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Abstract 

Author: Jenny Johansson 

Title: Dare not to ignore – a study on preschool teachers' views on the notification 

requirements under the Social Services Act. 

The aim of this study was to capture preschool-teachers thoughts and experience basing on 

the obligation. Are there any policies and procedures for preschool-teachers to use when 

suspicion that a child is being abused occur. Are there some factors that may affect preschool-

teachers to report to the social service? How does the preschool-teacher find the contact with 

the Social Service? I conducted four interviews with four preschool-teachers, two of these 

preschool teachers are employed at the same municipal preschool and the other two are 

employed at two other preschools. The interviews were semi-structured and were conducted 

at each individual’s workplace. To analyze my result, I used symbolic interactionism as a 

theory. The result shows that pree-schoolteachers find it difficult to use the mandatory 

notification law and lack of routines and not functional collaboration between the preschool 

and the social service are also some reasons why preschool teachers finds it difficult to report.   

Keywords: Duty to report, preschool-teacher, neglect, child-care. 

 



 
 
 

 
 

Förord 

Det som från början bestod av idéer och funderingar har idag blivit en färdigställd uppsats. 

Det har varit en roligt, intressant men också en påfrestande period. Det som hjälpte mig under 

tunga perioder var att jag brann för ämnet och hade en nyfikenhet som gjorde att jag hela 

tiden siktade framåt.  

Jag vill tacka alla informanter som medverkat i min studie då de med ett stort engagemang har 

deltagit i mina intervjuer. De har hjälpt mig att få svar på många frågor, samtidigt som de har 

delat med sig av lärorika men också svåra situationer som förskollärare.  

Jag vill också tacka de handledare jag haft under uppsatsens gång. Weddig Runquist och Peter 

Hultgren som bidragit med råd och kommentarer under uppsatsskrivandet. 

Då jag är ensam författare är jag stolt över att kunna framställa denna studie på egen hand. Att 

vara ensam uppsatsskrivare har sina för- och nackdelar men tack vare stöd från familj och 

vänner har jag lyckats genomföra en intensiv period.  

 

Jenny Johansson 

Juni 2013 
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1. INLEDNING 

1.1 Bakgrund 

Idag finns ett stort antal barn som far illa trots att det finns ett lagstadgat samhällsskydd och 

förebyggande åtgärder som tillsammans ska bidra till att barn ska kunna växa upp under 

trygga och säkra förhållanden (Olsson 2011). En svensk forskningsöversikt har uppskattat att 

cirka 1–2 procent av alla barn utsätts för upprepade fysiska övergrepp och misshandel, 

samtidigt som en betydligt större andel, cirka 10 procent, är i riskzonen att utvecklas i negativ 

riktning (Backlund, Wiklund & Östberg 2012). Enligt resultat från en nationell kartläggning 

som Allmänna barnhuset och Karlstads universitet genomförde 2011, så framgår av 

elevenkäten att 14 procent av barn i åldern 15–16 år hade blivit ”slagna” av förälder och att 3 

procent hade blivit det ”många gånger” varvid utlandsfödda elever i betydligt större 

utsträckning än svenskfödda uppgav att de blivit slagna (Jansson, Jernbro & Långberg 2011).  

Ett rop på hjälp yttrar sig inte bokstavligen – tvärtom; ett barn som utsätts för övergrepp och 

vanvård är ofta lojala och skyddande mot den part som utsätter dem för fara. Att av någon 

anledning förledas tro att det säkert inte är någon fara för barnet kan få förödande 

konsekvenser för barnet (Killén 2007). Det är socialtjänsten som har det yttersta ansvaret för 

barn som far illa eller riskerar att fara illa, vilket innebär att det är socialtjänstens ansvar att 

utreda de anmälningar som sker enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL). En anmälan ska 

omgående göras av professionella som i sin yrkesutövning kommer i kontakt med barn om de 

”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” (14 kap. 1 § första stycket). Samtidigt 

har Wiklund (2006) visat i en genomgång av 100 svenska kommuner att det endast är knappt 

hälften av anmälningarna till socialtjänsten som initierats av de anmälningspliktiga 

yrkesgrupperna enligt 14 kap 1 § SoL. Trots den skyldighet som föreligger att anmäla vid en 

misstanke att ett barn far illa anmäls enbart 30-40 procent i skola och förskola (Olsson 2011). 

I regeringens proposition om bl.a. ändringarna i anmälningsplikten som trädde i kraft den 1 

januari 2013 refereras till Barnskyddsutredningens (SOU 2009:68) slutsatser om 

förskolepersonalens (låga) anmälningsbenägenhet men också om det faktum att många 

anmälningar trots allt inte leder till att socialtjänsten inleder en utredning: 

Olika studier visar, enligt Barnskyddsutredningen, att det är många barn som misstänks fara illa 

men att det inte kommer till socialnämndens kännedom eftersom misstanken inte anmäls. Det 
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gäller särskilt förskolebarn. Det kan både förekomma en underrapportering från dem som är 

skyldiga att rapportera misstankar om att barn far illa, och en överrapportering i betydelsen 

misstankar som inte leder till insatser. (Prop. 2012/13:10, s. 45-46) 

 

När det gäller barn som riskerar att fara illa eller redan gör det ligger ofta en extern anmälan 

bakom socialtjänstens beslut att påbörja en barnavårdsutredning.  

I föreliggande studie är förskollärare i fokus då detta är en av de yrkesgrupper som i hög grad 

omfattas av anmälningsplikten. Denna personalgrupp har stor betydelse för barnets 

välbefinnande då flertalet barn tillbringar en stor del av sin barndom på förskolan. Med 

förskolelärarens kritiska ögon kan många barn som riskerar att fara illa upptäckas i tid och få 

nödvändig hjälp och stöd (Olsson 2011). Idén till uppsatsämnet kom under min 

verksamhetsförlagda praktik som var belägen på en utredningsenhet där jag i kontakt med 

lärare och förskollärare reagerade på att nästintill inga lärare hade anmält eller påvisat någon 

oro över barnets situation.  

Som ett stöd för förskollärarna har barn- och ungdomsförvaltningen i Kalmar kommun 

upprättat en gemensam verksamhetshandbok. Handboken rör 24 förskolor och skolor i 

Kalmar kommun och genom dessa riktlinjer kan personal och verksamheter arbeta i samma 

riktning. Under rubriken Verksamhetsunika processer finns ett dokument som gäller 

misstanke om att ett barn far illa, där det framgår vad syftet är, vem som har ansvaret i de 

olika faserna i processen och hur man ska gå till väga vid en misstanke att ett barn far illa 

(Kalmar kommun 2013).  

Trots att det således finns en entydig lagbestämmelse om vissa personalgruppers 

anmälningsplikt enligt 14 kap. 1 § SoL, så finns det, som framgår inledningsvis, barn som 

lever under förhållanden där de riskerar att fara illa eller redan far illa. Dessa barn måste 

identifieras för att de ska kunna få hjälp från samhällets sida (Olsson 2011). För att kunna 

identifiera dessa barn måste man ha kunskap om vad det innebär att ett barn far illa, men sam-

tidigt påpekas i förarbetena att det inte går ”att tydligt ange vid vilken misstankegrad anmälan 

ska göras. Som utredningen anger varierar det av naturliga skäl beroende på barnets ålder och 

förhållanden i övrigt” (s. 47). Den professionella, i det här fallet förskolläraren, måste alltså 

besitta både kunskap och erfarenhet för att optimalt kunna fullgöra anmälningsskyldigheten. 

Författningstexten saknar en närmare definition av rekvisitet barn som far illa. I lagens 
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förarbeten har detta till viss del specificerats enligt följande: ”Ett barn riskerar att fara illa och 

barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att tillgodose 

barnets grundläggande behov” (prop 2002/03:53 s. 46). Men trots dessa uttalanden kan det i 

det enskilda fallet vara svårt att avgöra för en förskolelärare om det finns grundad anledning 

att göra en anmälan.  

 

Det ska påpekas att förskollärarna inte är ensamma i situationen då en anmälan har gjorts, 

eftersom även andra verksamheter ofta är involverade. För att dessa ska kunna samverka 

inbördes har en nationell strategi utarbetats av Socialstyrelsen i samverkan med Myndigheten 

för skolutveckling och Rikspolisstyrelsen (Socialstyrelsen 2004). Detta dokument har som 

syfte att vara ett stöd för att uppnå väl fungerande strategier på lokal nivå vad gäller 

samverkan som rör barn som riskerar att fara illa eller som far illa. Dokumentet redogör för att 

barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa ska få hjälp i ett tidigt skede av en 

ogynnsam utveckling, på individ- eller gruppnivå. Barnet eller den unge ska få stöd och skydd 

från samhället utifrån en helhetssyn. Barnet (ofödda barnet) eller den unge ska vara i fokus 

(Socialstyrelsen 2004). 

 

1.2 Problemformulering 

Vad som kan framstå som paradoxalt är att trots förekomsten av en lagstadgad 

anmälningsskyldighet för personal som arbetar i verksamheter med barn och ungdomar, är 

anmälningsbenägenheten låg hos förskolepersonal, framför allt i de fallen som bedöms som 

”mindre allvarliga” (se uttalande ovan av Barnskyddsutredningen). I en forskningsöversikt av 

Bengtsson och Svensson (2011) påvisas att förskolans och skolans personal avstår från att 

anmäla till socialtjänsten vid en grundad misstanke att ett barn far illa, eftersom de upplever 

konsekvenserna av en sådan anmälan som problematisk för egen del. Problemet som 

förskollärarna upplever, hävdar Olsson (2011), orsakas av bristfällig kunskap om 

lagstiftningen, rädsla och osäkerhet gällande omgivningens reaktioner som (från t.ex. 

föräldrar), bristande tro på sig själv som professionell och bristande tillit till socialtjänsten. 

Svensson och Jansson (2012) påpekar i sin undersökning att samverkan med socialtjänsten 

har stor betydelse för den enskilde yrkesutövarens anmälningsbenägenhet. Trots lagstöd finns 

det en osäkerhet och oro hos förskollärarna om deras anmälningsskyldighet och hur denna ska 



 
 
 

4 
 

utövas i praktiken, vilket är problematiskt och ett starkt argument för att undersöka hur och 

när förskollärarna tillämpar anmälningsplikten, då denna yrkesgrupp är en viktig aktör för 

samhällets strävan att identifiera utsatta barn ska uppfyllas. 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien är att utifrån anmälningsplikten undersöka hur förskollärare argumenterar 

och agerar vid tillämpning av anmälningsplikten vid en misstanke om att ett förskolebarn far 

illa samt hur kontakten mellan förskola och sociala myndigheter upplevs i dessa ärenden.  

Syftet enligt ovan har brutits ner i tre frågeställningar: 

 Vilka riktlinjer och rutiner använder sig förskollärare av vid en misstanke om att ett 

barn far illa? 

 Upplever förskollärarna några hinder i samband med en anmälan och vad består de i 

så fall av?   

 Vilken betydelse anser förskollärare att samarbetet med socialtjänsten har för hur de 

hanterar anmälningsplikten? 

 

1.4 Tidigare forskning 

I följande avsnitt kommer en beskrivning av tidigare forskning att redovisas. I avsnittet 

framgår det att många förskollärare upplever anmälningsplikten som problematisk. Orsakerna 

till den rådande problematiken kommer också att framgå, det rör sig om bristande kunskap 

gällande lagen samt om rutiner och riktlinjer som i sin tur bidrar till att mer utbildning på 

området behövs, samt andra återkommande faktorer som gör förskollärarna osäkra i sin 

yrkesroll. 

Stor uppmärksamhet har riktats mot lärares yrkesroll då den har intensifierats, inom 

skolpolitisk- och vetenskapliga forum har ämnet expanderat under de senaste åren. Det 

handlar om en professionalisering av pedagogyrket av ett relativt outforskat ämne inom 

förskolan som handlar om deras sociala ansvar att hantera familjerättsliga processer (Bruno 

2012). Då det finns brist på kunskap hos förskolorna att hantera svåra familjesituationer är det 

viktigt att utveckla organisationen och förskollärarna för att se det ur ett skolperspektiv och 

göra tillvaron så bra som möjligt för både barn och förälder. Brunos (2012) noterar att 
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otydlighet i dessa frågor skapar osäkerhet hos yrkesverksamma inom förskolan när de 

kommer i kontakt med familjer som befinner sig i dessa socialt utsatta situationer. Förskolan 

är en arena där omsorg, omvårdnad, närhet och dagliga föräldrakontakter är centrala inslag 

och att etablera en god kontakt till både förälder och barn är av stor vikt. Det kan för den 

enskilde förskoleläraren innebära ett svårt dilemma om det uppkommer en allvarlig 

familjeproblematik, speciellt när det finns brist på riktlinjer för den yrkesverksamma vilket 

bidrar till att personalen hamnar i en väldigt skör position (ibid.). 

Sundell (1997) har forskat kring varför anmälningsbenägenheten är så pass låg bland 

förskolelärare. Studien är gjord i tre förorter angränsande till Stockholm och avsåg 3737 barn 

som befann sig på 341 olika institution inom barnomsorgen. I sin studie lyfter Sundell fram 

tre delförklaringar till den låga anmälningsbenägenheten. Den första om bristande kunskap 

angående lagstiftningen. Det framkom att en grupp förskollärare inte var medvetna om sin 

anmälningsskyldighet som förskollärare, att anmäla vid misstanke om ett barn far illa. För det 

andra registrerar inte socialtjänsten alla inkommande anmälningar; under ett år registrerades 

83 procent i de undersökta kommunerna. Detta är i sig inte en felaktig hantering från 

socialtjänstens sida, då en anmälan inte behöver registreras om man anser att någon åtgärd 

inte behöver vidtas. Men det kan samtidigt vara svårt att utesluta behovet av insatser om det 

inte först vidtas en grundlig utredning, vilket i sin tur förutsätter att anmälan måste registreras. 

Den tredje orsaken till den låga andelen anmälningar handlar om känslomässiga svårigheter 

hos personalen. Det kan lätt skapas känslomässiga band mellan dels professionella och barn, 

dels mellan professionella och barnets föräldrar. Vid en misstanke om att ett barn far illa kan 

förskolelärarens rädsla för konfrontation vara stor och det uppstår lätt skuldkänslor hos dem. 

Personalen upplever det som ett svek mot familjen att anmäla vilket resulterar i att den inte 

görs. Flera förskolelärare berättar också om negativa konsekvenser efter en anmälan, 

exempelvis att föräldrar har valt att flytta sitt barn till en annan förskola (ibid.). 

Ander och Tuovila (2010) poängterar i likhet med Sundell (1997) att rädslan för föräldrarnas 

reaktioner är en faktor som gör många förskollärare osäkra i rollen som anmälningsskyldiga. 

Ander och Tuovila (2010) påtalar i sitt examensarbete, som är baserat på en mindre studie om 

relationen förskollärare och anmälningsplikt, ytterligare orsaker som förskollärarna upplever 

som problematiska. Bristande stöd från kollegor är ett skäl till att förskollärarna väljer att 

avstå en anmälan trots att det finns en grundad misstanke. Ander och Tuovila anser 
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sammanfattningsvis, att de upplever att förskollärarna i studien åsidosätter principen om att 

barnets bästa ska komma i första hand eftersom förskollärarna istället ser situationen ur ett 

vuxenperspektiv,  

Sundells (1997) iakttagelse att relationen till socialtjänsten är en bidragande orsak till den låga 

anmälningsbenägenheten omtalas också i Svensson och Janssons (2008) undersökning. I deras 

studie framkom det att förskollärarna inte trodde att en anmälan skulle hjälpa barnet, eftersom 

det skulle inte bli någon förändring till det bättre. Undersökningen bestod av enkäter som 

besvarades av förskollärare till 189 olika barngrupper som innefattade 3.100 barn, och 

forskargruppen undersökte förskolelärares erfarenheter när det förelåg en misstanke om att ett 

barn far illa eller riskerade att göra det. Andra faktorer som framkom som talade för att inte 

anmäla var att förskollärare ansåg att förskolan hade tillräckligt med resurser för att hjälpa 

och stödja barnet. En annan vanlig anledning var att personalen inte trodde att barnets 

situation var så allvarligt (ibid.). 

Den norska forskaren Kari Killén (2007) verifierar de svårigheter som påtalas av Sundell 

(1997), Ander och Tuovila (2010), Svensson och Jansson (2008). Killén beskriver utifrån en 

norsk kontext hur smärtsam anmälningsplikten kan upplevas av yrkesverksamma inom 

barnomsorgen. Trots att anmälningsplikten är lagstadgad även i Norge och även om det 

ogynnsamma förhållandet för barnet är uppenbart behöver det inte vara självklart för den 

professionella att göra en anmäla. Rädslan för utgången och följderna kan vara stor på grund 

av att förskollärarens handlande kan leda till upprörda känslor. Dessa känslor kan förmedlas 

från olika håll: föräldrar, släktingar, övriga individer i samhället samt professionen i övrigt, 

vilket Sundell (1997) också lyfter fram i sin studie. För att eliminera ett orosmoment för 

förskolepersonalen satsas det idag mer på utbildning i de norska förskolorna. Kunskap kan 

generera en större professionell trygghet som gör att personalen vågar anmäla istället för att 

blunda (Killén 2007).  

I likhet med Killén betonar Bruno (2011) vikten av utbildning för att öka personalens kunskap 

i dessa frågor. Pedagoger känner sig otillräckliga och lider av stor brist på kunskap om hur de 

ska agera i juridiska processer inom familjen och hur de ska handla vid en misstanke om att 

ett barn far illa. Förskolan och skolan ska kunna fungera som en frizon där barnet kan få stöd 

och känna trygghet. Med bristfällig kunskap hos personalen kan förskolan inte nå upp till den 

målsättningen (Bruno 2011). I en studie av Backlund, Wiklund & Östberg (2012) har dessa 
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bl.a. undersökt frågan om organisatoriska förutsättningar och rutiner vid personalens anmälan 

enligt socialtjänstlagen. En majoritet av de förskolechefer som deltog i en fokusgruppsintervju 

framhöll att det fanns utarbetade riktlinjer om anmälningsskyldigheten, och att de under den 

senaste femårsperioden också hade genomgått någon utbildning eller fått information i denna 

fråga (6 av 7 förskolechefer). Vad gäller samverkan med socialtjänsten visar samma forskare 

att en god kontakt med socialtjänsten påverkar i hög grad om man väljer att anmäla eller inte 

vid en misstanke. I Backlund, Wiklund & Östbergs studie hade förskolecheferna framfört att 

den bristande återkopplingen från socialtjänsten, otydlighet och olika anvisningar från många 

olika socialsekreterare var orsaker som bidrog till en ogynnsam relation. Då samverkan 

fungerade bra var när det fanns en nära arbetsrelation mellan personal från socialtjänsten och 

förskolan. En mer gynnsam kontakt utvecklades när de hade en kontinuerlig kontakt med en 

enskild socialarbetare, vilket bidrog till att dem upplevde ett stöd i att göra en anmälan. 

Sundell (1997), Ander och Tuovila (2010), Svensson och Jansson (2008) visar att det finns en 

tydlig underrapportering hos förskolpersonal. Orsakerna till att de inte anmäler är många, och 

detta gäller både förskollärare som tidigare har gjort en anmälan och de som inte har någon 

tidigare erfarenhet av att göra en anmälan. Killén (2007) och Bruno (2011 och 2012) påpekar 

att mer utbildning behövs samtidigt som Backlund, Wiklund & Östberg (2012) i sin studie 

ifrågasätter detta eftersom det redan finns en utbildning till förskollärare. Det problem som 

flertalet forskare tar upp som den mest återkommande orsaken till att förskollärare inte 

anmäler är rädslan för att konfrontera föräldrarna.  

 

2. SAMHÄLLSINSATSER FÖR ATT SKYDDA BARNET 

2.1 Lagstiftningens funktion 

I detta avsnitt kommer jag att redogöra för lagar, konventioner och granskande myndigheter 

som på något sätt kan ha koppling till anmälningsskyldigheten. 14 kap. 1 § SoL är den 

lagbestämmelsen som genomsyrar uppsatsen men det finns ett flertal andra lagar som handlar 

om att säkerställa att barnet får en trygg uppväxtmiljö. De lagar som jag kommer benämna är 

följande: socialtjänstlagen (SoL), lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU), 

föräldrabalken (FB), förvaltningslagen (FL) och offentlighets- och sekretesslagen (OSL). 

FN:s barnkonvention måste också följas trots att den inte är inkorporerad i svensk lag (Singer 
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2012). Justitieombudsmannen (JO) har en viktig granskande funktion av myndigheternas 

rättstillämpning. Enligt JO-ämbetet har antalet ärenden hos JO som handlar om 

anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § SoL minskat kraftigt under 2000-talet (muntlig 

kommunikation med byråchef Carl-Gustav Tryblom, 2013-05-15). Det finns dock få JO-

beslut som tar sikte på anmälningsskyldigheten enligt SoL, men jag kommer i detta kapitel 

hänvisa till några vägledande beslut som JO har fattat sedan 1990-talets början om 

anmälningsplikten i SoL och beträffande barnomsorg specifikt. 

De verksamheter som inkluderas i den lagstadgade anmälningsplikten är myndigheter vars 

verksamhet berör barn och ungdomar samt ”andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, 

annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården”, och 

anställda vid dessa myndigheter (14 kap. 1 § SoL första stycket. pkt 1–3). Motsvarande 

anmälningsplikt gäller för anställda vid enskilda verksamheter (14 kap. 1 § SoL första stycket 

pkt 4), exempelvis personal vid en förskola som drivs av en privat huvudman. Anställda vid 

samtliga dessa verksamheter, enskilda som offentliga, är skyldiga att genast anmäla till 

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

(14 kap. 1 § SoL första stycket). I lagbestämmelsen, som fick den aktuella utformningen så 

sent som i januari 2013 som ett resultat av regeringens proposition om stärkt stöd och skydd 

för barn och unga (prop. 2012/13:10), understryks alltså skyndsamhetskriteriet (”att genast 

anmäla”). Det är inte tillfyllest att t.ex. sjukvårdspersonal avvaktar med att göra en anmälan 

till socialtjänsten med motiveringen att barnets skyddsbehov är tillgodosett eftersom den unge 

redan är intagen på t.ex. barn- och ungdomspsykiatrisk klinik när det uppkommer en 

misstanke om att barnet blivit utsatt för sexuella övergrepp från faderns sida. Mot detta 

resonemang anförde JO i ett ärende för cirka 20 år sedan, att ”jag delar … inte uppfattningen 

att skyddsaspekten varit tillgodosedd då det hela tiden varit fritt för föräldrarna att ta hem 

dottern. Såsom nyss anfört är det socialnämndens uppgift att verka för att den unge får det 

skydd hon behöver” (JO 1993/94 s. 261). 

 I ett annat beslut för några år sedan riktade JO kritik mot en barn- och ungdomspsykiatrisk 

mottagning för att man hade underlåtit att göra anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL (JO 2004/05, 

s. 299). JO gjorde följande bedömning: 
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… R:s uppgifter om bl.a. smärta efter ett slag med en sopskyffel psykologen och kuratorn 

anledning att kontakta BUP-klinikens läkare som i sin tur remitterade R. för undersökning 

till Barn- och Ungdomscentrum med frågeställning misshandel. Redan härav framgår det 

att misstankarna då måste ha varit sådana att anmälningsskyldighet förelåg […] BUP 

borde […] eller i nära anslutning därtill ha anmält saken till socialtjänsten. Resultatet av 

undersökningen hos Barn- och Ungdomscentrum och de uppgifter som R. lämnade hos 

läkaren där minskade inte allvaret i hennes ursprungliga uppgifter. Tvärtom framkom 

ytterligare uppgifter som måste ha förstärkt misstankarna. Av det sagda framgår att jag 

finner anledning att rikta kritik mot BUP och berörd personal för att en anmälan enligt 14 

kap. 1 § SoL inte kom till stånd. (JO 2004/05 s. 299) 

Enligt 14 kap. 1 § SoL är berörda myndigheter och yrkesverksamma skyldiga att genast 

anmäla om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. I JO:s avgörande 

från 2004/05 framgår det tydligt att R. lever under förhållanden där hon redan far illa 

men den professionella väljer att inte anmäla trots att R. själv berättar vad hon varit med 

om. Lagstiftningen ska bidra till att de barn som riskerar att fara illa upptäcks i tid och 

att de får nödvändigt stöd och hjälp från samhällets sida (Singer 2012).  

Om det, som i ovannämndafall från JO, finns ett behov att göra en anmälan hindras vare sig 

myndigheten eller personalen av sekretessen att lämna uppgifter till socialnämnden (Singer 

2012). I offentlighets- och sekretesslagen finns därför en bestämmelse som innebär att 

anmälnings- och uppgiftsskyldigheten bryter sekretessen mellan myndigheter (10 kap. 28 § 

OSL). Därutöver har det i OSL införts ytterligare en sekretessbrytande regel sedan januari 

2013. Bakgrunden till denna nya regel är den kritik som framförts från bl.a. förskolelärare om 

bristande återkoppling från socialtjänstens sida sedan man har gjort sin anmälan (se t.ex. 

Ander & Tuovila 2010), något som också togs upp av Barnskyddsutredningen (SOU 

2009:68). I socialtjänstlagen har det därför i januari 2013 införts bestämmelser enligt vilken 

socialtjänsten ”bör” erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan ett möte om 

det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt (14 kap. 1a § SoL), samt att socialtjänsten efter 

en uttrycklig begäran av anmälaren – om han eller hon har anmälningsplikt – får informera 

anmälaren om att utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår (14 kap. 1b § SoL).  

 

En bidragande orsak till att barnen har fått större uppmärksamhet inom rättsliga sammanhang 

är på grund av FN:s barnkonvention, som ratificerades i Sverige år 1990 och som fungerar 
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som ett skydd för barnet och klargör dess rättigheter. Med sina 41 artiklar beskrivs tydligt 

vilka rättigheter alla barn i världen ska ha. I och med att barn har rättigheter ligger det ett 

ansvar på andra, personer som myndigheter att de arbetar på ett sätt som motsvarar 

rättigheterna (Singer 2012). 

Som framgår ovan skedde den senaste ändringen av anmälningsplikten i januari 2013 (prop. 

2012/13:10). Skillnaden mellan föregående och nuvarande utformning av lagbestämmelsen i 

SoL är att den ska bli tydligare för myndigheter och personal som är anmälningsskyldiga. 

Formuleringen ”något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd” har ersatts med ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Någon 

förändring i sak innebär dock inte den nya formuleringen. ”Den förändrade formuleringen är 

inte avsedd att vare sig begränsa eller utvidga den grupp barn som i dag förväntas anmälas till 

socialtjänsten” (prop. 2012/13:10, s. 46), även om JO i sitt remissyttrande ansåg att den nya 

lydelsen skulle kunna tolkas som att det sfanns en skyldighet att göra en anmälan i fler 

situationer jämfört med hur lagbestämmelsen var utformad före årsskiftet 2012/13 (ibid., s. 

47). Anledningen till JO:s farhågor var att den begränsning av anmälningsskyldigheten som 

fanns fram till årsskiftet 2012/13 inte längre finns i den nya lydelsen i 14 kap. § 1 SoL. 

Regeringen gjorde en helt annan bedömning än JO: 

 

Regeringen anser dock, i likhet med flertalet remissinstanser, att den föreslagna lydelsen blir 

tydligare jämfört med dagens formulering för såväl dem som uppmanas att anmäla som för dem 

som är skyldiga att anmäla. (Prop. 2012/13:10, s. 47). 

 

Regeringen menar således att den nya lagbestämmelsen kommer att bli tydligare medan JO 

anser att tillämpningen riskerar att bli mer omfattande än tidigare. Regeringens uppfattning är 

att om en anmälan som avser missförhållanden inte berör nämndens ansvarsområde får 

nämnden överväga om det är aktuellt att överlämna det till en annan myndighet. Obefogade 

anmälningar är ingen nyhet utan det är ett stort antal sådana som har gjorts till nämnden även 

under den äldre lagbestämmelsen, och därför anser inte regeringen att det finns någon 

anledning till att dessa skulle öka (prop. 2012/13:10, s. 47). 

 

Dessa lagar, konventioner och riktlinjer ska tillsammans skapa förutsättningar för att alla barn 

som lever i Sverige ska få en så bra uppväxt som möjligt, barnets bästa är i fokus. Vi lever i 
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ett ständigt föränderligt samhälle och alla barn är unika individer som har olika behov och 

intressen som måste tillgodoses. Vid rättsliga beslut är det därför centralt att vid varje enskilt 

beslut pröva vad som är barnets bästa vid varje enskilt fall; det är då som barnets bästa får sin 

mening. Vad som i sin tur är barnets behov framgår av ”vetenskap och beprövad erfarenhet” 

och av barnets eget intressen såsom det uttrycks av barnet självt. En process som har denna 

utgångspunkt innebär att man har ett tydligt barnperspektiv. Samtidigt som ett beslut fattas 

genom en vuxen ska denne försöka se situationen utifrån barnets situation och så långt som 

möjligt tillgodose barnets önskan. I grunden ska barn ses som kompetenta individer som har 

rättigheter likväl som vuxna, men avvikelser kan förekomma utifrån barnets ålder och med 

det kan bristande förmågor förekomma som kan utsätta barnet för fara. Det kan vara en 

balansgång att beakta att barnet har rätt till skydd men ska samtidigt ses som en vuxen individ 

då även barnet är ägare av sina egna rättigheter (Singer 2012). 

Jag har ovan enbart berört verksamheters lagstadgade skyldighet att anmäla barn som far illa, 

men även en privatperson berörs av anmälningsreglerna enligt SoL men skillnaden är att en 

privatperson inte är skyldig att göra en sådan anmälan. Det kan röra sig om en granne, en 

släkting, en vän eller någon annan som har anledning att misstänka att ett barn far illa. En 

privatperson bör då göra en anmälan (14 kap. 1c § SoL) vilket även kan ske anonymt och utan 

att socialtjänsten har rätt att efterforska eller dra slutsatser om vem anmälaren kan vara (JO 

ärende 2798-2008). Anmälningsanmaningen till privatpersoner innebär inte bara att anmäla 

konstaterade fall av ett barn faktiskt far illa, utan också anmäla fall där det finns grundade 

misstankar om att ett barn behöver hjälp och skydd via insatser från socialtjänstens sida. 

Syftet med denna anmälningsanmaning är att socialtjänsten så tidigt som möjligt ska kunna få 

reda på om ett barn behöver socialtjänstens stöd eller skydd (prop. 1996/97:124, s. 103 f.). 

2.2 Samverkan med socialtjänsten och andra myndigheter 

Samverkan fungerar även det som en skyddande insats för barnet, på grund av att de berörda 

verksamheterna jobbar tillsammans för att uppnå gemensamma mål. Genom en väl 

fungerande samverkan, i detta fall mellan socialtjänst och förskola, bidrar dessa verksamheter 

till att de barn som riskerar att fara illa upptäcks i ett tidigare skede (Socialstyrelsen 2004). 
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Regering och riksdag har i olika sammanhang påpekat vikten av en fungerande samverkan i 

miljöer som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. I regeringens proposition om ett 

stärkt skydd och stöd för barn och ungdomar framhålls bl.a. följande: 

För det individuella stödet ansvarar främst den kommunala socialtjänsten. För att detta stöd ska 

fungera fordras även en bred och nära samverkan med många andra verksamheter, bl.a. förskolan, 

skolan, hälso- och sjukvården, polisen och frivilliga organisationer. (Prop. 2012/13:10, s. 24) 

 

Vidare har riksdagen antagit en strategi för att stärka barnets rättigheter (prop. 2009/10:232). 

Dokumentet innehåller nio principer som uttrycker grundläggande förutsättningar och 

arbetssätt för att stärka barnets rättigheter, däribland att ”Aktörer inom olika verksamheter 

som rör barn ska stärka barnets rättigheter genom samverkan”. Utifrån denna strategi har 

Sveriges kommuner och landsting (SKL) utarbetat en handlingsplan för att kunna genomföra 

strategin på lokal nivå. I prop. 2002/03:53 betonas vikten av att alla berörda aktörer har en 

samsyn och en gemensam grund att stå på angående vad det innebär när ett barn far illa. Det 

leder i sin tur till en fungerande samverkan, exempelvis  mellan socialtjänst och skola om 

anmälningsskyldigheten  (prop. 2002/03:53, s. 47ff.). 

 

3. TEORETISKA ANSATSER 

3.1 Symbolisk interaktionism och rollteori 

Min teoretiska utgångspunkt är symbolisk interaktionism. Även om jag i denna studie enbart 

intervjuar förskolelärare så är interaktionismen med barn, föräldrar, kollegor, chefer centralt i 

deras berättelse, och därför är teoribildningen relevant för att analysera studiens resultat. 

Social interaktion innebär att vi integrerar och kommunicerar med andra människor och 

genom den sociala interaktionen skapar förskolelärarna sina definitioner av situationen. 

Beroende på hur situationen definieras påverkas individen av allt som sker runt om kring, 

integration med människor som miljön i sig. Om en individ upplever denna situation som 

verklig, så är den också verklig i sina konsekvenser (Blumer 1969). Blumer förklarar att det är 

en utmaning att betrakta människan i sin livssituation, både på individnivå som samhället i 

stort. Det krävs att individen hittar sin roll som oberoende samt deltagare i den livssituation 

personen befinner sig i, samspelet med sig själv måste fungera för att samspelet ska vara 
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brukbart med andra. Vid en tillgång av dessa funktioner ska ett fungerande samspel med 

andra individer växa fram. För att samspelet ska fungera är det viktigt att personen skapar en 

förståelse för hur de andra integrerar (ibid.). 

Det perspektiv som jag har använt mig av är rollteorin som är symboliskt interaktionistiskt 

präglad. I förskollärarnas yrke ingår en ständig interaktion med andra aktörer, aktörerna kan 

vara barn som vuxna samt professionella från andra verksamheter. Beroende på vilken aktör 

förskolläraren ska integrera med anpassar sig den yrkesverksamma till varje enskild situation. 

Goffman (2009) beskriver det som att individen antar en roll, vilken roll man tillämpar beror 

delvis på vad man tror att den andra förväntar sig av dig, man ser sig själv utifrån den andres 

ögon. Samtidig släpps inte alla hämningar då det finns risk att individen tappar kontrollen. 

Rollövertagandet har en mycket stark påverkan på hur vi väljer att agera som i sin tur 

påverkar människans känsloliv, en interaktion kan skapa känslor som stolthet och skam 

beroende på hur vi uppfattas av den andra aktören (Goffman 2009).  

En förskollärares yrkesroll omfattas av anmälningsplikten, vilket innebär att det förväntas att 

denne ska anmäla vid en misstanke om att ett barn far illa. Med utgångspunkt från rollteorin 

vill förskolläraren uppfylla sin roll som anmälningsskyldig men en problematik kan uppstå för 

förskolläraren om ytterligare en aktör innefattas av interaktionen, som förväntar sig att 

förskolläraren ska agera på ett annat sätt, förskolläraren hamnar då i en rollkonflikt. Vid 

exempelvis en anmälan att ett barn far illa har förskolläraren uppfyllt sin roll som 

förskollärare men vid ett möte med berörda förälder (vårdnadshavare) krockar två olika roller 

eftersom i i detta möte inträder förskolläraren an annan roll. Rollkonflikten kan komma att bli 

ett hinder för förskolläraren när denna ska uppfylla sin anmälningsplikt detta på grund av att 

sociala faktorer har en kraftig påverkan på hur vi väljer att agera, både i vår yrkesroll samt 

vardagsliv (Johansson & Lalander 2010). 

3.2 Samverkansmodeller 

Den sista frågeställningen om relationen mellan förskolan och socialtjänsten kommer i 

resultat- och analysdelen analyseras med hjälp av begreppet samverkan. Nedan kommer jag 

att redogöra för propositioner och forskningar som redogör för vikten av en fungerande 

samverkan mellan olika verksamheter och hur det kan se ut i praktiken. 
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Westrin (1986) och Johansson (2011) framhåller att samverkan är mycket mer än ett entydigt 

begrepp. Samverkan kan ges olika innebörder och kan också utformas olika, det finns olika 

nivåer på samarbetsmodellerna och ju högre nivå, desto mer ökande interaktion. Genom att 

graden av interaktion ökar tillåter man sig själv att påverkas av andra likväl som att påverka 

andra. Westrin (1986), med hänvisning till Beggren (1982), refererar till en modell som 

beskriver olika nivåer av samverkan. Med hjälp av dessa kommer jag i resultat- och 

analysdelen analysera vilken nivå som samverkan sker på mellan socialtjänsten och förskolan. 

 Den nivå där interaktionen är det samma som noll benämns separation.  

 Koordination innebär en högre grad av interaktion men något större utbyte sker inte, 

det handlar mer om en fungerande kommunikation för att respektive organisation ska 

fungera utan missförstånd.  

 Kollaboration, innebär att från olika organisationer finns det representanter som 

tillsammans utarbetar gemensamma mål och samverkar för att nå dessa. De använder 

sig av sina specifika kunskaper och kompetenser för att sammanstråla i en gemensam 

uppgift. Varje representant från sin organisation håller sig till sina specifika regler i sin 

yrkesroll vilket innebär att respektive profession inte överskrider sin gräns gällande 

ansvarsområden.  

 I de två sista nivåerna som benämns konsultation och integration ökar interaktionen 

markant. I dessa förekommer ett mycket större utbyte av resurser som kunskaper och 

personal över gränserna. En total integration innebär att gränser mellan 

organisationerna upplöses helt vilket i sin tur skapar en ny gemensam yrkesidentitet 

(Westrin 1986).  

Dessa nivåer ska inte nödvändigtvis ses som isolerade öar. I sin avhandling konstaterar 

rättssociologen Susanne Johansson (2011) bl.a. följande: 

Jag menar att samverkan idémässigt kan beskrivas vara uppbyggt kring tre principer, nämligen 

synergi, koordination och separation. Samverkan är kopplat till en synergiidé – samverkan ska 

leda till något utöver vad samverkansparterna var för sig skulle kunna utföra. Tanken om 

förhöjd kvalitet och innovation tack vare samverkan är således central i verksamheter som 

bygger på idén. Samverkan är också kopplat till en koordinationsidé – aktörerna i samverkan 

ska koordinera sina perspektiv och handlingar och nå en samsyn, det vill säga konsensus om, 
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och en gemensam förståelse av, problemet och hur detta bäst ska lösas. Samtidigt bygger 

samverkan på en separationsidé – varje aktör i samverkan ska samtidigt som de koordinerar 

sina handlingar och når samsyn i samverkansarbetet bevara sina egna roller, regelverk och 

uppdrag och fatta självständiga beslut utifrån sin egen yrkesroll. Separationsidén 

överensstämmer med Berggrens (1982) term kollaboration/samverkan. Koordinations- och 

separationsprinciperna tillsammans utgör således en förutsättning för att nå synergieffekten. 

(s. 81–82).   

En väl fungerande samverkan mellan skola och socialtjänst ska resultera i att insatser sätts in i 

ett tidigare skede än vad som sker för närvarande, så att det uppstår en syuergieffekt eller för 

att citera Johansson (2011): ”samverkan ska leda till något utöver vad samverkansparterna var 

för sig skulle kunna utföra” (s. 81). 

 

4. METOD OCH METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

4.1 Val av metod 

För att besvara mina frågeställningar har jag valt att använda mig av en kvalitativ 

forskningsansats i form av semistrukturerade intervjuer. Anledning till att jag har valt ett 

kvalitativt tillvägagångssätt och inte ett kvantitativt är för att jag ville skapa en djupare 

förståelse för min studie som jag anser att jag inte kan få med en exempelvis kvantitativ 

enkätstudie. Då syftet med min uppsats är att få fram hur förskollärare arbetar utifrån sin 

anmälningsplikt samt vilka eventuella svårigheter den medför vill jag alltså ta del av 

informanternas personliga erfarenheter och tankar vilket med andra ord kräver mer utvecklade 

svar jämfört med vad t.ex. en enkätstudie skulle kunna tillföra (Bryman 2011:228–230).   

Jag valde att använda mig av ”ansikte-mot-ansikte” -intervjuer. Intervjuerna har som framgår 

ovan varit semistrukturerade och innan intervjuerna utformade jag en intervjuguide (bilaga 2). 

Intervjuguiden har utgjorts av färdigformulerade frågor, flertalet av dessa är relativt öppna 

och ger också möjlighet för mig att ställa följdfrågor, vilket understryker intervjuns karaktär 

som samtalsliknande. Denna intervjuform ger också respondenten möjlighet att ge uttryck för 

tankar och erfarenheter som ibland inte har ett direkt samband med en viss fråga, men som 

underlättar interaktionen mellan mig som intervjuare och respondenten. Risken för att jag 

missar värdefull och oväntad information från intervjupersonen minskar genom detta 
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tillvägagångssätt. Frågornas ordningsföljd är inte heller oföränderlig utan kan anpassas utifrån 

vilken riktning varje enskild intervju tar. Den semistrukturerade intervjun tillåter också 

intervjuaren att utesluta någon fråga om den inte passar in eller är angelägen i en viss intervju 

(Bryman 2011).  

Kvale och Brinkmann (2009) framhåller att den semistrukturerade intervjun kan bidra till att 

en eventuell ojämlik maktrelation mellan intervjuare och intervjuperson minskar eftersom 

intervjuformen tillåter informanten är medskapare i intervjun; intervjuns kvalitet förutsätter en 

väl fungerande interaktion mellan intervjuare och intervjuperson. Det senare upplevde jag 

speciellt i två av intervjuerna där en gemensam nämnare var att informanterna var mycket 

talförda. Även om det var frågan om en intervju blev det mer samtalsliknande och den 

asymmetriska relationen blev inte lika markant. I övriga två intervjuer var förskollärarna inte 

lika verbala och maktasymmetrin blev då också mer påtaglig eftersom det då krävde att jag 

gick in i min roll som intervjuare och ställa mer omfattande frågor för att få få svar från 

informanterna. Andersson och Swärd (2008) resonerar kring den asymmetriska 

maktrelationen och beskriver att den uppkommer märkbart när då den ena parten ensidigt vill 

få ta del av information från den andra parten 

4.2 Urvalsprocessen 

Flera olika yrkesgrupper omfattas av den lagstadgade anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § 

SoL. Som framgår ovan har jag har valt att koncentrera mig på är förskolelärare. Förskola och 

skola är en plats där barnen tillbringar en stor del av sin uppväxt och lärarna kommer då i 

daglig kontakt med barnen och blir därmed ett forum som kan upptäcka många barn som far 

illa eller som befinner sig i riskzonen (Frost & Sköld 1995). Geografiskt valde jag att 

genomföra min studie i min hemkommun (Kalmar) av forskningsekonomiska skäl, dvs. för att 

minimera tidsåtgången för resor på grund av den begränsade tid som finns när det gäller att 

färdigställa en C-uppsats. Kommunens namn har således inte avidentifierats eftersom jag 

anser inte att det finns någon risk att röja uppgifter om de deltagande forskningspersonerna 

med tanke på att då det finns ett stort antal förskolor i kommunen. 

När det gäller valet av informanter var min ursprungliga tanke att göra ett målinriktat urval. 

Min idé var att få komma till förskolan och presentera min kommande undersökning för 

intresserade i personalgruppen och därigenom förhoppningsvis kunna få ihop en blandad 
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grupp av förskollärare som ville låta sig intervjuas. Så blev inte fallet då jag stötte på 

svårigheter vid kontakten med förskolechefen.  Förskolechefen vid den första kontaktade 

förskolan ville själv välja ut lämpliga informanter. Detta ”erbjudande” avvisade jag eftersom 

jag inte vill att någon skulle kunna påverka urvalet av informanter. Bryman (2011) skriver att 

det är viktigt att vara medveten om reaktiviteten och dess potentiella negativa följder (Bryman 

2011:58).  

Jag valde då att kontakta andra förskolor och frågade jag ledningen om det fanns förskollärare 

som varit verksamma under en lång period och som hade erfarenhet av 

anmälningsskyldigheten enligt socialtjänstlagen. Därigenom lyckades jag få två förskollärare 

intresserade av att medverka i studien. Ytterligare två intervjupersoner tackade ja att delta, 

den ena rekryterades tack vare att jag var bekant med informanten och fick med hjälp av 

henne kontakt med ytterligare en förskollärare vid samma förskola. Totalt har fyra 

förskollärare ingått i studien:  

- Helena 30 år, verksam inom förskolan i 8 år. 

- Anna 62 år, verksam inom förskolan i 41 år. 

- Sofia 41 år, verksam inom förskolan i 20 år. 

-  Karin 31 år, verksam inom förskolan i 5 år.  

De fyra respondenterna är således alla kvinnor, i olika åldrar och med minst fem års 

yrkeserfarenhet inom barnomsorgen. Jag har valt att ge dem fiktiva namn för att göra 

resultatredovisningen mer läsvänlig (jämfört med om jag hade benämnt dem ip-1, ip-2 osv.).  

4.3 Genomförandet av intervjuerna 

Innan intervjun började berättade jag om undersökningens syfte och varför jag valde just det 

nu aktuella ämnet. Jag relaterade till informationsbrevet som alla respondenter hade tagit del 

av innan intervjun. På så sätt blev de påminda om förutsättningarna för deras medverkan 

innan intervjun påbörjades, och hade då också möjlighet att fråga mig om något var oklart. I 

informationsbrevet framgick att intervjun skulle bandas vilket alla informanter samtyckte till. 

Intervjuerna varade mellan 30–50 minuter. Intervjuerna bandades och jag valde att inte 

anteckna löpande under intervjun utan endast om det var något speciellt som jag ville notera. 
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Jag ville hellre koncentrera mig helt på vad informanten berättade och eftersom jag gjorde 

semistrukturerade intervjuer krävdes det att jag var koncentrerad på informanten för att kunna 

ställa relevanta följdfrågor.  

Intervjuerna genomfördes utan några problem. Jag var tydlig med att framföra om det var 

något som en respondent inte förstod skulle dem framföra det för att undvika missförstånd 

under intervjun. Alla intervjuer genomfördes på respektive respondents arbetsplats då det var 

en trygg miljö för informanten och vi satt ostört under intervjuns gång. Det var ingen intervju 

som var den andra lik, vilket beror på att den semistrukturerade intervjuguiden dels ger 

möjlighet att utesluta frågor på grund av att respondenten redan har gått in på frågan utan att 

den behövde ställas, dels förutsätter att det ställs följdfrågor. 

4.4 Bearbetning och analys av intervjuerna 

Efter varje genomförd intervju gjorde jag transkriberingen i direkt anslutning till avslutad 

intervju då jag fortfarande hade olika detaljer färskt i minnet. I de citat som återges ur 

intervjuerna har jag valt att ta bort vissa ord för att det ska bli lättare att läsa och förstå 

sammanhanget, det handlar om situationer där intervjupersonen stakade sig eller försökte 

komma på rätt formulering. Återgivna citat har alltså blivit föremål för en viss varsam 

redigering från min sida för att underlätta läsförståelsen. Kvale och Brinkmann (2009) 

framhåller för övrigt att det vid en transkribering behöver inte allt ordagrant skrivas ned om 

det inte är väsentligt för resultatet.    

För att göra en så bra analys som möjligt läste jag igenom intervjuerna vid ett flertal gånger. 

Jag upptäckte att efter varje sådan genomläsning så blev jag medveten om något nytt 

uppseendeväckande i intervjuerna. När jag väl hade satt mig in i varje enskild intervju valde 

jag att utifrån min intervjuguide skapa teman som är rubriker i min resultatdel (kapitel 5). Vid 

bearbetningen av intervjuerna markerade jag de citat i intervjuerna där det fanns flera 

informanter som påpekade samma företeelse eller där det skiljde sig mycket jämfört med 

varandra. När jag hade gjort markeringar och valt ut citat som var intressanta och angelägna 

under en viss huvudkategori, så läste jag igenom dessa på nytt och skapade nya 

underkategorier när jag t.ex. kunde urskilja skillnader mellan olika respondenter inom ramen 

för huvudkategorin. I slutfasen analyserade jag citaten som vaskats fram med hjälp av teorin.  



 
 
 

19 
 

Jag har valt att lägga ned mycket tid och reflektion vid analysen av intervjuerna, Patel och 

Davidsson (2011) påpekar att tid kan skapa bättre förutsättningar för forskaren att analysera 

sin empiri.  

 

4.5 Reliabilitet och validitet 

Reliabilitet handlar om metodens tillförlitlighet vilken är en av många faktorer som kan 

påverkar resultatet. Begreppet härrör sig från en positivistisk forskningstradition där 

reliabilitet brukar definieras som mätningens tillförlitlighet, dvs. resultatet ska var identiskt 

vid upprepade mätningar. Jag använder mig av ett kvalitativt arbetssätt och det är då inte 

möjligt att utgå från denna typ av definition av reliabilitet. I en kvalitativ undersökning ske 

ren ömsesidig påverkan mellan intervjuare och intervjuperson (Kvale & Brinkmann 2011), 

och eftersom intervjusituationen är unik och kontextbunden är det omöjligt att tänka sig att en 

annan intervjuare skulle få exakt samma resultat vid en förnyad intervju med samma person. 

Tillförlitlighet bygger bl.a. på att intervjuerna bandas och att intervjuerna ordagrant och 

noggrant transkriberas. Vid mitt urval av förskollärare ville förskolechefen vara med och 

påverka urvalet av informanter vilket skulle påverka resultatets tillförlitlighet negativt, varför 

jag avböjde att rekrytera informanter vid den aktuella förskolan.  

I min studie har jag varit noga med att ta hänsyn till validiteten, alltså att jag enbart ska samla 

in data och undersöka det som jag har för avsikt till att undersöka. Bryman (2011) menar att 

validiteten är hög om studien håller sig till syftet och inte samlar in data som inte täcks in där, 

alla delar ska hänga ihop. För att få en hög validitet har jag som ”inklusionskriterium” haft att 

alla informanter ska vara utbildade förskollärare. Genomgående i min uppsats har jag kritiskt 

granskat t.ex. min resultatredovisning så att den har relevans i förhållande till mitt syfte och 

övergripande frågeställningar, vilket i sin tur har påverkat studiens validitet.  

 

4.6 Forskningsetiska överväganden 

Som framhölls under avsnitt 4.1 är maktrelationen mellan intervjuare och intervjuperson en 

aspekt som måste beaktas och reflekteras i en forskningsundersökning, inte minst vid 

kvalitativa intervjuer. Men det finns många andra etiska aspekter som måste uppmärksammas 
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under forskningsprocessen för att undvika etiska problem under studiens gång (Andersson & 

Swärd 2008). Det är viktigt att påpeka att de forskningsetiska principerna inte enbart gäller 

under vissa moment i en pågående undersökning, som i t.ex. intervjusituationerna, utan 

genomsyrar hela forskningsprocessen – från början till slutet, eller från planering till rapport- 

eller uppsatsskrivande (Kvale & Brinkmann 2011). Att det läggs så stor vikt vid att allt ska gå 

etiskt korrekt tillväga har att göra med att forskningen är en viktig förutsättning för samhällets 

utveckling och det är ofta individerna i samhället som är föremål för forskningen.  

Det finns inom samhällsvetenskaplig forskning fyra allmänna forskningsetiska principer som 

fungerar som ett skydd för forskningspersonerna och dessa principer har genomsyrat min 

egen forskningsprocess (Vetenskapsrådet u.å.).  

1. Informationskravet innebär att berörda personer ska få vetskap om att deltagandet är 

frivilligt, undersökningens syfte och vilka moment som ingår i undersökningen. Jag 

gick ut med både skriftlig och muntlig information, allt för att vara så tydlig som 

möjligt över vad min undersökning innefattar. I samband med intervjun berättade jag 

återigen om syftet med uppsatsen, hur upplägget på intervjun var tänkt att gå till och 

frågade respondenten om det fanns några funderingar innan intervjun startade.  

2. Samtyckeskravet innebär att personerna själva avgör om de vill medverka i studien 

eller inte. Jag tog en första kontakt med respondenterna via telefon för att se om de var 

intresserade. Vid ett intresse från informantens sida skickade jag via mail ut mitt 

informationsbrev som de fick läsa igenom och komma med eventuella frågor. Sedan 

fick de tacka ja eller nej till en medverkan.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att uppgifter om deltagarna ska behandlas med största 

förtroende genom att identiteten inte ska röjas. För att säkerställa detta är det endast 

jag själv som har haft tillgång till ljudfiler och utskrifter. I resultatdelen används 

fiktiva namn på alla respondenter. Efter att uppsatsen har blivit godkänd av 

examinatorn kommer allt material att förstöras så att inga uppgifter hamnar hos någon 

obehörig. 

4. Nyttjandekravet innebär att insamlad data enbart får användas i samband med den nu 

aktuella undersökningen och inte användas på nytt utan forskningspersonens 

medgivande.  
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En intervjustudie som denna kan få informanterna att känna sig ifrågasatta i sin yrkesutövning 

då ämnet anmälningsplikt kan upplevas som ett känsligt ämne. Under intervjuerna upplevde 

jag att vissa respondenter kände sig obekväma i intervjusituationen, och tecken på detta var att 

någon hade svårt att ha ögonkontakt med mig och att händernas position ändrades konstant. 

En informant funderade väldigt länge innan hon formulerade sina svar som var väldigt korta 

och under de 10 inledande minuterna under en intervju hade informanten en flackande blick 

på diktafonen. Jag kan inte med full säkerhet säga att det var på grund av intervjusituationen 

som dessa informanter agerade som de gjorde, men från min sida som intervjuare var 

upplevelsen sådan. Om studien hade genomförts utan att ta hänsyn till de etiska principerna 

ovan hade det formats en ohållbar situation både för respondenten och för mig som 

intervjuare.  
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5. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel redovisas resultatet och analysen av min studie. Resultatet redovisas 

åskådliggörs bl.a. genom citat från utsagorna vilket bidrar till att göra framställningen mer 

levande och läsaren blir en aktiv del i tolkningen vilket i slutändan ökar studiens reliabilitet. 

Det som berör den första och andra frågeställningen kommer att analyseras genom den 

symboliska interaktionistiska rollteorin och den sista frågeställningen kommer jag att 

analysera med hjälp av olika samverkansmodeller utifrån vad som framkommer i intervjuerna 

med förskollärarna. Vid redovisningen av citaten har jag använt mig av fiktiva namn på 

respondenterna men i vissa fall har jag valt att inte skriva ut något namn alls på respondenten 

för att undvika att några som helst uppgifter om personen framgår 

5.1 Innebörden av ”barn som far illa.” 

De respondenter som ingick i min studie var i stort sett eniga om innerbörden av ”barn som 

far illa”. Misshandel och övergrepp var självklara fall då ett barn bedöms fara illa. Flertalet 

tyckte att det var svårt att närmare specificera innebörden av vad som avses med barn som far 

illa, eftersom det kunde inbegripa många olika saker. Anna betonade vikten av att utgå ifrån 

varje enskilt barns livssituation, då alla barn är olika och har olika behov och därför var det 

enligt henne svårt att ge en allmän beskrivning av begreppets innebörd som skulle kunna 

täcka in alla tänkbara situationer.  

Övrig förskollärare exemplifierade med att föräldrarna kunde vara våldsamma och aggressiva, 

ha alkohol- eller psykiska problem, eventuellt brista i sitt ansvar för barnens hygien och i 

gränssättning för barnen. Sofia ansåg att uttrycket står för vuxna som inte tar sitt 

föräldraansvar. Helena berättade att när hon tänker på barn som far illa, så handlar det om de 

barnen som man inte tror far illa, barn som alltså inte är lätta att upptäcka. Tre av 

förskollärarna berättade främst om (destruktiva) handlingar som föräldrarna aktivt gör och 

utsätter sina barn för, medan Karin framhöll att vårdandshavaren inte aktivt behöver ha utfört 

någon handling mot barnet, utan istället underlåtit att agera. Karin beskrev det på följande 

sätt: 

[…] ibland behöver det inte vara saker som föräldrar gör utan saker som föräldrar inte gör 

som även dom kan leda till att barnet inte får sina behov tillgodosedda. (Karin) 
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Samtliga förskollärare nämnde att det är mycket lättare att upptäcka missförhållanden 

om barnet har utsatts för fysiskt våld jämfört med psykiskt våld. Även Killén (2007) 

betonar att psykiska övergrepp är den form av bristande omsorg som är svårast att 

upptäcka. Vid psykiska övergrepp innehar vårdandshavaren ett långvarigt 

beteendemönster som är direkt skadligt för barnet och som bidrar till att en positiv 

utveckling hos barnet hämmas. Skadorna hos barnet är inte synliga för blotta ögat utan 

finns inombords hos barnet, vilket ofta resulterar i den mest förkrossande formen av 

övergrepp som ett barn kan utsättas för. Då övergreppen inte syns, så har omgivningen 

inget att reagera på jämfört med om barnet hade utsatts för fysiskt våld. Helena 

berättade att när barnet som har utsatts för psykisk misshandel kommer till förskolan, 

som för de flesta innebär en trygg zon, så döljer barnet såren som egentligen finns 

inombords hos barnet. Helena framhöll bl.a. följande: 

 […] jag vet inte om jag har haft något fall av någon som haft dåligt hemma för när dom 

kommer till förskolan så skiner dom säkert upp och försöker vara som alla andra. […] 

men man har ju koll på i fall det är extra blåmärken eller i fall man kommer i smutsiga 

kläder hela tiden, sånt här yttre. Det är mycket lättare och se än det som sitter på insidan, 

det psykiska är det svåra. (Helena) 

Av förskollärarnas utsagor framgick det att de ansåg att ett ”barn far illa” när 

föräldrarna inte tar sitt föräldraansvar, som för dem innebär att tillgodose barnets 

grundläggande behov.  Misshandel, övergrepp, alkohol- och drogproblem samt psykiska 

problem är enligt informanterna exempel på situationer då ett barn far illa. Samtidigt är 

det inte lätt i alla lägen att upptäcka dessa barn, speciellt de barn som utsätts för psykisk 

misshandel då både föräldrarna och barnet lättare kan undangömma problematiken.  

5.2 Synen på anmälningsplikten 

I intervjuerna upplevde jag en tydlig skillnad mellan de fyra respondenterna när det 

gällde deras förhållningssätt till anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen. Som påtalats 

tidigare i uppsatsen är det inte ovanligt att förskollärare tvekar att anmäla vid en 

misstanke om att ett barn kan fara illa, särskilt vid icke synbara skador. Lundén (2004) 

menar att den syn som förskolläraren har på den obligatoriska anmälningsplikten 

påverkar vilket förhållningssätt som man intar i denna fråga. För en del krävs det mer 

och för andra mindre för att en anmälan ska göras. Genomgående är dock att erfarenhet 



 
 
 

24 
 

och utbildning gör att man lättare upptäcker barn som befinner sig i riskzonen. Man blir 

bättre på att identifiera olika signaler och vågar då tidigare gå in i anmälningsprocessen 

(ibid.). 

I min studie visade det sig att samtliga förskollärare kände till att det räckte med en 

misstanke för att kunna göra en anmälan, men sedan fanns också en skillnad då det inte 

var självklart för alla att anmäla trots en subjektivt konstaterad misstanke. Här kan man 

urskilja två olika förhållningssätt mellan respondenterna.  

Backlund, Wiklund & Östberg (2012) delar in respondenternas förhållningssätt i två 

olika kategorier, formellt respektive resonerande förhållningssätt. Det formella innebär 

att förskollärarna underordnar sig anmälningsplikten ordagrant såsom den uttrycks i 

lagbestämmelsen, dvs. vid en misstanke anmäler man utan att undersöka vad de 

eventuella konsekvenserna kan komma att bli och överlämnar sedan frågan eller ärendet 

vidare till socialtjänsten. Det resonerade förhållningssättet innebär att förskolläraren 

utgår från hur barnets situation ser ut i varje enskilt fall och situation. Förskolläraren 

försöker själv hitta lösningar och vill vara säker på sin sak innan en anmälan till 

socialtjänsten görs, eftersom detta ses som ett sistahandsalternativ (Backlund, Wiklund 

& Östberg 2012).  

Två av förskollärarna, Anna och Sofia, kan han sägas ha ett formellt förhållningssätt då 

de är tydliga med attpoängtera att det som står i lagen är till för att följas och efterlevas. 

Finns det en situation som bör aktivera anmälningsplikten tvekar de inte att anmäla och 

bortser från eventuella (obehagliga) konsekvenser som kan uppkomma i den givna 

situationen: 

[…] det är ju egentligen solklart. Eftersom det i lagen står att det inte är vi som bedömer 

utan vi misstänker, så egentligen är det ganska solklara regler. (Sofia) 

[…] det räcker med min misstanke, det står klart och tydligt enligt socialtjänstlagen att 

det är bara vid misstanke, det är min skyldighet enligt paragrafer och förordningar att det 

måste göras, det är min skyldighet. Sen är det dom som är klokare än mig som ska avgöra 

om det var fel eller inte.[---] man blir ju stundtals även som pedagog satt under press på 

något sätt. Men det får ju aldrig avhålla mig från att inte ha dom glasögonen på mig så att 

jag fortsätter och ser barnen, men visst vållar det, eller kan vålla ett obehag som person. 
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Jag försöker att inte blanda in för mycket känslor då det påverkar mig som professionell. 

(Anna) 

Det bör noteras att Sofia i sin verksamhet inte sade sig använda kommunens riktlinjer 

(beskrivs mer ingående i avsnitt 5.3 Rutiner samt riktlinjer vid en anmälan) utan hon 

gick mer på ”magkänslan”, men kände sig ändå så pass trygg i sin yrkesroll att hon inte 

tvekade att göra en anmäla vid en misstanke om att ett barn far illa. Sofias 

förhållningssätt gick stick i stäv med Goffmans (2009) interaktionistiska teorier om att 

individer som hamnar i en social interaktion där de upplever en obehagskänsla, så vet de 

inte fullt ut hur de ska agera för att svara upp mot sin förväntade roll. Sofias reaktion 

kan istället förstås med att hon skjuter undan eventuella rollkonflikter genom att inte 

fundera på framtida konsekvenser utan enbart ser till att uppfylla anmälningsplikt. 

Det andra förhållningssättet utgjordes av det resonerande förhållningssättet, viket Karin 

och Helena stod för i denna undersökning. De ger ett mer analyserande intryck 

beträffandeanmälningsplikten, och berättar att en misstanke inte känns ”tillräcklig” för 

att göra en anmälan: 

 […] jag vet att det räcker med en misstanke men man vill ju ändå vara säker på något 

sätt. (Helena) 

[…] man vill ju vara säker innan man gör en anmälan för det blir ju en väldigt stor grej 

för den familjen och barnet också som man sätter igång. (Karin) 

Karin och Helena tog stor hänsyn till vissa föräldrarnas rollförväntningar på dem. De 

tycks stå vid ett vägskäl som innebär att antingen fullfölja rollen som professionell och 

anmäla eller att inta den roll som (berörda) föräldrar förväntar sig och inte anmäla. Det 

skapas en rädsla för sanktioner som kan uppkomma från olika håll (Goffman 2009). 

Tveklöst upplever förskollärarna anmälningsplikten som problematisk. Alla fyra anser 

att det finns en ständig oro inför situationer där det finns en misstanke om att barnet far 

illa: oro för att göra barnet större skada jämfört med före anmälan, oro för föräldrarnas 

reaktioner, oro över vad kollegor och chefer ska tycka och tänka. Det är utgången och 

följderna av anmälan som oroar förskollärarna. Det gäller inte enbart Karin och Helena 

utan också Sofia och Anna. De senare framhöll att det är självklart att anmäla vid en 
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misstanke eftersom detta är deras lagstadgade skyldighet, men det skedde inte utan 

obehag: 

[…] Det är ju en svår situation och jag tror att man oftast är rädd för att anmäla. Att man 

egentligen skulle anmäla men man börjar tvivla på att man kanske inte har sett eller hört 

rätt. (Sofia) 

Killén (2007) beskriver, utifrån en norsk kontext, hur smärtsam anmälningsplikten kan 

komma att bli för den yrkesverksamma. Problematiken har mestadels handlat om då en 

misstanke föreligger, men Killén (2007) påpekar att även när det är uppenbart att barnet far 

illa behöver det inte vara självklart för förskolläraren att anmäla.  

Flertalet av respondenterna påpekar att deras förhållningssätt kan påverkas beroende på vilken 

relation som man har till barnets föräldrar, vilket är i linje med Goffmans (2009) påpekande 

att man definierar situationen och låter sig påverkas av allt runt omkring innan man agerar i 

sin roll. Blumer (1969) framhåller för sin del att ett väl fungerande samspel, i detta fall mellan 

förskolläraren visavi föräldrar och socialtjänst, uppkommer då individen ser sig själv som 

obunden i situationen, mer självständig och kan då samspela med andra. Detta förhållningssätt 

är svårt att inta som förskollärare, då det är de själva som initierar en anmälan till 

socialtjänsten.  

Det går alltså att urskilja två olika förhållningssätt som respondenterna intar, formellt 

respektive resonerande förhållningssätt. Samtidigt finns det likheter mellan förskollärarna – 

alldeles oavsett förhållningssätt – då samtliga informanter upplevde svårigheter med anmälan 

– men låter sig inte påverkas lika mycket av framtida möten och eventuella konsekvenser som 

en anmälan kan innebära.   

5.3 Rutiner samt riktlinjer vid en anmälan 

I studien har det framkommit att samtliga informanter har kunskap om innebörden av 

begreppet ”barn som far illa” och lagbestämmelsen om anmälningsplikten. Detta bidrar till att 

man (lättare) kan identifiera de barn som lever under missförhållanden, men hur proceduren 

och ärendegången ser ut efter att en anmälan har aktualiserats råder det delad kunskap om.   

Anna berättade om förskolans handlingsplan som de använde sig av i situationer då 

personalen misstänker att ett barn far illa. Anna menade att innehållet i handlingsplanen var 
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”konkret” men inte alltför detaljerad och hon framhöll vikten av att alla förskolor borde 

tillämpa den, eftersom den enligt henne bidrar till att minimera eventuella oklarheter och som 

förskollärare blir man mer trygg i sin yrkesroll.  

 […] Ja, det har vi och det borde inte vara några frågetecken för någon förskola då 

det finns en gemensam verksamhetsplan inom Kalmar kommun där det står hur 

man ska gå till väga. (Anna) 

Handlingsplanen som Anna beskriver är upprättad av Barn- och ungdomsförvaltningen 

och gäller alla förskolor i Kalmar kommun (Kalmar kommun 2013). Noterbart är att det 

endast var Anna som nämner att deras verksamhet använder sig av handlingsplanen.  

Övriga berättade att de inte hade någon vetskap om några riktlinjer eller dokument inom 

verksamheten, utan de beskrev alla att det hos dem fanns ett slags ”magkänsla” som de 

utgick från när de misstänkte att ett barn far illa:  

 […] Nej, inte vad jag vet om. Man går mer på magkänsla typ och det kan vara väldigt 

svårt. (Helena) 

[…] inte material som vi tar del av. men egentligen är det rätt tydligt, vid själva 

misstanken är det ju, så det är ju rätt solklart. Sen gäller det ju att inte lägga någon 

värdering i det vilket kan vara rätt svårt men annars tycker jag att det är rätt solklarar 

regler. (Sofia) 

[…] inte några speciella kriterier utan det är väl om man som samlat arbetslag känner att 

det är en situation kring ett barn som inte, kring ett barn som inte funkar och man har 

diskuterat i gruppen och då lyfter man ju det med rektorn men vi har inga speciella 

kriterier som vi går igenom utan det är vad man har för magkänsla […] (Karin) 

I Backlund, Wiklund & Östbergs (2012) studie framkom att flertalet av de verksamheter 

som arbetade inom barnomsorgen använde sig av riktlinjer vid en misstanke om att ett 

barn far illa. Men den yrkesgrupp som framstod som mest osäker i hur man skulle agera 

i en sådan situation var förskollärare, trots att de flesta kände till att det fanns riktlinjer 

som berörde personalens anmälningsplikt. 

Denna osäkerhet skapar en osäkerhetskänsla hos förskollärarna vilket i sin tur bidrar till 

att de får svårt att leva upp till sin roll som professionell. Det som förväntas av dem är 

att de ska göra vissa åtaganden, i detta fall att anmäla vid en misstanke att ett barn far 
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illa. Som Goffman (2009) påpekar förväntar sig omgivningen att man ska agera på ett 

visst sätt beroende på vilken kontext man befinner sig och vilken roll som man har i den 

aktuella situationen. Men eftersom många förskollärare kan sakna riktlinjer för hur de 

ska gå till väga kan en osäkerhet infinna sig, då förskolläraren inte anser sig ha 

tillräckligt med kunskap för att leva upp till sin förväntade roll. Men för de förskollärare 

som ingår i denna studie handlar det snarare om att vissa inte kände till existerande 

riktlinjer.  

Bristen på riktlinjer beskrivs enligt Bruno (2012) kan leda till att förskolläraren hamnar 

i en utsatt position i mötet med föräldern. Blumer (1969) påpekar att den sociala 

interaktionen handlar om att vi agerar och integrerar med andra människor utifrån hur vi 

definierar situationen. Mötet med föräldern kräver att förskolläraren intar en viss roll 

medan man som anmälningspliktig agerar på ett annat sätt. Genom att arbeta efter klara 

och tydliga riktlinjer stärks förskollärarens roll som professionell. 

Av de fyra respondenter som ingår i min studie var det enbart Anna som i sin 

verksamhet använde sig av kommunens riktlinjer angående anmälningsplikten, och det 

är också Anna som intar ett uttalat formellt förhållningssätt (se ovan under avsnitt 5.2). 

Övriga förskollärare hade ingen om att dessa riktlinjer överhuvud taget existerade, 

vilket kan tyckas vara förvånansvärt. Backlund, Wiklund & Östberg (2012) framhåller i 

sin studie att trots förekomsten av riktlinjer upplevdes dessa inte vara tydliga nog för att 

förskolläraren skulle känna sig trygga i sin yrkesroll. Denna osäkerhetskänsla gör det 

svårt för förskolläraren att leva upp till de förväntningar som finns på dem.  

 

5.4 Konsekvenser som blir till hinder  

I följande avsnitt kommer jag att redogöra för de svårigheter som förskollärarna ger uttryck 

för om anmälningsplikten. I föregående avsnitt har enbart framkommit att de upplever 

svårigheter, men detta kommer att närmare analyseras i föreliggande avsnitt. Jag kommer att 

använda mig av uttryck som upplevda hinder och konsekvenser av en anmälan. Förskollärarna 

upplever något som ett hinder då det kan medföra negativa konsekvenser efter att en anmälan 

har gjorts, både för deras egen del samt barnets situation.  
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5.4.1 Upplevda hinder inom- och utanför verksamheten 

Med tidigare forskning som bakgrund vet vi att det finns ett flertal olika faktorer som 

påverkar förskollärarens benägenhet att anmäla i en situation där det finns en grundad 

misstanke om att ett barn far illa, och mot den bakgrunden har jag delat upp frågan i hinder 

inom respektive utanför verksamheten.  

Samtliga fyra respondenter var eniga om att olika faktorer inom den egna verksamheten är det 

största problemet när det gäller hur man ska förhålla sig till sina kollegor, men på vilket sätt 

man ska förhålla sig och delge sina kollegor skiljde sig åt. De var däremot eniga om vad som 

utgjorde den största svårigheten utanför den egna verksamheten, nämligen mötet med 

föräldrarna och deras reaktioner vilket samstämmigt ansågs vara en negativ konsekvens när 

man som förskollärare fullgör sin anmälningsskyldighet. 

Beträffande svårigheten inom verksamheten, dvs. frågan om hur man ska förhålla sig till sina 

kollegor i en situation när det kan vara aktuellt att göra en anmälan, såg intervjupersonerna 

väldigt olika på detta. Alla var överens om behovet att vid personalmöten ta upp eventuella 

misstankar och se om oron också fanns hos någon annan i personalgruppen, men därutöver 

gick förskollärarnas uppfattningar isär. Anna ville ta reda på om någon mer i personalgruppen 

delade hennes oro för barnet men var sedan noga med att påpeka att alla kollegor inte 

behövde veta allt i det aktuella fallet. Hon framhöll att förskolechefen behöver veta allt, men 

därutöver får man göra en avvägning i vilken utsträckning och omfattning som övriga 

kollegor måste informeras. Anna ansåg att kollegorna måste vara informerade i en viss 

begränsad utsträckning samtidigt som man inte får lämna ut för mycket information som inte 

har någon betydelse för det fortsatta arbetet. Samtidigt kunde hon uppleva det som ett 

problem att ha vetskap om åtskilligt mer i det aktuella fallet, information som skulle kunna 

vara användbart för kollegorna. En etisk fråga handlar enligt Anna om när gränser för 

informationsspridning överskrids, men hon poängterade att kollegorna enbart behövde känna 

till om en anmälan hade gjorts eller inte för att kunna agera därefter: 

 […] vid ett få par tillfällen har jag upplevt att det är jag och förskolechefen, och det här 

kan inte jag delge alla, alltså alla kollegor behöver inte veta allt och även veta vem 

behöver veta […] man kan ibland få bära situationen själv. (Anna) 
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Karins resonemang skiljde sig en del från Annas genom att hon lade större vikt vid att 

alla kollegor inom hennes avdelning skulle vara överens om det förelåg en grundad 

misstanke. Karin poängterade i likhet med Anna att det kan vara en svårighet i att veta 

vilka inom verksamheten som behöver få kunskap i ärendet, men att det fanns en 

riktlinje eller praxis mellan avdelningarna om att man inte skulle delge alla samma 

informationsmängd - om det inte ansågs vara av vikt för deras arbete. Men inom sin 

egen avdelning berättade Karin att hon gärna ville vara överens med övriga kollegor 

innan en anmälan gjordes: 

Svårigheterna där är ju om alla inte tyckte lika, om man hade olika bild av situationen, så 

kan det bli svårt. […] Det kan ju också vara så att någon har en personlig koppling till 

familjen. (Karin) 

Ander och Tuovila (2010) redovisar i sin studie att bristande stöd från kollegor kan ha 

en så pass stor påverkan på förskolläraren att man istället väljer att avstå från att göra en 

anmälan.   

Vad sedan gäller svårigheter som finns utanför verksamheten nämnde alla informanter 

att kontakten med föräldrarna var den största orosfaktorn. Oron handlade om att möta 

upprörda och arga föräldrar där man inte vet hur föräldrarna skulle komma att reagera. 

Oron kan gällde vad föräldrarna välde att göra med barnet, kanske flytta det till en 

annan förskola, vilket två av respondenterna hade upplevt och som de upplevde som 

problematiskt då man på den nya förskolan inte alls kände till barnets situation.  

Det som skiljde respondenterna åt när det gäller dessa orosfaktorer är att Anna och Sofia 

inte lät detta påverka dem lika mycket som de andra informanterna, och var också 

beredda att utstå negativa reaktioner efter det att en anmälan hade gjorts. Helena och 

Karin däremot sade sig fundera mer kring konsekvenserna av en anmälan vilket 

påverkade deras benägenhet att göra en anmälan:  

Svårigheterna kommer ju efteråt, och den stora svårigheten är just föräldrarnas reaktion. 

(Sofia) 

Främst föräldrarna, för dem kommer bli arga eller besvikna på en om man anmäler. […] 

samtidigt kan man förvärra för barnet också, föräldrarna kanske tar barnen till en annan 

förskola eller flyttar någon annan stans och sånt här. (Helena)  
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[…] främst föräldrarna […] svårigheterna kommer när man har gjort en anmälan, 

beroende på hur föräldrarna tar det. Det kan bli jobbigt om kontakten blir försämrad har 

man ju inte lika mycket koll på hur det står till med barnet om det inte, om de istället 

håller barnet hemma. (Sofia) 

En svårighet som jag upplevde under intervjuerna, men som inte berörs i någon större 

utsträckning, handlar om att faktiskt lita på sig själv som professionell. Under 

intervjuerna framkommer att det inte är ovanligt att tvivla på sig själv när man börjar 

misstanka att ett barn far illa: om man verkligen har sett rätt, att man försöker 

bagatellisera situationen inför sig själv för att därigenom minska misstankegraden. Men 

det visar sig att detta oftast inte hjälper utan till slut hamnar i ett läge där man trots allt 

börjar lita på sina egna iakttagelser. Killén (2007) beskriver detta sätt att resonera som 

mycket riskabelt, eftersom ett barn som utsätts för vanvård inte ropar på hjälp, utan 

dessa barn är ofta lojala mot de som utsätter dem för fara. Att vuxna då inte litar på sig 

själv i sin roll som professionell kan därför få förödande konsekvenser för barnet. Anna 

och Sofia hävdade att denna osäkerhet växer bort i takt med ökad erfarenhet. De båda 

har varit yrkesverksamma längst tid av informanter som ingår i min studie och berättade 

att ju större erfarenhet man besitter, desto säkrare blir man i sin yrkesroll:  

[…] det handlar ju om kunskap och egen erfarenhet. Om man inte vart med om det är det 

ju svårt, otroligt svårt första gången, så är det ju med sånt som är nytt. Sen går det ju 

lättare, man vet vad det handlar om och känner igen situationen. (Sofia) 

För att förskollärarna ska kunna samspela med föräldrar, socialtjänst och kollegor betonar 

Blumer (1969) att det krävs att individen känner sig trygg med sig själv för att kunna hantera 

möten med andra människor och verksamheter. Denna trygghet är inget som jag 

genomgående upplever finns hos respondenterna. Vissa ansåg att de i hög grad var medvetna 

om anmälningsplikten men att det trots det inte är lika självklart att anmäla även om det 

föreligger en grundad misstanke om att ett barn far illa:  

Man vet ju att man har anmälningsplikt men det kan ju vara rätt så svårt när det väl 

kommer upp ett fall och man måste anmäla. (Helena) 

Killén (2007) påpekar utifrån en norsk kontext, att trots det faktum att anmälningsplikten är 

lagstadgad kan förskollärarna avstå att göra en anmälan på grund av att man anser att de 

negativa konsekvenserna av en anmälan överväger - med följd att man inte anmäler till 
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socialtjänsten. Som framgår av intervjuerna är det mötet med föräldrarna som upplevs som 

den mest problematiskt negativa konsekvensen av en anmälan. En jämförelse mellan Sundells 

(1997) studie och min egen visar att det är samma problematik som fortfarande existerar, 

osäkerheten om föräldrarnas reaktioner och vad som skulle komma att hända med barnen, 

trots att det är 16 år mellan studierna. Dessa orosmoment har så stor påverkan på vissa 

förskollärare att de hellre avstår eller avvaktar med att göra en anmälan. Detta är naturligtvis 

ett anmärkningsvärt ställningstagande då det är en lagstadgad skyldighet som tillkommit som 

en skyddsåtgärd för utsatta barn. De utbildningsinsatser som har genomförts har inte bidragit 

till någon förändring av förskollärarnas oro, vilket då kräver att andra insatser sätts in för att 

förbättra förutsättningarna för förskollärarna. 

 

5.5 Tankar kring kontakten med socialtjänsten  

Alla respondenter menade att en god kontakt med socialtjänsten är mycket viktigt för att 

kunna upprätthålla och utveckla samverkan mellan myndigheterna. Med en god samverkan 

avsåg de att de känner tillit till socialtjänsten, och hur de hanterar förskollärarnas 

anmälningar. Lundén (2004) framhåller att socialtjänstens hantering av ett ärende påverkar 

anmälningsbenägenheten, vilket tydligt framgår även i min studie. 

Då jag inte ingår i någon av de nämnda verksamheterna, alltså är utomstående, utan genom 

informanternas berättelser har skapat mig en uppfattning om berörda verksamheter, upptäckte 

jag ganska snabbt att förskollärarna hade bristande kunskap om socialtjänstens verksamhet. 

Det mest framträdande handlar om socialtjänstens sekretess i förhållande till andra 

verksamheter. 

Det är många av förskollärarna som poängterade vikten av att få feedback från socialtjänstens 

sida efter det att man har gjort en anmälan, och därigenom få vetskap om vad som gjorts i 

ärendet, om barnet fått behövlig hjälp eller inte. Anna, Sofia och Helena gav uttryck för den 

frustration som de kände inför den obefintliga responsen från socialtjänstens sida:  

[…] ja dom lyssnar givetvis på vad jag säger och så […] Jag får aldrig någon feedback 

tillbaka och det kan man känna sig lite frustrerad av. […] Jag ska ge, ge och ge, givetvis 

för barnets bästa men jag har aldrig någon aning om vad som händer sen. (Anna) 
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[…] jag kan uppleva kontakten lite både och. Man vill ju egentligen veta, man bara 

anmäler och sen lämnar över så att säga. Man får liksom ingen feedback och det önskar 

man ibland att man fick någon. Det enda jag kan göra är att ringa in och fråga om 

utredningen är öppen eller stängd. (Sofia) 

[…] har kommit i kontakt med socialtjänsten en gång men vi hörde inget från dem efter 

att vi hört av oss. (Helena) 

Av intervjuerna framgår det inte hur mycket kunskap respondenterna har om 

socialtjänstesekretessen mer än att de upplever den som nästintill obefintlig. I 11 kap. 2 

§ SoL framgår att socialtjänsten med familjens medgivande får lämna ut annars 

sekretessbelagda uppgifter, men utan ett sådant medgivande får socialsekreteraren 

enbart bekräfta att anmälan har mottagits. Förskollärarna i min studie har med största 

sannolikhet vart i involverade i ärenden där familjen inte vill att några uppgifter ska 

lämnas till personal vid den aktuella förskolan. Sedan den 1 januari 2013 ser dock 

situationen annorlunda ut: ändringarna i socialtjänstlagen 14 kapitel ger nya 

försutsättningar för förskollärarna att få en bättre återkoppling från socialtjänstens sida 

vid en anmälan. Lagstiftaren har tänjt på gränserna vilket innebär att möten med den 

berörda familjen och den anmälningspliktiga anmälaren i vissa fall ska kunna erbjudas 

men också feedback om huruvida en utredning har inletts eller ej (14 kap 1a:1b § SoL). 

Det förtjänar att påpekas att ingen av mina informanter kände till denna lagändring, 

vilket får sägas vara anmärkningsvärt. 

Karin däremot ansåg att hon vare sig saknar eller har något behov av att få feedback från 

socialtjänsten vid en anmälan. Skälet till detta var att hon litar på socialtjänstens kompetens 

att göra det bästa för barnet. Samtidigt uttryckte hon att socialtjänsten såg lite för mycket till 

familjens behov i stort och inte utifrån det enskilda barnets situation.  

[…] Vårt fokus ligger bara på barnet här och deras fokus i dom utredningarna som jag har 

varit med om ligger på hela familjen eller familjesituationen, att det ska funka 

tillsammans. Så ibland har vi lärare känt att alla beslut som tagits kanske inte har varit det 

bästa för barnet, eller att man hade önskat att de hade gjort mer för barnet. (Karin) 

Av intervjuerna framgår det att om förskollärarna sedan tidigare hade en god erfarenhet efter 

att ha kontaktat socialtjänsten upplevde man ett stöd vid en eventuell anmälan. Varr 

erfarenheten istället negativ kunde detta enligt förskollärarna i min studie vara en orsak till att 
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man välde att inte anmäla. Backlund, Wiklund & Östberg (2012) framhåller i sin studie att 

kontakten med socialtjänsten i hög grad påverkar om man väljer att anmäla eller inte vid en 

misstanke om att ett barn far illa. Även Sundell (1997) samt Svensson och Janssons (2008) 

studier visar att kontakten med socialtjänsten har stor inverkan på anmälningsbenägenheten, 

vilket främst berodde på att förskollärarna inte trodde att socialtjänsten skulle gå in med 

någon insats. Av Olssons (2011) studie framgår att socialtjänsten är beroende av att personal 

vid förskolan verkligen gör anmälan vid misstanke om att ett barn far illa, eftersom 

socialtjänsten inte har möjlighet att själv kunna uppmärksamma alla dessa barn som behöver 

utredas av socialtjänsten. Att relationen mellan förskolan och socialtjänsten i hög grad 

påverkar anmälningsbenägenheten visar behovet av att en förbättrad samverkan mellan dessa 

två verksamheter. 

Av min studie framgår att samverkan kan utövas på olika nivåer beroende på vilken 

förskoleverksamhet som är aktuell. Med stöd av den av Westrin (1986) återgivna 

samverkansmodellen där olika nivåer och grader av samverkan belyses, går det att urskilja två 

olika nivåer som kan appliceras på den samverkan som förekommer mellan förskola och 

socialtjänst. Den ena benämns koordination och den andra kollaboration. Vid koordination 

utövas samverkan genom en fungerande kommunikation för att det inte ska uppstå 

missförstånd mellan berörda verksamheter men något större utbyte sker inte.  Kollaboration 

innebär en större interaktion där gemensamma mål utarbetas. Verksamheterna överskrider inte 

sina ansvarsområden men de samarbetar för att nå vissa gemensamma mål. Jag kan urskilja att 

samverkan idag sker genom koordination. Det kan som sagt se olika ut mellan olika förskolor, 

men överlag sker samarbetet genom en kommunikation, vissa respondenter beskrev den som 

obefintlig, men den fanns där men sedan var det ingen som beskrev någon annan form av 

utbyte. Varför jag valde att benämna kollaborationen samtidigt som jag beskriver att 

koordinationen knappt uppfylls är på grund av att respondenterna upplevde att en det måste 

ske ett förbättrat samarbete för att de ska uppfylla sin anmälningsplikt. Genom att ta 

ytterligare ett steg i samverkansmodellen ökar interaktionen och mer gemensamma mål kan 

utarbetas. 
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5.6 Sammanfattning  

Förskollärarna är medvetna om sin anmälningsplikt och vad den innefattar. De har också en 

samsyn om vad det innebär att ett ”barn far illa”. De upplever olika hinder med att göra en 

anmälan och där dessa hinder påverkar dem i olika utsträckning. En del respondenter har 

svårare än andra att förhålla sig till sin roll som professionell beroende på vilka de integrerar 

med, ett exempel på en sådan situation är att förskolläraren kan åsidosätta sin roll som 

anmälningsskyldig på grund av rädslan för hur föräldrarna skulle reagera. Andra menade att 

de var medvetna om en anmälans konsekvenser men att de inte lade några värderingar i det 

för att det inte skulle ha någon påverkan på anmälan. Det råder alltså en stor skillnad gällande 

vilket förhållningssätt respondenterna hade till anmälningsplikten, någon beskrev det som en 

plikt som måste fullföljas där personliga känslor måste uteslutas medan en annan ville vara 

helt säker på sin misstanke innan anmälan gjordes. 

Trots att det i Kalmar kommun finns riktlinjer om anmälningsskyldigheten var det enbart en 

respondent som i sin verksamhet tillämpade dessa. Övriga hade ingen vetskap om att det 

existerade riktlinjer gällande ärendegången angående att ett barn far illa, utan förlitade sig 

istället på ”magkänslan”. En del förskollärare medgav att bristen på riktlinjer kunde göra dem 

osäkra i sin roll som professionell då de inte hade något att rätta sig efter blev det i sin tur 

svårt att leva upp till en roll som de inte är fullt medvetna om vad den innebär.  

Gällande den tredje frågeställningen om hur stor samverkan med socialtjänsten fungerade var 

förskollärarna relativt eniga. De uttryckte att den nästintill obefintliga feedbacken var 

frustrerande då de ska delge misstankar men aldrig få något tillbaka, vilket har utvecklats i 

den nya lagstiftningen sedan 1 januari 2013 men som ingen av förskollärarna var medvetna 

om. Någon uttryckte missnöje med att socialtjänsten såg till hela familjens situation och inte 

fullföljde barnperspektivet. De menar också att deras anmälningsbenägenhet påverkas 

negativt av att inte få vara mer delaktiga när en anmälan har gjorts. Det framgick tydligt att 

förskollärarna upplevde att samverkan med socialtjänsten kan och behöver utvecklas för att de 

ska kunna känns sig trygga i sin yrkesroll att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. 
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6. AVSLUTANDE DISKUSSION 

 

I detta kapitel berör jag de centrala slutsatserna av min undersökning samtidigt som jag själv 

reflekterar kring nya aspekter som uppkommit under forskningsprocessen.  

Studien visar att det enbart är en av de fyra respondenterna som använder sig av Kalmar 

kommuns gemensamma riktlinjer för hur ärendegången vid anmälan om att ett barn far illa 

ska gå till; övriga är helt ovetandes om dess existens. Själva inställningen till 

anmälningsplikten skiljer sig väsentligt åt mellan förskollärarna, där indelningen av Backlund, 

Viklund och Östberg (2012) i två väsensskilda förhållningssätt även kan appliceras i min egen 

studie av förskollärarnas syn på anmälningsskyldigheten. Å ena sidan finns de som hävdar att 

det är en uttalad plikt att göra en anmälan vid en grundad misstanke om att barn far illa eller 

riskerar att göra det och där personliga hänsynstaganden och obehagskänslor måste ignoreras. 

Detta är en inställning som helt svarar mot lagstiftarens intentioner. Å andra sidan finns 

förskollärare som i större utsträckning tar hänsyn till andra aspekter än enbart det faktum att 

barnet misstänks fara illa: man vill avvakta med en eventuell anmälan och känna in 

personalgruppens inställning, fundera på föräldrarnas eventuella reaktioner och hur man i så 

fall ställer sig till dessa. Förskollärare med detta förhållningssätt resonerar med sig själv och 

andra och kommer sedan fram till att man antingen anmäler eller avstår från att göra det. Den 

senare uppfattningen kan tveklöst utsätta barnet för en fortsatt fara i en situation där 

förskolläraren avstår från att anmäla. Förutsättningen för att uppnå en högre 

anmälningsbenägenhet är bl.a. beroende på ett utvecklat och gott samarbete med 

socialtjänsten, och där dessa har förbättrats genom SoL:s bestämmelser om 

anmälningsskyldighet har omarbetats sedan årsskiftet 2012/13. Förskollärare har numera 

möjlighet att få en feedback på sin anmälan som man saknat enligt den tidigare lagstiftningen, 

men trots att så är fallet kände informanterna inte till denna lagändring. Det faktum att 

huvudmannen har utarbetat riktlinjer på området och att lagen har ändrats på ett sätt som 

efterfrågats under många år av förskollärare, är alltså inte en garanti för att 

anmälningsbenägenheten ska öka. Dessa åtgärder måste synkroniseras från huvudmannens 

sida med en systematisk utbildningsinsats av personalen. Det är först då som alla förskollärare 

kan agera professionellt och inte förlita sig på sin ”magkänsla”. Att lägga fokus på att 

medvetandegöra och sträva efter att alla arbetar i samma riktning, att skapa en enhetlighet, 

kommer i förlängningen innebära att förskollärare utför ett bättre jobb genom att de är trygga i 
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sin yrkesroll och fokus kan istället läggas på att synliggöra barnen i samhället som riskerar att 

fara illa. 

Jag vill påpeka att redan innan intervjuerna hade jag en uppfattning om att förskollärarna 

arbetade med ett tydligt perspektiv att alltid se till barnets bästa, vilket besannades i 

intervjuerna. Det framgår väldigt tydligt att förskollärarna vill barnets bästa men de såg 

svårigheter med att nå dit. Med denna studie hoppas jag kunna bringa klarhet i vad det är som 

upplevs problematiskt samt vad som kan bidra till att situationen förändras till det bättre för 

förskollärarna i sin yrkesroll.  
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Bilaga 1      April 2013 

Förfrågan om medverkan i en undersökning inom ramen för ett examensarbete i 

socionomutbildningen vid Linnéuniversitetet 

Hej! 

Jag heter Jenny Johansson och läser sjätte terminen på socionomprogrammet på 

Linneuniversitetet i Kalmar. Jag ska under våren skriva mitt examensarbete och kommer då 

att genomföra en vetenskaplig studie inom ramen för socialt arbete. Syftet med studien är att 

undersöka förskollärares tankar kring den lagstadgade anmälningsplikten vid en misstanke om 

att ett barn far illa, vilka eventuella svårigheter som förskollärarna upplever vid dessa 

situationer. Med det som bakgrund har jag som avsikt att intervjua fyra förskollärare. Jag 

beräknar att varje intervju kommer att pågå i cirka en timme.  

Min studie är grundad på Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, i korthet innebär de 

följande: 

 Intervjupersonens deltagande är helt frivilligt och du kan när som helst dra dig ur 

undersökningen eller avstå från att besvara enskilda intervjufrågor. 

 Ditt namn och arbetsplats kommer att avidentifieras i uppsatsen. Ljudfilen från den 

inspelade intervjun och utskrifter av intervjun förvaras på ett sådant sätt att de ej är 

tillgängliga för obehöriga. Intervjuerna kommer att spelas in för att skapa bättre 

förutsättningar för mig att fånga upp det intervjupersonen framför som i sin tur leder 

till att undersökningsresultatet blir mer tillförlitligt. Efter det att uppsatsen blivit 

godkänd av examinatorn kommer ljudfiler och utskrifter av intervjumaterialet att 

förstöras. 

Jag hoppas att du tycker att beskrivningen av min studie är intressant och angelägen och att du 

vill låta dig intervjuas. Har du funderingar kring undersökningen är du välkommen att 

kontakta mig på e-post (jj222cc@student.lnu.se) eller via telefon (0706433828). 

Handledare är universitetsadjunkt Weddig Runquist, epost: weddig.runquist@lnu.se, tel 072-

3076565. 

Med bästa hälsningar, Jenny Johansson!  

mailto:jj222cc@student.lnu.se
mailto:weddig.runquist@lnu.se
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Bilaga 2 

Intervjuguide 

Börjar intervjun med att fråga informanten om det finns några funderingar kring intervjun. Informerar ännu en 

gång om att det kommer att bandas men efter användande kommer det att förstöras.   

 Inledning 

o Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

o Vad har du för utbildning? 

 

 Huvudfrågor 

o Vad innebär begreppet ”barn som far illa” för dig?  

o När fick du vetskap om att som förskollärare har man en anmälningsplikt? Ex, under 

utbildningen/ute i arbetslivet/annat? 

 

o Finns det några kriterier som ska uppfyllas för att ni ska anmäla till socialtjänsten? 

o Vid misstanke, vet du hur du ska gå till väga, finns det några riktlinjer?  

- Tycker du att dessa är tydliga? 

 

o Ser du några svårigheter som kan uppstå inom verksamheten vid en anmälan när ett 

barn för illa? 

o Några svårigheter utanför verksamheten vid en anmälan?  

- Tror du att dessa kan ha en så pass stor inverkan att man väljer att inte anmäla? 

 

o Vid misstanke kring att ett barn far illa, hur ser det ut i personalgruppen?  

 

- Utbyter man tankar med personalen? 

- Upplever du ett stöd från kollegor och chefer? 

 

o Har du någon gång gjort en anmälan eller på något annat sätt kommit i kontakt med 

socialtjänsten i din yrkesroll? Hur upplevde du den kontakten? 

o Har du någon gång använt möjligheten att kontakta socialtjänsten för att diskutera 

situationen kring ett barn som misstänks fara illa innan ni anmäler? 
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 Avslutning 

o Är det något du vill tillägga om det som sagts eller något annat du vill framföra? 

  

 


