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Sammanfattning 
 
I föreliggande kvalitativa studie var syftet att undersöka hur förskolepersonal upplever och 

resonerar i anmälningsprocesser samt vilka aspekter de anser vara främjande respektive 

hindrande för arbetet i dessa. Studiens empiriska material har samlats in genom 

fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. Det övergripande resultatet visar att 

förskolepersonal upplever anmälningsprocesser som komplexa då de måste förhålla sig till 

omständigheter på såväl en mikro- som en mezzo- och makronivå. Omständigheterna utgörs 

bland annat av individuella roller och rollkonflikter, gruppdiskussioner och hänsynstagande 

till kollegor samt rådande samhällsnormer. Det är också den upplevda komplexiteten i 

anmälningsprocesserna som gör att förskolepersonal resonerar huruvida en anmälan ska göras 

eller inte. Detta resultat stämmer väl överens med tidigare forskning gjord på området men är 

något som inte överensstämmer med lagstiftarens intentioner. Resultatet visar vidare på att 

förskolepersonal anser det som främjande med stöd och rådgivning från kollegor och andra 

professioner för att få hjälp med arbetet i anmälningsprocesserna.  
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Abstract 
 
The aim of this qualitative essay is to study how pre-school staff experience and reason in 

mandatory reporting processes and which aspects they consider important for their work in 

these processes. The empirical data was collected from focus group interviews and individual 

interviews. The overall result indicates that pre-school staff experience mandatory reporting 

processes as complex since they have to relate to circumstances at both micro, mezzo and 

macro levels. Among some other aspects these circumstances constitutes individual roles and 

role conflicts, group discussions and existing social norms. It’s also the experienced 

complexity that make pre-school staff reason about whether to report or not. This result 

corresponds with previous research but unfortunately badly corresponds with the intentions 

of the legislator. Further on, the result show that pre-school staff finds it meaningful to get 

support and counseling from colleagues and other professions to gain help when working in 

mandatory reporting processes.  
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1. Inledning 
 
Barns makt i samhället är begränsad och de är beroende av att vuxna, vilka oftast utgörs av 

deras vårdnadshavare, kan ge dem den trygghet och omsorg som de behöver. De flesta 

vårdnadshavare har den förmågan men det finns också de som av olika anledningar inte klarar 

av att tillgodose sina barns behov av trygghet och omsorg. Det är i dessa situationer som 

samhället ska träda in för att barn ska garanteras sina rättigheter (Andersson & Sallnäs, 2012).  

 

För att samhället ska kunna träda in och hjälpa de utsatta barnen krävs att deras situation 

aktualiseras hos socialtjänsten. Forskning har visat att ju tidigare ett barn aktualiseras och 

stödinsatser kan sättas in desto större är möjligheterna att förändra barnets framtida liv till det 

bättre (Naughton, Maguire, Mann, Lumb, Tempest, Gracias & Kemp, 2013). Aktualiseringen 

kan antingen ske genom att vårdnadshavarna själva ansöker om hjälp hos socialtjänsten eller 

genom den anmälningsplikt som föreligger de som kommer i kontakt med barn i sin 

yrkesprofession (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007). Enligt 14 kap. 1§ 

socialtjänstlagen (2001:453) är dessa personer tvungna att anmäla till kommunens 

socialnämnd om de misstänker att ett barn far illa.  

 

Trots att det finns en lagstadgad anmälningsskyldighet och forskning som säger att tidiga 

interventioner är viktiga är det många misstänkta fall som inte anmäls, särskilt vad gäller 

yngre barn. Ofta tar det också lång tid från det att misstanke uppstår till att en faktisk anmälan 

görs. Att misstänkta fall inte anmäls har visat sig bero på många olika saker, bland annat att 

anmälningspliktiga har lågt förtroende för socialtjänstens arbete och en rädsla för att 

obehagliga situationer ska uppstå efter en anmälan (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007; 

Sundell, m.fl., 2007).  

 

Vidare finns det forskning som visar på problem med att för många anmälningar görs. 

Ainsworth (2002) menar att om socialtjänsten får in många ogrundade anmälningar används 

den sociala barnavårdens resurser till att administrera anmälningar istället för att användas till 

familjer som bevisats vara i behov av hjälp och stöd. På grund av detta ställer sig Ainsworth 

frågande till om anmälningsplikten verkligen tjänar sitt syfte och har ett värde för barn som 

far illa. Andra negativa konsekvenser av överrapportering har visat sig vara att familjer som 

anmälts och av socialtjänsten utretts men inte visat sig vara i behov av hjälp blivit hårt 

påfrestade (Sundell, m.fl., 2007).  



 

 8 

Även Melton (2005) ställer sig frågande till anmälningspliktens värde då han menar att 

dagens lagstiftning inte är anpassad efter den sociala verkligheten. Även Cocozza (2007) 

kommer i sin avhandling fram till att lagen beskriver en idealiserad värld vilken inte stämmer 

överens med verkligheten. Mathews och Bross (2008) hävdar dock att anmälningsplikten 

fortfarande är av stort värde för barn som far illa. Så länge det inte finns någon annan bevisad 

metod för att säkerställa upptäckten av barn som far illa menar de att ett borttagande av 

anmälningsplikten skulle leda till att många fler utsatta barn blir oupptäckta.  

 

I Sverige är det svårt att bedöma anmälningspliktens värde då det saknas ett nationellt register 

över vilka som anmäler, vad som anmäls och vad som händer efter att en anmälan gjorts 

(Cocozza, m.fl., 2007). Det kan dock konstateras att den vagt formulerade svenska 

lagstiftningen gällande anmälningsplikten skapar osäkerhet hos professionella och därmed 

medför risker för barn som far illa (Cocozza, 2007). 

 

Utifrån det som redogjorts för ovan kan förstås att anmälningsplikten är ett komplext 

fenomen. Forskare har därför framhävt vikten av framtagandet av vetenskapliga studier om 

det komplexa förhållandet som råder i den sociala verkligheten som de som omfattas av 

anmälningsskyldigheten befinner sig i (Cocozza, 2007). Dessutom behövs forskning som 

konkret visar på vilket värde anmälningsplikten faktiskt har för barn som riskerar att fara illa 

(ibid.; Cocozza, m.fl., 2007; Talsama, Bengtsson Boström, Östberg, 2015; Wiklund, 2006;). 

På senare tid har därför ett allt mer omfattande forskningsarbete initierats gällande 

komplexiteten i anmälningssituationer och möjligheter att sätta in tidiga insatser för att kunna 

säkerställa att barnet får det skydd som det är i behov av (Svensson, Andershed & Jansson, 

2015).  

 

Vid genomförande av litteratursökning inför föreliggande uppsats har många studier gällande 

anmälningsplikten gått att finna. Det har dock varit svårt att hitta forskning som specifikt rör 

hur personal på förskolor upplever anmälningsprocesser. Denna svårighet upplever även 

Backlund, Wiklund och Östberg (2012) vars studies syfte ligger nära det 

undersökningsområde som föreliggande uppsats inriktar sig på. Rapporten har dock en viss 

begränsning i form av ett tunt empiriskt material vilket gör att det fortsatt finns en 

kunskapslucka inom undersökningsområdet. 
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Vikten av att barn som riskerar att fara illa upptäcks tidigt medför att personal på förskolor 

blir viktiga komponenter i dessa barns liv. Genom att studera och analysera hur personal på 

förskolor upplever anmälningsprocesser samt ta reda på vad de behöver för att kunna göra ett 

bra arbete i dessa situationer kan kunskap utvinnas om hur anmälningsplikten på bästa sätt 

kan användas som skydd för barn som riskerar att fara illa.  

 

1.1 Syfte och frågeställningar 
Syftet med föreliggande uppsats är att studera hur förskolepersonal upplever och resonerar i 

anmälningsprocesser. Med anmälningsprocesser menas de processer som pågår från det att en 

misstanke uppstår om att ett barn far illa tills dess att eventuell insats från socialtjänsten 

påbörjas. Utifrån ovanstående syfte har följande frågeställning formulerats:  

 

• Vilka aspekter upplevs av förskolepersonal som främjande respektive hindrande 

för arbetet i anmälningsprocesser? 

 

1.2 Avgränsningar 
 
Föreliggande studie har avgränsats till att studera förskolepersonal med minst två års 

arbetslivserfarenhet. En sådan avgränsning har gjorts för att säkra att informanterna har 

tillräckligt med erfarenhet för att kunna besvara forskningsfrågan. Från början var tanken 

också att avgränsa studien till enbart utbildade förskollärare för att säkerställa att 

informanterna erhållit likvärdig kunskap om fenomenet anmälningsplikt. Vid rekrytering av 

informanter kunde dock konstateras att det skulle bli svårt att finna utbildade förskollärare 

inom den tidsram som fanns till förfogande för uppsatsen. Valet gjordes därför att bredda 

urvalet till att även omfatta barnskötare då alla som arbetar i förskola har anmälningsplikt och 

således bör ha en viss kunskap om ämnet och tagit någon form av ställning till det.  

 

Vidare har gjorts en geografisk avgränsning till att undersöka förskolepersonal i en bestämd 

kommun. Avgränsningen gjordes då informanter från olika kommuner skulle kunna ha olika 

kommunala strategier för att hantera anmälningsprocesser vilket skulle kunna tänkas påverka 

resultatet. Avgränsning har också gjorts till att enbart undersöka kommunala förskolor.  
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1.3 Disposition 
Föreliggande uppsats består av fem kapitel. Det första kapitlet utgörs av uppsatsens inledning, 

syfte och frågeställningar samt avgränsningar och disposition. I det andra kapitlet redogörs 

för relevant bakgrundsinformation till studien i form av centrala begrepp, lagstiftningar, 

tidigare forskning och val av teoretisk tolkningsram. Det tredje kapitlet presenterar och 

diskuterar studiens metodval, materialinsamling, analysförfarande, kvalitetskriterier samt 

etiska riktlinjer. I det fjärde kapitlet redogörs för studiens resultat och analys och uppsatsen 

avslutas med ett femte kapitel där en diskussion förs kring de resultat som kommit fram. Det 

femte kapitlet lyfter även författarnas egna reflektioner kring resultatet samt förslag på 

framtida forskning.  
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2. Bakgrund  
I kapitlet som följer presenteras bakgrundsfakta vilken är viktig för vidare förståelse av 

föreliggande uppsats. Nedan redogörs för studiens centrala begrepp, relevanta lagparagrafer, 

tidigare forskning samt den teoretiska tolkningsram som anses vara av relevans för analysen 

av föreliggande undersökning.  

 

2.1 Centrala begrepp 

2.1.1 Barn 

Vad gäller begreppet barn i föreliggande uppsats kommer det att syfta på det som vanligtvis 

karaktäriserar förskolebarn, nämligen barn i åldrarna 1-6 år (Andersson, 2012).  

2.1.2 Barn som far illa 

Barn som far illa är inte ett tydligt definierat begrepp då det innefattar många olika aspekter 

och former av utsatthet. Sundell m.fl. (2007) definierar begreppet barn som far illa som barn 

som av sig själva eller av betydelsefulla personer i sin omgivning, vanligtvis föräldrarna, 

utsätts för någon form av misshandel vilken kan vara av både fysisk, psykisk och emotionell 

karaktär. Vidare menar även Socialstyrelsen (2014a) att begreppet barn som far illa innefattar 

flera olika aspekter som till exempel vanvård, omsorgssvikt, sexuella övergrepp, trafficking, 

barnpornografi, kränkningar och bevittnande av våld. Det som är gemensamt för dessa 

aspekter är att de leder till att barnets rätt till hälsa och utveckling hämmas (ibid.) I 

föreliggande studie är det denna breda definition av begreppet barn som far illa som kommer 

att vara utgångspunkt. 

2.1.3 Anmälningsskyldighet 

Anmälningsskyldigheten, eller anmälningsplikten, har funnits i svensk lag sedan mitten av 

1920-talet och utgör ett av de viktigaste samhällsskydden för barn som riskerar att fara illa. 

Att vara anmälningsskyldig eller att inneha anmälningsplikt innebär en skyldighet att till 

socialtjänsten rapportera misstänka fall av barn som far illa (Olsson, 2011). 

 

I 14 kap. 1§ socialtjänstlagen, vilken citeras nedan, regleras vilka som är skyldiga att genast 

göra en anmälan till socialnämnden om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far 

illa. Till denna grupp av anmälningsskyldiga hör personal i förskolan; 
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Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, kriminalvården, polismyndigheten och 
säkerhetspolisen, 

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter 
som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller 
på socialtjänstens område. 

Mycket tydligare än såhär specificeras inte anmälningsplikten i socialtjänstlagen. I 

Socialstyrelsens dokument Anmäla oro för barn. Stöd för anmälningsskyldiga och andra 

anmälare (2014b) finns dock närmare beskrivet och förklarat vilka lagstiftarens intentioner 

är. I dokumentet framgår att misstankar alltid ska anmälas oavsett dess karaktär och en 

anmälan ska genast lämnas då en misstanke uppstår, vilket innebär att anmälningsskyldiga 

inte ska överväga huruvida en anmälan ska göras eller inte.  

 

Socialstyrelsen (2014b) skriver dock att det kan vara svårt för anmälare att veta om en 

misstanke är av substans. Socialtjänsten ska därför bistå med konsultation till anmälare för att 

de lättare ska kunna avgöra om en misstanke ska anmälas eller inte. En konsultation kan dock 

aldrig ersätta en anmälan utan den som misstänker att ett barn far illa har fortfarande ansvar 

för att besluta om hur misstanken ska hanteras. 

 

Efter att en anmälan gjorts kan de som arbetar under anmälningsplikt få återkoppling kring 

huruvida en utredning inletts eller om det redan finns en pågående utredning på barnet, vilket 

regleras i 14 kap. 1b§ socialtjänstlagen. Återkopplingen är dock begränsad till att gälla just 

dessa uppgifter och anmälaren kan inte i detalj få reda på vad som händer i den familj 

anmälan gäller om familjen inte samtycker till det. Begränsningen beror på de 

sekretessbestämmelser som gäller för socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

2.2 Lagstiftningar  
Anmälningsskyldigheten är ett viktigt samhällsskydd för barn som riskerar att växa upp i 

otrygga förhållanden (Olsson, 2011). De verksamheter som lyder under anmälningsplikt, till 
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vilka bland annat förskola och socialtjänst hör, har olika regelverk som styr deras uppdrag 

och ansvarsområden. Förskolan arbetar bland annat utifrån skollag (2010:800) samt en 

särskild läroplan och socialtjänstens verksamhet regleras bland annat av socialtjänstlagen. 

Nedan redogörs för några av lagparagraferna som anses relevanta i föreliggande uppsats. 

2.2.1 Lagparagrafer om samverkan  

Att verksamheter med olika uppdrag som rör barn samverkar för att skydda de som riskerar 

att växa upp under otrygga förhållanden är en viktig del för att samhället ska kunna stödja och 

hjälpa barn på bästa möjliga sätt. Därför har det i såväl socialtjänstlagen som skollagen 

utformats lagparagrafer som reglerar samverkan. Enligt 5 kap. 1a§ socialtjänstlagen har 

socialtjänsten det övergripande ansvaret för att samverkan kommer till stånd. Vidare har 

förskolor och andra verksamheter som regleras i skollagen en skyldighet att enligt 29 kap. 

13§ delta i samverkan då socialtjänsten begär det (Olsson, 2011).  

2.2.2 Lagparagrafer om barnets bästa 

År 1990 ratificerade Sverige FN:s barnkonvention. I barnkonventionen framhävs att barnets 

bästa ska vara avgörande i beslut som rör dem och att de ska få möjlighet att uttrycka sina 

åsikter och tankar. Trots att konventionen inte utmynnat i en enskild lagstiftning har den 

implementerats i flera befintliga svenska lagar (Mattsson, 2006). Dessa lagar är bland annat 

socialtjänstlagen och skollagen. I dessa framhävs att allt arbete som rör barn ska utgå från 

principen om barnets bästa vilket innebär att beslut som rör barn alltid ska beakta vad som är 

bäst för dem (Hollander, 2006).  

 

Enligt Mattsson (2006) är begreppet barnets bästa ett svårdefinierat begrepp eftersom att det 

är kontextbundet. Inget barn eller situation är den andra lik vilket innebär att det utifrån 

situationens särskilda drag alltid måste göras en enskild bedömning av vad som är barnets 

bästa. Begreppet får därför först sin betydelse i en given kontext vilken måste tas hänsyn till 

när en bedömning av barnets bästa ska göras.   
 

2.3 Tidigare forskning 
I texten som följer nedan presenteras tidigare forskning gjord på det undersökningsområde 

som föreliggande uppsats behandlar. Avsnittet är uppdelat i tre olika teman vilka är Faktorer 

som påverkar en anmälan, Överväganden i beslutsfattandeprocesser samt Samarbete och 

stöd mellan verksamheter.  
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Då rapporten När man misstänker att barn far illa (Backlund, m.fl., 2012) utgår från ett 

begränsat urval måste denna tolkas med försiktighet. Det har dock valts att redogöras för 

rapporten då dess syfte ligger nära föreliggande uppsats undersökningsområde. Författarna till 

rapporten hävdar också att studien kan anses som giltig utifrån den teoretiska tolkningsram 

som resultaten framkommit genom, något de kallar för analytisk generalisering.  

2.3.1 Faktorer som påverkar en anmälan 

Såväl svenska som internationella studier visar på att få barn som misstänks fara illa faktiskt 

anmäls av anmälningspliktiga (Cocozza, m.fl., 2007; Gilbert, Kemp, Thoburn, Sidebotham, 

Radford, Glaser & McMillan, 2008; Sundell, m.fl., 2007). Flera studier har undersökt vad 

detta beror på och kommit fram till olika faktorer som kan ligga till grund för huruvida en 

anmälan görs.  

 

Sundell m.fl. (2007) menar att faktorer som påverkar om en misstanke anmäls bland annat 

utgörs av hur väl insatt personal är i lagstiftningen, vilken utbildning och hur lång erfarenhet 

de har samt karaktären på problemet, det vill säga hur allvarliga och konkreta misstankarna 

är. Olsson (2011) pekar vidare på att hur relationen mellan förskolepersonal och socialtjänst 

ser ut kan inverka på huruvida en anmälan görs. Bland annat har anledningar till att 

misstankar inte anmäls visat sig vara förskolepersonals negativa erfarenheter av tidigare 

anmälningsprocesser samt att socialtjänsten sällan återkopplar till förskolan efter att en 

anmälan gjorts. Det finns också studier som visar att förskolepersonal ofta upplever att 

socialtjänsten är svåra att komma i kontakt med vilket försvårar anmälningsprocesserna. 

Ytterligare en aspekt som dessa författare nämner som viktig för om en anmälan görs är om 

förskolepersonal tror att en anmälan kommer att gynna barnet (Olsson, 2011; Sundell, m.fl., 

2007).   

 

Vidare visar Lundén (2010) att hur personal i barnomsorgen tolkar begreppet barn som far 

illa har en betydelse för hur de tolkar anmälningsskyldigheten och därmed också för vilka 

typer av missförhållanden som anmäls. En faktor som alltså är betydande för om en misstanke 

anmäls är vilken innebörd personalen lägger i begreppet barn som far illa. Lundéns resultat 

visar att personal i barnomsorgen lika ofta tolkar begreppet som förknippat med faktorer som 

rör omsorgsgivaren, exempelvis missbruk, som faktorer förknippade med det utsatta barnet, 

exempelvis hälsa och utveckling. Lundén belyser därför vikten av att personalen inte endast 

tittar på synliga tecken hos barn eftersom att olika form av vanvård ofta börjar mycket 
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tidigare än vad som kan upptäckas med ögat. Hon menar att det skulle vara bra om det för 

anmälningspliktig personal utformas en checklista för att de lättare ska kunna identifiera barn 

som far illa.  

2.3.2 Överväganden i beslutsfattandeprocesser  

Olsson (2011) menar att förskolepersonal ofta gör egna överväganden om en misstanke ska 

anmälas eller inte trots att lagstiftarens mening är att anmälningspliktiga ska överlåta sådana 

till utredande socialtjänst. Även Backlund m.fl. (2012) visar att lagstiftarens intentioner inte 

stämmer överens med hur förskolepersonal tänker i beslutsfattandeprocesser. De menar att 

detta beror på att förskolan präglas av något de benämner som ett resonerade förhållningssätt 

vilket innebär att personal ser till det enskilda fallet och resonerar sig fram till om en anmälan 

ska göras eller inte. Motsatsen till det resonerande förhållningssättet är det formella 

förhållningssättet vilket innebär att personalen gör en anmälan till socialtjänsten så fort 

misstanke uppstår, något som bättre motsvarar lagstiftarens föreskrifter. Olsson (2011) menar 

vidare att varför förskolepersonal ofta resonerar kring huruvida en anmälan ska göras beror på 

att de tar ställning till om anmälan gynnar eller missgynnar barnet eller om de anser sig bättre 

kunna hjälpa barnet på egen hand.  

 

Lundén (2010) menar vidare att överväganden i beslutsfattandeprocesser ofta görs genom 

diskussioner med kollegor och att diskussionerna kan vara både främjande och hämmande för 

de barn som misstanken rör. Lundén menar att de kan vara främjande i det avseendet att 

personalen tillsammans diskuterar sig fram till ett beslut att göra en anmälan men likväl bli 

hämmande i de situationer där den misstanke som uppstått hos en personal förmildras och 

”pratas bort” genom diskussionen, vilket kan resultera i att en anmälan uteblir. I värsta fall 

kan detta betyda att en legitim misstanke fördröjs eller inte anmäls alls.  

2.3.3 Samarbete och stöd mellan verksamheter 

Backlund m.fl. (2012) menar att personal ofta vänder sig till andra professioner för att få råd 

och stöd i anmälningsprocesser. Dessa professioner kan utgöras av både socialsekreterare, 

kuratorer och psykologer. Vidare belyser Lundén (2010) också vikten av stöd efter att 

personalen gjort en anmälan. Avsaknad av stöd i form av feedback har visat sig vara ett skäl 

till att förskolepersonal i framtida anmälningssituationer väljer att inte anmäla. Hur, när och 

vilken feedback som ges till förskolepersonal efter en anmälan kan alltså påverka senare 

anmälningsförfaranden. Lundéns resultat stärks även av Backlund m.fl. (2012) då även dessa 

påvisar att återkoppling från socialtjänsten är en viktig komponent för att personal på 
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förskolan ska fortsätta att anmäla. Detta på grund av att bristande feedback och oklarheter i 

vad som händer härnäst skapar känslor hos personalen i form av att anmälningar inte tjänar 

något syfte. 

 

Att socialtjänst och förskola stödjer och samarbetar med varandra kan anses som mycket 

viktigt för att säkerställa att barn inte far illa.  I tidigare forskning framkommer det dock att 

det inte är samarbetet i sig som är viktigt utan samarbetets karaktär, där tilliten till 

socialtjänsten är en viktig del. Det betonas dock i denna forskning att ett sådant resultat och 

perspektiv på samverkan utelämnar socialtjänstens synvinkel vilket gör det svårt att säga 

något om hur samverkan bör utformas (Backlund, m.fl., 2012). 

 

2.4 Teoretisk tolkningsram 
Då tidigare forskning antyder att anmälningspliktiga förhåller sig till flera faktorer, personer 

och kontexter i sitt anmälningsarbete har som teoretisk tolkningsram för föreliggande uppsats 

en kombination av olika perspektiv och begrepp valts. Tolkningsramen utgörs av begrepp och 

perspektiv hämtade från ett socialpsykologiskt perspektiv, ett professionsteoretiskt perspektiv 

samt ett systemteoretiskt synsätt. Kombinationen av dessa perspektiv har valts då de kan 

anses komplettera varandra och därmed tillsammans utgöra en teoretisk referensram för 

analysen av de resultat som framkommit i föreliggande studie. Till exempel används ofta 

systemteoretiska begrepp för att analysera organisationer vilka vidare utgörs av professioner 

som i sin tur befinner sig i grupper och innehar olika roller (Repstad, 2005). Genom att 

kombinera dessa synsätt möjliggörs också en förståelse för resultaten utifrån såväl ett makro- 

som ett mezzo- och mikroperspektiv. Att på detta sätt kombinera teorier kallas för 

teoritriangulering vilket innebär att forskaren använder sig av olika teorier och perspektiv för 

att analysera sitt empiriska material (Lietz & Zayas, 2014). 

2.4.1 Systemteori 

Systemteori är ett vanligt sätt att analysera bland annat organisationer och grupper och är en 

teori som ger redskap att bättre förstå vad som händer inom dessa. Systemteori förklarar 

organisationer och grupper som dynamiska system. Dessa består av en mängd delar som står i 

ett ömsesidigt påverkansförhållande till varandra. Ett sådant förhållande innebär att om en 

förändring sker i en del av systemet kommer den att påverka de andra delarna samt systemet 

som helhet – precis som förändringar i helheten på samma sätt påverkar systemets många 

delar. Vidare använder sig systemteorin av en uppsättning begrepp för att förklara dynamiken 
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inom systemet. Ett av dessa begrepp är feedback vilket presenteras nedan då det anses vara 

relevant för analysen av föreliggande studie (Andresen, 2002; Lundsbye, Sandell, Währborg, 

Fälth & Holmberg, 2010; Repstad, 2005).  

2.4.1.1 Feedback 

Begreppet feedback är alltså ett centralt begrepp inom systemteori och kan tillämpas och 

användas i flera olika sammanhang. Utifrån ett organisationsperspektiv menar Repstad (2005) 

att i en väl fungerande organisation förser de olika delarna av organisationen varandra 

löpande med feedback så att utveckling kan ske kontinuerligt. Feedback innebär således ur ett 

sådant perspektiv en form av dialog innehållande informationsutbyte mellan delarna i 

systemet. Repstad framhäver också vikten av att förstå organisationer som sociala system då 

det inom dessa finns en mänsklig faktor inblandad. Detta gör att organisationer inte kan ses 

som automatiskt fungerande utan som beroende och påverkade av mänskliga handlingar. 

Feedback måste i dessa sociala system därför också förstås utifrån enskilt handlande 

individer. 

2.4.2 Professionsteori 

Organisationsforskare pekar på att det pågår en professionalisering av en mängd 

yrkeskategorier (Klasson, 2010). Vad som definieras som en profession råder det delade 

meningar om. En definition av begreppet är:  

när en formell utbildning av viss längd förvärvas av personer som ska träda in i bestämda 

yrken, och dessa yrken enligt utbredda sociala normer (t.ex. lagstiftning) inte kan utövas av 

andra än dem som har denna utbildning (Repstad, 2005, s. 183).  

Vidare finns det yrken som klassas som semiprofessioner. Dessa yrken kan till skillnad från 

professioner sägas ha en lägre grad av professionalisering i form av en kortare utbildning och 

mindre självständighet i sin yrkesroll. Semiprofessioner brukar också sägas bygga på mer 

praktisk än teoretisk kunskap. Även här råder det dock delade meningar om vilka yrken som 

bör klassas som semiprofessioner (Agevall & Jonnergård, 2010; Repstad, 2005).  

 

Något som framhävs som positivt med utvecklandet av professioner är att det medfört ett 

kvalitativt bättre arbete då professioner har en mer riktad kompetens inom ett specifikt 

område. Detta har vidare lett till att människor förknippar en viss kompetens med en viss 

yrkesgrupp och därmed snabbare kan identifiera vem de ska vända sig till när de behöver 

hjälp. Professionalisering kan också sägas underlätta kontakten för den hjälpsökande då 
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denna inte behöver känna personen i fråga för att be om hjälp eftersom professionen talar om 

vad den yrkesverksamma har för kompetens (Repstad, 2005). 

 

Något som tas upp som negativt med professionalisering är att olika yrkesgrupper utvecklar 

egna synsätt och perspektiv. Dessa olika synsätt kan medföra svårigheter vid samarbete 

mellan olika professioner då en gemensam syn på problem kan vara svår att uppnå. Dessa 

svårigheter kan vidare generera negativa tankar och fientliga inställningar till andra 

professioner (Repstad, 2005). 

2.4.3 Socialpsykologi 

Ett socialpsykologiskt perspektiv söker förklara fenomen genom de förhållanden som råder 

mellan individer och samhällen. Ett sådant perspektiv menar att samhället och dess individer 

står i ett ömsesidigt påverkansförhållande till varandra. Detta innebär att samhället skapas och 

formas av dess individer vilkas liv i sin tur påverkas av samhällets struktur och ramar. En 

grundtanke inom socialpsykologi är därmed att människor alltid påverkas av omgivande 

sociala förhållanden (Lindblom, 2011). Nedan presenteras utvalda begrepp ur detta perspektiv 

som anses lämpliga för analysen av föreliggande studie.  

2.4.3.1 Sociala normer & socialt tryck  

Ett begrepp som kan sägas vara centralt inom socialpsykologi är sociala normer. Normer är 

en form av regler vilka uppstår då omgivningens förväntningar på ett fenomen stadgats och 

blivit allmängiltiga. Socialpsykologiska perspektiv betonar hur människor ofta agerar i 

enlighet med dessa normer och ett begrepp som används för att förklara detta är socialt tryck. 

Socialt tryck illustrerar hur människor ordnar sig under samhällets normer för att inte 

bestraffas genom olika typer av sanktioner. Dessa sanktioner kan vara både formella och 

informella. Exempel på formella sanktioner är fängelsestraff medan exempel på en informell 

sanktion är utfrysning eller en arg blick. Normer kan därför ses som en av samhällets 

maktordningar. Det får dock inte glömmas bort att det inom socialpsykologi betonas att dessa 

normer och maktordningar skapas och upprätthålls i förhållandet mellan individerna och 

samhället (Helkama, Myllyniemi & Liebkind, 2000; Repstad, 2005).  

 

En norm som kan sägas vara särskilt stark i det svenska samhället, och även ha relevans för 

analysen av föreliggande studie, är personlig integritet (Bylund, 2013). Vad som är personlig 

integritet är inte allmänt vedertaget men kan ses som en personlig egenskap 

(Datainspektionen, u.å.). Vanliga definitioner är;  
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Rätten att få vara ifred […]. Rätten att få sin personliga egenart och inre sfär respekterade och 
inte utsättas för kränkande behandling (Datainspektionen, u.å.).  

Personlig integritet är dock inte enbart en norm utan har i flera internationella konventioner 

skrivits in som en mänsklig rättighet. Personlig integritet finns därför djupt förankrad inom 

människor vilket gör den till en norm som är svår att bestrida och agera emot (Bylund, 2013).  

2.4.3.2 Roller & grupper 

Ett annat viktigt begrepp inom socialpsykologi är rollbegreppet vilket också har en nära 

anknytning till normbegreppet. En roll utgörs nämligen av en uppsättning normer vilka skapar 

förväntningar på hur en människa bör handla när de befinner sig i särskild roll. 

Förväntningarna handlar både om vad som ska göras och hur detta ska utföras. I exempelvis 

organisationer, där människor är beroende av arbeten som utförs av andra personer från andra 

delar av organisationen, är det viktigt att människor utför det arbete som de genom sina 

yrkesroller förväntas göra eftersom andra personer förlitar sig på dem. Vidare kan människor 

inneha flera olika roller samtidigt. När en person hamnar i en situation där förväntningarna på 

de olika rollerna inte går att förena hamnar de i en rollkonflikt. Rollkonflikten skapar således 

svårigheter för en person att veta hur denna ska agera för att uppfylla samtliga förväntningar 

som rollerna har (Repstad, 2005).  

 

Vidare används ofta socialpsykologiska teorier för att förklara hur enskilda individer handlar 

när de befinner sig i grupper. En slags grupp som omnämns av dessa teorier är primärgrupp. 

En primärgrupp består av människor med nära och känslomässiga relationer till varandra. Att 

människor ingår i en primärgrupp betyder dock inte att relationerna mellan dem alltid är goda, 

utan de kan också vara påfrestande och laddade. Det centrala i en primärgrupp är istället att 

människor känner varandra väl och att de har regelbunden kontakt med varandra. Till en 

sådan grupp kan således en arbetsgrupp räknas om arbetsgruppen karaktäriseras av nära 

relationer mellan kollegorna (Repstad, 2005).  

 

Hur människor beter sig i grupper kan likt rollbegreppet förklaras med hjälp av 

normbegreppet då de normer och förväntningar som finns i en grupp kan styra enskilda 

personers åsikter och beteenden. Hur mycket åsikter och beteenden styrs beror på normernas 

styrka inom gruppen (Helkama, m.fl., 2000; Repstad, 2005). 
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3. Metod och material 
I detta kapitel redogörs för studiens metodologiska utgångspunkter och tillvägagångssätt. 

Avsnittet presenterar urval, materialinsamling, analysmetod, kvalitetskriterier och etiska 

ställningstaganden. Kapitlet avslutas med en diskussion om metodernas lämplighet för 

studiens syfte och frågeställning.  
 

Föreliggande studie har en kvalitativ karaktär vilket innebär att dess syfte är att genom 

tolkning uppnå förståelse för, och skapa mening i, ett fenomen (Bryman, 2011). Utifrån 

studiens kvalitativa ansats har fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer valts som 

metoder för insamling av det empiriska materialet. Materialet har vidare analyserats genom 

en kvalitativ innehållsanalys.   
 
3.1 Urval 
För att finna informanter till föreliggande studie har gjorts ett målstyrt urval vilket innebär att 

forskaren försöker finna informanter som är av relevans för uppsatsens forskningsfråga 

(Bryman, 2011). Då studien syftar till att studera förskolepersonal har informanter ur denna 

yrkeskategori tillfrågats om deltagande. Vid studiens genomförande uppstod ett problem med 

det målstyrda urvalet då de som tillfrågats via mail inte svarade och därför gjordes en 

övergång till att istället kontakta dem via telefon för att på så sätt få tag på tillgänglig 

förskolepersonal. Urvalet anpassade således för att möjliggöra att få tag på informanter med 

relevans för studien.  

 

3.2 Materialinsamling 
Då föreliggande studie har en kvalitativ karaktär har det fallit sig naturligt att samla in data 

genom intervjuer. I ett forskningssammanhang innebär en intervju att forskaren ställer frågor 

till informanterna utifrån ett förbestämt syfte för att kunna utvinna kunskaper som är 

relevanta för studiens forskningsfråga (Waller, Farquharson & Dempsey, 2016). I 

föreliggande studie har valts att kombinera två olika intervjuformer, vilka är 

fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer. Intervjuformerna redogörs för nedan och 

en diskussion förs senare också om lämpligheten med att kombinera dessa två metoder.  

3.2.1 Fokusgruppsintervjuer 

Den första intervjuformen som valts för att besvara studiens syfte och frågeställning är 

fokusgruppsintervjuer. Fokusgruppsintervjuer är en form av gruppintervju som lägger fokus 
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på ett specifikt ämne. Syftet med en sådan intervju är att skapa sig en uppfattning om hur 

deltagarna i samspel med varandra konstruerar mening i det specifika ämnet (Bryman, 2011). 

Tanken med att genomföra fokusgruppsintervjuer var att förskolepersonal i 

anmälningsprocesser ofta diskuterar ett beslut om att göra en anmälan till socialtjänsten med 

varandra och att fokusgrupper därför är ett naturligt forum för att diskutera dessa processer. 

Det föll sig också naturligt att genomföra fokusgrupper med en semistrukturerad 

intervjuguide. Detta innebär att forskaren i intervjusituationen använder sig av en begränsad 

struktur med få i förväg formulerade frågor för att göra intervjun så öppen som möjligt 

samtidigt som den innehåller ett visst mått av struktur (Bryman, 2011). Intervjuguiden som 

använts i föreliggande studie är bifogad i appendix 2. 

 

Fördelar med att välja fokusgruppsintervju som datainsamlingsmetod i föreliggande studie är 

att den är tidsbesparande då den möjliggör insamlande av ett större material under en kortare 

tid. Att den är tidsbesparande är bra utifrån den tidsram som uppsatsen är begränsad till. En 

annan fördel är att forskarens påverkan på informanterna är mindre än vid individuella 

intervjuer eftersom att syftet med metoden är att informanterna diskuterar ämnet med 

varandra istället för att föra en dialog med forskaren (Billinger, 2005).  

 

Nackdelar med fokusgruppsintervjuer kan vara att forskaren har sämre kontroll över 

intervjuprocessen än vid individuella intervjuer (Billinger, 2005). Det kan också vara svårt att 

hantera olika gruppeffekter vilket i ett senare skede kan innebära svårigheter vid 

transkribering (Bryman, 2011). Dessa nackdelar kan dock anses som delvis uppvägda i 

föreliggande studie då varje fokusgruppsintervju genomförts med två moderatorer vilket kan 

underlätta att upptäcka gruppeffekter och ha kontroll på intervjuprocessen. Under intervjuerna 

upplevdes det inte som svårt att kontrollera intervjuprocessen då informanterna till största del 

höll sig till att diskutera inom ramen för uppsatsens syfte.  

 

Fokusgruppsintervjuer kan genomföras med olika typer av grupper. I föreliggande studie har 

valts att använda redan befintliga grupper då det underlättade rekryteringen av informanter 

och organiserandet av intervjuerna. Att använda sig av befintliga grupper har också andra 

fördelar. Dessa är bland annat att människor i redan befintliga grupper ofta känner sig trygga 

med varandra och därför har lättare att uttrycka sig. De har också ofta gemensamma 

upplevelser vilket kan göra diskussionerna mer djupa. Nackdelar med befintliga grupper kan 

vara att informanterna redan känner varandra och att gruppen har bestämda sociala roller och 
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normer vilka kan begränsa diskussionen (Halkier, 2010). Författarna kunde under 

intervjuerna urskilja samtliga av dessa aspekter men anser inte att de var så framträdande att 

de påverkar studien på ett negativt sätt.  

 

I föreliggande studie har utförts två stycken fokusgruppsintervjuer vilka båda utgjordes av tre 

informanter. Vid genomläsning av litteraturen framkommer det att det finns 

meningsskiljaktigheter kring hur många deltagare som bör medverka i en 

fokusgruppsintervju. Vissa författare hävdar att sex till tolv deltagare är ett rekommenderat 

antal medan andra förespråkar tre till fyra deltagare (Billinger, 2005; Halkier, 2010). Det 

finns för- och nackdelar med båda storlekarna. Grupper med många deltagare är svårare att 

kontrollera medan grupper med få deltagare kan vara känsliga för om någon av deltagarna tar 

tillbaka sitt medgivande eller om informanterna inte finner ämnet engagerande. Vid känsliga 

ämnen kan det dock vara en fördel att vara färre deltagare då det kan göra ämnet lättare att 

diskutera. Trots meningsskiljaktigheterna råder det dock en stor enighet kring att det är 

studiens syfte, frågeställningar och storlek som ska vara vägledande i valet av antal deltagare 

(ibid.). Med hänsyn tagen till föreliggande uppsats ramar och omfång kan valet av tre 

informanter i varje grupp anses som skäligt.  

3.2.2 Individuella intervjuer 

Då det uppstod svårigheter att finna informanter till att enbart genomföra 

fokusgruppsintervjuer valdes att komplettera studien med individuella intervjuer. Dessa 

intervjuer liknar en konversation mellan två individer men skillnaden är att konversationens 

utformning och frågor bestäms av forskaren utifrån studiens syfte och frågeställningar 

(Waller, m.fl., 2016). Forskaren har därmed en viktig roll i intervjusituationen då den 

kunskap som produceras i intervjun framställs i interaktion mellan den som intervjuar och den 

som intervjuas. Forskarens sätt att vara i intervjusituationen, dennes kunskaper om ämnet 

samt dennes intervjuförmåga påverkar kvaliteten i det insamlade materialet. En bra 

intervjuförmåga samt stora kunskaper om forskningsämnet genererar därmed en mindre 

påverkan på informanterna (Kvale & Brinkmann, 2009). Då författarna innan de individuella 

intervjuerna genomfört två stycken fokusgrupper hade de utvecklat större kunskaper i såväl 

ämnet som i intervjuförmåga vilket har ansetts generera en mindre påverkan på informanterna 

i de individuella intervjuerna.  

 



 

 23 

Syftet med en individuell intervju är att fånga den enskildes åsikter och tankar för att få fram 

dennes upplevelser av ett specifikt ämne (Bryman, 2011). Tanken med att komplettera 

fokusgruppsintervjuerna med individuella intervjuer var att parallellt med arbetslagets 

diskussioner om beslut om anmälan pågår även en personlig tanke- och känslomässig process 

för den enskilde förskolepersonalen, vilket gör att även individuella intervjuer lämpar sig bra 

som intervjumetod i föreliggande studie. Precis som fokusgrupperna har de individuella 

intervjuerna utformats som semistrukturerade. Skälen till det är desamma som de som 

diskuteras i avsnittet om fokusgruppsintervjuer.  

 

En fördel med individuella intervjuer är att forskaren får större möjlighet att nå den enskildes 

perspektiv utan påverkan från andra (Halkier, 2010). Nackdelar med individuella intervjuer 

kan vidare vara att de innebär ett intrång i informanternas liv. Det är därför viktigt att ställa 

frågor som medför minsta möjliga negativa påverkan på deltagarna (Waller, m.fl., 2016). I 

och med den semistrukturerade intervjuformen med många öppna frågor kan denna nackdel 

anses balanserad i föreliggande studie.  

 

I föreliggande studie har genomförts två enskilda intervjuer. Precis som vid 

fokusgruppsintervjuer är det även när det gäller individuella intervjuer viktigt att beakta hur 

många som ska intervjuas. Valet av informanter bör vara i den omfattningen att forskaren får 

svar på sina frågeställningar. Om antalet intervjuer är för lågt kan det innebära svårigheter 

med att sammanställa ett resultat (Kvale & Brinkmann, 2009). I föreliggande studie har 

tillräckligt med material kunnat samlas in för att sammanställa ett resultat, och de individuella 

intervjuer som genomförts kan tillsammans med de fokusgruppsintervjuer som gjorts därför 

anses som tillräckliga för föreliggande studie. Sammantaget har empiri från åtta stycken 

informanter samlats in.   
 

3.3 Analysmetod 

3.3.1 Kvalitativ innehållsanalys 

Då föreliggande uppsats har en kvalitativ ansats har valts att analysera det insamlade 

materialet med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. En kvalitativ innehållsanalys innebär att 

forskaren söker skapa subjektiva tolkningar av det material som samlats in under 

forskningsprocessen. En sådan form av analys är applicerbar på många olika former av texter 



 

 24 

och kan anpassas utifrån kvaliteten på det insamlade materialet och forskarens individuella 

egenskaper (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012).  

 

Tolkningarna i en kvalitativ innehållsanalys kan göras genom en systematisk 

kategoriseringsprocess vilken bland annat kan utgå ifrån ett transkriberat intervjumaterial. 

Kategoriseringsprocessens syfte är att urskilja teman som av forskaren tolkas som betydande i 

det material som samlats in (Zhang & Wildemuth, 2014). Kategoriseringsprocessen kan göras 

på olika nivåer. Den första nivån innebär att forskaren bearbetar materialets konkreta innehåll 

utan att göra någon djupare tolkning. I den andra nivån går forskaren sedan vidare till en 

djupare analys där denne söker finna underliggande meningar i det konkreta materialet 

(Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Genom att göra en kvalitativ innehållsanalys med 

utgångspunkt i båda tolkningsnivåerna skapas möjligheten att få en djupare förståelse för 

informanternas upplevelser i förhållande till det ämne som studeras. Genom dessa två 

tolkningsnivåer kan också en mer riklig beskrivning av fenomenet skapas (Zhang & 

Wildemuth 2014). 

 

Vid genomförandet av en kvalitativ innehållsanalys finns svårigheter på båda analysnivåerna. 

På den första analysnivån kan närheten till, och analysen av, det konkreta innehållet medföra 

att helhetsbilden försummas. Helhetsbilden kan dock återfås genom användning av den andra 

analysnivån då tolkning på denna nivå möjliggör för forskaren att se det större 

sammanhanget. Den andra analysnivån kan dock generera svårigheter med att utforma 

logiska kategorier. Risken finns att det uppstår situationer där forskaren placerar material i 

kategorier där det egentligen inte passar in (Lundman & Hällgren Graneheim, 2012). Att 

finna lämpliga teman som varken var för breda eller för snäva var något som av författarna 

upplevdes som svårt. Att utforma teman som på bästa sätt belyste de viktigaste resultaten i 

studien var en lång process. Denna process, vilken utgjordes av noggrant studerande av 

intervjumaterialet samt diskussioner författarna emellan, resulterade i teman som på ett bra 

sätt anses fånga studiens resultat med utgångspunkt i uppsatsens syfte och frågeställning.  
 

3.4 Kvalitetskriterier 
Kvalitetskriterier är, som av namnet kan utläsas, kriterier som syftar till att säkerställa en 

studies kvalitet.  Inom kvantitativ forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att 

bedöma huruvida en studie är av kvalitet. I forskningsvärlden diskuteras dock om dessa 

begrepp är relevanta för kvalitativ forskning då de symboliserar aspekter av 
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forskningsprocessen som kvalitativa studier har svårt att leva upp till. Som en följd av denna 

diskussion har utvecklats andra begrepp som syftar till att beskriva hur en kvalitativ studie 

kan kvalitetssäkras. Dessa begrepp är bland annat trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet och 

äkthet. De flesta av dessa begrepp har en motsvarighet i kvantitativ forskning och presenteras 

nedan (Bryman, 2011).  

 

Begreppet trovärdighet i kvalitativ forskning kan jämföras med den kvantitativa forskningens 

interna validitet. Trovärdighet innebär att personer som ingår i den sociala verklighet som 

studerats kan relatera till och känna igen de resultat som forskaren tolkat. Trovärdighet kan 

bland annat säkerställas genom respondentvalidering. Att respondentvalidera innebär att 

forskaren under intervjun sammanfattar det som sägs och följer upp otydliga svar för att 

säkerställa att ingenting misstolkas (Bryman, 2011). Som kan ses i intervjuguiden som 

redovisas i appendix 2 har respondentvalidering gjorts under intervjuerna i föreliggande 

studie.  

 

Vidare kan begreppet överförbarhet användas som motsvarighet till extern validitet. Att en 

studie är överförbar innebär att det för läsaren går att avgöra om och på vilka sociala 

verkligheter som studieresultatet kan överföras. Överförbarhet kan uppnås genom fylliga och 

detaljerade beskrivningar av det som studerats och analyserats vilket i föreliggande uppsats 

bland annat görs genom beskrivningar av informanterna och den kommun de arbetar i samt 

tydliga citat i resultatdelen (Bryman, 2011).  

 

Istället för reliabilitet kan kvalitativa studier använda sig av kriteriet pålitlighet. Pålitlighet i 

en studie kan säkerställas genom att forskaren tar hjälp av andra som bedömer om metoder 

och processer som genomförts har en bra kvalitet och är av rätt karaktär för studiens syfte 

(Bryman, 2011). Pålitlighet kan i föreliggande studie uppnås genom handledning och 

opponering. Vidare är äkthet ett kriterium som tagits fram specifikt för kvalitativa studier. Att 

en studie innehar äkthet innebär att den ger en rättvis bild av den sociala verklighet som har 

studerats (Bryman, 2011). Kriteriet äkthet har speciellt hafts i åtanke vid genomförandet av 

fokusgruppsintervjuerna. Under en sådan intervju kan många olika åsikter blandas och det är 

då viktigt att redovisa alla olika ståndpunkter och resonemang för att ge en rättvis bild av 

verkligheten. 
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I all typ av forskning är också begreppet transparens viktigt för att en studie ska kunna 

kvalitetssäkras. Transparens innebär att det är genomskinligt hur forskaren gått tillväga och 

läsaren ska kunna följa varje steg i forskningsprocessen. Transparens kan säkerställas genom 

att forskaren tydligt beskriver och argumenterar för processer, val och ställningstaganden som 

gjorts i undersökningen (Bryman, 2011). 

 

3.5 Etik  
Något som ska vara genomgående i all forskning är att den ska bedrivas med god kvalitet. Det 

är forskningsprojektets innehåll som avgör om det behöver prövas av en etikprövningsnämnd 

och bland annat ska forskningsprojekt som kan påverka deltagarna psykiskt prövas 

(Gustafsson, Hermerén & Pettersson, 2011). Inför beslutet av huruvida föreliggande uppsats 

skulle etikprövas funderades och diskuterades särskilt kring att vad som påverkar människor 

psykiskt är individuellt och således kan vara svårt för forskaren att avgöra, särskilt när det 

gäller ett sådant känsligt ämne som föreliggande uppsats behandlar. Författarna kom dock 

tillsammans med handledare fram till att genom att tydligt informera de tillfrågade 

informanterna om studiens syfte skulle deltagarna själva kunna avgöra om ämnet var för 

påfrestande. Beslut togs därmed att föreliggande forskningsprojekt inte behövde etikprövas. 

Blankett för etisk egengranskning går att läsa i appendix 3. 

 

Utöver ovanstående beslut finns det fyra grundläggande etiska principer som bör beaktas då 

forskning bedrivs. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 

nyttjandekravet. Informationskravet innebär att studiens deltagare ska vara väl införstådda 

med att de ingår i ett forskningsprojekt samt med vad studiens syfte är. De ska informeras om 

att deltagandet är frivilligt och att de när som helst kan avbryta sitt deltagande utan att bli 

ifrågasatta (Gustafsson, m.fl., 2011). För att uppfylla informationskravet i föreliggande studie 

författades ett informationsbrev som delgavs informanterna innan intervjuerna genomfördes. 

Informationsbrevet skapades för att säkerställa att informanterna fick den information de 

behövde innan de gav sitt samtycke till att delta. Informationsbrevet finns bifogat i appendix 

1. 

 

Informationsbrevet möjliggjorde även uppfyllandet av samtyckeskravet. Samtyckeskravet 

innebär att forskarna samlar in ett samtycke från de som deltar i studien för att säkerställa att 

de ställer upp på frivillig basis. Det förespråkas av Gustafsson m.fl. (2011) att ett sådant 



 

 27 

samtycke inhämtas skriftligt innan datainsamlingen, vilket också gjordes inför föreliggande 

studie. Samtyckesblanketten bifogades i informationsbrevet och kan ses i appendix 1.  

 

Ett annat viktigt etiskt krav är konfidentialitetskravet vilket innebär att forskarna ska skydda 

de uppgifter som framkommer under datainsamlingen så att obehöriga inte får tillgång till 

dem. Till konfidentialitetskravet kan även läggas anonymitetskravet vilket innebär att 

utomstående inte ska kunna härleda uttalanden i studien till enskilda individer (Gustafsson, 

m.fl., 2011). Konfidentialitetskravet i föreliggande studie uppnås genom att det insamlade 

datamaterialet förstörs då uppsatsen godkänts. Anonymitetskravet uppnås i sin tur genom att 

inga person- eller verksamhetsuppgifter redovisas eller registreras samt att citat som går att 

spåra till person eller verksamhet utelämnas.  

 

Till sist är det viktigt att säkerställa nyttjandekravet vilket innebär att uppgifter och material 

som samlas in om enskilda deltagare uteslutande får nyttjas för forskningens syfte 

(Vetenskapsrådet, 2002). Genom att förstöra det material som samlats in efter färdigställandet 

av föreliggande uppsats kan garanteras att det enbart använts med syfte att genomföra 

föreliggande studie. 
 

3.6 Metoddiskussion 
Först och främst anses det viktigt att diskutera huruvida fokusgruppsintervjuerna påverkats av 

eventuella gruppeffekter då detta kan tänkas påverka studiens resultat (Bryman, 2011). Under 

fokusgruppsintervjuerna upplevdes att informanternas sociala roller i arbetsgrupperna spelade 

en viss roll för diskussionerna. Resultaten som senare presenteras visar att deltagarna i 

fokusgrupperna hade enade upplevelser och resonemang kring ämnet. En sådan enighet skulle 

kunna ifrågasättas då det kan vara en antydan på att informanterna inte vågar framföra en 

åsikt som särskiljer sig från gruppens. Dock upplevdes informanterna i båda fokusgrupperna 

som väl samspelta och bekväma med varandra vilket gör att författarna anser att deltagarnas 

interna roller inte hämmade någon av dem från att yttra sina tankar och åsikter. 

Samstämmigheten förklaras istället som en effekt av att anmälningar är något som 

informanterna arbetar med och diskuterar tillsammans vilket gör att gruppen redan innan 

intervjuerna skapat sig en samsyn i ämnet. Det grupperna berättar vid intervjuerna är således 

deras tillsammans framdiskuterade ståndpunkter vilka är ett resultat av gruppens samlade 

åsikter. Avvikande tankar är därmed redan integrerade i dessa ståndpunkter.  

 



 

 28 

Vidare anses det som viktigt att problematisera valet av att kombinera fokusgruppsintervjuer 

och individuella intervjuer. Detta utifrån att de olika intervjuprocesserna skulle kunna tänkas 

påverka studiens resultat då informanter i fokusgrupper ges möjlighet att på ett annat sätt 

diskutera sina svar än vad informater i individuella intervjuer gör. Denna skillnad skulle 

kunna medföra att författarna gått miste om viss information från informanterna i de 

individuella intervjuerna då de inte haft samma möjlighet att diskutera sina åsikter. Då ovan 

nämnd diskussion om gruppeffekter dock tyder på att fokusgruppsintervjuerna inte innehöll 

ett särskilt stort mått av diskussion av skilda åsikter blev dessa mer liknande de individuella 

intervjuer än vad de annars kan tänkas hade varit. Det märktes tydligt vid transkriberingen att 

även informanterna i de individuella intervjuerna resonerat kring de här frågorna tidigare då 

resultaten från samtliga intervjuer, trots olikheterna i intervjumetod, visar på mycket liknande 

ståndpunkter. Det är också detta resonemang som gjort att det valts att inte göra någon 

skillnad i analysen vad gäller de olika intervjumetoderna då det material som samlats in anses 

ha genererat likvärdig kunskap. Att analysera dessa intervjuer tillsammans anses därför inte 

ha påverkat resultatet. 

 

3.7 Genomförande 
Materialinsamlingen startades genom att skicka ut mail om förfrågan att delta i föreliggande 

studie till förskolechefer i vald kommun. Att maila cheferna kändes som en naturlig kanal för 

att på ett enkelt och smidigt sätt nå förskolepersonalen. Efter ungefär en vecka med uteblivna 

svar togs beslutet att börja ta kontakt med de vi mailat via telefon. Vid telefonkontakten 

märktes att det skulle bli svårt att rekrytera tillräckligt många fokusgrupper vilket gjorde att 

beslutet togs att också genomföra individuella intervjuer. Telefonkontakten resulterade i två 

fokusgruppsintervjuer och två individuella intervjuer.  

 

Intervjuerna bokades in och hölls på respektive arbetsplats. Innan varje intervju inleddes gick 

författarna igenom informationsbrevet och om det fanns några oklarheter kring detta. 

Intervjuerna spelades sedan in och tog cirka 45 minuter. Båda författarna deltog och hade 

samma roller vid samtliga tillfällen. Dessa roller utgjordes av att en ansvarade för 

intervjuguiden medan den andra ansvarade för att följa upp otydliga svar och 

respondentvalidera. 
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Efter intervjuerna lyssnades dessa igenom och transkriberades ordagrant. När 

transkriberingen av samtliga intervjuer var klar påbörjades analysarbetet. Analysarbetet 

började med att transkriberingarna lästes igenom flera gånger för att skapa en känsla för 

helheten samt intervjuernas konkreta innehåll. Med utgångspunkt i studiens syfte och 

frågeställning samt i de tolkningar som gjorts av informanternas berättelser växte det fram två 

övergripande teman med underliggande subteman. Citat plockades vidare ut för att förstärka 

och belysa viktiga ståndpunkter och åsikter och genom detta formades studiens resultat och 

analys. Viktigt att nämna är att de citat som redovisas i kapitlet fyra har varsamt redigerats 

vilket innebär att de har justerats för att göras mer läsbara i skriven text. Detta betyder att 

vissa verbala uttryck, som exempelvis liksom, har tagits bort utan att citatets innebörd har 

förändrats (Bryman, 2011).  
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4. Resultat och analys 
I detta kapitel presenteras de resultat som framkommit genom studiens empiriska material. 

Utifrån studiens syfte och frågeställning presenteras resultatet genom två överordnade teman 

med underliggande subteman. De övergripande temana som utvecklats benämns som 

Hindrande aspekter samt Främjande aspekter och de subteman som utvecklats har 

namngivits som Osäkerhet kring begrepp, Rädsla för att göra fel, Barnets bästa, Rådgivning 

från andra professioner, Dialog och enighet bland kollegor och Samspel med socialtjänsten. 

 

Då resultatet läses måste tas i beaktning att det är författarnas tolkningar av resultatet som 

presenteras. Det går inte att komma ifrån att det finns andra möjliga tolkningar av materialet 

(Larsson, 2005). Avsikten i detta kapitel är dock att genom noggrant utvalda citat och tydligt 

förklarande texter redovisa vad informanterna berättat under intervjuerna för att läsaren själv 

ska kunna avgöra tolkningarnas rimlighet.  
 

4.1 Information om informanterna 
För att läsaren ska kunna bilda sig en uppfattning om studiens överförbarhet ges här en kort 

presentation av informanterna. Det kommer dock inte vidare att redovisas vem av 

informanterna som sagt vad vilket valts både utifrån att det inte anses som relevant för 

studiens resultat samt med hänsyn till informanternas rätt till anonymitet.  

 

Informanterna består av åtta kvinnor i åldrarna 30-60 år. De har varierande grad av utbildning 

varav fem stycken är förskollärare och tre stycken är barnskötare. De har också olika lång 

arbetslivserfarenhet inom yrket vilken varierar mellan 15-35 år. Informanterna arbetar i en 

mellanstor kommun i Sverige med cirka 55 000 invånare. 
 

4.2 Hindrande aspekter 

4.2.1 Osäkerhet kring begrepp 

Ett resultat som blir tydligt i studien är att det finns en osäkerhet kring begreppsdefinitioner. 

Citaten nedan belyser hur omfattande informanterna anser att begreppet barn som far illa är 

och hur svårt det är för dem att veta vad begreppet konkret innebär: 

Och det kan ju vara tider och kläder och hygien eller vad som helst […]. Allt från kläder till 
tider som inte passas. Det behöver ju inte vara att de blir misshandlade eller någonting. 
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Det kan ju också vara många olika aspekter. Blir det slaget eller far det illa för att det inte får 
mat? Det finns ju många olika kriterier i det. 

I en av intervjuerna framkommer också funderingar om hur individers individuella 

preferenser kring begreppet kan inverka på bedömningen av barn som far illa: 

Och var går folks, alltså allas referenser. Det jag tycker är att barn far illa är kanske inte vad 
någon annan tycker att det är. Och det är väl det som gör att man tvekar och funderar och 
vrider… Familjen ser ut så och det är kanske är helt okej. Det kanske… ja jag vet inte. Det är 
svårt. Jättesvårt. 

Spektrumet över när ett barn inte mår bra är ju liksom… Är det för stressigt hemma, familjen 
kanske far och flänger för mycket så att vi ser att barnet är helt trött och slut. Är det en 
anmälan? Ja men förstår ni, vi kan ju verkligen ställa oss frågan ”är det en anmälan”? Eller är 
det för att jag inte tycker att man ska flänga på saker hela tiden? Är det min bedömning? 

Dessa citat åskådliggör svårigheterna för informanterna att avgöra om en bedömning av 

begreppet barn som far illa är befogad i ett allmängiltigt perspektiv eller om det enbart är en 

individuell åsikt. Vidare råder det också osäkerhet bland informanterna kring vad som ska 

klassas som en misstanke:  

Är det bara vaga signaler, alltså, då kan det ta lite längre tid innan vi har bildat oss en 
uppfattning. Vad är det här? 

Ska vi, ska vi inte? Behöver vi mer? Vad är det vi ser? 

För ibland kan man ju bli osäker… vad är vad liksom? 

Informanterna resonerar här kring vad som räknas som en misstanke och hur en bedömning 

av en sådan ska göras. Vår tolkning av de resultat som presenteras ovan är att informanternas 

upplevelser av begreppen som svårdefinierade genererar hinder för arbetet i 

anmälningsprocesser. Resultatet kan vidare tolkas som att informanterna söker efter tydligare 

begreppsdefinitioner att använda som hjälp vid bedömningar för att undvika denna typ av 

hindrande aspekt. En sådan tolkning stämmer vidare överens med tidigare forskning då 

Lundén (2010) i en av sina studier kommer fram till slutsatsen att det behöver finnas en 

enhetlig definition av begreppet barn som far illa då begreppets innebörd har betydelse för 

vilka fall av vanvård som anmäls.  

4.2.2 Rädsla för att göra fel 

Något annat som framkommer i intervjuerna, och som tolkas som en hindrande aspekt för 

arbetet i anmälningsprocesser, är att det råder en rädsla hos personal i förskolan gällande att 

göra fel i anmälningsprocesser. Rädslan som informanterna beskriver tolkar vi grundar sig i 
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två perspektiv. Det första perspektivet tolkar vi som rädslan för att skada sig själv och sin 

profession och det andra som rädslan för att skada barn och familjer genom att göra intrång i 

deras liv utan att det finns adekvata skäl till det. Det första perspektivet belyses genom 

följande citat: 

Man är ju inte mer än människa, jag vet inte varför men man vill väl heller inte ha fel det är ju 
en så pass viktig sak så man vill inte göra fel i den biten. 

Man vill ju ha bevis för det man oroar sig för. För annars har man inga fakta att komma med. 
Samtidigt ska vi inte behöva ha det men man vill ha det för sin egen skull, för sin profession. 
”Det här har vi sett…” 

Dessa citat illustrerar alltså informanternas känslor inför att göra fel. Det framkommer dock i 

det sist nämnda citatet att personalen är medvetna om att de egentligen inte behöver ha några 

konkreta bevis på att missförhållanden föreligger men att det är något de gärna vill ha ändå. 

Vetskapen om att anmälningsplikten inte innehåller någon skyldighet att bevisa sin misstanke 

är något som bekräftas av flera andra informanter och tydliggörs genom följande citat:  

Vi är ju inte den som ska utreda om det är något utan vi anmäler om misstanke finns. Sen är 
det socialtjänsten som får ta vid och får titta om det är något överhuvudtaget. 

Ovanstående resonemang kan tolkas som att det är viktigt för förskolepersonalen att skydda 

sig själva och sin profession och kan förstås utifrån de negativa aspekter som Repstad (2005) 

framhåller med professionalisering. Repstad förklarar hur professionalisering leder till en 

avgränsning av olika yrkesområden vilka innehåller olika utbildning och kompetens samt har 

skilda sätt att se på företeelser. Dessa olika synsätt kan vidare generera en negativ inställning 

till andra professioner och deras perspektiv. Förskolepersonalen i föreliggande studie tolkas 

vara väl medvetna om vart gränserna går för var de olika professionernas arbetsuppgifter i 

anmälningsprocesserna är. Att förskolepersonalen ändå inte vill göra ogrundade anmälningar 

kan tänkas bero på att de anser det som viktigt att inte göra ”felaktiga” anmälningar till 

socialtjänsten på grund av att de vill upprätthålla en positiv inställning till deras yrkesroll och 

profession. 

 
Det andra perspektivet av rädsla för att göra fel illustreras genom följande citat: 

Ja det är jättejobbigt. Det är jättejobbigt för att man… dels blir man ju oroad för att det är fel, 
alltså att man gör fel. […]. Det är jättejobbigt och jätteoroligt. Framförallt det här att det skulle 
vara någonting fel för man utsätter ju föräldrarna för en behandling som de kan uppleva som 
väldigt kränkande. 



 

 33 

Är det att man kränker? Är det kanske inte så som vi uppfattar det och föräldern blir kränkt? 
Blir vi rädda för att klampa in? 

Informanternas upplevelser av anmälningsprocesser kan genom dessa citat tolkas som jobbiga 

på grund av deras rädsla för att kränka familjers integritet. Dessa känslor skulle delvis kunna 

förklaras genom att det i det svenska samhället råder starka normer om personlig integritet 

vilka är jobbiga att bestrida (Bylund, 2013). Personalen kan därmed sägas befinna sig under 

en form av socialt tryck (Repstad, 2005) från samhällets sida vilket innebär att de inte bör 

kränka en familjs integritet om det inte är absolut nödvändigt. En förklaring till personalens 

rädslor för att göra fel kan således vara svårigheten att gå emot en av samhällets mest 

vedertagna normer och de sanktioner som det kan medföra. Dessa båda perspektiv på rädslor 

för att göra fel tolkas alltså utgöra hindrande aspekter för arbetet i anmälningsprocesser då de 

medför ett moment av otrygghet för peronalen samt kan medföra att anmälningsprocesserna 

bli längre än vad de annars hade behövt vara.  

4.2.3 Barnets bästa 

Informanterna i samtliga intervjuer är eniga om att anmälningar inte är något roligt inslag i 

arbetet på förskolan men att dessa alltid måste göras för barnets skull då verksamheten ska 

utgå från barnets bästa: 

Ja… det är ju inte roligt naturligtvis, men man gör det ju för barnets skull. 

Att i hallen säga ”god morgon, vi anmälde er igår… Hej och välkommen!” Ja… det är kanske 
inte jättekul. Men då får man ju komma ihåg att det är för barnets skull. Vi är ju här för barnets 
skull och för att barnet ska ha det bra. Det är ju vårt uppdrag. 

Även om det råder enighet kring att anmälningar ska göras utifrån barnets bästa resonerar 

många av informanterna kring om en anmälan alltid är vad som är bäst för barnet: 

Kommer det bli bättre av att vi gör det här?… Eller blir det ingen skillnad? Eller blir det sämre 
för barnet som har det ja… jobbigt?  

Dels är man ju rädd att det får en omvänd… att barnet kanske far mer illa av att man gör det 
här. 

Citaten i stycket ovan illustrerar att informanterna kan hamna i situationer där de överväger 

om en anmälan är den mest lämpliga åtgärden. Dessa situationer exemplifieras i samtliga 

intervjuer genom oro för att en anmälan ska leda till att föräldrar inte kommer tillbaka med 

barnen till förskolan efter att en anmälan gjorts:  
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Här har det inte hänt men det finns ju ställen där man har flyttat barnet till någon annan 
förskola och till och med flyttar ifrån stan. 

Det kan ju till och med bli så, de kanske inte kommer hit med barnet ens! De kanske säger att 
”nej dit ska inte du gå”. De kanske drar iväg, gömmer sig, alltså åker iväg. Så skulle det 
kanske kunna bli i värsta fall. 

[…] då är ju frågan om blir det ett hot så pass att de tar barnen här ifrån när vi ändå har 
kontrollen.  

Dessa tankar och funderingar är tydliga exempel på situationer då personalen ifrågasätter om 

en anmälan är vad som är bäst för barnet. Sist nämnt citat belyser också personalens oro för 

att tappa den insyn och kontroll som de delvis har över barnets liv då det befinner sig på 

förskolan. Vår tolkning är att personalen menar att en anmälan som leder till att föräldrarna 

inte kommer tillbaka med barnet till förskolan skulle kunna göra situationen värre för barnet 

då ingen längre kan bevaka vad som sker. Detta ställer därför förskolepersonalen frågande till 

om en anmälan verkligen är det bästa att göra i dessa fall.  

 
Att avgöra vad som är bäst för barnet är aldrig lätt då en entydig definition av begreppet inte 

går att få på grund av dess kontextbundenhet (Mattsson, 2006). Tidigare forskning visar också 

att det inte är ovanligt att personal resonerar om en anmälan gynnar eller missgynnar barnet 

(jfr Olsson, 2011; Sundell, m.fl., 2007). Vidare skulle förskolepersonalens upplevda svårighet 

att avgöra vad som är bäst för barnet kunna förklaras genom att de hamnar i en situation där 

deras uppdrag att arbeta utifrån barnets bästa kolliderar med deras lagstadgade plikt som 

anmälningsskyldiga. I rollen som förskolepersonal ingår att arbeta utifrån barnets bästa 

samtidigt som rollen som anmälningsskyldig säger att du genast ska anmäla då du misstänker 

att ett barn far illa. I situationer då personalen misstänker att barnet inte har det bra men är 

osäkra på om det bästa för barnet är att göra en anmälan kan det uppstå svårigheter med att 

integrera olika förväntningar i en och samma roll. Det skapas därmed en rollkonflikt där det 

blir svårt för personalen att avgöra vilken roll de bör agera utifrån (Repstad, 2005). 

Rollkonflikten utgör således också ett hindrande moment för personalens arbete i 

anmälningsprocesser.  
 
4.3 Främjande aspekter 

4.3.1 Rådgivning från andra professioner 

En central aspekt som framkommer som viktig och främjande för personalens arbete under 

anmälningsprocesser är möjligheten till stöd i form av rådgivning från professioner med 



 

 35 

bättre kompetens att bedöma huruvida en anmälan ska göras. Informanterna söker sådan 

rådgivning från olika håll då de har olika kunskap om vilken rådgivning som finns att få. 

Bland annat söker de råd från socialtjänsten:  

Vi har ju faktiskt kunnat ringa anonymt också. Vi får ju tala om att vi är härifrån men vi 
behöver inte utelämna barnets identitet utan man kan fråga ”den här situationen har uppstått 
eller det här ser vi, är det något vi ska göra en anmälan på? Och då kan de lämna ett ”ja men 
det tycker vi att ni ska anmäla och sedan får vi utreda vidare”. Och då får vi ju ett stöd i det.  

Vi kan ju ringa och prata och höra med socialtjänsten helt enkelt, ”vad tycker ni? Ska vi göra 
en anmälan eller ska vi avvakta?”. Och det är ju jätte, jättebra för att det är ju värdelöst för oss 
att göra en anmälan som ingen bryr sig om och för socialtjänsten, ja men de har ju fullt upp 
ändå så de behöver ju inte få anmälningar som det inte är så mycket substans i.  

Andra professionella som informanterna söker råd hos är specialpedagoger och 

förskolechefer: 

Vi kan anlita en specialpedagog för att få hjälp om vi ser någonting och vill ha stöttning i att vi 
gör rätt.  

Chefen är ju en viktig del i och för sig men hen är ju inte här varje dag. Hen ser ju inte det vi 
ser men vi kan ju ha en dialog och hen kan tänka på ett annat vis när man gör en anmälan 
exempelvis. 

Dessa citat belyser vikten av att få råd och stöd i de tankar och funderingar som uppkommer i 

anmälningsprocesser. Att på detta sätt få stöd tolkas vidare som främjande för personalens 

arbete i anmälningsprocesser då det medför att de kan känna en större säkerhet i sina 

bedömningar.  

 

Vidare tolkar vi dessa resultat som att förskolepersonalen ser det som en främjande aspekt att 

känna närhet till professioner med bättre kompetens om anmälningar för att kunna fullfölja 

sitt uppdrag som anmälningspliktiga. Att söka stöd och råd från andra professioner är även ett 

resultat som i tidigare forskning framkommer som viktigt för personal i förskolan (jfr 

Backlund, m.fl., 2012). Vad gäller socialtjänstens rådgivningstjänst framkommer i 

föreliggande intervjuer inga svårigheter med att få kontakt med socialtjänsten när detta 

önskades. Informanterna som hade kunskap om rådgivningstjänsten var istället positiva till ett 

sådant form av stöd vilket delvis kan sägas vara ett resultat som sätter sig emot tidigare 

forskning om förskolepersonals upplevelser av kontakten med socialtjänsten som svår att få 

till stånd (jfr Olsson, 2011). 
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De resultat som ovan presenteras kan förstås utifrån de positiva egenskaper som framhålls 

med professionalisering. En profession utmärks bland annat av dess speciella kompetens 

vilket möjliggör för människor att ta kontakt med personer inom professioner utan att ha en 

personlig relation till dem (Repstad, 2005). Vi tolkar det som att förskolepersonalen anser det 

som viktigt att på detta sätt lätt och smidigt kunna få kontakt med en profession som har 

bättre kompetens på området utan närmare relation till dessa. Rådgivningen är betydelsefull 

och främjande för personalens arbete då den utgör ett moment av trygghet i de annars så 

komplexa och svårbedömda anmälningsfallen. 

4.3.2 Dialog och enighet bland kollegor 

Något som många informanter framhäver som viktigt för dem under anmälningsprocessen är 

dialogen med sina kollegor: 

Ja eftersom att vi jobbar i ett arbetslag, eftersom att vi ser barnen varje dag är det ju viktigt att 
arbetslaget pratar om det […]. Att man har stödet eller att man har flera personers ögon, alltså 
att man ”är det bara jag som har sett det här eller är det fler?”. 

Jag går inte och gör en anmälan utan att mina arbetskamrater är med på det också. Så att man 
är överens annars blir det väldigt konstigt. 

Citaten ovan visar på att det är viktigt för informanterna att diskutera sina misstankar med 
sina kollegor både för att få hjälp med bedömningar men också för att skapa enighet i beslut. 
Vidare framkommer också betydelsen av kollegor för att få känslomässigt stöd: 

Man kommer ju barnen väldigt nära när man jobbar med dem så det blir ju en stark oro som vi 
känner. Vi har ju tagit stöd i varandra mycket i arbetslaget när det har uppstått. 

Och har man då ingen att reflektera med då är det ju jättesvårt. För man behöver ju reflektera 
[…] med tanke på att man har ju känslor också, det går ju inte bara att trycka bort känslorna. 

Att man kan bearbeta det tillsammans under flera dagar […] få tid till att diskutera, tid till att 
bara prata […]. 

Vår tolkning av dessa resultat är att arbetsgruppen är en betydande och främjande komponent 

för förskolepersonal i anmälningsprocesser. En sådan tolkning kan bland annat förstås utifrån 

ett systemteoretiskt synsätt där gruppen och dess delar står i ett ömsesidigt 

påverkansförhållande till varandra (Lundsbye, m.fl., 2010). Dialogen är ett sätt att ta hänsyn 

till kollegorna då en anmälan påverkar alla individer i arbetsgruppen eftersom att alla i 

personalen kommer behöva bemöta föräldrar och barn efter det att en anmälan gjorts. 
 
Förskolepersonalens arbetsgrupper kan vidare enligt ett socialpsykologiskt perspektiv 

karaktäriseras som primärgrupper vilket innebär att de utgörs av nära och känslomässiga band 
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till varandra som utvecklats genom kontinuerlig kontakt under en längre tid. Hur 

arbetsgruppen ser på anmälningar och anmälningsprocesser kan vidare antas till stor del bero 

på de normer och värderingar som utvecklats inom denna primärgrupp (Repstad, 2005). 

Precis som Lundén (2010) reflekterar över i sin avhandling kan funderas över vad ovan 

nämnda grupprocesser, normer och värderingar har för betydelse för de utsatta barnen. För 

individerna som arbetar under anmälningsplikt är det märkbart viktigt med ett sådant 

gruppstöd. Lundén hävdar dock att sådana diskussioner kan leda till att en misstanke pratas 

bort och att en anmälan fördröjs vilket i värsta fall kan få förödande konsekvenser för barnet, 

även om det aldrig är förskolepersonalens avsikt. Frågan som kan ställas här är vad 

personalens diskussioner i praktiken genererar för barn som riskerar att fara illa. Huruvida 

dialog och enighet bland kollegor är en främjande aspekt beror således på vilket perspektiv 

som anläggs. Ur förskolepersonalens perspektiv kan dialog och enighet ses som en främjande 

faktor för arbetet i anmälningsprocesser. Ser vi på dessa aspekter ur de utsatta barnens 

perspektiv skulle de dock kunna utgöra hindrande faktorer i form av att barnets situation 

under en längre tid förblir oupptäckt.  

4.3.3 Samspel med socialtjänsten 

Ytterligare en faktor som i intervjuerna framkommer som främjande för informanternas 

arbete är samspel med socialtjänsten. Samspelet med socialtjänsten anses dock av samtliga 

informanter som något som kan förbättras, både vad gäller dialogen mellan instanserna samt 

förståelsen för socialtjänstens arbete:  

Och jag kan ibland önska att de hade lite mer kontakt med oss.  

För man vet ju vad man vill att dem ska göra. Men ändå så är det en annan process som vi inte 
får veta någonting om. Så där borde man ha ett mera samspel. Samspel mellan varandra, 
mellan instanserna. 

Hur jobbar de på för vis? Vad händer när en anmälan kommer in, vad händer då? Att man får 
veta lite bakgrund och så. 

Även om inte personalen på socialtjänsten kan berätta vad som hänt sedan eller gå in på 
detaljer så kan man ju ändå få… det skulle kanske vara bra att få höra varför de gjorde såhär 
och hur de tänkte då. För att man kan ju känna att ”undra hur barnet mår i den här 
situationen?” För vår uppgift är ju alltid att utgå från barnet. 

En annan viktig aspekt vad gäller samspel och dialog med socialtjänsten, vilket också är ett 

av de mest av informanterna framhävda resultaten i hela studien, visar sig under intervjuerna 

vara efterfrågan på återkoppling då en anmälan rapporterats:  
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Det man tycker att, det är ju liksom lite, vi upplever ju att vi får lite dålig feedback om vad 
som händer med vår anmälan… Och det gör ju att vi blir mer osäkra ”har det kommit igång 
överhuvudtaget eller vad händer med det som vi har skickat in ?”. 

Men återkopplingen kan bli bättre. Att man vet att det är på gång, att de gör någonting.   

Informanternas saknad efter feedback och dialog från socialtjänsten leder vidare till 
frustration hos många av de intervjuade:  

Det verkar ta lång tid, för lång process och det är väl det som skapar frustration. 

Vad kommer hända? vad kommer ske? Och händer det någonting? Får de något stöd? Alltså, 
vad händer i det här… Nu har vi liksom signalerat… Eller ska det gå ett halvår och det händer 
ännu mer saker? Ska vi göra en ny…? Nej men alltså, hur många behövs? Så lite feedback till 
oss också. 

Resultatet visar tydligt att dialog med, och feedback från, socialtjänsten är främjande aspekter 

för förskolepersonal i anmälningsprocesser. Vi tolkar att detta är viktigt för att informanterna 

ska kunna känna förtroende för att socialtjänsten efter en anmälan fortsätter att arbeta för 

barnets bästa. Dessa känslor kan förklaras genom att anlägga ett socialpsykologiskt 

perspektiv då det betonar vikten av att människor i organisationer känner att de kan lita på att 

omkringliggande yrkesroller fullföljer sina uppdrag och gör det som förväntas av dem 

(Repstad, 2005). Vår tolkning är också att eftersom förskolepersonalen fortsätter att träffa 

barnet varje dag är det svårt för dem att släppa taget om anmälningsprocessen då anmälan 

skickats in. De behöver därför få feedback för att undvika känslor av frustration och stress 

över barnets situation.  

 

Att personalen tycker att det är viktigt med feedback skulle vidare kunna förklaras genom 

systemteori vilken betonar vikten av feedback för att en organisation ska utvecklas och 

förbättras (Repstad, 2005). Vår tolkning är att det delvis är det förskolepersonalen menar då 

de pratar om feedback då de uttrycker att feedbacken skulle kunna vara en hjälp vid framtida 

bedömningar av barn som de misstänker far illa. Utifrån tidigare forskning om att feedback 

påverkar huruvida förskolepersonal i framtiden anmäler misstänkta fall till socialtjänsten 

(Backlund, m.fl., 2012; Lundén, 2010) gör vi tolkningen att förskolepersonalen bland annat 

ser feedback som ett redskap för att bli bättre på arbetet i anmälningsprocesser. Dock kan det 

i intervjuerna ses hur förskolepersonalen förväntar sig mer av socialtjänsten vad gäller 

feedback än vad socialtjänsten själva kan råda över, då förskolepersonalen ibland önskar att 

få reda på vilket stöd som satts in och hur det fungerar i berörd familj. Återkopplingen är ju 

dock som tidigare nämnts begränsad till att gälla enbart huruvida utredning redan pågår, 
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inletts eller inte inletts. I övrigt måste familjen samtycka till vidare återkoppling från 

socialtjänst till förskola (Socialstyrelsen, 2014b).  
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5. Diskussion  
 
Syftet med föreliggande uppsats har varit att studera hur förskolepersonal upplever och 

resonerar i anmälningsprocesser samt undersöka vilka aspekter de upplever som främjande 

respektive hindrande för arbetet i dessa. Resultaten som ovan presenteras visar på hur 

förskolepersonal förhåller sig till omständigheter som sociala normer, gruppdiskussioner och 

individuella roller. Därmed kan svårigheterna i dessa processer sägas finnas på såväl en 

makro- som en mezzo- och mikronivå.  

 

Genom resultaten som ovan presenteras kan vidare förstås att förskolepersonal upplever 

anmälningsprocesser som komplexa och svåra att avgränsa. Denna komplexitet leder ofta till 

att enskild personal tillsammans med kollegor resonerar och diskuterar om en anmälan bör 

göras då de misstänker att ett barn far illa. Förskolorna som intervjuats i föreliggande studie 

kan därför sägas präglas av ett resonerande förhållningssätt. Ett sådant förhållningssätt har i 

tidigare studier visat sig vara vanligt bland förskolepersonal trots lagstiftarens intentioner om 

ett mer formellt förhållningssätt, vilket innebär att de anmälningspliktiga istället anmäler så 

fort en misstanke uppstår (jfr Backlund m.fl., 2012). Vi anser dock att det genom resultaten 

ovan blir tydligt att det inte är lätt för förskolepersonal att anmäla så fort en misstanke uppstår 

och att resultaten skapar en förståelse för varför de resonerar med varandra. Förskolepersonal 

har i dessa processer många faktorer att ta hänsyn till, däribland barnets bästa och personliga 

preferenser, vilka kan behöva ventileras med andra för att göras begripliga och på bästa sätt 

hanteras. 

 

Vidare upplever vi att de förskolor som intervjuats genom fokusgruppsintervjuer kan ses som 

primärgrupper där banden mellan kollegor präglas av kontinuitet och närhet (Repstad, 2005). 

Vi kunde också tyda att personalen i dessa intervjuer hade skapat sig samstämmiga åsikter 

och normer kring anmälningsförfarandet (ibid.) Detta kan å ena sidan ses som något positivt 

och tryggande för de barn som misstänks fara illa då personalen på ett bra sätt kan samarbeta 

och stödja varandra i dessa situationer. Å andra sidan får inte glömmas bort att oavsett 

diskussioner och resonerande med kollegor eller normer som råder i arbetsgruppen är 

anmälningsplikten personlig (Socialstyrelsen, 2014b). I situationer där kollegor inte håller 

med om en misstanke eller där en åsikt går emot gruppnormerna är det därmed viktigt att 

våga göra en anmälan ändå. Gruppdiskussioner och gruppnormer får inte påverka om ett barn 

som misstänks fara illa kommer till socialtjänstens kännedom eller inte (jfr Lundén, 2010).  
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Vidare har resultaten i föreliggande studie visat att det i anmälningsprocesser är betydelsefullt 

för personalen att samspela med andra professioner för att få stöd och hjälp i bedömningar om 

en anmälan ska göras. Bland dessa professioner nämndes främst socialtjänsten och det som 

bland annat framkommer i studien är att förskolepersonal önskar mer samspel och dialog med 

socialtjänsten. En central del av samspelet var vidare att få mer feedback från socialtjänsten 

för att få veta vad som händer med en anmälan samt få veta vad som händer i den familj som 

anmälan rör. Förskolepersonalen önskade få vara mer delaktiga i det fortsatta arbetet och 

menade att genom bättre samspel skulle de tillsammans med socialtjänsten bättre kunna 

hjälpa de utsatta barnen.  

 

Utifrån socialtjänstlagen kan förskolepersonal få feedback gällande om en anmälan föranlett 

en utredning eller om en utredning redan pågår men det är egentligen det enda de har rätt att 

få veta om inte familjen själva vill berätta vad som pågår (Socialstyrelsen, 2014b). Under 

intervjuerna upplevde vi genomgående att förskolepersonalen var frustrerade över den 

bristande feedbacken men att det såg olika ut hur mycket kunskap de hade om vilken 

feedback de är berättigade att få. Här anser vi det uppstå ett problem med gränsdragningar 

och ansvarsfördelning. Enligt lagparagraferna som tidigare nämnts är det socialtjänsten som 

ska initiera samverkan med andra samhällsorgan medan förskolan aktivt ska delta om det 

begärs. Frågan som här går att ställa är dock hur lagstiftaren tänkt kring att socialtjänsten ska 

initiera samverkan och klargöra information i frågor som de kanske själva inte anser som 

problematiska när de inte vet att det är något som det finns behov av i andra verksamheter. Är 

det socialtjänstens ansvar att se till att förskolan vet vad som gäller i anmälningsprocesserna 

eller är det förskolan som ska se till att de är rustade för att kunna utföra sitt uppdrag som 

anmälningspliktiga? Denna gränsdragningsproblematik kan vidare skapa onödiga konflikter 

och lågt förtroende för den andra professionen och på så sätt hämma det så nödvändiga 

samarbetet som krävs för att skydda barn som riskerar att fara illa (jfr Backlund, m.fl., 2012).  

 

Ovanstående resonemang om gränsdragningsproblematik och vad den kan orsaka påvisar 

studiens relevans för socialt arbete utifrån att hur förskolepersonal arbetar och förhåller sig i 

anmälningsprocesser och till samarbetspartners har betydelse för barn som riskerar att fara 

illa. Anmälningsplikten är ett av samhällets främsta skydd för utsatta barn (Olsson, 2011) och 

måste därför fungera på bästa tänkbara sätt. Det är därför viktigt att ovanstående 

gränsdragningsproblematik ordentligt utreds för att samspelet ska fungera så bra som möjligt. 
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I vilken kommun barnen bor eller vilken förskola dessa går på ska inte ha betydelse för deras 

framtida hälsa.  

 

Viktigt att ta med sig efter denna diskussion är att den är baserad på och begränsad till 

anmälningsprocesser ur förskolepersonals perspektiv. Socialtjänstens synvinkel saknas vilket 

gör det svårt att uttala sig om hur samspelet mellan dessa instanser bör utformas (jfr Backlund 

m.fl., 2012). Utifrån föreliggande studie föreslås därför att forskning vidare bör studera hur 

socialsekreterare upplever anmälningsprocesser samt hur samspelet mellan instanser ser ut 

och kan förbättras. En sådan studie kan tillsammans med föreliggande uppsats generera 

ytterligare en dimension av kunskap och förhoppningsvis göra anmälningsprocesser säkrare 

för barn som riskerar att fara illa.  
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Appendix 1 – Informationsbrev 
 
Information om erbjudande att delta i C-uppsats 

 
Bakgrund och syfte 
Studien avser att undersöka hur personal på förskolor upplever och resonerar i 
anmälningsprocesser. Detta för att ta reda på vilka aspekter som anses vara betydelsefulla i 
sådana situationer.  

 
Förfrågan om deltagande 
Du får den här förfrågan eftersom du arbetar på förskola och därmed arbetar under den 
anmälningsskyldighet som regleras i socialtjänstlagen 14 kap 1§. Om du samtycker till 
medverkan kommer vi att använda oss av dina intervjusvar i studien. Om du accepterar att vi 
använder dina svar i studien behöver du skriva på den samtyckesblankett som är bifogad i 
slutet av detta brev. Blanketten kan lämnas till ansvarig då intervjun genomförs. Om du inte 
accepterar att vi använder dina svar ber vi dig kontakta oss snarast.  

 
Frivillighet 
Deltagandet i studien och medgivandet till att vi får använda dina svar är helt frivilligt och du 
kan som deltagare när som helst dra tillbaka ditt medgivande, även efter det att intervjun 
genomförts. Det kan du göra genom att gå ifrån intervjun, ringa eller e-posta för att meddela 
ditt avsägande av deltagande. Du behöver i så fall inte ge någon förklaring till varför du inte 
vill delta.  

 
Hur går studien till? 
Om du väljer att delta kommer du att vara med i en gruppintervju/individuell intervju. Denna 
kommer att spelas in och sedan analyseras i syfte att utveckla kunskaper kring 
förskolepersonals upplevelser av anmälningsprocesser.  

 
Finns det några risker med att delta? 
Vi gör bedömningen att det inte finns några nämnvärda risker med att delta i denna studie.  

 
Finns det några fördelar med studien? 
En fördel med studien är att förskolepersonalen kommer till tals och att kunskaper om hur de 
upplever anmälningsprocesser kan bidra till bättre skydd för barn som riskerar att fara illa.  
Studien kan också vara ett underlag för vidare forskning.  

 
Hantering av data och sekretess 
Inga namn eller personuppgifter kommer att registreras och i de fall berättelserna i 
intervjuerna är så specifika att det finns en risk för igenkänning kommer sådana detaljer inte 
att tas med. 

 
Hur får jag information om studiens resultat? 
Studien kommer att publiceras i DiVA vilket är ett elektroniskt arkiv och en databas över 
forskningspublikationer och examensarbeten som högskolan Dalarnas forskare och studenter 
producerar. Om så önskas kan deltagarna i studien få vetskap om när studien publicerats 
alternativt få studien skickad till sig via mail. Studien kommer även att presenteras på 
högskolans FOU-marknad den 13 januari 2016.  
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Ansvariga 
Kajsa Isaksson och Johanna Johansson studenter från socionomprogrammet på högskolan 
Dalarna.  

 
 

Vid frågor, funderingar eller avsägande av deltagande:  
 

Kajsa Isaksson Johanna Johansson 
073-xxx xx xx  076-xxx xx xx 

  
Inhämtande av samtycke 

 
Härmed samtycker jag till deltagande i C-uppsatsen som handlar om förskolepersonals 
upplevelser och resonemang i anmälningsprocesser; 

 
 

Ort/År/Datum _________________________________________________________
    
 

Namnunderskrift tillfrågad deltagare__________________________________________ 
 
 

Namnförtydligande:______________________________________________________ 
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Appendix 2 – Intervjuguide 
 

Inledning 
1. Fråga om inspelning (test av diktafon) 

Intervjun inleds med att vi frågar om det är okej att spela in samt testar 

inspelningsutrustning. 

2. Presentation av oss + C-uppsats 

Vi presenterar oss själva och förklarar varför vi är där.   

3. Genomgång av informationsbrev och inhämtande av samtycke 

4. Tidsram 

Intervjun kommer att pågå ca 45 minuter.  

 

Öppningsfrågor – inledande bakgrundsfrågor i uppvärmningssyfte 

• Vad tänker ni när ni hör ordet anmälningsplikt? 

• Vad tänker ni när ni hör begreppet barn som far illa? 

• Ungefär hur ofta dyker en misstanke upp om att ett barn på er förskola skulle 

kunna fara illa?  

• Hur många anmälningar görs i snitt på ett år? 

 

Kärnfrågor – frågor som besvarar uppsatsens syfte och frågeställningar 
Tema 1 – Resonemang 

• Skulle ni kunna beskriva den process som startar då ett barn misstänks fara illa? 

- Hur tänker ni? 

- Hur agerar ni? 

- Hur känner ni? 

- Vad händer? 

- Vilka situationer kan uppstå? 

- Gör ni alltid på samma sätt?  

- Vilka faktorer avgör tillvägagångssättet? 

• Vad finns det för svårigheter i dessa processer? 

- Praktiska? Känslomässiga? 

- Hur hanteras dessa? 
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Respondentvalidera – sammanfattar och följer upp otydliga svar 

 

Tema 2 – Betydelsefulla faktorer 

• Vilka involveras i processen? 

- Varför involveras de? 

- Vad måste tas hänsyn till?  

- Hur överväger ni om någon ska involveras eller inte?  

- Vilka är avgörande faktorer för att någon ska involveras eller inte?  

• Vilka svårigheter kan uppstå då ni involverar andra? 

- Praktiska? Känslomässiga? 

- Hur hanteras de? 

• Vilka överväganden görs då ni står inför om en anmälan ska göras eller inte?  

- Vilka är de avgörande faktorerna? 

• Vet ni om det finns något stöd att få i dessa processer?  

- Praktiskt? Känslomässigt? 

- Vilket stöd har ni fått?  

- Upplever ni att det här stödet är tillräckligt?  

- Finns det något ni hade önskat få mer hjälp med? 

- Hur hade ni önskat att det stödet hade utformats? 

- När i processen? 

Respondentvalidera – sammanfattar och följer upp otydliga svar 

Tack för er medverkan!  
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Appendix 3 – Etisk egengranskning 
 
 
Fastställd av UFL och UFN 2008-12-17         

Bilaga 1 
 
Blankett för etisk egengranskning av studentprojekt som involverar 
människor  
 
Projekttitel:  Anmälningspliktens komplexitet 
Student/studenter: Kajsa Isaksson & Johanna Johansson 
Handledare:  Pernilla Liedgren Dobronravoff    

Ja Tveksamt Nej 

 
1 
 

Kan frivilligheten att delta i studien ifrågasättas, d.v.s. 
innehåller studien t.ex. barn, personer med nedsatt kognitiv 
förmåga, personer med psykiska funktionshinder samt 
personer i beroendeställning i förhållande till den som utför 
studien (ex. på personer i beroendeställning är patienter och 
elever)?  
 

   
 
 
X 

 
2 

Innebär undersökningen att informerat samtycke inte 
kommer att inhämtas (d.v.s. forskningspersonerna kommer 
inte att få full information om undersökningen och/eller 
möjlighet att avsäga sig ett deltagande)?   
 

   
 
X 

 
3 
 

Innebär undersökningen någon form av fysiskt ingrepp på 
forskningspersonerna?  
  

   
X 

 
4 
 

Kan undersökningen påverka forskningspersonerna fysiskt 
eller psykiskt (t.ex. väcka traumatiska minnen till liv)? 
 

   
X 

 
5 
 

Används biologiskt material som kan härledas till en levande 
eller avliden människa (t.ex. blodprov)? 
 

   
X 

 
6 
 

Avser du att behandla känsliga personuppgifter som ingår i 
eller är avsedda att ingå i en struktur (till exempel ett 
register)?  
 
Med känsliga personuppgifter avses, enligt 
Personuppgiftslagen (PuL), uppgifter som berör hälsa eller 
sexualliv, etniskt ursprung, politiska åsikter, religiös eller 
filosofisk övertygelse samt medlemskap i fackförening 
 

   
 
 
 
X 

 
7 

Avser du att behandla personuppgifter som avser 
lagöverträdelser som innefattar brott, domar i brottmål, 
straffprocessuella tvångsmedel eller administrativa 
frihetsberövanden, och som ingår i eller är avsedda att ingå i 
en struktur (till exempel ett register)? 
  

   
 
X 

 
              Fastställd av Forskningsetiska nämnden 2008-10-23 
 


