning inom området samt möjligheten att  kunna rådfråga socialtjänsten är en god hjälp 

på vägen. 

Socialstyrelsen (2004) skriver att stöd från kollegor och rektorn är viktigt då den som anmäler 

befinner sig i en jobbig situation. Hindberg (2003) betonar även att handledning, stödgrupper 

eller hjälp av socialsekreterare kan vara en hjälp på vägen vid en anmälan. Men vi menar att 

det även kan bero på hur anmälaren är som person då anmälaren bör vara stark och driftig. 

Om personen som upptäcker situationen tycker att det är alldeles för mödosamt att göra en 

anmälan tycker vi det är viktigt att personen i fråga kan vara öppen och lojal med det här mot 

sina kollegor, då de inte har någon tystnadsplikt gentemot varandra och andra som berörs. Det 

då någon annan i arbetslaget kanske känner sig säkrare i sin roll som anmälningsskyldig och 

därmed kan ta över och föra fallet vidare. Många av förskollärarna vi har intervjuat menade 

att det är en mödosam och tuff process att genomföra en anmälan då några av de intervjuade 

förskollärarna varit med om det. Därför vet de hur det känns vid en anmälan och vet därmed 

också vad situationen handlar om.

 Vi har full förståelse för deras uppfattning då det är flera saker som påverkar situationen som 

exempelvis osäkerhet om vad som kommer att hända med barnet, anhörigas reaktion och den 

eventuella utredningen hos socialtjänsten som kan ta tid. Socialstyrelsen (2004) skriver att 



den som är anmälningsskyldig ofta befinner sig i en besvärlig situation då den som blivit 

anmäld kan bli hotfull och aggressiv. Därför är stödet från kollegorna och arbetsledningen 

viktig. Vi menar att det inte bara är viktigt att få stöd från kollegor utan även från exempelvis 

rektorer, skolpsykolog och specialpedagog för att våga göra en anmälan. Då vi förstått att det 

är rektorn som står för själva anmälan men att även skolpsykologen och specialpedagogen kan 

vara till stor hjälp vid en anmälan då de kanske har mer kunskap om hur olika skador och 

beteenden kan vara tecken på vanvård. Vi hoppas att rektorn tar förskollärarnas misstankar 

gällande om att ett barn far illa på allvar och inte misstror dem då det är förskollärarna som 

har mest kontakt med barnen. Det menar även en av de förskollärarna vi har intervjuat är 

viktigt  men hon påpekar  vidare  att  om förskollärarna  inte  får  det  stöd  hon behöver  från 

rektorn, vilket kan leda till en frustration, är det ändå viktigt att de går vidare med fallet till 

socialtjänsten själva. Annars menar en av förskollärarna att den som är anmälningsskyldig kan 

dra  sig  för  att  göra  en  anmälan  om det  måste  göras  på  egen  hand.  Vi  menar  att  om de 

anmälningsskyldiga undviker att göra en anmälan på grund av att de inte har stöd från rektorn 

tycker  vi  att  det  är  beklämmande  då  vi  försöker  se  till  barnens  bästa.  Det  är  vi  som 

förskollärare som är  anmälningsskyldiga och har en skyldighet  att  följa lagen oavsett  om 

rektorn  stödjer  oss  i  våra  misstankar  eller  inte.  En  förskollärare  menar  att  den  som gör 

anmälan själv kan känna sig utsatt och att det kan vara en påfrestande situation och det menar 

vi kan göra att anmälaren känner sig osäker i sin roll. 

Förskollärarna har nämnt att processen vid en anmälan kan vara påfrestande och de nämner 

även oron om vad som kommer att hända efter en anmälan gjorts då de flesta inte varit med 

om en anmälan tidigare. Det kan göra att det finnas en övervägning om att de inte vill gör  

någon anmälan. Vi tycker att tanken om att inte göra någon anmälan inte bör finnas, men vi 

har full förståelse för att det kan vara en mödosam situation. Vi hoppas dock att det är precis 

som förskollärarna säger att de gör en anmälan för barnets välbefinnande. En förskollärare 

visar dock en oro för vad som kommer att hända med barnet efter att en anmälan gjorts om 

barnet kommer att bli omhändertaget och hur barnet i fråga påverkas. Vi menar dock att om 

barnet ifråga blir omhändertaget så är det bättre än att det ska bo kvar i en familj där det blir  

vanvårdat. Två av förskollärarna visar också en oro för hur föräldrarna kommer att reagera om 

de skulle bli anmälda då de är rädda för att de kan bli aggressiva och hotfulla. Socialstyrelsen 

(2004) menar att det kan vara en fördel om det är fler i arbetslaget som skriver under anmälan 

då de som blivit anmälda kan bli aggressiva och hotfulla. En förskollärare menar dock att det 

är  värre  om ett  barn inte  kommer till  undsättning än om de anhöriga blir  aggressiva och 

hotfulla, vilket vi håller med om. Vi anser att det är viktigt att vi i vår roll som förskollärare är 



lyhörda och uppmärksamma på hur barn leker, berättar och agerar för att upptäcka misstänkta 

fall  angående vanvård.  Vilket  en  förskollärare också säger  då hon menar  att  om ett  barn 

vanvårdas hemma och vi  som förskollärare inte  lyssnar  på dem vem lyssnar  på dem då? 

Något en av förskollärarna nämner är en viss ängslan för hur många barn som vanvårdats hon 

har missat under de åren som hon jobbat som förskollärare då det kan vara svårt att upptäcka 

vissa fall som exempelvis psykisk misshandel och incest. Denna svårighet att upptäcka olika 

former av vanvård väcker en viss rädsla hos oss då vi inte vill missa något fall och därmed 

vara bidragande till att barnet lever i en missgynnande miljö. Olsson (2009) skriver att på 

grund av olika skäl som exempelvis dålig kunskap om lagen och brister i rutinerna kan vara 

bidragande till att det bara är 30-40 procent av de anmälningspliktiga fallen som anmäls vilket 

framkommit i tidigare forskning. Vi menar också att det är viktigt att inse att det kan vara 

vilka personer som helst som kan vanvårda sitt barn, vilket även två förskollärare tar upp. 

Vi kommer att ge ut vår studie till de förskolor där vi genomförde våra intervjuer och hoppas 

att den kommer att påverka deras arbete gällande lagen om anmälningsplikten. Genom denna 

ytliga kunskap om anmälningsplikten som vi tar upp i vår undersökning hoppas vi att den 

väcker ett intresse till  att de som omfattas av anmälningsplikten vill vidga sina kunskaper 

inom ämnet.

6.2Metoddiskussion
Vi är nöjda med vår genomförda metod gällande valet av metod, urvalet,  förberedelserna, 

genomförandet, miljön och hur resultatet föll sig. Dock var det var en av våra frågor som 

missuppfattades då vi hade en helt annan tanke med frågan. Vår fråga var:  Hur tänker du 

angående  konsekvenser  vid  en  anmälan/inte  anmälan? Då  vi  syftade  på  att  som 

anmälningsskyldig kan denne bli straffad om fallet som ska anmälas uteblir. Men flera av 

förskollärarna vi intervjuade tolkade frågan hur det kommer att bli för barnen och de anhöriga 

om de blir anmälda. Därför blev inte svaren som vi hade tänkt oss på den punkten men frågan 

gav ändå tillförlitliga och giltiga svar till vår studie när vi analyserade materialet.



7 Förslag till vidare forskning
Vi har i vår studie kommit fram till att det råder en bristande kunskap och en viss osäkerhet 

bland anmälningsskyldig personal angående anmälningsplikten vilket oroar oss. Vad vi tycker 

kan vara intressanta områden att undersöka är:

• Vad kan lärarutbildningen göra för att förbättra kunskapen om anmälningsplikten och 

dess innebörd? 
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Bilaga
Intervjufrågor 
1. Hur uppfattar du lagen om anmälningsplikt?

2. Vad har du för tankar om hantering kring anmälningsplikten före och efter?

• Anmälan av förälder?

• Anmälan av arbetskamrat?

3. Hur tänker du angående konsekvenser vid anmälan/inte anmälan?

4. Eventuell osäkerhet vad bidrar den till?

5. Hur kan enheten jobba för att förebygga en situation där anmälningsplikten bör råda?
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