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Syftet med denna undersökning var att öka kunskapen om hur förskolepersonal 

på två olika förskolor på två olika kommuner resonerar kring 

anmälningsplikten. Genom att utgå ifrån en kvalitativ metod har vi valt att 

använda oss av fokusgruppsintervjuer på två olika förskolor. I undersökningen 

framkom det att arbetet kring anmälningsplikten varierar beroende på 

förskolepersonalens tolkning av anmälningsplikten. Resultatet visar att 

kunskapen brister kring ämnet hos förskolepersonalen, samt att de resonerar 

olika beroende hur självklara misstankarna är när omsorgen sviktar.  
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1 Inledning 

I vårt arbete har vi valt att undersöka hur förskolepersonalen förhåller sig till lagen 
om anmälningsplikt. Med detta menar vi hur personalen tänker i praktiken, när de 
misstänker att ett barn far illa. Sverige är ett land som sätter mänskliga rättigheter i 
fokus vilket tydligt framhävs i förskolans läroplan. Det står skrivet att förskolan har 
ansvar för barnets utveckling, välbefinnande och trygghet (Skolverket, 2010). Alla 
människor som i sitt arbete kommer i kontakt med barn har en obligatorisk 
anmälningsplikt, vilket innebär att om det uppstår misstankar att ett barn far illa så 
ska det ske en anmälan till socialtjänsten i kommunen.  

I samhället finns det barn som lever under bristfälliga miljöer vilket kan leda till att 
de inte får den hjälp som de behöver. Personalen på förskolan möter ofta barn som 
visar olika tendenser till att inte må bra, barnen kan i form av aggressivt utagerande, 
känslolöshet och motorisk överaktivitet visa att de far illa. För att barn ska kunna få 
stöd och beredskap inför framtiden är det viktigt att personalen uppmärksammar 
dessa barn så tidigt som möjligt, vilket även läroplanen för förskolan lägger vikt vid. 
Ett av förskolans uppdrag som läroplanen för förskolan uttrycker är att 
förskolepersonalen ska vara ett komplement till hemmet för barnets välmående, 
vilket leder till att förskolepersonalen har möjlighet att se när omsorgen sviktar 
(Skolverket, 2010). 

Vi anser att detta ämne är en viktig aspekt för vår framtida roll som förskollärare men 
även för samhället. Vi anser att det bör finnas goda kunskaper hos dem som är 
verksamma inom förskolan kring detta ämne för att våga agera när omsorgen sviktar. 
Vi har tidigare gjort en pilotstudie som handlar om samverkan mellan socialtjänsten 
och förskolan, på så sätt har vi valt att undersöka hur förskolepersonalen på flera 
förskolor förhåller sig till lagen om anmälningsplikt. Vi har under vår 
Verksamhetsförlagda utbildning (VFU) märkt att de verksamma inom förskolan 
förhåller sig olika beroende på kunskapsnivå kring ämnet, befattning samt vilken ort 
de arbetar på.  Blivande förskollärares kunskap om detta ämne är diffust. Ämnet 
anmälningsplikt och orosanmälan upplevs ofta som känsligt, därför har vi valt att 
undersöka hur förskolepersonalen på två olika förskolor i två olika kommuner 
förhåller sig till anmälningsplikten.  

1.1 Begreppsdefinition 

Anmälningsplikt: Anmälningsskyldighet definieras som en skyldighet till att anmäla 
ett fall till socialtjänsten när oro om ett barn uppkommer. 

Barn som far illa: Detta begrepp innefattar alla typer av övergrepp psykisk och fysisk 
våld som barn kan utsättas för. 

Förhållningssätt: Detta begrepp innebär i vår undersökning hur förskolepersonalens 
tankar, funderingar och agerande kring anmälningsplikt synliggörs. 

Förskolepersonal/verksamma i förskolan: Vi använder ordet förskolepersonal och 
det innefattar både förskollärare och barnskötare. 

Omsorgssvikt: Här stödjer vi oss på Killéns (1993) definition gällande omsorgssvikt. 
Begreppet omsorgssvikt är när barn utsätts för psykiska eller fysiska övergrepp. 
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Barnets hälsa och utveckling drabbas och barnet kan ha utsatts för sexuella 
övergrepp. Det kan även vara på grund av föräldrars situation som barnet hamnar 
eller befinner sig i riskzon. Ett exempel kan vara föräldrars missbruk. 

Orosanmälan: Med orosanmälan menar vi att förskolan har en skyldighet att anmäla 
ärendet till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. 

VFU: Verksamhetsförlagd utbildning, vilket innebär lärarpraktik på en förskola.  

1.2 Syfte och frågeställningar  

Syftet med denna undersökning är att öka kunskapen om hur förskolepersonal på två 
olika förskolor i två olika kommuner resonerar kring anmälningsplikt när de 
misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. 

 Hur förhåller sig förskolepersonalen gentemot lagen om anmälningsplikt? 

 Vad kännetecknar situationer då oro övergår till anmälan, med utgångspunkt i 
de exemplifierade fallen? 

 Resonerar förskolepersonalen utifrån ett barnperspektiv eller ett 
vuxenperspektiv i bedömning av olika situationer? 

1.3 Disposition 

Nedan följer en bakgrund där vi kortfattat beskriver hur och var vi hittade relevant 
litteratur till vår undersökning. Efter bakgrunden följer ett kapitel som tar upp 
förskolans läroplan och socialtjänstlagen. Därefter kommer tidigare forskning att 
presenteras följt av de teoretiska utgångspunkter som vi har valt för att kunna 
redogöra för hur vi har gått tillväga med denna studie. Resultatet av 
fokusgruppsintervjuerna presenteras, följt av analys metoddiskussion samt 
resultatdiskussion i kapitel 4-6. Till sist kommer en slutsats och förslag till vidare 
forskning på området. Missivbrev och diskussionsunderlag återfinns i bilaga.  
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2 Bakgrund 

För att hitta litteratur som är relevant för vår undersökning sökte vi på olika 
databaser såsom ERIC, Libris, bibliotekets katalog på Mälardalens högskola samt 
Discovery. Avhandlingen som vi använder oss av i vår undersökning hittade vi genom 
att söka på Libris och använda omsorgssvikt som sökord. Vi fick då upp 81 träffar, 
men valde den avhandling som vi ansåg vara mest relevant för vår undersökning. Den 
första och andra vetenskapliga artikeln hittade vi genom att söka på ERIC och då 
använde vi sökorden parents AND influence samt childhood AND experience. 
Artikeln av Vuorinen, Sandberg, Sheridan, & Williams, (2014) som vi använder i vår 
undersökning har vi använt i en tidigare kurs. Annan relevant litteratur fann vi 
genom att söka i bibliotekets katalog på Mälardalens högskola. För att hitta relevant 
litteratur använde vi oss sökfraser som bland annat omsorgssvikt, barn som far illa, 
anmälningsplikt och orosanmälan.  

2.1 Lagar och styrdokument  

2.1.1 Förskolans läroplan  

Skolverket (2010) betonar vikten av en god samverkan mellan hemmet och förskolan. 
Det är förskollärarens uppdrag att skapa en bra relation där respekt och förtroende 
står i centrum. Det är barnets vårdnadshavare som ansvarar för barnets utveckling 
och fostran och förskolan ska finnas där som ett stöd för en god samverkan. För att 
samverkan mellan hem och förskola ska kunna fungera är det viktigt att ha en ständig 
dialog kring barnets utveckling och lärande.  

Skolverket (2010) beskriver förskolans ansvar över barns välbefinnande, trygghet och 
utveckling. Det är viktigt att tillgodose barnens olika behov samt att respektera dem. I 
förskolans styrdokument synliggörs barns olika rättigheter samt betonas vikten av att 
skapa en medvetenhet hos barnen om sitt eget värde. Förskolan ska sträva efter att 
barnen ska känna sig trygga samt kunna utveckla sin identitet för att kunna uttrycka 
sina egna tankar och åsikter. Enligt Skolverket (2010) har förskolechefen det största 
ansvaret för verksamheten och personalen. Förskolechefens ansvar är att se till att 
personalen använder sig av ett professionellt förhållningssätt. Det är även 
förskolechefens uppdrag att se till att verksamheten är utformad så att barnens behov 
blir tillgodosedda.  

I förskolans läroplan framhävs det att föräldrar skall ges möjlighet till inflytande samt 
att deras synpunkter lyfts fram och tas tillvara. Detta har fått allt mer fokus sedan 
förskolans läroplan reviderades 2010 (Skolverket, 2010). Vidare betonar läroplanen 
för förskolan att det är förskollärarens uppdrag att skapa goda relationer och ett gott 
samarbete mellan förskolan och hemmet, på så sätt möjliggörs det för personalen på 
förskolan att kunna samtala om det som berör barnets fostran utan att känna oro för 
hur barnets vårdnadshavare ska reagera. Varje förskola tolkar förskolans läroplan på 
olika sätt vilket resulterar i att förskolepersonalen grundar sitt arbetssätt på 
samverkan, på personliga erfarenheter och antaganden (Skolverket, 2010). 

2.1.2 Socialtjänstlagen 

I Socialtjänstlagens första paragraf, kap. 14, framhävs det att myndigheter som berör 
barn, till exempel förskolan, har en skyldighet att vid misstanke om att ett barn far 
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illa genast anmäla ärendet till socialnämnden.  Förskolan har en skyldighet att 
samarbeta med socialnämnden i utredning av barnets behov av skydd och stöd.  

I Socialtjänstlagen första paragraf, kap. 11, betonas att socialnämnden genast ska 
inleda en utredning av det som genom anmälan, eller på ett annat sätt kommit till 
deras kännedom. I lagens andra paragraf, kap. 1, beskrivs det att i utredningar som 
gäller barn ska utredaren alltid ha barnets bästa i fokus, i beslutet ska detta ha en 
avgörande roll. I Socialtjänstlagens första paragraf, kap. 14, står det att 
socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavare och personen som har gjort 
anmälan ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämplig. 

2.2 Tidigare forskning  

2.2.1 Förskolans arbete  

Vuorinen, m.fl. (2014) skriver att förskolorna i Sverige bör ha en god samverkan med 
barnets vårdnadshavare. Författarna menar med detta att förskolan ska vara ett 
komplement till hemmet samt ett stöd för föräldrars ansvar så att barnet växer och 
utvecklas under goda hemförhållanden.  

Brodin (2008) betonar att förskolan kan vara är en plats där utsatta barn kan känna 
sig trygga och att oron minskar eller försvinner helt, förskolan kan då betraktas som 
en ”fristad” där barnen kan släppa allt som tynger dem. Vidare tar författaren upp att 
det kan finnas barn med dubbel otrygghet vilket innebär att barnet inte kan känna 
trygghet, varken i hemmet eller på förskolan. Hindberg (2001) lyfter olika faktorer 
som påverkar förskolepersonalens förmåga att upptäcka barn som far illa och barn 
som kan behöva hjälp. När barngrupperna på förskolorna växer minskar chansen att 
kunna se och lära känna varje enskilt barn, vilket i sin tur resulterar i att personalen 
inte hinner bekräfta varje barn. Det är viktigt att varje barn blir sett och bekräftat för 
att inte hamna i en situation där de varken känner trygghet på förskolan eller i 
hemmet (Brodin, 2008).   

Personalen som arbetar på förskolan känner tidvis en oro för de barn som de möter i 
sitt arbete. Det kan till exempel beröra relationsproblem, misstankar om misshandel, 
sexuella övergrepp, försenad utveckling och drogmissbruk. Vidare skriver författaren 
hur viktigt det är att stanna upp och tänka igenom samt diskutera tillsammans med 
förskolechef och arbetslag hur dessa olika misstankar om att barn far illa ska 
hanteras (Olsson, 2001). Lundén (2010) beskriver hur diskussionen påverkar 
arbetslaget, både negativt och positivt. Det positiva är att arbetslaget har möjlighet att 
diskutera oroväckande tankar kring barnet. Det kan även bli negativt om inte alla 
känner samma oro, det kan resultera i att misstankarna försvinner och ingen 
anmälan sker. Det är viktigt för förskolan samt socialtjänsten att ha tydliga regler och 
struktur för hur man ska gå tillväga när man misstänker att ett barn far illa (Lundén, 
2010). Schols, Ruiter, Öry (2013) och Lundén (2010) beskriver att de verksamma 
inom förskolan måste lägga märke till de olika tecken som kan ge orsaker till oro 
samt fundera kring hur barnet mår, men även hur relationen mellan barn och 
föräldrar ser ut.  

Olsson (2011) poängterar att om en osäkerhet ligger till grunden för en orosanmälan 
kan man kontakta socialtjänsten anonymt för att få råd om fallet. Vidare skriver 
författaren om hur länge man bör vänta innan en anmälan görs. Detta beror på hur 
stor och allvarlig oro man har. Dock påpekar författaren att det inte är förskolans 
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uppgift att utreda om barnet egentligen är utsatt utan det är socialtjänstens uppdrag. 
Det är förskolechefen som ansvarar för alla anmälningar som förskolan gör vilket 
författaren tycker är positivt eftersom att förskolechefen inte har samma relation till 
barnet och föräldrar som förskolepersonalen har enligt (Olsson, 2011).  

2.2.2 Socialtjänstens arbete  

Hindberg (2001) skriver att det är vårdnadshavarna som har huvudansvaret för att 
barn ska växa upp under goda och trygga förhållanden. Det är socialtjänstens 
uppdrag att ta emot anmälningar om barn som far illa, därefter startar en utredning 
om barnets behov och situation. Socialtjänsten är den myndighet som har en tydlig 
bild av barnets utsatthet. Brodin (2008) betonar att det är värdefullt att de som 
arbetar med barn uttrycker och visar sina misstankar genom att anmäla på en gång, 
för att socialtjänsten ska kunna arbeta vidare med sin skyldighet att hjälpa och stödja. 
Josefsson (2007) skriver om socialtjänstens ansvar för barn som befinner sig i 
riskzon, vilket finns fastslaget i Socialtjänstlagens första paragraf kap. 12. (SoL 1* kap 
12). Det är socialtjänstens skyldighet att uppmärksamma och följa barnets utveckling. 
Författaren skriver vidare att socialtjänsten har rätt att samla in alla uppgifter kring 
en anmälan, eftersom socialtjänsten lyder under stark sekretess så får en viss 
begränsning av information angående fallet lämnas ut.  

När socialtjänsten, IFO (individ- och familjeomsorg) får in en anmälan om 
misshandel, vanvård, eller något annat olämpligt förhållande som rör ett barn 
bestämmer man efter en förhandsbedömning om en utredning ska genomföras. 
Vikten ligger inte på hur en anmälan ser ut, det man lägger vikten vid är hur 
informationen framgår till socialtjänsten och socialsekreteraren, till exempel att 
anmälaren lägger fram ett tydligt underlag med relevant innehåll för den kommande 
utredningen. När socialsekreteraren har fått uppgifterna tar man ställning till om en 
utredning ska påbörjas, det vill säga, om det finns behov av stöd eller skydd för det 
utsatta barnet (Olsson, 2011). Författaren skriver vidare att socialtjänsten använder 
olika verktyg när en utredning ska påbörjas. Ett verktyg som socialtjänsten kan 
arbeta med är BBIC (Barns behov i centrum). Verktyget tydliggörs med hjälp av en 
triangel med olika synvinklar för att man ska kunna få en helhetsbild av fallet. Inom 
varje kategori utifrån modellen ingår ett antal olika frågor för att underlätta 
bedömningen i socialtjänstens arbete med barn som far illa.  

Bild 1: Modell för BBIC, (www.socialstyrelsen.se)  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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Enligt Olsson (2011) strävar man efter att arbeta med utredningen så att barnets 
vårdnadshavare ska få en inblick och att inse barnets situation. Föräldrar kan på så 
sätt ge olika förslag samt att acceptera de former av stöd som barnet är i behov av. 
Socialtjänstlagen bygger på ett medgivande där vårdnadshavare har rätt till att tacka 
nej till det stöd som barnet erbjuds. Vidare skriver författaren att det blir svårt för 
socialtjänsten att agera när vårdnadshavaren inte vill samarbeta. Om socialtjänsten 
anser att det finns en tydlig risk för barnet, så kan tvångsvård bli aktuellt.   

2.2.3 Osäkerhet och brist på kunskap  

Hindberg (2006) beskriver att det är svårt för alla som arbetar med barn att inse hur 
verkligheten faktiskt ser ut. När de som arbetar med barn har svårt att se 
verkligheten, kan misstankarna om att ett barn som far illa försvinna. Författaren 
menar då att man söker efter andra förklaringar till barnets utsatthet. Olsson (2011) 
skriver att det kan vara en orsak till att personalen på förskolan inte anmäler fall som 
socialtjänsten borde bli informerad om. Författaren skriver vidare att de största 
anledningarna till att många fall inte anmäls är rädslan om att felaktigt anklaga 
barnets närstående. Olsson (2011) påpekar att hur förskolepersonalen tillämpar och 
tolkar lagen om anmälningsplikt är viktigare än själva lagtexten. Han menar även att 
det kan saknas kunskap om lagstiftningen helt och hållet samt att 
förskolepersonalens rädsla och osäkerhet om vad som händer i verksamheten 
påverkar hur det tolkas. 

Författarna (Walsh, Bridgestock, Farell, Rassafiani, Schweitzer, 2008; Lundén, 2010; 
Schols m.fl. 2013) lyfter även upp vikten av kunskap om omsorgssvikt och vilka 
konsekvenserna blir för barnet och på så sätt blir personalen mer villiga att anmäla 
när ett barn far illa. Vidare belyser samtliga författare olika lösningar för att 
förebygga personalens kunskapsbrist i detta ämne, till exempel olika typer av 
fortbildning samt professionell handledning, men även att verksamheter använder 
sig av olika dokument så som teckenlista, riktlinjer kring anmälningar och andra råd 
på vägen. Vuorinen, m.fl. (2014) lyfter även upp vikten av kompetens. Författarna 
menar att kompetens definieras som ett verktyg för att kunna hantera en situation 
samt utföra en viss uppgift. 

Schols m fl. (2013) & Fahrman (1993) skriver att barnets berättelser kan bygga på den 
livliga fantasi som förskolepersonalen vet att barn har, och på så sätt kan vissa 
berättelser inte tas på allvar från personalens sida när det gäller orosanmälan. Vidare 
skriver författaren att de verksamma inom förskolan bör ta barnets ord på allvar och 
inte bara bortse ifall det ligger någon sanning bakom det barnet berättar, till exempel 
en övergreppsberättelse.  

2.2.4 Föräldrars roll  

Enligt artikel 19 i FN:s konvention om barns rättigheter har barn (varje människa 
under 18 år) rätt att skyddas mot psykiskt och fysiskt våld (Barnkonventionen, 1989). 
Brodin (2008) beskriver att i Sverige har barn enligt 6 kap. 1§ i föräldrabalken 
(1949:381) rätt till trygghet, omvårdnad samt en god fostran. Det största ansvaret 
ligger hos barnets vårdnadshavare, de ansvarar för barnets trygghet, uppfostran och 
vård. Hindberg (2001) lyfter föräldrabalken där det står skriver om vikten att ha en 
nära och god relation till båda föräldrar. Författarna beskriver en behovstrappa där 
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barnens behov rankas. I behovstrappans första steg är kroppsliga behov, sedan behov 
av trygghet, uppskattning, tillgivenhet, självförverkligande och gemenskap. Ett 
samspel mellan barn och förälder måste komma till stånd där barnet får sina behov 
tillgodosedda och besvarade. Det är viktigt för barnet att ha någon att tala med som 
ger barnet en trygghet för kunna att skapa goda förutsättningar för barnets normala 
känslomässiga utveckling. Metell, Eriksson, Isdal, Lyckner & Råkil (2001) lägger även 
vikten på hur samspel mellan barn och föräldrar främjar barns utveckling och hälsa 
men kan även visa en negativ sida som kan resultera i destruktiva mönster. Bowlby 
(1988) påpekar att man inte ska se föräldrar som ”syndabockar” utan snarare visa 
medkänsla, istället för att lägga skulden på dem. Det kan finnas föräldrar som själva 
har blivit utsatta som barn därför är det viktigt att hitta ett sätt att hjälpa dem, både 
psykiskt och fysiskt men fram för allt för att försöka förebygga det våldsamma 
mönster så att det inte utvecklar sig i det utsatta barnets framtida familj.  

Metell, m.fl. (2001) nämner att misshandel aldrig leder till ett gott föräldraskap. Om 
omsorgen sviktar i hemmet är det svårt för de som drabbas att undvika detta samt att 
hemmet blir en brottsplats. Föräldraskapet blir då svagt, där kontroll, makt och 
känslomässigt klimat formar vardagen i de utsatta familjerna, som kan bidra till att 
barnet lyder av rädsla. Författarna skriver vidare om att omsorgssvikt skapar en risk 
för barns sociala utveckling, och vilket innebär att barnet i längden kan bli 
tillbakadragen och osocial.  

Olsson (2011) skriver att när förskolepersonalen känner en oro för ett barn ska 
vårdnadshavare bli informerade, men när det gäller misshandel och sexuella 
övergrepp så får inte föräldrar den informationen om att en anmälan ska ske. 
Vourinen m.fl. (2014) lägger vikten på att förskolan bör skapa en god samverkan med 
föräldrar för att stärka deras tillit och förtroende till personalen som arbetar på 
förskolan, men även till verksamheten vilket även Schols m.fl. (2013) betonar. När 
det finns en bra relation med barnets närstående skapas en strategi för att kunna 
identifiera omsorgssvikt samt att skapa motivation hos föräldrar att våga söka hjälp. 
Olsson (2011) stärker även att förskolepersonalens rädsla och oro över reaktioner 
som föräldrar kan få när en anmälan uppstår, han menar att oron och rädslan som 
finns inte bör användas som en ursäkt när personalen låter bli att anmäla. Killén 
(1993) skriver att barnets självbild och självkänsla påverkas av föräldrars uppfattning 
om själva barnet. De barn som under uppväxten kan känna sig accepterade och 
älskade kan få goda möjligheter till att kunna utveckla en god självkänsla och en bra 
självbild. Det barn som från födseln inte blir positivt bekräftat bildar då en inre värld 
som fyller negativa känslor och tankar, både om sig själv och omgivningen.  

2.2.5 Olika typer och tecken på omsorgssvikt    

Hindberg (2001) anser att det inte finns några uppenbara definitioner när det 
handlar om barns behov och föräldrars omsorgsförmåga samt att tolkningen av 
begreppen varierar. Författaren beskriver omsorgsförmågan utifrån tre 
komponenter, att uppfostra, tillfredsställa samt att sörja. Detta kan till exempel 
handla om etik, moral och gränssättning. Hindberg (2001) lyfter även att 
omsorgsförmågan bör bedömas med utgångpunkt från barns behov.  Barns behov 
förändras i takt med hur barn utvecklas och växer. I denna omsorg ingår det även att 
föräldrar bör prioritera barns behov framför sina egna.  

Den fysiska misshandel som barn kan bli utsatta för delas in i aktiv och passiv 
misshandel. Aktiv misshandel innebär att barnet medvetet förorsakats en skada. 
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Aktiv misshandel kan synas i form av benbrott, blåmärken, förgiftning och skärsår, 
denna form av misshandel är lättare att upptäcka än den passiva formen. Den passiva 
fysiska misshandeln som även kan kallas för bristande omsorg är resultatet i form av 
försummelse. Den passiva fysiska misshandeln kan innebära till exempel att barnet 
inte får den vård som det behöver för en skada eller sjukdom, men det kan även 
innebära att föräldrar inte klär sitt barn efter väder (Fahrman, 1993; Killén, 1993; 
Hindberg, 2001).  

Enligt författarna (Killén, 1993; Fahrman, 1993; Hindberg, 2001) kan även den 
psykiska misshandeln som barn kan utsättas för indelas i aktiv samt passiv psykisk 
misshandel. Den psykiska misshandeln är minst lika viktig som den fysiska samt att 
den ger efter lika stora skador efteråt. Den psykiska misshandeln är dock svårare att 
identifiera då den inte framträder lika tydligt som fysisk misshandel. Samtliga 
författare definierar psykisk misshandel som ett beteendemönster där barnets 
vårdnadshavare får barnet att känna sig värdelöst, oälskat och oönskat till exempel 
isolering och hot. Den aktiva psykiska misshandeln kan innehålla någon form av 
kränkande beteende där barnet kan kränkas verbalt, hotas, kritiseras mm. Den 
passiva psykiska misshandeln som även kan kallas för emotionell försummelse 
handlar om barnets vårdnadshavares egen förmåga att tillgodose barnets behov. Med 
detta menar författarna att föräldrar är upptagna med sig själva och sina problem och 
ser därför inte barnets behov överhuvudtaget.  

Författarna (Killén, 1993; Fahrman, 1993; Hindberg, 2001) beskriver att det finns 
många olika förklaringar på sexuella övergrepp till exempel en handling som utgår 
ifrån den vuxnes behov och som kränker barnets fysiska och psykiska integritet. Det 
kan även vara en handling som inte barnet förstår eller inte är mogen för samt att 
barnet inte kan samtycka till handlingen. Ett barn kan visa på ett eller annat sätt att 
han/hon blir utsatt genom att leka olika lekar, rita teckningar och uttalanden. Blir 
barnet utsatt kan barnet själv agera på ett liknande sätt emot andra människor som 
barnet möter. Sexuella övergrepp omfattar alla sexuella handlingar som en vuxen 
person påtvingar ett barn. 

2.3 Teoretiskt perspektiv  

För att redogöra för de olika följder omsorgssvikt får för barns framsteg har vi valt att 
använda oss utav anknytningsteorin som den utbildade psykoanalytikern och 
barnläkaren John Bowlby grundade på 1950-talet. Denna teori är baserad på hur 
betydelsefull anknytningen är för människans utveckling och vilka konsekvenser 
försummelse, separation och vanvård tidigt i livet kan ge barnet i den fortsatta 
utvecklingen (Broberg, Risholm Mothander, Granqvist, Ivarsson, 2009). Bowlby 
(1988) skriver att oavsett behandling barnet får, så knyter barnet ändå an till 
omsorgsgivaren. Det är livsviktigt för barnets överlevnad att knyta an oavsett 
behandlingen det får. Detta resulterar i att en del barn skapar en otrygg känsla i 
motsats till andra som skapar en trygg och positiv känsla till anknytningen. Bowlby 
(1988) ansåg att det mest katastrofala för anknytningen för barn är hot och att 
personen som barnet har knutit an till ska försvinna.   

Författarna (Lundén, 2010; Bowlby, 1988; Broberg m.fl., 2009) beskriver att 
anknytningssystemet hos barnet görs verksamt när det känner oro och rädsla eller 
om det uppstår hot. När ett barn känner rädsla eller hot ger det ofta signaler så att 
föräldrar eller annan anhörig som barnet har anknytning till snabbt ska kunna agera, 
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skydda och trösta barnet. Barnets signaler blir oftast besvarade av de föräldrar som är 
känslomässigt tillgängliga för att kunna besvara det utifrån barnets egna 
förväntningar. Barn kan få olika budskap av föräldrar, med detta menar författarna 
att antingen finns tillgängliga hela tiden för barnet eller endast under vissa 
situationer vilket kan resultera i att barnet aldrig kan vara säkert på var de har sina 
föräldrar, detta innebär att barnet känner osäkerhet om skydd och tröst finns där när 
det behövs eller inte. För att barnet ska vara säker på att föräldern ständigt finns till 
hands blir då barnet tvunget att ha igång anknytningssystemet hela tiden. Om barnet 
har haft tillräckligt med positiva erfarenheter av att föräldrar har velat hjälpa, har 
förstått och har hört barnets signaler kan barnet då använda sina föräldrar som en 
trygg och stabil bas i livet. Det viktigaste samhället kan göra för barn som har en 
otrygg anknytning till sina omsorgsgivare är att skapa goda resurser för att underlätta 
föräldrars omvårdnadssituation när barn är små. Författarna lyfter även fram att för 
en ensamstående förälder blir den omgivande familjen, vilket innebär släktingar, 
grannar eller vänner en viktig del i deras liv, med detta menas det att barnet då får 
möjlighet till att knyta an till någon utomstående om det skulle ske att barnets 
förälder sviker. Lundén (2010) skriver att när barnet blir rädd är det naturligt att de 
gör anknytningssystemet verksamt samt att vända sig till föräldrar för att känna en 
trygghet, men även för att söka skydd.  

För att få möjlighet till att se vilket perspektiv förskolepersonalen utgår ifrån när de 
bedömer olika situationer har vi valt att även fokusera på barnperspektiv samt 
vuxenperspektiv. Qvarsell (2003) lyfter fram barnperspektiv vilket innebär att vuxna 
sätter barnet i fokus för att kunna ha möjlighet till att se till barnets bästa och agera 
utifrån det då barn inte alltid kan göra sig hörda. Hindberg (2001) beskriver att 
bedöma misstankar och oro utifrån ett barnperspektiv innebär att förstå, tolka samt 
beskriva barns inre värld. Det är utifrån barnets egen synvinkel det handlar om, vad 
barnet ser, hör, känner och upplever. Halldén (2003) beskriver vikten av att 
diskutera vilken plats barnet får i samhället samt vilka erfarenheter det kan ge 
barnet, men även att analysera sättet barn ger uttryck för, för de erfarenheterna som 
skapats. Barnperspektiv kan ses utifrån olika synvinklar beroende på barnet. Det 
finns olika faktorer som påverkar hur barn uppfattar världen runt omkring sig till 
exempel social klass, kön, ålder osv. Detta resulterar i att barnperspektiv har olika 
betydelser och på så sätt kan man ta reda på hur barnets inställning och uppfattning 
är kring omvärlden. 

Barn är ständigt beroende av sina omsorgsgivare samt andra vuxna i sin omgivning, 
på så sätt bör vuxna göra ett försök att se olika situationer utifrån barns synvinklar. 
Halldén (2003) lyfter vikten av att vuxna bör försöka sätta sig in och ha förståelse för 
barnets olika situationer och på så sätt sträva efter barnets bästa. Hindberg (2001) 
lyfter även fram vikten av att bedöma oro och misstankar utifrån barnets ögon. 
Författaren skriver vidare att detta är något som socialtjänsten inte agerar utifrån 
innan en utredning startar, utan de litar på bedömningarna av misstankar och oro 
från förskolan. Socialtjänsten har ingen egen bild av barnets situation och på så sätt 
agerar socialtjänsten utifrån ett vuxenperspektiv när de förlitar sig på förskolans 
bedömningar. Hindberg (2001) skriver vidare att det blir lättare för de som arbetar 
med barn att bedöma situationer ur ett vuxenperspektiv då det i slutändan alltid är 
en vuxen som tar beslutet om vad som är det bästa för barnet. På så sätt läggs ofta ett 
vuxenperspektiv över barnperspektivet då vuxna kan ta barns tankar och åsikter för 
givet, när de inte frågar barnen rätt ut vad de känner, hör och upplever. 
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3 Metod 

3.1 Urval 

Till vår undersökning har vi använt oss av ett strategiskt urval, vilken innebär att vi 
var medvetna om vilka personer som skulle kunna delta i fokusgruppsintervjun 
utifrån erfarenheter vi vet att de har. Vi valde att ha fokusgruppsintervjuer på två 
olika förskolor som ligger i två olika kommuner. Detta val gjorde vi för att ha 
möjlighet till att se om det finns skillnader i hur dessa två fokusgrupper tolkar lagen 
om anmälningsplikt. På ena orten deltog sex personer och på den andra orten deltog 
fem personer, totalt deltog 11 verksamma personer från förskolan i undersökningen, 
både förskollärare och barnskötare.  

3.2 Datainsamlingsmetod  

I vår undersökning har vi valt att använda oss av kvalitativ forskningsmetod, genom 
att utföra fokusgruppsintervjuer. Denna metod innebär att cirka 5-8 personer med 
liknande erfarenheter deltar i intervjun. Den person som leder intervjun kallas för 
moderator eller gruppledare och enligt Bryman (2011) är det viktigt att ledaren leder 
deltagarna utan att bli allt för styrande. Fokusgruppsintervjuer är orienterat på att få 
fram hur deltagarna resonerar och tänker kring den frågeställning som presenteras.  
Genom att ledaren inte är allt för styrande ger det möjlighet för deltagarna att 
uttrycka sina åsikter samt att deras synsätt kring frågeställningen synliggörs. Bryman 
(2011) lyfter även upp nackdelar kring denna metod till exempel att gruppen lätt kan 
tappa kontrollen och gå utanför ramen, med detta menar författaren att man inte 
längre pratar om det relevanta ämnet. Ytterligare en nackdel med denna metod är att 
alla som deltar pratar i mun på varandra, detta kan resultera i att deltagare väljer att 
inte komma till tals eller att deltagare inte låter andra komma till tals. I våra 
fokusgruppsintervjuer har vi använt oss utan vinjettfrågor vilket Bryman (2011) 
lyfter. Vinjettfrågor innebär att man presenterar ett antal situationer eller scenarion 
och frågar deltagarna hur de skulle agera i en sådan situation. Detta kan ge möjlighet 
till oss undersökare att se vad deltagarna har för normer och värderingar kring det 
relevanta ämnet.   

Bryman (2011) skriver att fokusgruppsintervjuer innehåller möjligheter för de som 
deltar att utforska varandras grunder för att vara av en viss mening, till skillnad från 
en vanlig intervju där sekvensen endast blir fråga – svar osv. Bryman (2011) skriver 
vidare att i fokusgruppsintervjuer kan en person till exempel svara på ett visst sätt, 
men när personen hör vad resterande säger får personen möjlighet till att modifiera 
eller utöka sitt svar. Personen har även möjlighet att hålla med om någonting som 
någon annan tar upp och på så sätt ger fokusgruppsintervju möjlighet till att vara ett 
bra redskap då man vill komma åt olika åsikter kring den relevanta frågeställningen. 
Detta är anledningen till att vi har valt fokusgruppsintervju som metodval. 

3.3 Genomförande 

Arbetet började med att vi skrev ett missivbrev (Bilaga 1) samt vinjettfrågorna som vi 
valde att använda oss utav (Bilaga 2), när bilagorna var färdiga tog vi kontakt med 
respektive förskola och skickade även ut bilagorna till dem. Efter några dagar fick vi 
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svar från förskolepersonalen från respektive kommun om vilka som hade möjlighet 
att delta samt vilken dag och tid fokusgruppsintervjun skulle äga rum.  

Fokusgruppsintervjun ägde rum på respektive förskola. Fokusgruppsintervjuerna 
spelades in via en mobiltelefon, intervjuerna varade mellan 35-45 min per 
fokusgrupp. Deltagarna diskuterade de olika fallen (Bilaga 2) utifrån deras kunskap 
samt erfarenheter, diskussionerna var relevanta samt att det bidrog till resultatet.  

3.4 Analysprocess 

Intervjuerna transkriberades ordagrant från ljudinspelning på mobiltelefoner till 
dator. Vi valde att utgå ifrån en innehållsanalys vilket Bryman (2011) beskriver som 
en metod där likheter och skillnader jämförs i texten samt att detta hjälper oss att 
söka bakomliggande teman för att få svar på syftet och forskningsfrågorna. Med hjälp 
av färgkoder och anteckningar i dokumentets marginal kunde likheter och skillnader 
i resultatet bli synliga och på så sätt kunde vi kategorisera resultatdelen utifrån 
frågeställningarna. Det relevanta från tidigare forskning och litteraturen valdes ut 
och jämfördes med varandra och sedan med resultatet. Vi granskade 
anknytningsteorin och de två valda perspektiven gentemot respondenternas svar för 
att synliggöra hur förskolepersonalen resonerar i praktiken.  

3.5 Tillförlitlighet och trovärdighet 

Tillförlitlighet innebär att diskussionen och redovisningen sker på ett tillförlitligt sätt. 
Detta har vi tagit hänsyn till genom att diskutera fram hur vi skulle gå tillväga med 
fokusgruppsintervjuerna för att intervjuerna skulle bli så likvärdiga som möjligt 
innan vi genomförde fokusgruppsintervjuerna. Vi har även tagit hänsyn till detta 
genom att lyssna och läsa varandras transkriberingar för att kunna försäkra oss om 
att det blev så likvärdigt som möjligt. I undersökningens resultat finns endast 
antagande från respondenterna, vi har inte bidragit med våra antaganden det vill 
säga att allt kommer ifrån deltagarna och inga ändringar har skett. Under 
fokusgruppsintervjun har vi använt oss utav respontentvalidering och med detta 
menar vi att vi har försäkrat oss om att vi har förstått och tolkat respondenternas svar 
korrekt, detta tog vi hänsyn till genom att ha en muntlig utvärdering efter intervjun 
tillsammans med deltagarna. Deltagarna har inte fått ta del av undersökningens 
resultat vilket resulterar i att tillförlitligheten då kan sänkas. Vi är medvetna om att 
den även sänks då resultatet av fokusgruppen kan variera beroende på vilka som 
deltar vilket Bryman (2011) även betonar. 

3.6 Etiska ställningstaganden  

Vetenskapsrådet (2011) har framfört fyra forskningsetiska principer för att skydda 
deltagarnas integritet vid fokusgruppsintervjun. Dessa fyra principer är: 
Informationskravet, samtyckekravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagarna ska bli informerade om undersökningen 
och deltagandet. De ska bli informerade om undersökningens syfte samt att det är 
frivilligt att delta och att när som helst under fokusgruppsintervjuns gång kan 
avbryta. Vi har tagit hänsyn till informationskravet genom att i denna undersökning 
skickat ut ett informationsbrev i god tid till de som ska delta där de informeras om 
undersökningens syfte, att det är frivilligt att delta och att fokusgruppsintervjun när 
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som helst kan avbrytas. I informationsbrevet ska det även framgå att det endast är vi 
samt vår handledare som har tillgång till materialet och deltagarnas identitet.  

Samtyckekravet innebär att deltagarna har rätt att bestämma över deras deltagande i 
undersökningen. Det är deltagarna som styr över deras egen medverkan i 
undersökningen. Detta följdes genom att deras medverkan var frivillig samt att vi 
anpassade oss efter deras förutsättningar.  

Konfidentialitetskravet finns för att skydda deltagarnas identitet. I 
informationsbrevet som skickades ut framförs det att varken verksamheten eller 
personer som deltar kommer att kunna identifieras.  

Med nyttjandekravet menas det att de insamlade uppgifter om personer får endast 
användas för forskningsändamål. Vi har tagit hänsyn till detta genom att utesluta 
obehöriga att ta del av vårt material samt att detta material endast har använts i 
denna undersökning.  
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4 Resultat 

Resultatet ifrån fokusgruppsintervjuerna är redovisat under tre rubriker 1.) 
Förskolepersonalens tolkning 2.) Från oro till anmälan, som kommer att redovisas 
utifrån de tre olika fallen (Bilaga 2) för att kunna tydliggöra när respondenterna i 
olika situationer övergår från oro till anmälan 3.) Förskolepersonalens perspektiv, 
vilket innebär att vi kommer att beskriva om personalen resonerar utifrån ett 
barnperspektiv eller vuxenperspektiv. Som vi nämnt tidigare är intervjusvaren 
besvarade från förskolepersonal som arbetar i två olika kommuner. Resultatet 
kommer att speglas av vinjettfrågorna se (Bilaga 2). I detta resultat kommer vi att 
redovisa helheten ifrån vad 11 stycken verksamma personer inom förskolan tänker 
och resonerar samt hur de förhåller sig till lagen gällande anmälningsplikt.  

4.1 Förskolepersonalens tolkning av anmälningsplikt  

Förskolepersonalen från de undersökta förskolorna känner skyldighet att följa och att 
använda lagen om anmälningsplikt utifrån de specifika riktlinjer som finns i 
respektive kommun. Riktlinjerna som respektive kommun utgår ifrån är dokument 
som beskriver hur en anmälan läggs upp samt olika tecken på omsorgssvikt som 
förskolepersonalen kan ta hjälp av när misstankar uppstår. Respondenterna anser att 
det är deras skyldighet att sträva efter att följa lagen om anmälningsplikt då det är 
förskolans rättighet att se till att barnet får det bästa möjliga. En av respondenterna 
uttrycker: ”förskolan har en skyldighet att se till att barnen växer upp under trygga 
och goda förutsättningar”. Respondenterna använder sig utav att identifiera olika 
tecken innan de bestämmer sig för att anmäla en misstanke vidare till socialtjänsten. 
Några exempel på tecken som respondenterna har använt sig utav är, ”barnet blir 
känslomässigt avvisade av föräldrarna”, ”barnet hotas av föräldrarna” och 
”oförklarliga blåmärken”. Det respondenterna menar här är att om det finns ett 
mönster som är upprepande till exempel alkohol/droger samt misshandel är det för 
personalen ett självklart fall att gå vidare med tillsammans med förskolechefens stöd 
utifrån kommunens riktlinjer. Även fast förskolepersonalen känner en skyldighet att 
följa lagen beskriver en del av personalen att på deras arbetsplats sker det nästan 
aldrig att ett misstänkt fall går vidare till socialtjänsten. En orsak till att ett misstänkt 
fall inte anmäls kan vara att en del respondenter uttrycker sig på ett okunnigt sätt 
kring vad en orosanmälan är. En respondent uttrycker ”Jag har nog aldrig mött barn 
som far illa under min tid här, kanske någon gång har jag misstänkt men aldrig 
gått vidare, det kan bli så fel när man drar igång något som inte finns”. Denna 
personal vet inte hur en anmälan ser ut eller hur man går tillväga när en anmälan ska 
göras. En annan personal uttrycker: ”vissa förskolor anmäler ofta men här anmäler 
vi nästan aldrig”. Samtliga respondenter anser att det blir en lång process när man 
anmäler samt att man som personal på förskolan själv blir involverad. 
Respondenternas svar visar att deras erfarenhet, kunskap samt bakgrund speglar hur 
de resonerar gällande lagen om anmälningsplikt.  

Vidare beskriver fler respondenter att orsaken till att de ibland bortser från 
anmälningsplikten är den negativa bilden som de har av socialtjänstens arbete kring 
orosanmälan. Förskolepersonalen som känner att de har en negativ bild av 
socialtjänsten har till exempel fått veta från föräldrar, vänner osv. att många gånger 
har socialtjänstens arbete brustit eller att ingenting överhuvudtaget har hänt. En 
respondent uttrycker ”Man hör mycket utifrån, men det jag får för känsla av 
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Socialtjänsten är att vi inte är så viktiga i sammanhanget”. Ibland har personalen 
vänt sig till socialtjänsten för att rådfråga när de själva känner att det finns ett 
självklart fall att anmäla, men socialtjänsten känner inte detsamma och bad 
personalen att avvakta. Detta resulterar i att vissa av förskolepersonalen känner att 
det blir meningslöst att följa lagen om anmälningsplikt. Detta kom vi fram till då en 
av respondenterna uttalar sig ”Ja, men om man låter bli av dessa orsaker, är det 
alltid någon annan som ser och tar det istället”. Men detta menar respondenten att 
om man låter bli att anmäla på grund av den dåliga bilden som skapas om 
Socialtjänsten så kanske någon annan verksam inom förskolan agera. 
Respondenterna tycker även att det bör vara en god samverkan med barnets 
omsorgsgivare vilket även är en av skyldigheterna gällande anmälningsplikt.  

4.2 Från oro till anmälan  

4.2.1 Fall 1 

Förskolepersonalen som deltog i undersökningen samtyckte att i detta fall fanns det 
tillräckligt självklara tecken för att gå vidare med anmälan till socialtjänsten. De olika 
tecken som ledde till att personalen ville göra en anmälan var att barnets mamma 
ständigt kom för tidigt och för sent, kläderna stämde aldrig med vädret samt att 
mamman luktade alkohol vid hämtning, men även att ett samtal med föräldern hade 
skett men detta ledde inte till någon förändring från mammans sida. Om alkohol och 
droger är inblandat anser samtliga som medverkar in intervjun att det ska ske en 
anmälan på en gång oavsett hur situationen har sett ut tidigare. Förskolepersonalen 
anser att man som förälder har stigit över gränser när alkohol och droger är 
inblandat. Några av personalen började diskutera att om föräldern inte hade luktat 
alkohol så hade situationen sett annorlunda ut och då hade inte en anmälan skett. En 
pedagog uttrycker: ”Att tiderna inte hålls och så, kan man tala med föräldrarna om. 
Då hade jag inte gjort en anmälan”. Tre respondenter av elva beskriver att under 
tiden de har arbetat inom förskolan har de aldrig gjort en anmälan till socialtjänsten, 
de har dock haft misstankar men aldrig valt att gå vidare med misstankarna. 
Misstankarna som uppstod hos förskolepersonalen som inte hade gjort någon 
anmälan löste sig med att endast samtala med föräldrarna om oron de bar på, dock 
var inte alkohol eller droger inblandat i dessa fall.  

Förskolepersonalen tar även upp att de skapar en god kontakt med föräldrarna som 
ger dem möjlighet till att upptäcka olika tecken till omsorgssvikt till exempel 
oförklarliga blåmärken som vi tidigare nämnde. Samtliga av den intervjuade 
personalen anser att det är viktigt att skapa en helhetsbild genom att våga samtala 
om oron man bär på öppet i arbetslaget man arbetar i. För att föräldrarna ska förstå 
att förskolan är ett komplement till hemmet anser samtliga av personalen att det är 
viktigt att lyfta fram att de finns där och att de vill dem väl. Förskolepersonalen 
beskriver att föräldrarna kan reagera negativt när en anmälan görs och då bör man 
som pedagog försöka visa att man vill väl och att föräldrarna inte ska se förskolan 
som ett hot utan som en plats där de kan känna stöd samt att personalen alltid vill att 
barnet ska ha det så bra som möjligt.  

4.2.2 Fall 2 

Förskolepersonalen från de undersökta förskolorna var eniga om att detta fall var 
svårast att bedöma av de tre olika fall som intervjun bestod av. Tre av 11 respondenter 
ansåg att detta fall var svårt att bedöma då det inte var barnet som var utsatt. En 
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personal hade varit med om en liknande situation vilket ledde till att hen i detta fall 
ville ha råd från socialtjänsten innan hen gick vidare med en anmälan. Även fast 
förskolepersonalen ansåg att detta fall var svårbedömt så var det barnets signaler i 
fokus och samtliga respondenter var eniga om att det skulle ske en anmälan. Hälften 
av deltagarna lägger stor vikt på barnets ord och signalerna barnet ger när omsorg 
sviktar. Resterande respondenter beskriver att innan de tar barnets ord på allvar vill 
de få en helhetsbild av situationen och därmed uttrycker en pedagog: ”Det kan ju 
barn bara säga”. Vidare beskriver förskolepersonalen att de hade varit med om 
liknande fall men att ingen anmälan hade gjorts. Här anser samtliga respondenter att 
det är viktigt att vara en ärlig och tydlig pedagog och att våga samtala med 
föräldrarna när ett barn uttrycker att det till exempel pågår våld i hemmet. En 
pedagog uttryckte: ” Nej, för säger du det här till din dagisfröken igen då jävlar, det 
är ju ingenting som vi får reda på”. På så sätt bör man ha uppsikt över barn, när de 
uttrycker att det pågår våld i hemmet. Detta bör man göra för att föräldrarna inte ska 
kunna påverka barnet ifall en anmälan ska göras beskriver förskolepersonalen.  

Samtliga respondenter anser att det är viktigt att när ett barn säger något 
oförutsägbart bör man som pedagog studera barnets situation genom att se barnets 
beteende på förskolan, hur föräldrarna agerar till exempel vid lämning och hämtning 
men även hur barnet agerar gentemot anknytningen till föräldern. Hälften av 
förskolepersonalen tar ständigt stöd av förskolechefen när ett samtal om misstankar 
kring omsorgssvikt ska ske med föräldrar, medan resterande respondenter endast tar 
stöd av chefen när det är ett obehagligt samtal som väntar. Samtliga av personalen 
anser att det blir svårt att ta tag i detta fall då till och med barnet känner oro och 
obehag för sin egen pappa, att man istället börjar ta kontakt med mamman för att få 
en förklaring till varför barnet säger som det gör. I detta fall var samtliga av 
personalen till slut eniga om att en anmälan skulle ske efter att ha diskuterat.  

4.2.3 Fall 3 

Samtliga respondenter var eniga om att ingen orosanmälan borde ske i detta fall, och 
därmed valde de att hitta andra lösningar istället för att vända sig till socialtjänsten. 
Här blir det även viktigt för samtliga deltagare att skapa en helhetsbild av situationen 
för att få möjlighet att kunna föreställa sig hur familjens situation ser ut. En 
respondent uttrycker sig ”Detta fall är känsligt, man förstår varför föräldrarna inte 
vågar säga vad som egentligen sker, men till slut tappar man skenet och erkänner 
att man har dålig ekonomi”. I en av diskussionerna tar en pedagog upp att i denna 
situation behöver man ytterligare bakgrundsinformation som till exempel, varför 
storebror ständigt hämtar Alfons samt varför båda föräldrarna arbetar så som de gör 
och om arbetstiderna verkligen stämmer. Dessa tankar fick denna pedagog då dem 
har erfarenheter om att föräldrar inte är ärliga med sina arbetstider.  

Under en av diskussionerna samtalade förskolepersonalen om att de först och främst 
skulle hjälpa familjen att ta reda på vilka rättigheter de har för att kunna lösa det 
ekonomiska problemet. Under diskussionen försöker personalen att sätta sig in i 
familjens situation, inte bara se till barnet, och på så sätt ser dem att det inte bara är 
föräldrarna som lider utav det ekonomiska problemet utan även barnet. Samtliga av 
personalen anser att i sådana situationer när det brister i ekonomin anser dem att det 
är viktigt att vägleda föräldrarna istället för att göra en orosanmälan till 
socialtjänsten. Några lösningar som samtliga av förskolepersonalen kom fram till för 
att kunna hjälpa familjen var att vända sig till barnavårdscentralen (BVC) samt att 
söka ekonomiskt stöd till exempel socialbidrag. Respondenterna anser att trygghet 
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skapas för föräldrarna när de blir vägledda av förskolan för att kunna lösa sina 
ekonomiska problem, vilket leder till att förskolepersonalen känner att möjligheten 
till att samtala kring misstankar och oro om barnet, blir lättare att våga ta upp med 
föräldrarna. Respondenterna är noga med att poängtera att man inte ska anmäla i 
onödan när misstankar uppstår kring barnets välmående utan att man först och 
främst samtalar med barnets omsorgsgivare. Eftersom att samtliga av den 
intervjuade personalen strävar efter att ha en god samverkan mellan förskolan och 
hemmet så tvekar man inte på att ta upp misstankar eller oro som kan uppstå med 
föräldrarna. Med detta menar samtliga respondenter att en god samverkan resulterar 
i att man som pedagog inte backar eller bortser från misstankar som skapas i arbetet 
på förskolan.  

Förskolepersonalen som deltog i undersökningen var även eniga om att när de möter 
familjer som har ekonomiska problem så försöker förskolan alltid att stödja familjen. 
Alla har erfarenhet om att förskolan stödjer familjer genom att ge bort eller låna ut 
kläder, skänka bort blöjor men även ge barnet extra mat när det brister i familjens 
ekonomi.  

4.3 Förskolepersonalens perspektiv  

Utifrån fokusgruppsintervjuerna framförs det att förskolepersonalen använder sig 
utav ett barnperspektiv när de bedömer olika situationer där ett barns omsorg 
sviktar. Samtidigt som personalen handlar utifrån ett barnperspektiv så tänker de i 
ett vuxenperspektiv. Genom att förskolepersonalen till exempel har skapat sig en 
negativ bild om socialtjänsten arbete utifrån andra vuxnas negativa påståenden av 
hur socialtjänsten hanterar en anmälan. Detta resulterar i att en anmälan kanske inte 
blir av på grund av att personalen lyssnar på andra vuxna istället för att se till vad 
barnet känner, upplever och ser när personalen får misstankar om att omsorg sviktar. 
Det framgick även i fokusgruppsintervjuerna att förskolepersonalen i vissa 
situationer där det finns ett klart och tydligt mönster på att barn blir utsatta 
resonerar utifrån ett barnperspektiv när de ska gå vidare med en anmälan. När ett 
tydligt mönster inte finns och situationen blir svår att bedöma om ett barn far illa ser 
personalen situationen utifrån ett vuxenperspektiv. Då personalen inte ser ett tydligt 
mönster väljer de att försöka se helheten kring situationen genom att samtala med 
föräldrar, detta agerande blir då ur ett vuxenperspektiv.  

4.4 Sammanfattning av resultat 

I resultatet av fokusgruppsintervjuerna framkom det att det inte spelar någon roll i 
vilken ort, kommun eller på vilken förskola man arbetar på. De flesta respondenterna 
tolkar lagen på ett liknande sätt. Det som även framkommer är att förskolepersonalen 
på förskolorna alltid har ett stabilt kontaktnät inom verksamheten vilket leder till att 
förskolepersonalen alltid tar ett gemensamt beslut med stöd av chefen om en 
anmälan ska göras eller inte. Även om de olika kommunerna har riktlinjer kring 
orosanmälan och dokument som beskriver lagen om anmälningsplikt så tolkar 
samtliga respondenter lagen om anmälningsplikt beroende på hur situationen ser ut. 
Även fast det finns riktlinjer och dokument så har fortfarande en del förskolepersonal 
bristande kunskap kring orosanmälan, då tre av 11 respondenter inte hade kännedom 
om riktlinjerna som finns i respektive kommun.  
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I den fokusgruppen där fem respondenter deltog hade två av deltagarna bristande 
kunskap kring hur en anmälningsprocess ser ut. De beskriver i intervjun att de vet att 
förskolan har riktlinjer och styrande dokument kring anmälningsplikt. Resterande 
deltagare från fokusgruppen anser att eftersom det är förskolechefen som tar det 
slutgiltiga beslutet om en anmälan ska ske eller inte så känner inte 
förskolepersonalen att de behöver ha så mycket kunskap kring orosanmälan, 
eftersom förskolechefen ger dem all stöd de behöver för att kunna hantera olika 
situationer där de ser att omsorg sviktar. Till skillnad från den andra fokusgruppen 
där sex respondenter deltog framgick det att kunskapen gällande anmälningsplikt 
och orosanmälan var stabil då de inte har samma stöd från förskolechefen och på så 
sätt är de mer självgående och bär ett större ansvar.  

Utifrån fokusgruppsintervjuerna framkommer det att samtliga respondenter till en 
början alltid utgår ifrån ett barnperspektiv när de bedömer olika situationer. I vissa 
fall tänker respondenterna ur ett vuxenperspektiv då de förlitar sig på den negativa 
bilden som andra vuxna har av socialtjänstens arbete och på så sätt väljer de ibland 
att inte vända sig till socialtjänsten. När självklara tecken och tydliga mönster visar 
att omsorgen sviktar, utgår respondenterna från ett barnperspektiv. När det inte 
finns självklara och tydliga mönster visar resultatet att respondenterna resonerar 
utifrån ett vuxenperspektiv då de skapar en helhetsbild genom att samtala med 
föräldrar eller andra vuxna i verksamheten.  

Båda fokusgrupperna avrundade diskussionerna med att samtala om hur de skulle 
kunna få mer kunskap kring socialtjänsten arbete. Några respondenter gav förslag på 
hur kunskapen kring socialtjänstens arbete skulle kunna förbättras. Förslagen som 
respondenterna gav var till exempel att socialtjänsten skulle kunna komma ut till 
förskolorna för att informera om deras arbete kring orosanmälan samt vad förskolan 
har för roll i detta. Respondenterna uttrycker att utbildning inom anmälningsplikt 
och orosanmälan är minst lika viktig som andra utbildningar de får i sitt arbete då 
samtliga respondenter anser att de inte får tillräckligt med information och kunskap 
kring detta.  
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5 Analys   

Här nedan kommer vi att redogöra för en analys genom en sammanställning av 
resultat, den teoretiska utgångspunkten samt tidigare forskning.  

Samtliga respondenter i vår undersökning känner skyldighet till att följa och använda 
sig utav lagen om anmälningsplikt. Orsaken till att de känner skyldighet är att de 
alltid bär med sig kommunens riktlinjer samt att i en av kommunerna arbetar de 
aktivt med riktlinjerna gällande anmälningsplikten. Det understryks i 
socialtjänstlagen att förskolan har en skyldighet att anmäla om de misstänker att ett 
barn far illa i 1 § 14 kap. Detta kan vi även koppla till Skolverket (2010) som betonar 
förskolans ansvar över barns välbefinnande, trygghet och utveckling samt att 
förskolan bör tillgodose barnens olika behov och respektera dem. Skolverket (2010) 
belyser även att förskolan ska sträva efter att barnet utvecklar sin egen identitet och 
känner sig trygga i den för att barnet ska kunna uttrycka sina egna tankar och åsikter. 
Även fast samtliga respondenter känner att de har en skyldighet att följa lagen 
uttryckte en del av deltagarna att på deras arbetsplats sker det mycket sällan 
anmälningar som går vidare till socialtjänsten.  

En orsak till detta är att personalen på den förskolan känner att det finns brist på 
kunskap. Vi kopplar förskolepersonalens tankar kring brist på kunskap till vad 
Vourinen m.fl. (2014) skriver. Författarna belyser att kompetensen har betydelse för 
hur en individ hanterar ett visst uppdrag eftersom att kompetensen ses som ett 
verktyg för att kunna slutföra olika uppdrag som uppstår i arbetet. Författarna 
(Walsh m.fl., 2008; Lundén, 2010; Schols m.fl., 2013) lyfter även upp vikten av 
kunskap om omsorgssvikt och vilka konsekvenser det blir för barnet och på så sätt 
blir förskolepersonalen mer villiga att anmäla när ett barn far illa. Även fast 
respondenterna visar bristande kunskap gällande anmälningsplikt försöker 
personalen till stor del att alltid skapa en helhetsbild kring misstankarna samt att 
förhålla sig och se till barnets bästa. Detta kopplar vi till Hindberg (2001) som 
beskriver att de verksamma inom förskolan bör bedöma omsorgsförmågan hos 
föräldrar med förutsättningar från barnets behov.  

Respondenterna beskriver även flera orsaker till att de ibland bortser från 
anmälningsplikten, vilka är den negativa bilden av socialtjänstens arbete samt 
personalens egna negativa erfarenheter av socialtjänstens arbete kring orosanmälan. 
Den negativa bilden förskolepersonalen har skapat grundar sig på andra vuxnas 
erfarenheter om att många gånger har socialtjänstens arbete brustit eller att 
ingenting överhuvudtaget har hänt. Olsson (2011) skriver att hur personalen 
tillämpar och tolkar lagen har mer betydelse än vad själva lagtexten säger. De 
negativa erfarenheterna grundar sig på att respondenterna ett flertal gånger har vänt 
sig till socialtjänsten för att rådfråga när det uppstår självklara fall att anmäla. 
Socialtjänstens personal känner kanske inte alltid likadant i olika situationer och kan 
då be förskolepersonalen att avvakta med att göra en anmälan.  

Olsson (2011) lyfter att förskolan bör vända sig till socialtjänsten för att få råd om de 
känner osäkerhet om olika misstänkta fall, han beskriver även att det inte är förskolas 
uppgift att utreda om barnet egentligen är utsatt, utan det är socialtjänstens uppdrag. 
Även Hindberg (2001) beskriver att det är socialtjänsten som har huvudansvaret över 
att gå vidare med utredningar när de känner att barnet inte befinner sig under goda 
och trygga förhållanden.  
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Vi har funnit att när förskolepersonalen ska bedöma om ett barn far illa utgår de ifrån 
olika mönster när de ska identifiera självklara fall. Det är när till exempel alkohol, 
droger eller fysisk misshandel som personalen anser att en anmälan borde göras 
omgående. När misstankar om andra typer av omsorgssvikt uppstår till exempel 
psykisk misshandel, anser inte respondenterna att det är lika självklart att se att 
barnet är i fara. Detta kan vi koppla till Hindberg (2006) som beskriver att för de som 
arbetar med barn är det svårt att se hur verkligheten faktiskt ser ut. När de som 
arbetar med barn har svårt att se verkligheten, kan misstankar om ett barn som far 
illa försvinna. Samtliga respondenter resonerar på olika sätt när det är barnet som 
signalerar att omsorgen sviktar i hemmet, då hälften av personalen lägger stor vikt på 
att sätta barnets ord i fokus. Resterande av respondenterna vill skapa sig en 
helhetsbild utifrån barnets signaler innan de agerar. 

Som vi nämnt tidigare så använder förskolepersonalen de riktlinjer och dokument 
som kommunen har gällande orosanmälan och anmälningsplikt. Även fast de ibland 
bortser från dessa riktlinjer i bedömning av olika fall så har kommunerna gjort sin 
plikt att ta fram dessa riktlinjer. Lundén (2010) lyfter vikten av att förskolor har 
tydliga regler och struktur för hur man ska gå tillväga när man misstänker att ett barn 
far illa.  

Schols m.fl. (2013) & Fahrman (1993) skriver att det barn berättar kan bygga på en 
livlig fantasi som personalen är medvetna om att barn har, och på så sätt kan det som 
barn säger, inte tas på allvar från förskolepersonalens sida när det kan vara en 
orosanmälan de gäller. Vidare skriver författarna att det är viktigt att man som 
pedagog tar barnets ord på allvar ifall det skulle ligga en sanning i det barnet berättar, 
det kan till exempel vara en övergreppsberättelse. Även fast det är viktigt att ta 
barnets ord på allvar som författarna beskriver lyfter även Olsson (2011) vikten av att 
personalen stannar upp och tänker igenom oron som finns samt misstankarna som 
uppstår kring barns välmående innan de agerar.  

Utifrån respondenternas svar finner vi att det finns goda relationer mellan kollegorna 
i respektive arbetslag, som möjliggör att förskolepersonalen vågar samtala, uttrycka 
och framföra sina tankar och åsikter kring oron som de bär på. Detta kan vi koppla 
till Lundén (2010) som anser att diskussionerna som uppstår i arbetslaget kan vara 
positivt men även negativt. Det positiva är att man vågar diskutera oroväckande 
tankar öppet kollegor emellan. Det negativa som Lundén (2010) tar upp är att om 
inte alla verksamma inom förskolan känner samma oro kan det resultera i att 
misstankarna försvinner och ingen anmälan sker. Tre respondenter beskrev att det är 
viktigt att man känner samma oro för att kunna gå vidare med misstankarna man bär 
på. Även fast det finns en god samverkan mellan förskolepersonalen i arbetslagen så 
kan de även vända sig till respektive förskolechef för att kunna få råd och stöd när 
osäkerhet uppstår i olika situationer. 

Skolverket (2010) beskriver att ansvaret för verksamheten och personalen ligger hos 
förskolechefen. Det är chefens uppdrag att se till att personalen bibehåller ett 
professionellt arbetssätt för att personalen ska kunna tillgodose barnets behov. Att 
förskolechefen är tillgänglig när det uppstår osäkerhet kring orosanmälan framhäver 
respondenterna som positivt vilket även Olsson (2011) lyfter. Författaren menar att 
det bör vara förskolechefen som ansvarar för alla anmälningar som förskolan gör då 
förskolechefen inte har samma relation till barnet och föräldrar som personalen har. 
Fem av respondenterna känner att de har återkoppling och stöd från förskolechefen 
kring orosanmälan, de känner även samma stöd från chefen när ett föräldrasamtal 
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ska ske. Sex av respondenterna känner tvärtom, då förskolechefen endast finns där 
som ett stöd när en anmälan ska ske. Dessa sex verksamma inom förskolan får inte 
samma stöd från chefen när de diskuterar oron som har uppstått.  

I resultatet framkom det att samtliga respondenter strävar efter en god samverkan 
mellan förskolan och hemmet. Respondenterna beskriver att de skapar en god 
samverkan med föräldrar för att kunna ha möjligheten till att upptäcka när omsorg 
sviktar. Respondenterna framhäver även att det är viktigt att lyfta fram att de finns 
där och vill väl när personalen samtalar med föräldrar om sin oro över barnet. 
Respondenterna beskriver att detta möjliggör för föräldrar att förstå att förskolan är 
ett komplement till hemmet som även Vourinen m.fl. (2014) framhäver. Författarna 
menar att samverkan ska leda till att förskolan ska finnas som stöd för föräldrar i 
deras ansvar så att barnet växer och utvecklas under goda hemförhållanden. I 
läroplanen för förskolan står det att förskolan bör ha en god samverkan med hemmet. 
Det är förskollärarens uppdrag att skapa en relation till föräldrar där respekt och 
förtroende står i centrum. För att samverkan mellan förskola och hem ska kunna 
fungera är det viktigt att ha en ständig dialog kring barnets utveckling och lärande 
(Skolverket, 2010).  

Det framkom att förskolepersonalen involverar barnets vårdnadshavare när de 
känner osäkerhet kring misstankar som uppkommer om barnet. När personalen vill 
skapa sig en helhetsbild kring oron som finns, anser förskolepersonalen att det är 
viktigt att man bör diskutera med föräldrarna för att inte ta för givet att omsorgen 
hos barnet sviktar. Detta kan vi koppla till Bowlby (1988) som uttrycker att man inte 
ska se föräldrar som ”syndabockar” utan istället visa medkänsla för dem. 
Respondenterna beskriver att de inte vill lägga någon skuld på vårdnadshavarna när 
det till exempel sker en anmälan. Respondenterna strävar alltid efter att bemöta 
föräldrar så att de känner att man vill dem väl samtidigt som man kritiserar och 
bedömer föräldrars omsorgsförmåga. Med detta menar respondenterna att när 
föräldrar till exempel har problem med alkohol, att med en anmälan kan föräldrarna 
inse och förbättra sitt problem och samtidigt ta ansvar för sitt barn på ett korrekt sätt. 
Detta tar Bowlby (1988) upp, han belyser att det kan finnas föräldrar som själva har 
blivit utsatta som barn och på så sätt är det viktigt att hjälpa dem för att försöka 
förebygga negativa mönster, så att barnet inte utvecklar samma mönster i framtiden. 
Vi kan utifrån respondenternas resonemang att när de vill skapa en helhetsbild utgår 
de ifrån barnet behov. Socialtjänsten använder ett verktyg som speglar sig i hur 
personalen bedömer olika misstänka situationer. Verktyget som används av 
socialtjänsten tydliggörs med hjälp av en triangel med olika synvinklar för att kunna 
skapa en helhetsbild av fallet. Triangeln är indelad i tre olika kategorier vilka är 
barnets utveckling, föräldrarnas förmåga och familj och miljö. Dessa tre kategorier 
ser vi att förskolepersonalen undersöker innan de bestämmer att en anmälan ska 
göras vilket ger ett resultat att i vissa situationer sätts barnet behov i centrum se (Bild 
s.5). 

Vi har funnit att respondenterna inte bara involverar föräldrarna när de känner 
osäkerhet i sin bedömning av olika situationer, men även när förskolepersonalen 
tillsammans med föräldrarna vill hitta andra lösningar än att göra en orosanmälan. 
Respondenterna menar med detta att de väljer att i vissa situationer vägleda föräldrar 
att själva söka hjälp till exempel när familjer har ekonomiska problem se fall tre 
(Bilaga 2). Vourinen m.fl. (2014) & Schols m.fl. (2013) beskriver att en god 
samverkan med föräldrar kan stärka föräldrars tillit och förtroende för personalen, 
men även verksamheten som helhet. Vidare lyfter författarna att bra relation med 
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barnets närstående skapas en strategi för att kunna identifiera omsorgssvikt samt att 
även skapa motivation hos föräldrarna att våga söka hjälp.  

Vi har funnit att respondenterna resonerar utifrån ett barnperspektiv när de bedömer 
olika situationer. Respondenterna försöker att alltid sätta barnet i fokus men 
samtidigt som de handlar utifrån ett barnperspektiv, tänker respondenterna delvis ur 
ett vuxenperspektiv. Förskolepersonalen framhäver detta genom att de ibland går 
utanför ramarna av ett barnperspektiv då de oftast förlitar sig på andra vuxnas tankar 
och åsikter kring misstänka situationer, då uppstår det istället ett vuxenperspektiv. 
Hindberg (2001) beskriver hur lätt det är för de som arbetar med barn att bedöma 
situationer ur ett vuxenperspektiv, då det i slutändan alltid är en vuxen som tar 
beslutet över vad som är det bästa för barnet. Vidare skriver författaren att på så sätt 
läggs ofta ett vuxenperspektiv över barnperspektivet, då vuxna kan ta barnets tankar 
och åsikter förgivet när de inte frågar barnet rätt ut vad det känner, hör och upplever. 
Halldén (2003) beskriver att eftersom barn ständigt är beroende av sina 
omsorgsgivare samt andra vuxna i sin omgivning, bör vuxna göra ett försök i att se 
olika situationer ur barns synvinklar. Hindberg (2001) anser att detta är viktigt för att 
kunna bedöma misstankar och oro utifrån barnets egna ögon.  

Vi har uppfattat att respondenterna använder ett barnperspektiv då de sätter barnet i 
fokus när de bedömer, men även när de förlitar sig på barnets signaler av vad barnet 
ser och upplever vid misstänkta situationer. Qvarsell (2003) beskriver att när vuxna 
sätter barnet i fokus för att ha möjlighet till att se deras bästa och agera utifrån det, 
då barn ibland inte kan göra sig hörda utgår vuxna ifrån ett barnperspektiv. Detta 
lyfter även Hindberg (2001) upp att man bör bedöma misstankar och oro utifrån ett 
barnperspektiv för att förstå, tolka och beskriva barns inre värld. Halldén (2003) 
lyfter även upp att när man utgår ifrån ett barnperspektiv är det viktigt att diskutera 
vilken plats barnet får i samhället samt vilka erfarenheter det kan ge barnet, men att 
även analysera sättet barn ger uttryck för, för de erfarenheterna som har skapats. 

Som vi har nämnt tidigare så uppkommer det i respondenternas resonemang att de i 
vissa situationer vill se hur anknytning mellan barn och föräldrar är för att kunna 
skapa en helhetsbild. Detta kan vi koppla till Bowlby (1988) som belyser att oavsett 
behandlingen ett barn får så knyter barnet ändå an till omsorggivaren. Detta kan 
resultera i att barnets anknytning kan bli positivt eller negativt beroende på 
omsorgen. Vidare skriver författaren att det värsta som kan hända för ett barn är att 
personen som barnet har knutit an till ska försvinna. Detta resulterar i att 
förskolepersonalen inte alltid kan förlita sig på hur barnet förhåller sig till 
föräldrarna. Med detta menar respondenterna att det är självklart för barnet att alltid 
stå vid föräldrars sida oavsett hur behandlingen är ifrån föräldrarna. På så sätt 
beskriver respondenterna att de i självklara situationer agerar utifrån barnets behov 
då föräldrarna kan påverka barnet när det brister i omsorgen. 

Vi har funnit att respondenterna visar vikten av att barnet ska känna trygghet när de 
befinner sig på förskolan samt att personalen belyser vikten av trygghet när 
omsorgen sviktar. Med detta menar respondenterna att förskolan är en del av barnets 
trygghet vilket resulterar i att sviker tryggheten i hemmet, så finns det ytterligare en 
plats att söka skydd på och få känna sig trygg. Detta kan vi koppla till Lundén (2010) 
som beskriver att när barnet känner att anknytningssystemet brister med 
omsorgsgivarna är det viktigt att barnet har möjlighet att knyta an till en 
utomstående om det skulle ske att barnets föräldrar sviker. Vi kan även koppla detta 
till författarna (Lundén, 2010; Bowlby, 1988; Broberg m.fl., 2009) som skriver att det 
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viktigaste samhället kan göra för att hjälpa barnets omsorgsgivare är att skapa goda 
resurser som underlättar föräldrars omvårdnadssituation när barn är små. Genom att 
samhället skapar resurser för familjer möjliggörs det för föräldrarna att kunna skapa 
ett tryggt anknytningssystem för barnet i den framtida utvecklingen.  
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6 Diskussion  

I detta kapitel redogör vi för en metoddiskussion där vi kommer att kritiskt diskutera 
vårt val av metod följt av resultatdiskussion, slutsats och avslutningsvis förslag till 
vidare forskning.   

6.1 Metoddiskussion 

I vår undersökning kring hur förskolepersonalen förhåller sig till anmälningsplikten i 
praktiken har vi använt oss av fokusgruppsintervjuer. Detta metodval känner vi var 
det bästa valet med tanke på tidsaspekten och det skrivutrymme som det 
självständiga arbetet tillåter. Vi känner även att en kvalitativ metod var lämplig, med 
tanke på den begränsade tiden som gav möjlighet att komma så nära våra 
frågeställningar och syfte som möjligt, då vårt syfte var att öka kunskap om hur 
förskolepersonalen resonerar kring anmälningsplikten i praktiken. Vi var medvetna 
om metodens olika fördelar samt nackdelar som vi skulle stöta på under 
undersökningens gång. En nackdel som uppstod i början av undersökningen var att 
en av oss hade svårigheter att få en tid för att kunna utföra fokusgruppsintervjun, då 
förskolepersonalen inte hittade en tid för att gå iväg alla samtidigt. Vi hade dock inte 
svårigheter att hitta personer som ville delta i vår undersökning. Då vi valde att utföra 
fokusgruppsintervjuerna där vi tidigare har utfört en pilotstudie med ett liknande 
ämne så var valet självklart. Vi är medvetna om att metodvalet kan resultera i att de 
som deltar kan påverkas av varandra genom att tystas ner eller inte komma till tals 
överhuvudtaget. Detta är dock ingenting som vi stötte på under fokusgruppintervjun. 
Hur vi kan se att detta inte hände oss är för att vi genomförde en muntlig utvärdering 
i slutet av fokusgruppsintervjun där respondenterna fick beskriva hur de tyckte att 
intervjuerna gick samt där de även fick uttrycka om de kom till tals eller inte.  

Under diskussionerna som pågick i respektive fokusgrupp hade vi studenter en 
mindre aktiv roll samt att vi inte uttryckte egna värderingar medvetet under tiden 
diskussionerna pågick. Vi är medvetna om att vinjettfrågorna har påverkat vårt 
resultat i undersökningen. Under varje vinjettfråga hade vi en slutlig fråga och det 
löd: ”Hur skulle du som pedagog agera i en sådan situation”? Vilket vi tror kan ha 
påverkat förskolepersonalens val av olika resonemang samt vad man lägger vikten på. 
Vi anser att respondenterna la mer vikt på att hur de agerar i specifika situationer och 
när de agerar istället för att beskriva mer utförligt hur de tolkar lagen om 
anmälningsplikt. Vi anser att vi inte kan dra en slutsats av hur förskolepersonal 
överlag förhåller sig till anmälningsplikten. Vi anser att resultatsvaren varierar 
beroende på vilka det är som deltar i en fokusgruppsintervju. Med detta menar vi att 
alla människor tolkar saker och ting olika, detta kan betyda att man tolkar olika 
beroende vilka som är med och diskuterar i olika sammanhang.  

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med denna studie är att öka kunskapen om hur förskolepersonal på två olika 
förskolor i två olika kommuner resonerar kring anmälningsplikt när de misstänker 
att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. 

Våra frågeställningar var; Hur förhåller sig förskolepersonalen till lagen gällande 
anmälningsplikten? Vad kännetecknar situationer då oro övergår till anmälan, med 
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utgångspunkt i de exemplifierade fallen? Samt, resonerar förskolepersonalen utifrån 
ett barnperspektiv eller ett vuxenperspektiv i bedömning av olika situationer? 

Det framkommer att förskolepersonalen anser att de känner skyldighet att förhålla 
sig till anmälningsplikten eftersom att de har styrdokument att utgå ifrån. Detta 
framkom då personalen poängterar förskolans skyldighet samt deras ansvar att se till 
att barnet växer upp under goda och trygga miljöer som läroplanen för förskolan ger 
uttryck för. Förskolepersonalen belyser att även om de känner skyldighet att följa 
lagen så sker det ändå mycket sällan anmälningar vidare till socialtjänsten, hur 
kommer det sig? Vi tolkar detta att om kommunerna samt socialtjänsten skapar 
riktlinjer och dokument som förskolan bör ta stöd av när en anmälan ska gå till 
handling, är det i praktiken som varje enskild individ tolkar och agerar personligt 
samt att man påverkas av varandras tankar. Vi har uppfattat att varje individs 
erfarenheter och kunskap om detta ämne skapar en grund till tolkningen av 
anmälningsplikten. Precis som Vourinen m.fl. (2014) säger att kompetensen ses som 
ett viktigt verktyg för att kunna slutföra olika uppdrag i arbetet. Författarna (Walsh 
m.fl. 2008; Lundén 2010; Schols m.fl. 2013) som även belyser att kunskap kring 
omsorgssvikt och dess konsekvenser resulterar i att förskolepersonalen blir mer 
villiga att anmäla. Vi håller med författarna att kunskap är en viktig aspekt för att 
kunna utför olika uppdrag i vårt arbete som förskollärare likaså gjorde 
respondenterna. Då respondenterna själva känner att de behöver ökad kunskap kring 
detta ämne.  

Vi har uppfattat att personalen utgår ifrån olika mönster när de ska identifiera 
omsorgssvikt. Detta kom vi fram till då förskolepersonalen bedömer vissa situationer 
som självklara och andra som svårbedömda. Med detta menar vi att det 
respondenterna la stor vikt på var fysisk misshandel och när föräldrar missbrukar 
alkohol och droger. Då förskolepersonalen tyckte att detta var självklara fall medan 
till exempel psykisk misshandel inte är lika självklart, eftersom att detta inte syns lika 
tydligt på utsidan. Utifrån detta resonemang kan vi se att personalen använder sig 
utav ett barnperspektiv när misstankarna är givna. När förskolepersonalen anser att 
det inte är ett givet fall så resonerar de utifrån ett vuxenperspektiv då de väljer att 
diskutera sina tankar och åsikter med andra vuxna till exempel i arbetslaget. Här 
beskriver Hindberg (2006) att det inte är lätt att se hur verkligheten faktiskt ser ut 
och att på så sätt kan misstankar om att ett barn far illa försvinna. Vi är medvetna om 
att det är svårt att tolka samt se vissa typer av omsorgssvikt till exempel psykisk 
misshandel. Vi är även medvetna om hur viktigt det är att se till alla typer av 
omsorgssvikt, då konsekvenserna påverkar barnets fortsatta utveckling, oavsett vart 
bristerna i omsorgen ligger. Vi kan se utifrån förskolepersonalens resonemang att det 
är svårt att se vissa typer av omsorgssvikt, vissa typer har självklara tecken till 
exempel fysisk misshandel då det kan synas på utsidan. Det är dock svårare att se en 
psykisk misshandel eftersom att den sorts misshandel påverkar människans inre. På 
så sätt kan vi förstå förskolepersonalens resonemang gällande bedömningen i svåra 
situationer.  

Utifrån respondenternas svar kan vi se hur olika personalen resonerar när det är 
barnet som signalerar att omsorg sviktar i hemmet. En del av förskolepersonalen 
strävar efter att lägga vikt vid att sätta barnets ord i fokus medan andra verksamma 
inom förskolan hellre vill ha en helhetsbild utifrån barnets signaler innan de agerar. 
Schols m.fl. (2013) & Fahrman (1993) skriver att barns berättelse kan bygga på livliga 
fantasier vilket kan leda till att personalen inte tar barnets ord på allvar. Författarna 
belyser dock att det är viktigt från förskolepersonalens sida att ta tillvara på det 
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barnet säger ifall det skulle ligga en sanning i det, speciellt om det är en 
övergreppsberättelse. För att barnet ska känna att vi finns där för dem är det viktigt 
samt vår plikt att ta vara på det barnet säger och inte bortse från barnet ord, för en 
dag kan det vara försent.  

Respondenterna framhäver att i vissa situationer när de känner osäkerhet involverar 
de föräldrarna för att skapa en helhetsbild kring det misstänkta fallet. När de skapar 
en helhetsbild studerar även förskolepersonalen hur förhållandet mellan barnet och 
föräldrar ser ut. Vilket Bowlby, (1988) belyser, han menar att oavsett behandlingen 
ett barn får så knyter barnet ändå an till omsorgsgivaren. Författaren skriver att det 
värsta som kan hända ett barn är att personen som barnet har knutit an att ska 
försvinna. Det framhävs i respondenternas svar att de resonerar medvetet genom att 
sätta barnet i fokus. Med detta menar vi att personalen vet att barnet alltid tar 
föräldrarnas parti och därmed kan föräldrarna påverka barnet när en situation ska 
bedömas. Vi anser att det är viktigt att tänka på att föräldrarna kan påverka barnet på 
ett negativt sätt, och på så sätt kan man aldrig vara säker på att anknytningen barnet 
har till föräldern speglar omsorgen barnet får.  

Utifrån respondenternas resonemang har vi uppfattat att de alltid försöker sätta 
barnet i fokus och handla utifrån ett barnperspektiv, men samtidigt så tänker de 
delvis ur ett vuxenperspektiv. Detta kan vi tolka genom att vi anser att det generellt 
ser ut så i praktiken. Vuxenperspektivet blir allt mer synligt eftersom att 
respondenterna framhäver att i praktiken är det alltid med vuxna man diskuterar 
oron om misstankar. Vi ser detta genom att socialtjänsten agerar på ett eller annat 
sätt utifrån ett vuxenperspektiv. Med detta menar vi att de som arbetar på 
socialtjänsten förlitar sig på det som förskolepersonalen uttrycker och ser i praktiken, 
istället för att själva skapa sig en egen bild av barnet precis som Hindberg (2001) 
framhäver. Författaren beskriver även att det oftast läggs ett vuxenperspektiv över 
barnperspektivet då vuxna kan ta barns tankar och åsikter förgivna när de inte frågar 
barnet rätt ut vad de känner, hör och upplever. Resultatet får oss att se att det kan 
vara svårt att agera utifrån ett barnperspektiv, men vi anser vikten av att alltid utgå 
ifrån ett barnperspektiv med barnet i fokus. Hindberg (2001) belyser även detta 
genom att beskriva att man bör bedöma misstankar och oro utifrån ett 
barnperspektiv för att förstå, tolka och beskriva barns inre värld.  

6.3 Slutsats 

Resultatet visar att oavsett vilken ort förskolan befinner sig på brister kunskapen 
kring anmälningsplikten. Detta resulterar i att förskolepersonalen visar en osäkerhet 
i arbetet med att identifiera omsorgssvikt. Svårigheterna personalen visar är att de 
ibland är osäkra när de ska bedöma att ett barn far illa eller om det finns andra 
orsaker till oron. Förskolepersonalen framhäver även att de alltid vill sätta barnet i 
fokus men att det samtidigt är viktigt att föra en dialog i arbetslaget när misstankar 
uppstår. En slutsats som vi kan dra utifrån resultatet är att förskolepersonalen 
påverkas utav erfarenheter samt den negativa bilden de har av socialtjänsten i arbete 
med barn som far illa. En viktig slutsats vi kan dra utifrån resultatet är att vi finner 
skillnader i hur mycket stöd som ges från förskolechefen till personalen i arbetet 
gällande anmälningsplikt. Förskolepersonalen i vår undersökning framhäver att 
arbetet med barn som far illa inte är ett enkelt arbete samt att de har svårt att säga 
hur man som pedagog ska agera och bemöta barn som far illa. Dock bör man 
påminna sig själv om vikten av arbetet med att identifiera barn som far illa.  
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6.4 Relevans för förskolläraryrket  

Vi anser att denna undersökning hjälper alla som är verksamma inom förskolan att 
öka kunskapen om detta ämne. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har vi 
själva stött på olika situationer där vi ansåg att omsorgen sviktade, vi visste inte hur 
vi skulle reagera samt agera i en sådan situation. På så sätt har vi erfarit att kunskap 
kring detta ämne behövs för att kunna slutföra detta viktiga uppdrag i vår framtida 
roll som förskollärare. Detta är en orsak till varför vi valde att studera om 
anmälningsplikten i förskolan, då vi under utbildningens gång inte har fått någon 
kunskap kring ämnet. 

6.5 Förslag till vidare forskning  

Under undersökningens gång har det kommit upp ett antal frågor och funderingar 
kring ämnet. Vi anser att det känns intressant att forska vidare kring detta ämne. 
Eftersom att under vår pilotstudie hade vi ett mål om att intervjua personal på 
socialtjänsten, vilket aldrig blev av. I vårt självständiga arbete har vi funderat mycket 
kring vilken bild socialtjänsten har på förskolan kring anmälningsplikt och 
orosanmälan. Så vårt förslag till vidare forskning inom detta ämne är att undersöka 
och fördjupa oss i hur socialtjänsten tolkar förskolans roll och agerande i 
anmälningsprocessen.  
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Bilaga 1 

Informationsbrev 

 

Informationsbrev och förfrågan om medverkan i en fokusgruppsintervju, med titeln; 
Förskolepersonalens tolkning av lagen för orosanmälan och anmälningsplikt. 

 

Hej! 

Vi är två studenter som går 7:e terminen på förskollärarprogrammet vid Mälardalens 
högskola. Vi har gjort en förstudie om hur förskolan samverkar med socialtjänsten 
kring orosanmälan och anmälningsplikt. Just nu skriver vi ett examensarbete som 
kommer att handla om hur förskolans personal tolkar lagen om orosanmälan och 
anmälningsplikt. Syftet med denna studie är att vi vill öka kunskapen om hur 
personalen på förskolan tolkar lagen angående anmälningsplikt och orosanmälan 
genom att göra en fokusgruppsintervju och detta kommer att ske i två olika 
kommuner. Fokusgruppsintervju innebär att ungefär fem personer sitter och 
diskuterar de fall som vi bifogar. Vi har valt att göra en fokusgruppsintervju för att få 
en helhetssyn på hur personalen i två olika kommuner tolkar dessa fall. 

Vi kommer att ta hänsyn till Vetenskapsrådet forskningsetiska principer vilket 
betyder att det är frivilligt att delta och när som helst kunna avbryta sin medverkan.  
Vi kommer inte att lämna ut några namn, varken på personer eller på arbetsplats. Det 
betyder att er identitet kommer att vara konfidentiell i denna studie. Materialet vi får 
fram i fokusgruppsintervjun kommer endast användas till denna uppsats, och är 
endast tillgängligt för oss och vår handledare. När studien är färdig tror vi/hoppas att 
det kan vara värdefullt att ta del av denna undersökning. 

Om ni har några frågor eller funderingar så kan ni kontakta oss. 

Hoppas att ni vill vara en del av vår studie. 

 

Med vänliga hälsningar 

Frida Edberg 

Francisca Ruiz 

Margareta Sandström 

 

feg12002@student.mdh.se 

frz12001@student.mdh.se 

margareta.sandstrom@mdh.se 
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Bilaga 2 

Fall 1  

På förskolan Grönsångare går Alexander, 4 år gammal. Det är en förskola för barn 1-5 
år och Alexander har gått där sedan han var 2 år gammal. Alexander bor med sin 
ensamstående mamma Angelica. Sedan Alexander började på förskolan har mamma 
slarvat med tiderna för lämning och hämtning, mamman lämnar oftast ca en timme 
innan och Alexander blir oftast hämtad sist av alla barn vid förskolans stängning kl. 
18 fast han egentligen bara har tid till 15.00. Angelica ser alltid till att Alexander har 
rena och hela kläder på dig men klädvalet kanske inte alltid passa ihop med vädret. 
Han kan tillexempel komma i vinterskor mitt i sommaren och tunna kläder på 
vintern. Personalen på förskolan har samtalat med Angelica om att klädvalet 
påverkar Alexanders vistelse negativt på förskolan, de har även diskuterat om 
Alexanders tider. Under en tid efter samtalet förbättrades situationen men 
försämrades lika fort. Angelica har även vid lämning och hämtning luktat alkohol och 
sett påverkad ut.  
Hur skulle du som förskolepersonal reagera i en sådan situation?  

Fall 2  

På förskolan Pomperipossa går Ines, 4 år. Det är en förskola för barn 1-6 år och Ines 
har gått där sedan hon var 2,5 år gammal. Ines bor tillsammans med båda sina 
föräldrar Per & Alice. Ines är en blyg flicka som är ganska tyst av sig. Ines blir ofta 
lämnad och hämtad av sin mamma, mamman är också ganska tyst av sig och hon 
ställer sällan frågor kring barnets vistelse på förskolan. När pappan hämtar ska det gå 
så fort som möjligt han pratar nästan aldrig med personalen och förskolans personal 
har lagt märke till barnets reaktion när pappan hämtar, vilket personalen samtalat 
om. Ines blir nervös och tillbakadragen när han kommer och hon vill helst vara redo 
innan hämtningen, så inte pappa ska bli stressad och arg. Under en vanlig dag på 
förskolan har personalen sagostund, där Ines deltar. Just den dagen ska hon bli 
hämtad av sin pappa, hon frågar ständigt efter tiden, för att kunna förbereda sig inför 
hämtning. Under sagostunden läser en pedagog en bok om likabehandling. Där på en 
sida beskrivs det att det inte är okej att slå varandra. Just då uttrycker Ines sig “men 
pappa gör så mot mamma hemma, han slår mamma”  
Hur skulle du som förskolepersonal reagera i en sådan situation?  

Fall 3 

På förskolan Myran går Alfons, 1 år gammal och nyligen inskolad. Han bor 
tillsammans med sin mamma, pappa och storebror. Föräldrarna arbetar ofta 
kväll/natt och det betyder att det är storebror som hämtar Alfons på förskolan nästan 
varje eftermiddag. När Alfons kommer morgonen därpå så har han alltid samma 
blöja på sig som han gick hem i. Förskolepersonalen påpekar detta till föräldrarna, 
och föräldrarna nekar detta till en början, det blir ingen förbättring. Personalen 
lägger märke till att Alfons får eksem där blöjan har suttit och tar återigen upp detta 
med föräldrarna och visar föräldrarna vart barnet har fått eksem. Föräldrarna 
erkänner då att blöjbyten inte kan bli av så ofta då de har haft dålig ekonomi. 
Föräldrarna skäms men erkänner detta.  
Hur skulle du som förskolepersonal reagera i en sådan situation? 
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