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Studien syftar till att undersöka och belysa samarbetet mellan förskola och socialtjänst när det 

gäller orosanmälan. Hur arbetet kring orosanmälan går till samt vilka tankar och erfarenheter 

respondenterna har kring det. Genom att använda en kvalitativ studie har vi intervjuat sju 

förskollärare, en förskolechef och en representant från socialtjänsten. I studien framkom det 

att trots att det finns kritik från båda parterna är tankarna kring samarbetet mellan förskola 

och socialtjänst överlag positiv. Resultatet visar att respondenterna hade mycket kunskap och 

erfarenheter kring ämnet men anser att orosanmälan har en påverkan på dem psykiskt.  

___________________________________________________________________________ 

Nyckelord: Anmälningsskyldighet, Anmälningsplikt, Orosanmälan, Omsorgssvikt, Förskola, 

Socialtjänst, Förskollärare.    
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1. Inledning 
Även fast Sverige är ett välfärdsland som lägger stor vikt på medmänskliga rättigheter 
lever många barn idag i bristfälliga miljöer och verkar inte alltid få den hjälp de 
behöver. I förskolans läroplan (Utbildningsdepartementet, 2010) står det att 
förskolan har ansvar för barns trygghet, välbefinnande och utveckling. Enligt flertal 
författare (Se t.ex. Olsson, 2011) känner förskolepersonalen ibland en oro för de barn 
de möter i verksamheten. Oron kan gälla familjekonflikter, relationsproblem och 
försenad utveckling men även misstankar om drogmissbruk i hemmet, sexuella 
övergrepp eller misshandel. Trots detta utgör de anmälningar som kommer in till 
socialtjänsten endast en liten del av de anmälningspliktiga fallen i förskolan. 
Underrapportering av omsorgssvikt (se begreppsdefinition) är vanligt och endast 
cirka 30 procent av fallen anmäls till socialtjänsten.  
 
I 1 § i 14 kap. av socialtjänstlagen står det att de myndigheter som bland annat berör 
barn, såsom förskolan, har en skyldighet att omedelbart anmäla till socialnämnden 
om de, i sin verksamhet, får vetskap eller misstankar om att ett barn far illa. Erdis 
(2011) menar att det inte är förskollärarens uppgift att avgöra ifall barnet behöver 
skydd utan socialtjänsten har kompetent personal för att bedöma om det behövs eller 
inte. Anmälan ska alltså göras även om personalen inte är säkra på att barnet är 
utsatt, när oro och misstanke finns träder anmälningsplikten in.  
 
Fler författare (Se t.ex. Lundén, 2010) ser förskolan som en resurs till socialtjänsten 
som måste få vetskapen om att ett barn far illa för att kunna ge det stöd som behövs. 
Med det menar de att eftersom personalen inom förskolans verksamhet i stort sätt 
träffar alla barn i deras vardag har de en viktig roll i upptäckandet och anmälan av 
barn som utsätts för omsorgssvikt. Personalen på förskolan har de bästa chanserna 
att uppfatta signalerna som barn som utsätts för omsorgssvikt skickar ut. Hur man 
uppfattar den obligatoriska anmälningsskyldigheten anses vara en faktor som kan 
påverka förskollärares förutsättningar att upptäcka barn som blir utsatta för 
omsorgssvikt.  
 
Att utvecklingen för barn som utsätts för omsorgssvikt får allvarliga skador och kan 
medföra bestående psykiska men om det inte uppfattas tidigt anser samtliga 
författare (Se t.ex. Lundén, 2010). Barn som utsätts för omsorgssvikt bygger upp en 
bild av att de inte är värda att få skydd och vara älskad. De inser att föräldrar och 
andra vuxna i deras omgivning inte finns där för dem och skyller detta på sig själva.  
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1.1 Begreppsdefinition  
Anmälningsskyldighet: I Nationalencyklopedin (2014) definieras 
anmälningsskyldighet som ”Skyldighet att till en myndighet anmäla något” vilket i 
denna studie innefattar förskolans anmälningsskyldighet till socialtjänsten när oro 
uppkommer om ett barn.   
 
Orosanmälan: Med orosanmälan menar vi den anmälan förskolan gör till 
socialtjänsten när oro uppkommer för ett barn.  
 
Omsorgssvikt: Här utgår vi från Killéns (1993) definition där omsorgssvikt innefattar 
när ett barn utsätts för fysiska eller psykiska övergrepp, blir så försummat att dess 
fysiska eller psykiska utveckling och hälsa drabbas eller utsätts för sexuella 
övergrepp. Det kan även vara barn som på grund av föräldrarnas missbruk befinner 
sig i en riskzon.  
 
Barnpilot: En barnpilot är en resurs, konsult, kunskapskälla och stöd till sina 
arbetskamrater när det handlar om att upptäcka och handla när ett barn far illa. De 
har genomgått en tre dagars utbildning och ser värdet av att samverka med andra 
verksamheter. 
 
1.2 Syfte och frågeställningar 
Syftet med denna studie är att undersöka och belysa samarbetet mellan förskola och 
socialtjänst när det gäller orosanmälan.   
 
Våra frågeställningar är:  
• Vad har förskollärare och förskolechef samt socialtjänst för tankar och erfarenheter 
kring förskolans anmälan av -och arbete kring omsorgssvikt? 
 
• Hur samverkar förskola och socialtjänst kring en orosanmälan? 
 
1.3 Uppsatsens disposition  
Nedan följer en bakgrund där vi beskriver hur vi hittade relevant litteratur till studien 
och efter det kommer ett kapitel med de lagar och styrdokument vi använt oss av. 
Därefter kommer tidigare forskning och sedan beskrivs den teorin vi har valt att utgå 
ifrån och därefter en metod del som förklarar hur vi har gått tillväga i vårt arbete med 
denna studie. Resultatet av de intervjuer vi gjorde indelat i kategorier kommer, följt 
av analys och diskussion som vi har valt att sammanfoga. Till sist kommer 
referenslistan samt relevanta bilagor till studiens innehåll.  
 
2. Bakgrund  
För att hitta relevant litteratur till vår studie sökte vi på olika databaser såsom Libris, 
ERIC, Discovery samt bibliotekets katalog på Mälardalens högskola. Vi hittade 
avhandlingen som vi använder i studien genom att söka på Libris och använda 
sökorden misshandel AND förskol* då det kom fram 13 stycken träffar, när vi sedan 
avgränsade det på avhandlingar kom det fram en träff, den avhandlingen använder vi 
oss utav. Den ena vetenskapliga artikeln hittade vi genom att söka på ERIC med 
sökorden child abuse AND preschool AND teachers. Vi fick upp 17 träffar varav en 
relevant som vi har med i studien. Den andra vetenskapliga artikeln hittade vi också 
på ERIC men med sökorden child abuse healthcare och datorn gav oss 4,218 träffar. 
Av de träffarna var denna artikel en av de första och visade sig vara relevant för oss. 
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En artikel kom vi över i en tidigare kurs vi haft på högskolan. Övrig relevant litteratur 
fann vi på bibliotekets katalog på Mälardalens högskola genom att använda sökfraser 
som bland annat barnmisshandel, barn som far illa, anmälningsplikt, omsorgssvikt, 
socialtjänsten och vanvård. Vi hittade även litteratur genom att gå igenom tidigare 
examensarbetens referenser om liknande ämne. 
 
2.1 Lagar och styrdokument  
 
2.1.1 Förskolans läroplan 
Utbildningsdepartementet (2010) påpekar vikten av en bra relation mellan förskola 
och hem med ett bra samarbete, respekt och förtroende. Alla vårdnadshavare ska ha 
ett förtroende till förskolan och känna trygghet i att lämna sina barn där. Barnets 
fostran och utveckling är vårdnadshavarnas ansvar och förskolan ska finnas där som 
ett stöd i detta och skapa ett samarbete. Förskolan ska ha en regelbunden dialog med 
barnets vårdnadshavare om barnets lärande, utveckling och trivsel i förskolan men 
även utanför verksamheten. För barn med svårigheter är det extra viktigt att 
förskolan blir ett positivt stöd.  
 
Utbildningsdepartementet (2010) beskriver vidare att förskolan har ett ansvar för 
barns trygghet, välbefinnande och utveckling. Barnens behov ska respekteras och bli 
tillgodosedda.  Genom lek bearbetar barn sina känslor, upplevelser och erfarenheter 
och förskolan ska genom dokumentation och utvärderingar få en bild av barnets 
utveckling och på så vis kunna följa barnen. En del av förskolans uppdrag är att lyfta 
fram barnens rättigheter och barn ska bli medvetna om sitt eget värde. Barn ska 
utveckla och känna sig trygga i sin identitet och få ett förtroende för att uttrycka sina 
åsikter och tankar.  
 
Förskolechefen har, enligt Utbildningsdepartementet (2010), det yttersta ansvaret 
över verksamheten och dess personal. Hen ansvarar för att personalen ska kunna 
utföra sina arbetsuppgifter på ett professionellt sätt, till exempel genom väsentlig 
kompetensutveckling. Förskolechefen ska även se till att verksamheten är utformad 
så att alla barn får det stöd och hjälp de behöver.  
 
2.1.2 Socialtjänstlagen 
I 1 § i 14 kap. av socialtjänstlagen poängteras det att myndigheter som bland annat 
berör barn, såsom förskolan, har en skyldighet att omedelbart anmäla till 
socialnämnden om de, i sin verksamhet, får vetskap eller misstankar om att ett barn 
far illa. Förskolan är skyldig att lämna alla uppgifter som kan ha betydelse i 
utredningen av barnets behov av skydd och stöd.  
 
I 1 § i 11 kap. av socialtjänstlagen beskrivs det att socialnämnden, utan fördröjning, 
ska inleda en utredning av det som genom anmälan, eller på annat sätt, kommit till 
deras kännedom. I 1 § i 14 kap. står det att socialnämnden bör erbjuda den som gjort 
anmälan men även vårdnadshavaren och barnet ett möte om det med hänsyn till 
barnet är lämpligt. I 2 § i 1 kap. poängteras det att i utredningar som gäller barn ska 
utredaren ha vad som är bäst för barnet i fokus, det ska ha en avgörande roll i 
beslutet. 
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2.2 Tidigare forskning  
 
2.2.1 Olika typer och tecken på omsorgssvikt 
Enligt Schols, de Ruiter och Öry (2013) har förskollärare i sin dagliga kontakt med 
barnen möjligheter att observera eventuella förändringar i barns närvaro, beteende, 
utveckling eller ett ”onormalt” beteende som kan visa tecken på omsorgssvikt. 
Lundén (2010) menar att förskollärarna måste upptäcka de tecken barnen visar och 
att de tecken förskollärarna ser, och vet hur de ska hantera, har en avgörande roll för 
den hjälp barnet och dess familj kommer att få som de är i behov av.   
 
Bergstrand (2012), Killén (1993) och Fharman (1993) beskriver olika typer av 
omsorgssvikt samt tecken på dessa. De olika typerna som kan sammanställas från 
deras böcker är: fysiskt våld, psykisk våld, sexuella övergrepp, fysisk försummelse 
och psykisk försummelse.  
 
Fysiskt våld kan man dela in i både aktiv- och passiv misshandel. Till aktiv 
misshandel hör barn som genom aktiva handlingar skadas kroppsligt. Denna typ av 
omsorgssvikt är, enligt författarna (Bergstrand, 2012; Killén, 1993; Fharman, 1993), 
den lättaste typen att identifiera och kan visas genom till exempel brännsår, 
blåmärken, skärsår och frakturer. Walsh, Bridgestock, Farrell, Rassafiani och 
Schweizer (2008) såg i sin studie att denna typen av omsorgssvikt är den som 
anmälas oftast då påverkan på barnet är mest synligt. Killén (1993) påpekar dock att 
vissa av dessa blåmärken som kan framkomma av misshandel ibland kan vara svåra 
och skilja på från de blåmärken barn kan få när de leker. När det gäller passiv fysisk 
misshandel menar, enligt Fharman (1993), inte föräldrarna att skada barnet fysiskt. 
På grund av föräldrarnas egna brister utsätts barnet för vanvård och föräldrarna ser 
sina behov som viktigare. Enligt Bergstrand (2012) och Killén (1993) försätter 
föräldrarna barnet i hjälplöshet genom att inte ha tillräckligt bra tillsyn över barnet.  
 
Psykiskt våld är enligt författarna (Bergstrand, 2012; Killén, 1993; Fharman, 1993) 
den formen av omsorgssvikt som är svårast att identifiera. De förklarar detta med att 
inga synliga skador finns på barnet utan finns inombords. De menar också att 
eftersom barnet i denna typ av omsorgssvikt ”lär sig” att det är någonting fel på det 
och detta sker, tillskillnad från fysisk misshandel, kontinuerligt kan denna typ vara 
den mest förödande för barnet. Även psykiskt våld kan man dela in i både aktiv-och 
passiv misshandel. I den aktiva delen kan barnen till exempel utsättas för 
nedvärderingar, hån, hot om övergivenhet och påtvingad isolering från socialisering. 
Barnet utsätts därmed för ett avsiktligt emotionellt lidande.  I den passiva delen orkar 
föräldrar helt enkelt inte med barnet och struntar i det. Det kan till exempel vara i en 
familj där föräldrarna brukar våld mot varandra eller missbrukar och har fullt upp 
med den egna överlevnaden. Barn som utsätts för detta tvingas ofta ta på sig en 
vuxenroll och sköta sig själva och ibland även föräldrarna.   
 
Sexuella övergrepp innefattar enligt författarna (Bergstrand, 2012; Killén, 1993; 
Fharman, 1993) alla sexuella gärningar som en annan person påtvingar ett barn. Det 
kan vara allt från att tillsammans med barnet titta på pornografiska bilder till genitalt 
samlag. Detta kan märkas på barnet på olika sätt. Barnen kan till exempel leva ut sina 
sexuella erfarenheter genom uttalanden, lekar och teckningar. Barnen kan också, på 
det sett förövaren sexuellt närmat sig dem, närma sig andra personer. De upplever sig 
ofta annorlunda än andra de andra barnen och isolerar sig gärna. Irgens och Moqvist 
(2002) menar att barn söker strategier för att hantera svårigheter i dess liv. 
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Försummelse är den sista typen författarna (Bergstrand, 2012; Killén, 1993; 
Fharman, 1993) nämner. Här brister barnets vårdnadshavare gällande omsorg om 
hygien, hälsa, tillsyn och skydd mot olika faror. Barnets grundläggande behov såsom 
vägledning, uppmärksamhet, stimulans och fostran negligeras och barnet vanskötts. 
Tecken på detta kan vara till exempel att barnet är smutsigt, luktar illa och har 
blöjutslag. Omsorgssviktstyperna försummelse och passivt psykiskt våld samt dess 
tecken liknar varandra.  
 
Dock påpekar Schols et. al (2013) och Lundén (2010) att alla barn som utsätts för 
omsorgssvikt inte uppvisar några tecken men att det inte betyder att omsorgssvikt 
inte sker eller att barnen inte påverkas utav det. Förutom tecken menar 
förskollärarna i Schols et. al (2013) studie att de ofta får en magkänsla att någonting 
är fel vilket leder till att de blir extra uppmärksamma på ett barn och då ibland kan se 
faktiska tecken.  
 
2.2.2 Förskolans arbete 
Enligt Lundén (2010) diskuterar gärna personalen i förskolan sin oro om barn med 
arbetslaget vilket kan vara både positivt och negativt. Den positiva delen är att det 
finns ett stort behov att prata med varandra om oroväckande saker och man i 
arbetslaget har möjlighet till att göra det. Det negativa med att prata med varandra 
kan Lundén se är att personens oro riskerar att minimeras ifall den inte delas med de 
andra. Även Schols et. al (2013) menar att en persons avsikt, till exempel att gå vidare 
med en oro, påverkas, ibland negativt, av miljön och personer runt omkring den. 
Lundén (2010) påpekar att det kan vara lugnande att ens oro delas av de andra i 
arbetslaget.  
 
Olsson (2011) menar att det är viktigt att förskolan har tydliga regler för hur 
misstanke om omsorgssvikt ska hanteras både för personalens skull men även för 
socialtjänstens eventuella utredning. Förskolläraren måste först lägga märke till de 
tecken som kan ge skäl till oro och fundera kring hur barnet mår samt dess relation 
till föräldrarna. Även Schols et. al (2013) beskriver strategier som att observera barn, 
föräldrar samt relationen där emellan. Lundén (2010) poängterar att en vanlig 
förställning är att antal barn i verksamheten påverkar personalens förmåga att 
upptäcka omsorgssvikt men i hennes studie såg hon inte att detta påverkade 
överhuvudtaget.  
 
Schols et. al (2013) menar att förskollärare oftast har en tillitsfull relation till barnen 
och på så vis ibland blir involverade i barnens avslöjande av omsorgssvikt. 
Förskollärarna i deras studie tar dock upp att barnens lojalitet till föräldrarna ibland 
kan göra det svårt att identifiera omsorgssvikt. Irgens och Moqvist (2002) menar att 
barn har ett behov och en vilja av att se föräldrarna som goda och förtränga det som 
har hänt vilket också kan göra det svårt. Förskollärarna i Schols et. al (2013) studie 
uttrycker att de vill ha mer kunskap i att tala med barn om omsorgssvikt och att de 
inte alltid känner sig bekväma i samtal med barnen. Irgens och Moqvist (2002) 
menar att ifall barn berättar om omsorgssvikt prövar de sig ofta varsamt fram och går 
inte rakt på sak. De påpekar också att barn ofta är rädda för vad som kommer att 
hända om de berättar och många förskollärare i Schols et. al (2013) studie känner 
ofta en skuld att anmäla då barnen öppnat upp sig för dem trots sin rädslor.  
 
Enligt Olssson (2011) ska anmälan ske genast utan onödig fördröjning. Dock finns det 
en kort tidslucka där man har möjlighet att skyndsamt tänka igenom hur man ska 



8 

 

 8 

göra genom diskussion med arbetslaget och chef. Olsson påpekar att ett bra sätt i att 
få klarhet om ett fall borde anmälas är att anonymt kontakta socialtjänsten för 
konsultation för att få råd i det separata fallet. Hur länge man kan vänta med en 
anmälan beror, enligt Olsson, på hur allvarlig oron är. I akuta fall handlar det om 
timmar medan vissa fall ger utrymme för samtal med föräldrar och chans att hitta 
egna lösningar. Dock påpekar Olsson och Erdis (2011) att förskolan inte ska utreda 
om barnet verkligen är utsatt utan det är socialtjänstens uppgift.  
 
Enligt Olsson (2011) ska chefen kontaktas vid oro och det är oftast hen som står för 
anmälan vilket Olsson anser är positivt eftersom chefen inte har den nära relationen 
till barn och föräldrar som förskollärare har samt att det då blir en tydlig 
ledningsfråga. Vidare tar Olsson upp att när anmälan är akut kan den ske muntligt 
men bör så fort som möjligt kompletteras skriftligt. Det är socialtjänstens uppgift att 
avgöra ifall en anmälan är i behov av komplettering. Hur en anmälan ser ut är inte 
det viktigaste utan att de viktiga uppgifterna når socialtjänsten.  
 
2.2.3 Socialtjänstens arbete 
Bergstrand (2012) beskriver att socialtjänstens huvudsakliga uppgift är att arbeta för 
att barn får en trygg miljö att växa upp i. Om tecken för att ett barn får en ogynnsam 
utveckling kommer fram ska detta uppmärksammas och dess utveckling följas. 
Barnet ska få det stöd och skydd som det behöver med barnets bästa i fokus. 
Insatserna som socialtjänsten eventuellt sätter beror på de individuella behoven i 
fallet och vad det är ska beslutas i ett samarbete med föräldrarna. Enligt Olsson 
(2011) eftersträvas det att bedriva utredningen så föräldrarna själva inser situationen 
barnet är i, ge förslag på- och acceptera stödet barnet är i behov av. Olsson (2011) 
menar att i de flesta fall är vårdnadshavarna och socialtjänst enade om barnets behov 
och förslag till insatser accepteras oftast. Eftersom socialtjänstlagen bygger på ett 
samtycke och vårdnadshavare har möjlighet att tacka nej till insatser påpekar Olsson 
att det är svårt att ge barnet stöd när vårdnadshavarna inte anser att det behövs. Om 
det framkommer en uppenbar risk för barnet kan dock tvångsvård bli aktuell, vilket 
enligt Olsson händer väldigt sällan.  
 
Det första som händer, enligt Olsson (2011), när socialtjänsten får in en anmälan är 
att det sker en förhandsbedömning där uppgifter för att klargöra barnets situation 
inhämtas. Det verktygen socialtjänsten använder sig utav då är något som heter BBIC 
(Barnets behov i centrum). Den tydliggörs med hjälp av en triangel med olika 
aspekter för att få en helhetsbild av situationen. Inom varje aspekt ingår ett antal 
frågor för att underlätta för socialtjänsten i deras bedömning. 
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Bild 1: Modell för BBIC, (www.socialstyrelsen.se) 

 
 
 
Lundén (2010) menar att det är kunskap och erfarenhet hos personen på 
socialtjänsten som tar emot anmälningen som har betydelse ifall en utredning inleds 
eller inte. Hon menar att det ibland sker att socialtjänsten inte ser allvaret i barnet 
situation. Igrens och Moqvist (2002) påpekar att det inte alltid är så att socialtjänsten 
tar emot barnets version av vad som har hänt. Lundén (2010) påpekar att ett barns 
utveckling kan få allvarliga konsekvenser om det dröjer innan en utredning påbörjas 
efter en anmälning kommit in.  
 
Enligt Olsson (2011) är socialtjänsten ibland irriterade på förskolan eftersom det ofta 
händer att oro finns för barnet men inte anmäls. Det blir enligt dem svårare att hjälpa 
barnen ju längre tid de har varit utsatta.  
 
2.2.4 Alla fall anmäls inte 
Lundén (2010) och Olsson (2011) beskriver att det i forskning framkommit att endast 
cirka 30 procent av de anmälningspliktiga fallen anmäls i förskolan. Olsson förklarar 
att lagstiftningen av anmälningsskyldigheten har skärpts men trots detta förekommer 
ett stort mörkertal och att anmälan ofta inte görs även fast det krävs av lagen. Schols 
et. al (2013) menar att underrapportering av omsorgssvikt, av bland annat 
förskollärare, fortfarande är väldigt vanligt och man har insett att de anmälda fallen 
endast representerar en liten del av de faktiska fallen. Olsson (2011) anser inte att en 
ännu en skärpning av lagen avsevärt skulle göra att anmälningsfrekvensen ökar utan 
det ligger på verksamheterna. Lundén (2010), Schols et. al (2013), Walsh et. al 
(2008) och Olsson (2011) påpekar att det finns flera olika förklaringar till att 
förskollärare inte anmäler fall som socialtjänsten borde få kännedom om. De största 
anledningarna är rädsla för konsekvenser som kan uppstå samt att vara rädd för att 
felaktigt anklaga föräldrar.  
 
2.2.5 Osäkerhet och brist på kunskap  
Lundén (2010), Schols et. al (2013), Walsh et. al (2008) menar att med utbildning, 
och då med kunskap, om vad omsorgssvikt är och vad de ger för konsekvenser för 



10 

 

 10 

barnet blir förskollärare bättre på att identifiera och mer benägna att anmäla fallen. 
Lundén (2010) och Schols et. al (2013)  påpekar att det också har att göra med 
erfarenhet och praktisk kunskap. Dock visar Killéns (1993) och Walshs et. al (2008) 
studier att personal som varit yrkesverksamma i mindre än fem år var bättre, än de 
som arbetat längre, på att uppfatta omsorgssvikt. 
 
Samtliga författare nämner att förskollärarna i deras studier känner att de vill ha mer 
kunskap och hjälpmedel för att identifiera omsorgssvikt. Enligt förskollärarna i 
Schols et. al (2013) studie har de inte fått tillräckligt med kunskap i deras utbildning 
och den kunskap de fick, till exempel fallstudier, ansåg de inte spegla praktikens 
verklighet. De saknar även riktlinjer för processen i deras verksamhet, såsom vilka 
steg som ingår, vem som ska göra vad och vem man kan konsultera med. De vill, 
precis som lärarna i Lundéns (2010) studie, ha mer kunskap om den psykiska delen 
eftersom den anses vara svårare att identifiera.  
 
Schols et. al (2013) beskriver att en annan aspekt som kan göra att anmälan uteblir är 
att förskollärarna inte känner att de har tillräckligt med bevis på att omsorgssvikt 
verkligen sker. Olsson (2011) menar att vissa förskollärare är osäkra på vad det är de 
ser och hur de ska tolka det.  
 
Schols et. al (2013) anser att ge förskollärarna fortbildning kan vara en lösning på 
detta medan Walsh et. al (2008) belyser professionell handledning som ett förslag. 
Lundén (2010) menar att förskollärarna skulle gynnas av att ha en teckenlista som 
checklista på förskolan som hjälpmedel för att identifiera olika former av 
omsorgssvikt. Denna lista menar hon är bra för att förskollärarna kan sätta ord på det 
de ser både för sig själva men även i anmälan till socialtjänsten.  
 
2.2.6 Ser inte allvaret 
Olsson (2011) poängterar att de signaler som på olika sätt når förskolan om att ett 
barn mår dåligt ibland inte tas på allvar av olika skäl. Schols et. al (2013) och 
Fahrman (1993) menar att förskollärare är medvetna att barn har livlig fantasi och 
ibland hittar på saker och därför kan tveka när det gäller att anmäla endast på grund 
av barnets berättelse. Fahrman påpekar dock att det är viktigt att ta det barnet 
berättar på allvar eftersom det är väldigt ovanligt att barn hittar på till exempel en 
övergreppsberättelse. Enligt Irgens och Moqvist (2002) berättar sällan barn om sin 
situation för någon när de är utsatta, de anser att det delvis kan bero just på den 
känslan av att ingen kommer att tro på det. 
 
Schols et. al (2013) beskriver att förskollärare ibland, speciellt när det gäller 
försummelse, inte vill förstå det fulla allvaret i barnets situation. De tenderar att hitta 
på ursäkter för föräldrar såväl för sig själva och underskattar allvaret i försummelse 
och dess konsekvenser för barnet. Killén (1993) förklarar att det är smärtsamt att ta 
till sig situationer där barn är utsatta och det väcker motsägelsefulla känslor. De 
känslorna kan göra att man blundar för problemet och inte vågar se vidden av 
omsorgssvikten.   
 
2.2.7 Föräldrars roll 
Vuorinen, Sandberg, Sheridan och Williams (2014) beskriver att förskollärare i deras 
studie känner att det är viktigt att agera på ett sätt som stärker föräldrars tillit och 
förtroende både till förskollärarna men också förskolan som verksamhet. Schols et. al 
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(2013) belyser att ha en bra relation med föräldrar ses som en viktig strategi i att 
identifiera omsorgssvikt och motivera föräldrar att söka hjälp. 
 
Olsson (2011) beskriver att förskollärare ska informera vårdnadshavarna när de 
känner oro för barnet med undantag för misshandel och sexuella övergrepp. Enligt 
Killén (1993) finns det en uppfattning om att kontakten med föräldrar blir förstörd 
vid samtal om att oro finns eller anmälan görs. En konsekvens som förskollärarna i 
Schols et. al (2013) och Walshs et. al (2008) studier förklarar är att föräldrar ger dem 
skulden och kan ibland bli aggressiva och ovänliga gentemot dem. De är rädda för 
föräldrarnas reaktioner på anmälan.  Erdis (2011) påpekar att ”Anmälningsplikten är 
absolut” (s. 125), för alla som har ett arbete med barn och ungdomar, och att obehag 
för anmälan inte kan användas som en ursäkt till att låta bli att fullgöra sina 
skyldigheter. 
 
Enligt Schols et. al (2013) och Olsson (2011) är förskollärare ofta rädda för att 
föräldrarna ska ta med barnet och flytta till en annan kommun när de får reda på att 
en anmälan kommer på tal. Dock påpekar Olsson att utredningen, enligt lag, inte ska 
läggas ner på grund av flytt till ny kommun utan måste slutföras. Han påpekar även 
att en sådan flytt ska tas på stort allvar eftersom det oftast är en varningssignal. 
Olsson anser att genom att utredaren från socialtjänsten tidigt i utredningen ger 
förslag på ett möte mellan familjen, utredaren och personalen på förskolan minskar 
risken att familjen flyttar därifrån.  
 
Olsson (2011) och Schols et. al (2013) poängterar att det inte går att vara anonym när 
man anmäler till socialtjänsten. Schols et. al menar då att det kan vara en anledning 
till att många inte vågar ta steget till att anmäla.   
 
Förskollärarna Schols et. al (2013) och även i Vuorinens et. al (2014) studier hävdar 
vikten av att ha kommunikationskunskaper för att bibehålla en bra relation med 
föräldrarna, speciellt när man diskuterar känsliga ämnen. En förskollärare i 
Vuorinens et. al (2014) studie anser att detta inte ingick i hens utbildning och 
förskollärarna i Schols et. al (2013) studie uttrycker ett behov av direktiv hur de ska 
lägga fram negativ information till föräldrarna. De känner en svårighet att hitta rätt 
ord i dialog med föräldrarna och få dem att inse att barnet inte har det bra.  
 
Enligt Olsson (2011) accepterar föräldrar lättare det stöd förskolan föreslår om de 
känner sig respekterade och delaktiga i processen. ”Man har allt att vinna på 
öppenhet.”(s. 210). Även Vuorinen et. al (2014) belyser vikten av öppenhet och menar 
att det ingår i att vinna föräldrarnas tillit. Förskollärarna i deras studie menar att det 
även där ingår att visa tillgänglighet för samtal, delge information och svara på de 
frågor föräldrarna har. Schols et. al (2013) belyser att förskollärare ofta är kluvna när 
det gäller hur länge de ska försöka samarbeta med föräldrar vid oro innan de 
anmäler.  
 
Killén (1993) menar att människor snabbt lämnar sitt professionella perspektiv när 
de möter provokationerna när barn utsätts för omsorgssvikt. Olsson (2011) beskriver 
att det är viktigt att tänka på att även föräldrar oftast känner oro över att deras barn 
ska fara illa. Vuorinen et. al (2014) påpekar vikten i att försöka förstå varje förälders 
livssituation och att alla familjer är olika. Killén (1993) menar att det ingår i ett 
professionellt arbeta att kunna se en situation utifrån fler människors perspektiv än 
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sitt eget. Förskollärarna i Vuorinens et. al (2014) studie menar att förskolläraryrket 
innebär att vara beredd på det oväntade och kunna vara flexibel i olika situationer.  
 
2.2.8 Tillit till socialtjänsten 
Förskollärarna i Schols et. al (2013) studie är inte alltid övertygade om att barnet får 
det bättre utav en anmälan vilket kan leda till skuldkänslor hos dem. De berättar om 
erfarenheter där anmälningar inte alltid har haft en positiv utgång för barnet och 
dess familj vilket även Olsson (2011) beskriver kan vara en anledning att förskollärare 
drar sig för att anmäla igen.  
 
Lundén (2010) och Olsson (2011) belyser att många förskollärare klagar på att de inte 
får någon återkoppling från socialtjänsten när de har anmält, de vill gärna veta ifall 
anmälan gjorde någon nytta. Olsson (2011) förklarar att finns en sekretessgräns 
mellan förskola och socialtjänst och därför är socialtjänstens tillåtelse att ge förskolan 
återkoppling begränsad. Socialtjänsten har tillåtelse att diskutera uppgifter som 
redan är kända för förskolan med dem och även delge harmlösa och positiva 
uppgifter till anmälaren. Om socialtjänsten får föräldrarnas samtycke att återkoppla 
får känslig information ges ut till förskolan om utredningen. Socialtjänsten kan, i 
några fall också utan vårdnadshavarnas samtycke, ge råd till personalen på förskolan 
efter avslutad utredning ifall dessa råd inte drabbar vårdnadshavare och barn 
negativt.  
 
En till kritik som, enligt Olsson (2011), är vanlig är att socialtjänsten är otillgänglig 
och inte förstår hur förskolan fungerar. Han förklarar detta med att det beror på 
otillräcklig kunskap om socialtjänstens arbete och de lagar de måste arbeta efter. 
Även att rutiner och samordning i synsätt mellan förskola och socialtjänst kan brista.  
 
Bergstrand (2012) och Olsson (2011) påpekar vikten av ett samarbete mellan förskola 
och socialtjänst så att en förståelse kring lagstiftningen och en samsyn kring 
bedömning av när ett barn är utsatt  för omsorgssvikt uppstår. Olsson menar att det 
är barnet som blir lidande om samarbetet brister och att förskolans personal måste 
lära sig att inte köra slut på de egna personalresurserna innan de kontaktar 
socialtjänsten. Olsson har sammanställt förslag (se bilaga 5) på hur socialtjänsten och 
förskolan kan öka kunskapen om varandra och utveckla bättre kontakt och därmed 
samarbetet. Han menar att det främst är socialtjänstens ansvar att ta de nödvändiga 
initiativen där emellan.  
 
Lundén (2010) beskriver att i hennes studie blev cirka femtio procent av de barn 
förskolan anmälde föremål för utredning och i sexton procent av de fallen behövdes 
det två anmälningar för att en utredning skulle startas. Hon menar att det är större 
chans att förskollärare fortsätter anmäla ifall det faktiskt leder till utredningar. 
 
2.3 Teori 
För att beskriva de konsekvenser omsorgssvikt får för barns utveckling har vi valt att 
använda oss av anknytningsteorin som den engelska barnläkaren John Bowlby 
utvecklade på 1950-talet. Bowlby (1988) kom fram till att alla barn knyter an till 
deras omsorgsgivare oavsett behandling från dem. Det är essentiellt för deras 
överlevnad att göra det. Detta gör att en del barn skapar en trygg anknytning och 
andra en otrygg. Bowlby ansåg att det mest förödande för barnets anknytning är hot 
om att omsorgspersonen ska försvinna.  
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Lundén (2010) beskriver att anknytningssystemet hos barnen aktiveras när fara 
hotar eller de känner sig rädda. Barnet söker sig då till föräldern eller uppträder på 
ett sätt så föräldern uppmärksammar detta och snabbt finns där för att skydda och 
trösta. Majoriteten av föräldrarna är känslomässigt tillgängliga och lyhörda för sina 
barns anknytningsbeteenden och ger det skydd, närhet och tröst barnet förväntar sig. 
Omvårdnaden är alltså oftast lyhörd utan villkor men kan även vara villkorad. 
Budskapet barn kan få av föräldrar är att de antingen ständigt finns tillgängliga eller 
endast under vissa villkor. Det kan till exempel vara så att barnet lever i ständig 
osäkerhet ifall föräldrarna kommer att finnas där med skydd och tröst eller inte. 
Barnet måste då, för att försäkra sig om att föräldrarna finns där, ständigt ha igång 
sina anknytningssystem. De barn som får ta del av en ovillkorlig omvårdnad upplever 
trygghet i övertygelsen om att de är viktiga för föräldrarna som alltid finns där. För de 
barn som utsätts för en villkorad omvårdnad kan till exempel låta bli att sätta igång 
anknytningssystemet fast de borde eller så är det ständigt igång. Om föräldern är 
känslomässigt tillgänglig så tillåter de barnets anknytningsbeteende och kan, när det 
är igång, lugna barnet. När barnet vet att det är tillåtet att visa anknytningsbehoven 
behöver det då inte ha igång anknytningssystemet längre än nödvändigt. Om förälder 
är känslomässigt otillgänglig saknar de sin förmåga att lugna och trösta barnet över 
huvud taget eller endast under vissa omständigheter och en viss gräns.  
 
Lundén (2010) menar att det naturliga för barnen när de blir rädda och aktiverar 
anknytningssystemet är att söka föräldrarnas skydd. Det blir en olöslig konflikt för 
barnet när det är ifrån föräldrarna hotet kommer. Anknytningssystemet bryter då 
samman, eftersom barnets naturliga val för skydd då utgör det hot som de vill 
undkomma, och vet inte hur de ska hantera stressen som uppkommer.  
 
3.Metod   
 
3.1 Datainsamlingsmetod 
Vi har gjort en kvalitativ studie som grundar sig på intervjuer och är beroende av 
respondenternas åsikter och tankar kring ämnet. Bryman (2011) och Stukát (2011) 
menar att kvalitativ forskning inte strävar efter att förutsäga, förklara och 
generalisera utan mer efter att tolka och förstå resultaten. Fokus ligger på 
respondenternas egna kunskaper och uppfattningar. Kritiken är dock att med låga 
antalet respondenter tillkommer osäkerhet på reliabiliteten samt att resultatet lätt 
varierar beroende på vem som gjort tolkningen. Vi har valt ett angreppssätt som 
kallas för abduktion vilket är en blandning av induktion och deduktion. Med det 
innebär det att vi har gått från teorin via empirin till teorin igen vilket har underlättat 
val av både litteratur och datainsamling.  
 
Som metodval har vi valt att använda oss av intervjuer eftersom vi anser att det är det 
mest passande tillvägagångssättet för att svara på syftet och frågeställningarna i 
studien. Det är respondenternas tankar, erfarenheter och kunskap som vi är 
intresserade av. Fördelarna med intervjuer som metod är att man får ett djupt 
resultat med detaljer som underlättar för att bilda en helhetsbild. Det ger möjlighet 
till att utöka informationen genom följdfrågor vilket resulterar till en högre validitet. 
Det är en flexibel datainsamlingsmetod som ger en personlig kontakt med 
respondenten. Nackdelar med intervjuer som metod är dock mindre urval som gör 
det svårt att dra generella slutsatser och är mer resurskrävande. Risken finns även att 
respondenten kan känna sig granskad och värderad i sina svar. Intervjufrågorna (Se 



14 

 

 14 

bilaga 2) kom vi fram till genom att granska syftet och forskningsfrågorna och 
fundera på vilka frågor vi behövde ställa till respondenterna för att svara på dem.  
 
Stukát (2011) skriver om två sätt att utföra forskningsintervjuerna på, det handlar om 
vilket spelrum respondenten får. Han menar att ju större utrymme respondenten får 
desto större är möjligheten för nytt och spännande material att komma fram men att 
svårigheterna att jämföra svar och tolka resultatet ökar. Han anser att det kan vara 
mest korrekt att kombinera dessa två angreppssätt i en så kallad halvstrukturerad 
eller semistrukturerad intervju vilket är fallet i vår studie. Frågorna vi har ställt har 
varit förbestämda men med öppna svarsalternativ som ger respondenten möjlighet 
till att uttrycka sina tankar och oss möjligheten till att ställa följdfrågor. 
 
3.2 Urval 
Vi har använt oss av en blandning av tre urvalsmetoder. Strategiskt urval, 
bekvämlighetsurval samt snöbollsurval. Strategiskt urval är med i vår metod eftersom 
vi var väl medvetna vilken grupp vi ville intervjua samt vilken erfarenhet vi ville att de 
skulle ha. Det är även ett bekvämlighetsurval eftersom vi valt att ha alla intervjuer i 
en och samma stad. Eftersom vi ringde runt till förskolechefer och bad om förslag på 
förskollärare att intervjua och sedan gav även de förskollärarna vi intervjuade ibland 
förslag på ytterligare respondenter blir detta också ett snöbollsurval. 
 
För att kunna besvara forskningsfrågorna i studien bestod urvalet av sju förskollärare 
med erfarenhet av anmälan till socialtjänsten, en förskolechef och en representant 
från socialtjänsten. Urvalet bestod av de yrkesgrupper en orosanmälan oftast går 
igenom och vi ville veta deras åsikter om ämnet. Förskollärarna valdes eftersom de är 
de som först upptäcker barn som utsätts för omsorgssvikt. Förskolechefen valdes 
eftersom hen har det yttersta ansvaret för anmälan från förskolan. Vi valde att 
intervjua socialtjänsten eftersom det är dit en orosanmälan kommer. 
 
Tabell 1: Respondenterna i studien 
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Som tabellen visar är respondenterna i studien från 30 till 64 år och har varit 
yrkesverksamma mellan 4 och 39 år. De tog examen från år 1982 till 2015. Samtliga 
respondenter, förutom en förskolechef och en socionom, är förskollärare. Tre 
förskollärare är utbildade barnpiloter och en av dem har även utbildning om 
anmälningsplikt. Förskolechefen är utbildad hushållslärare och rektor. Socionomen 
har flertalet fortbildningar som till exempel barnsamtal och skyddsutbildning för att 
göra anmälan.  
 
3.3 Genomförande 
Arbetet började med att vi läste in oss på tidigare forskning och litteratur om ämnet 
för att sedan konstruera intervjufrågor (Bilaga 1). När de var klara ringde vi till 
förskolecheferna i kommunen för att få förslag och kontaktuppgifter till eventuella 
respondenter. Kontakt togs sedan med dem, samt förskolechefen och representanten 
från socialtjänsten i studien, via telefon där vi förklarade att vi sökte personer som 
var villiga att ställa upp på en intervju. Med de personer som ville ställa upp bokades 
tid och plats för intervjun och missivbrevet (Bilaga 1) skickades till dem via mail.  
 
Intervjuerna skedde på respondenternas arbetsplatser med undantag från 
förskolechefen som, på grund av sjukdom, blev tvungen att ta den via telefon. Alla 
intervjuer spelades in med hjälp av mobiltelefon och varade allt från 17 till 45 
minuter. Respondenterna gav utförliga svar inom ämnet, alla intervjuer innehöll 
relevanta svar och bidrog till resultatet.  
 
3.4 Analysprocess 
Intervjuerna transkriberades ordagrant från ljudinspelning på mobiltelefon till dator 
och skrevs sedan ut. Vi använde oss av en innehållsanalys vilket Stukát (2011) och 
Bryman (2011) beskriver som en metod där man jämför likheter och skillnader i 
texter och söker bakomliggande teman för att få svar på syfte och forskningsfrågor i 
materialet man analyserar. Efter fler genomläsningar av de transkriberade 
intervjuerna kunde det irrelevanta för studiens syfte rensas bort. Med hjälp av 
färgmarkeringar och anteckningar i marginalen kunde likheter och skillnader i 
resultatet bli synliga och kategorier till resultatdelen framställdes. De relevanta från 
tidigare forskning och litteraturen valdes ut och jämfördes med varandra och sedan 
med resultatet. Sedan granskade vi detta gentemot teorin om anknytning och hur den 
kan påverkas av omsorgssvikt.  
  
3.5 Etiska ställningstaganden 
Vetenskapsrådet (2011) har framställt fyra forskningsetiska principer för att skydda 
undersökningspersonernas integritet: 
• Informationskravet 
• Samtyckekravet 
• Konfidentialitetskravet 
• Nyttjandekravet 
 
Informationskravet är till för att deltagarna ska få information om undersökningen 
och deltagande. De ska bland annat informeras om syftet och att deras deltagande är 
frivilligt och när som helst kan avbrytas. Informationskravet har i denna studie tagits 
hänsyn till genom att ett missivbrev i god tid skickades ut till respondenterna med 
information om studiens syfte, att deltagande är frivilligt och kan avbrytas och att 
endast vi kommer att ha tillgång till insamlat material och deras identitet.  
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Med samtyckeskravet menas att deltagarna själva har rätt till att bestämma över 
deras medverkan. De avgör på vilka villkor de deltar på, längden på medverkan samt 
ifall de vill avbryta. Samtyckekravet följdes genom att deltagarnas medverkan var 
frivillig och anpassades efter deras förutsättningar.  
 
För att skydda deltagarnas identitet finns konfidentialitetskravet. Deltagarna ska 
informeras om att uppgifter som framkommer ska behandlas konfidentiellt och att 
det inte kommer vara möjligt att identifiera dem i studien. Genom att utesluta 
respondenternas namn och namn på verksamheterna, samt informerat om detta, har 
konfidentialitetskravet beaktas i denna studie.    
 
Med nyttjandekravet menas att de material som samlats in endast får användas i 
forskningsändamål. Vi har tagit hänsyn till detta genom att endast använda 
materialet till denna studie och obehöriga har ej fått tagit del av det. 
 
3.6 Trovärdighet och tillförlitlighet 
För att undersöka studiens tillförlitlighet finns det, enligt Stukát (2011) och Bryman 
(2011), två punkter att ta hänsyn till, reliabilitet och validitet. I kvalitativa studier går 
de två benämningarna dock oftast under tillförlitlighet och trovärdighet. 
Tillförlitlighet har att göra med att redovisningen och diskussionen sker på ett 
tillförlitligt sätt. Genom att intervjua respondenterna har inga antaganden till 
resultatet från oss skett utan allt kommer från dem. Vi har redovisat resultatet i 
studien utan ändringar och inga medvetna tolkningar av det har skett för att passa in 
i studien.  Vi har använt oss av en form av respondentvalidering genom att under 
intervjuerna försäkrat oss om att vi förstått och tolkat respondenten rätt. Dock har 
respondenterna inte fått tagit del av resultatet innan det publiceras vilket sänker 
tillförlitligheten något. Tillförlitligheten sänks även genom att det var en liten 
undersökningsgrupp och resultatet kan variera beroende på respondenter.  
 
Trovärdighet handlar om studiens giltighet, hur väl man egentligen lyckats 
undersöka det man har i syfte att undersöka. Intervjufrågorna som användes speglar 
syftet i studien och gav oss svar på våra frågeställningar. Studien har utförts enligt 
Vetenskapsrådets (2011) etiska principer och därmed också ökat trovärdigheten. 
 
4. Resultat 
Resultatet från intervjuerna utgår från åtta kategorier. 1.) tolkning av 
anmälningsskyldigheten 2.) tecken på omsorgssvikt 3.) varför anmälan ibland inte 
sker 4.) möjligheter vid osäkerhet 5.) rutiner kring anmälan 6.) Bemötande gentemot 
barn 7.) Samarbete mellan förskola och socialtjänst 8.) Socialtjänstens arbete med 
orosanmälan. 
 
4.1 Tolkning av anmälningsskyldigheten 
Samtliga respondenter tolkar anmälningsskyldigheten som deras skyldighet att 
anmäla sin oro över att barn inte har det bra till socialtjänsten. En av förskollärarna 
samt förskolechefen nämner även att det inte är deras sak att utreda ifall det är så att 
något barn far illa utan anser att det är socialtjänstens uppgift. Respondenten från 
socialtjänsten menar att skyldigheten att anmäla gäller även fast förskolan inte har 
något belägg för informationen de har fått eller misstankarna de har. 
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4.2 Tecken på omsorgssvikt 
Tecken på omsorgssvikt kan, enligt respondenterna, uppfattas på olika sätt eftersom 
alla är olika som personer med egna erfarenheter som ger skilda uppfattningar. Det 
kan till exempel vara, enligt respondenterna inom förskolan, hur lyhörd man är, 
kunskaper om oroande avvikelser i barns beteende, hur känslig man är och hur bra 
man är på att upptäcka tecken. Enligt en förskollärare är det svårt att veta vad som är 
egentlig omsorgssvikt och vad som är egen bedömning utifrån ens egna 
föreställningar. ”Det finns inga färdiga normer utan det är mer en sammanlagd bild 
av flera saker som gör att det blir omsorgssvikt”. Respondenten från socialtjänsten 
menar att uppfattning hänger ihop med grundläggande värderingar och egna 
referensramar. En av förskollärarna påpekar dock att det är viktigt med en samsyn i 
arbetslaget oavsett de olika erfarenheter och värderingar som finns. Genom att ha ett 
öppet klimat med fortlöpande diskussioner menar hen att man lättare skapar denna 
samsyn.  
 
I de fallen förskollärarna i studien har anmält kan det ha varit så att barnen har 
berättat själva vad som försiggår, till exempel att föräldrarna slår barnet eller 
varandra. Barnen kan ha varit smutsiga, haft märken på kroppen, haft på sig dåliga 
kläder, eller fått gå för länge med bajsblöjor så att sår har uppstått. Barnet kan även 
ha visat utåt med avvikande beteende som till exempel aggressivitet, tystnad, drar sig 
undan, vill ha mycket vuxen närvaro, vill ha hjälp med allt fast de kan själva och visat 
ett speciellt beteende till exempel genom att dunka huvudet i väggen. Av alla fall våra 
respondenter har uppmärksammat fanns endast ett som handlade om sexuella 
övergrepp. Då skedde det ett sexuellt övergrepp från ett barn till ett annat då det 
barnet levde ut händelser som skett i hemmet på förskolan. En respondent som gjort 
många anmälningar genom åren anser att det inte är lätt att märka när sexuella 
övergrepp förekommer. ”Jag har gjort ganska många, men det har varit både omsorg 
och misshandel. Aldrig något sexuellt, ingenting sånt för det tycker jag är svårare att 
se.” Även i de fall som förskolechefen i studien har varit med om har barnen berättat 
om missförhållanden i hemmet men också har de sett barn som varit väldigt oroliga 
med koncentrationssvårigheter. En av förskollärarna menar att det kan vara svårt att 
upptäcka tecken bland barnen när man har en stor barngrupp men det gäller att vara 
uppmärksam. ”Barnen berättar fast de ibland inte ens kan prata”. Samtliga 
respondenter är överens om att de huvudsakligen går efter sin magkänsla i 
situationer gällande omsorgssvikt.  
 
I anmälningarna som kommer från förskolan har respondenten från socialtjänsten 
sett bland annat utåtagerande hos barnen, dåliga kläder och hygien, att barnen drar 
sig undan samt är sena i språkutvecklingen. Det har förekommit missbruksproblem 
hos föräldrarna som gör att de är för upptagna med sig själva för att ge 
uppmärksamhet åt barnet. Det kan även vara så att förskolan har problem att nå 
fram till föräldrarna. Föräldrarna är inte lyhörda för de svårigheter förskolan ser för 
barnet eller inte tar barnets sena utveckling på allvar.  
 
När frågan om tecken i de fall där det inte har skett en anmälan ställs säger fyra av 
förskollärarna i studien att de inte har uppmärksammat några tecken utan att 
anmäla. Två av de andra förskollärarna samt förskolechefen menar att i de fall de inte 
har anmält har det visat sig finnas en annan förklaring till barnets beteende än 
missförhållande i hemmet. Det kan även ha varit så att fallen har kunna klarnats upp 
utan en anmälan, till exempel genom ett samtal med föräldrarna. En av 
förskollärarna kom på ett fall där hen ångrar att inte en anmälan gjordes. Barnets 
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föräldrar var före detta missbrukare och det märktes på barnets kläder och vikt att 
något inte stod rätt till. Detta togs tyvärr inte på allvar och det är som sagt någonting 
hen ångrar.  
 
4.3 Varför anmälan ibland inte sker 
Samtliga förskollärare och förskolechefen i studien tror att rädsla för hur föräldrarna 
kommer att reagera samt hur relationen till dem kan komma att påverkas är 
anledningar till att många drar sig för att göra en anmälan. Även osäkerhet över de 
tecken som framkommer och ovetande över vad som kommer att hända är 
bidragande faktorer. 
 
En av förskollärarna berättar att det förekommer mycket hot från föräldrarna i 
samband med anmälan och att man backar lite när det har med kriminella föräldrar 
att göra. ”Då känner man sig lite rädd såhär när man ska gå hem på kvällarna”. En av 
föräldrarna hotade med att polisanmäla förskolläraren på grund av anmälan den fått 
emot sig. Enligt en annan förskollärare är föräldern ofta väldigt arg efter en anmälan. 
”Jag har upplevt aggressiva föräldrar som kommit in i barngruppen och skrikit och 
bråkat.” Två av förskollärarna förklarar att föräldrar kan se anmälan som ett 
personangrepp och känna att förskolan har ett hat mot dem. En förskollärare 
påpekar att när man möter arga föräldrar är det viktigt att tänka ”Det är det här som 
gäller och det här är min plikt” och förklara för dem att de har en anmälningsplikt 
och måste utgå från barnets bästa.  
 
Samtliga förskollärarna i studien tror också att vissa har en rädsla över att 
föräldrarna kan ta bort barnet från förskolan och tryggheten som finns där. Det har 
förekommit att ett barn har skrikigt att det hatar hen och att det är hens fel att det 
fick sluta på förskolan eftersom föräldrarna då har pratat illa om förskolläraren i 
hemmet. Det kan också bero på, enligt en respondent, rädslan av att själv bli 
indragen i fallet, hen förklarar att om det blir rättegång har de som anmält skyldighet 
att vittna.  
 
En förskollärare anser att många backar inför samarbetet med socialtjänsten och 
tycker att det är svårt att nå fram med sin oro. ”Vi litar på vår känsla men den är ju 
svår att förmedla”. De sätter press på sig själva att de på något sätt måste införskaffa 
belägg för sin oro och därför dröjer eller uteblir anmälan. En annan förskollärare 
menar att konsekvenserna kan bli inadekvata ifall man misstagit sig i anmälan. Hen 
förklara detta med att man rör om i familjen och drar in barnet i någonting utan 
anledning. Två av förskollärarna samt respondenten från socialtjänsten har dock 
erfarenheter av att ifall anmälningarna sker respektfullt gentemot föräldrarna kan de 
ändå på något sätt inse att förskolan bara vill barnets bästa. Respondenten från 
socialtjänsten påpekar vikten i att vara ärlig gentemot föräldrarna för att samarbetet i 
fallet ska bli så bra som möjligt. ”Man pajar inte relationen med människor om man 
är ärlig. Visar man respekt och vill barnets bästa kommer man ha kvar den här 
relationen i varje fall sen.”  Respondenten säger dock att de inte vill att förskolan ska 
prata med föräldrarna när det gäller misshandel eller sexuella övergrepp. Det som 
kan hända då är, enligt hen, att föräldrarna kan straffa barnen för att de har berättat 
eller se till att barnet ändrar sin historia tills socialtjänsten pratar med dem.   
 
En förskollärare hävdar att så länge barnet är i fokus ser man bortom 
konsekvenserna av en anmälan men är man orolig för hur inblandade personer ska 
reagera så kan det leda till att anmälan uteblir. Samtliga respondenter i studien anser 
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att anmälan görs för barnets bästa och att konsekvenserna av dem inte ska få påverka 
förskolans beslut. Förskolechefen och respondenten från socialtjänsten poängterar 
att lagen är tydlig i detta avseende och även vikten av att följa den.  
 
Samtliga förskollärare anser att anmälan till socialtjänsten är psykiskt påfrestande 
och fallen påverkar dem även privat. ”Barnen som blivit utsatta på något vis finns ju 
hela tiden i ens huvud”. De känner dock att det är för barnets skull och det gäller att 
försöka separera sina privata känslor från fallet. ”Det gör jag när jag väljer att göra en 
anmälan, för jag vet hur jobbigt och svårt det är”. Förskolechefen i studien anser sig 
ha tydliga skillnader mellan sak och egna känslor. Hen försöker fokuserar på 
skyldigheten att agera enligt lagen. ”Jag kan nog se på det ganska rationellt och 
sakligt”. 
 
Förskolechefen anser att den mest negativa konsekvensen är ifall anmälan inte 
hjälper barnet utan leder endast till att barnet tappar tron på vuxna och blir ännu 
mer ensamt. Dock belyser hen att även om anmälan inte leder till en förändring blir 
det ändå en sorts upprättelse när någon står upp för barnet. ”Det är en positiv 
konsekvens, att det finns vuxna som kan stå upp för ett missförhållande som barnen 
är i.” Vidare menar förskolechefen att i bästa fall, och det man hoppas på, är att 
anmälan leder till att livet blir lättare för barnet. En förskollärare uttrycker ”Det enda 
jag förväntar mig är positiv konsekvens för barnet.” 
 
En av förskollärna nämner också att en bidragande faktor till att anmälan inte görs 
kan vara att det ibland är ett barn, som de vet, har en livlig fantasi och att man därför 
inte tar det barnet säger på allvar.  
 
Respondenten från socialtjänsten anser att det är enormt viktigt att förskolan 
anmäler och brukar ofta fundera på varför de inte väljer att anmäla vissa fall. Hen 
tror att det kan bero på att man som förskollärare har en sådan bra kontakt med 
föräldrarna att man blundar för problemet. ”Så blir det lätt att man kanske inte ser 
allvaret eller tänker att man har en kontakt och de i sig hjälper barnet”. Hen tror även 
att det kan bero på osäkerhet från förskollärarna vad som är deras skyldighet att 
göra.  Enligt respondenten har det skett ett förtydligande i lagstiftningen, en 
utvidgning så att vem som ska göra vad blir tydligare. Anmälningarna har dock, 
enligt hen, inte ökat avsevärt mycket efter det.  
 
Respondenten från socialtjänsten tror att det även kan bero på att många låter bli att 
anmäla eftersom de tänker att socialtjänsten ändå inte gör någonting. Det kan, enligt 
hen, vara så att socialtjänsten vill men kan inte göra någonting på grund av att 
föräldrarna inte godkänner det och att de inte har tillräckligt med belägg för att göra 
någonting mot föräldrarnas vilja. Det hen vill att förskolan gör då är att fortsätta 
anmäla. De kan när det kommer in fler orosanmälningar för samma barn tillslut 
agera utan föräldrars tillåtelse. 
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4.4 Möjligheter vid osäkerhet 
Ifall förskollärare är osäkra på ifall de ska göra en anmälan eller inte, har de 
möjlighet att konsultera med olika personer. Tabellen nedan visar vad de sju 
förskollärarna nämnde för alternativ de har att kontakta ifall osäkerhet uppstår.     
 
Tabell 2: Alternativ till konsultation  

 
Sex förskollärare nämnde att de kunde konsultera med chefen, fem med arbetslaget, 
fyra med socialtjänsten, tre med familjecentrum, tre med barnpiloter på förskolan 
och en med specialpedagog.  
 
Förskollärarna i studien anser att det är positivt att diskutera oron i arbetslaget 
eftersom alla har olika erfarenheter och uppfattar saker olika.  
”Jag tycker inte att man ska behöva gå med det själv utan jag tycker att man ska ta 
upp det till ytan”. Respondenterna anser att genom diskussion i arbetslaget kan de få 
bekräftelse i det de har sett samt blir stärkt och får stöd i sina argument om 
kollegorna har uppfattat samma sak. De tar även upp att man kan ha uppfattat en 
situation fel och då blir lugnad av kollegorna och ”även kanske bli avrådd om det är 
något man överreagerar på.” 
 
Majoriteten av respondenterna kunde inte se några negativa sidor med att diskutera 
oron med kollegor. Några nämnde dock att det beror på arbetslaget och hur mycket 
man litar på varandra. Det kan till exempel vara så, enligt en förskollärare, att någon i 
arbetslaget inte håller med och att det då läggs ner. Alla förutom en respondent, som 
gärna avvaktar och samlar mer information, är dock överens om att man måste gå 
vidare med oron trots att man är ensam om att känna den. ”Om en utav oss känner 
oro då är det så att vi får lita på den personen /…/ vi är enade som arbetslag vilket jag 
tycker är viktigt.”   
 
Förskolechefen i studien menar att det är viktigt att nyttja de möjligheter som finns 
ifall osäkerhet kring en situation uppstår. Hen känner att det alltid finns möjlighet att 
ringa och diskutera med en handläggare på socialtjänsten eller vända sig till 
familjecentrum. ”Jag har ju skaffat några kontakter som jag känner att jag kan 
samarbeta bra med”.  
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4.5 Rutiner kring anmälan 
Samtliga förskollärare och förskolechefen i studien är överens om att förskolechefen 
alltid ska kontaktas vid oro och att hen har det yttersta ansvaret för anmälan om det 
blir någon. Förskolechefen tar dock upp att arbetslaget inte måste ha hens samtycke 
för att en anmälan ska göras. ”Det är var och ens skyldighet som jobbar i förskolan”. 
Vilket även respondenten från socialtjänsten håller med om. ”Man kan inte luta sig 
tillbaka och fråga chefen och chefen säger nej, utan det är jag som anställd som har 
ansvar”.  
 
Det första förskollärarna gör är dock att diskutera sin oro i arbetslaget. Några 
förskollärare beskriver att de dokumenterar det barnet berättar eller det som 
observeras för att skaffa underlag och se om det upprepar sig. De påpekar dock att 
det beror på vad det handlar om. ”Har det med misshandel eller något sexuellt att 
göra går vi vidare direkt”. I vissa fall anser förskollärarna att det räcker med ett 
samtal med föräldrarna. Att få tips och råd av barnpiloterna på förskolan, ha kontakt 
med familjecentrum samt ringa anonymt till socialtjänsten för vägledning ingår 
oftast i deras rutiner innan anmälan.  
 
På en förskola fanns det ett dokument för rutiner gällande anmälningsplikten på 
förskolan där det klart och tydligt beskrevs hur förskollärarna skulle gå tillväga när de 
fick kännedom om misshandel, aga, övergrepp eller våld i hemmet(Se bilaga 3). Ett 
par förskollärare nämnde att det finns mycket material på förskolan från 
barnpilotsutbildningen som de kan ha till hands. En förskollärare gav oss ett 
dokument om rutiner gällande anmälan som kommunen har sammanställt till 
förskolorna i staden(Se bilaga 4). Hen menar att förskolan måste ha en plan för hur 
man ska gå tillväga och all personal ska ha läst den. De resterande förskollärna i 
studien beskriver att det inte finns några direkta riktlinjer nedskrivna men att de 
ändå är medvetna om hur de ska gå tillväga. Förskolechefen i studien berättade att de 
använder sig av de riktlinjer som stadens socialtjänst gett dem.  
 
4.6 Bemötande gentemot barnet 
Förskollärarna i studien belyser värdet av att visa barnet att man lyssnar på det ifall 
barnet kommer och berättar om missförhållanden i hemmet. Några förklarar vikten i 
att ställa de rätta frågorna till barnet för att få mer information. ”Vi kan ju inte ställa 
ledande frågor utan det måste ju vara öppna frågor”. En förskollärare påpekar 
svårigheterna med detta eftersom det barnet säger kan komma som en chock ”Man 
sitter och tänker: Hur ska jag säga? Hur ska jag tänka?” En förskollärare är osäker på 
om frågor ens ska ställas till barnet och menar att det kan vara bättre att lämna över 
det till en person mer med kunskap. Viktigt är också, enligt en annan förskollärare, 
att inte tala illa om föräldrarna och säga att de har gjort fel. ”Barnen älskar sina 
föräldrar och står på deras sida hela tiden. Och då blir det problematiskt för barnen” 
 
En förskollärare beskriver problematiken ifall ett barn väljer att berätta något 
känsligt i en situation där det är andra barn runtomkring. Hen menar att man måste 
ta vara på tillfället när barn anförtror sig och att man med sin erfarenhet måste 
kunna hantera situationen ”här och nu” och göra sitt allra bästa. De flesta 
förskollärarna i studien påpekar att situationen måste hanteras så normalt som 
möjligt så att samtalet blir lugnt och tryggt för barnet.  
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Ett tips från en förskollärare är att tillsammans i arbetslaget diskutera hur en sådan 
situation ska hanteras och vilka frågor som bör ställas. På det viset har man en lite 
grundtrygghet även om man aldrig kan veta när ett sådant samtal sker.  
 
Enligt respondenten från socialtjänsten är det viktigt att nyfiket våga fråga barnen i 
ett sådant samtal. Men, precis som förskollärarna säger, inte ledande frågor. Exempel 
på frågor som respondenten tycker att man kan ställa är: 
• Berätta vad som gör att du är ledsen 
• Berätta mer? 
• Med handen, jaha med handen, gör det ont? 
• Är det någon mer som blir slagen hemma? 
• Vet pappa om att mamma slår dig? 
Enligt respondentens erfarenheter slutar många fråga när barnet till exempel 
berättar att det blir slaget. När socialtjänsten sedan ringer till förskolan för mer 
information om fallet har de inte detaljer att ge. Hen menar även att genom 
följdfrågor får man en klarhet situationens allvar. Det kan till exempel vara ”När jag 
skulle ta på mig jackan i morse tog mamma mig i armen” eller ”När min mamma blir 
arg på mig slår hon mig i ansiktet”. Att ”slå” för ett barn kan innebära mycket och 
därför måste man enligt respondenten fråga vidare.  
 
4.7 Samarbete mellan förskola och socialtjänst  
Överlag anser förskollärarna i studien att samarbetet med socialtjänsten är positiv. 
Speciellt lyfter de att anonymt kunna ringa till dem och få vägledning. Dock önskar 
de få mer återkoppling från socialtjänsten om fallen de anmält. ”Det känns som vi 
behöver vara med lite längre, för vi har ju ganska stor möjlighet att påverka och stötta 
familjer också.” Respondenten från socialtjänsten menar att en ständig kritik från 
förskolan är att de inte får någon återkoppling men att det inte åligger socialtjänsten 
att återkoppla utan anmälaren kan själv söka sin återkoppling. En förfrågan 
föräldrarna alltid får är, enligt respondenten, ifall socialtjänsten har tillåtelse att 
återkoppla till förskolan. Förskollärarna i studien förstår dock att det har med lagar 
att göra och att det är föräldrarna, och inte socialtjänsten, som avgör ifall de får 
någon återkoppling eller inte. Fyra av förskollärarna berättar att ifall de vill ha en 
återkoppling har de möjlighet att själva ringa socialtjänsten och fråga ifall de har 
tillåtelse att ge en. Förskolechefen i studien menar att förskolan endast är 
intresserade av att få den återkoppling som kan vara till nytta för förskolan. ”Vi 
behöver ju inte ha hela bilden” Enligt hen brukar de försöka få någon typ av 
återkoppling, önskvärt tillsammans med föräldrarna. ”Men det är ju föräldrarna som 
avgör om och vad vi får veta för någonting”. Respondenten från socialtjänsten menar 
kontakt till förskolan är svår men viktig eftersom det är barnet som blir lidande ifall 
förskolan inte får veta om socialtjänsten har fortsatt kontakt med familjen. Tror 
förskolan att kontakt finns men den inte gör det blir en ytterligare anmälan utebliven 
och socialtjänsten kan inget göra.  
 
En förskollärare hävdar att socialtjänstens arbete ibland kan bli lite olyckligt för 
barnen, till exempel vid hämtningar. ”De människor som kommer från socialtjänsten 
och gör hämtningar och liknande känner ju inte barnen såsom vi.” Hens önskan är att 
det sker mer samarbete med förskolepersonalen vid allvarliga situationer. Till 
exempel att en från personalen följer med vid hämtningar eller att det hanteras på 
förskolan. Allt för att barnet ska få en sådan trygg upplevelse som möjligt. Hen skulle 
också vilja att socialtjänsten och förskolan kunde ha en gemensam utvärdering om 
hur situationen hanterades.  
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Förskolechefen i studien har mest positiva erfarenheter av samarbete med 
socialtjänsten. Hen tror att det beror på att hen letar efter personer samarbetet 
fungerar bra med. Dock tror hen att det beror mycket på föräldrarnas inställning. 
Ifall de inte vill gå vidare kan varken förskolechefen eller socialtjänsten göra 
någonting.  
 
4.8 Socialtjänstens arbete med orosanmälan 
Respondenten från socialtjänsten berättar att det första socialtjänsten gör när det 
kommer in en orosanmälan från förskolan är att göra en skyddsbedömning. De gör 
en sammantagen bedömning ifall det behöver ageras akut här och nu eller om det 
kan vänta någon dag. De tittar på vad som står i anmälan och ifall personen varit 
aktuell hos dem tidigare. Enligt respondenten har socialtjänsten två veckor på sig att 
bedöma ifall en utredning ska inledas eller inte. Ifall de tror att ett barn kan behöva 
stöd, här och nu eller i framtiden, ska de skyndsamt inleda en utredning.  
 
Handlar det till exempel om våld menar respondenten att det är akut. Dock säger hen 
att det inte betyder att de skyndsamt ser till att träffa föräldrar och barn samma dag 
utan det beslutas oftast då om en polisanmälan. Sedan går socialtjänsten vidare i ett 
samarbete polisen. Hen påpekar dock att det beror på vad det handlar om för typ av 
våld. ”Om vi känner till de sen tidigare, sådana saker får bli avgörande för hur vi 
agerar”. Hen menar att barnets skydd alltid går före polisens arbete. Är anmälan inte 
akut kallar socialtjänsten förskolan och föräldrarna och har tillsammans ett 
trepartsmöte och efter det ett enskilt möte med föräldrarna. ”Det kan ju faktiskt vara 
så att man har problem som man inte vill att förskolan ska veta om”.  
 
Socialtjänsten använder sig av instrumentet BBIC (Barns Behov I Centrum) i deras 
bedömning. I den finns det frågor att använda sig av som täcker all sorts oro. ”Men 
det är ju inte alltid så att vi frågar alla frågor, utan huvudpunkten behöver vara den 
oron består av.” Ifall handläggarna på socialtjänsten är osäkra på hur de ska bedöma i 
ett fall kan de söka vägledning hos arbetsledaren som är konsulent. De har, enligt 
respondenten, även ett bra samarbete kollegor emellan som gör att möjligheterna till 
vägledning är många.  
 
Respondentens förklaringar till varför alla fall inte utreds är att det kan vara så att 
föräldrarna har tagit hjälp ifrån andra myndigheter som förskolan inte vet om. Det är 
då, enligt respondenten, onödigt att socialtjänsten också kliver in. Det kan också vara 
så att föräldrarna är adekvata och visar en missnöjdhet med förskolans verksamhet. 
Respondenten påpekar att föräldrarnas agerande ofta är avgörande när det gäller 
beslut om omsorgsbitar.  
 
Enligt respondenten händer det ibland att socialtjänsten delar deras negativa åsikt 
om förskolan och ser tydligt att förskolan har någonting emot föräldrarna. De måste, 
enligt hen, vara lyhörda mot alla håll. Om föräldrarna vill ha stöd inleds alltid en 
utredning men det är inte alltid föräldrarna vill att en utredning ska ske. Kan inte 
socialtjänsten se allvarliga omsorgsbrister eller någonting annat de kan påvisa som 
sedan kan leda till ett omhändertagande kan de inte inleda en utredning mot 
föräldrarnas vilja. Socialtjänsten tar även, enligt respondenten, hänsyn till vad barnet 
själv känner och hur det upplever sin situation. 
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5. Analys och diskussion 
 
5.1 Vad har förskollärare och förskolechef samt socialtjänst för tankar 
och erfarenheter kring förskolans anmälan av -och arbete kring 
omsorgssvikt? 
 

5.1.1 Identifiering 
Förutom socialtjänstlagen som säger att personalen på förskolan måste anmäla vid 
misstanke om omsorgssvikt står det även i läroplanen att förskolan har ansvar för 
barns trygghet, välbefinnande och utveckling. Eftersom det är bevisat att barns 
utveckling påverkas negativt när de utsätts för omsorgssvikt kan skyldigheten att 
anmäla även synas där. Samtliga författare som refereras till i bakgrunden är överens 
om att förskolan är en bra arena för identifiering av omsorgssvikt men det tycks ha 
att göra med hur var och en uppfattar den obligatoriska anmälningsskyldigheten. 
Respondenterna i studien verkar ha en god kunskap om vad anmälningsskyldigheten 
innebär för deras yrkesroll och vad som förväntas av dem.  
 
Den huvudsakliga anledningen till att vi valde detta ämnet till studien var på grund 
av bristande information om detta i utbildningen vilket vi kan se, i tidigare forskning, 
är något som även förekommer bland yrkesverksamma förskollärare. Enligt Lundén 
(2010) och Schols et. al (2013) har förmågan att identifiera omsorgssvikt inte bara 
med utbildning utan även erfarenhet och praktisk kunskap att göra. Det, och 
fortbildning, kan förklara varför respondenternas kunskap om detta var så hög 
eftersom vi medvetet valde respondenter med erfarenhet kring en anmälan. Detta 
säger dock emot Killéns (1993) och Walshs et. al (2008) studier då personal med 
mindre erfarenhet men nyare utbildning var bättre på att identifiera omsorgssvikt. 
Detta kan bero på att utbildningen blivit bättre med tiden eller att de som jobbat 
längre inte kommer ihåg sin utbildning lika bra.  
 
5.1.2 Tecken 
Som Lundén (2010) poängterar så måste förskollärarna upptäcka och veta hur de ska 
hantera de tecken som uppkommer för att barnen ska kunna få den hjälp de behöver.  
Vi kan se i tidigare forskning samt i vårt resultat att det kan vara svårt att se de tecken 
barn som utsätts för omsorgssvikt ger ut. Fysiskt våld och försummelse verkar vara 
det lättaste att se då tecknen visar sig på barnens kropp, såsom blåmärken, eller 
barnets kläder och hygien, såsom smuts eller odör. Psykiskt våld är, enligt samtliga 
författare, den svåraste form att identifiera eftersom barnets skador finns inombords. 
Eftersom respondenterna inte nämnde några tecken på psykiskt våld bekräftas detta. 
Vi anser att svårigheten med att identifiera psykisk våld är bekymmersamt eftersom 
det visat sig att den typen av omsorgssikt är den mest skadliga för barnet. Det kan till 
exempel här förekomma hot om övergivenhet som, vi kan se i anknytningsteorin, är 
det mest ödeläggande man kan göra mot ett barn och dess anknytning. 
 
I resultatet visar det sig att av samtliga respondenter har endast en varit med om att 
identifiera ett sexuellt övergrepp och att de anser att detta är svårt att se. Här anser vi 
att Killéns (1993) teori om att man inte vill ta till sig att ett barn utsätts för detta och 
tenderar att blunda för situationen blir aktuellt. Samtliga förskollärare i studien 
uttrycker att alla fall påverkar dem och vi tror att sexuella övergrepp är den typen 
som väcker mest känslor, man vill inte tro att någon utsätter ett barn för detta så 
därför tänker man inte på att de tecken barn visar handlar om sexuella övergrepp. I 
det fallet av sexuella övergrepp som en respondent hade identifierat hade barnet 
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övergripit sig sexuellt på ett annat vilket kan vara en av strategierna, som Irgens och 
Moqvist (2002) menar att, barn använder sig utav för att hantera svårigheter i deras 
liv. Det är tydligt att barn, liksom alla människor, måste bearbeta det de har varit 
med om. Precis som förskolans läroplan uttrycker så bearbetar barn sina känslor, 
upplevelser och erfarenheter genom lek.  
 
Att observera vad barnen leker, ritar och pratar om anser vi kan vara en strategi för 
att identifiera omsorgssvikt och speciellt sexuell misshandel. Om detta innehåller 
något som barn i deras ålder inte borde veta kan man börja bli fundersam. Det kan 
handla om sexuella övergrepp eller så kan förklaringen vara ett äldre syskon som har 
berättat dessa saker, barnet kan ha kommit på sina föräldrar när de har gjort något 
sexuellt med varandra eller bara råkat se något i media. Enligt förskolans läroplan 
ska personalen på förskolan få en bild av barnets utveckling genom dokumentation 
och utvärderingar vilket några respondenter i studien uttrycker att de gör när de ser 
tecken på omsorgssvikt för att skaffa underlag. Dock är det inte alltid så att tecken 
visas trots att det förekommer omsorgssvikt. Förskollärarna i vår samt Schols et. al 
(2013) studie förklarar att de ofta får en känsla av att någonting är fel. Dock uttrycker 
förskollärarna i vår studie att denna känsla är svår att förmedla till socialtjänsten 
utan bevis på att någonting är fel. Precis som förskollärarna i Schols et. al (2013) 
studie kan dock den magkänslan göra att man observerar detta barn extra och då 
kanske ser tecken man inte gjorde innan. En sådan magkänsla kommer oftast inte ur 
tomma intet så den borde tas på allvar och inte viftas bort. 
 
Det är oroväckande att så få barn av de som utsätts identifieras och att rädsla för 
konsekvenserna inte borde vara anledning till att inte anmäla eftersom det är barnen 
som blir lidande. På förskollärarna i studien verkar det som, i undantag från ett fall, 
att de anmält alla anmälningspliktiga fall de identifierat. De förklarar dock att vissa 
fall går att lösa internt genom till exempel samtal med föräldrarna. Detta betyder 
emellertid inte att de har identifierat alla barn som har utsatts för omsorgssvikt i 
deras verksamhet. Som sagt är vissa typer av omsorgssvikt svårare att identifiera än 
andra. Enligt Killén (1993) kan även tecknen på den lättaste typen, fysiskt våld, 
misstas från de märken barn kan få när de leker.  
 
En förskollärare i studien anser att det kan vara svårt att identifiera tecken bland 
barnen när barngruppen är stor vilket Lundén (2013) menar är en vanlig åsikt. Dock 
har Lundén i sin studie inte sett något tecken på att detta stämmer. Detta kan bero på 
vilka tecken som visar sig. Att observera barnens lek och samtal med varandra kan 
nog vara svårare ifall barngruppen är stor men fysiska tecken upptäcks nog ändå med 
tanken på att man alltid till exempel byter barnens blöjor, torkar dem efter 
toalettbesök, hjälper dem med påklädning och ständigt tar hand om och- ser dem i 
verksamheten.  
 
5.1.3 Samtal med barn 
Att barnen berättar eller säger någonting om deras missförhållanden i hemmet 
verkar ibland förekomma. Schols et. al (2013) förklarar detta med att det oftast finns 
en tillitsfull relation mellan förskollärare och barn och enligt förskolans läroplan ska 
förskolan finnas som ett stöd för barnen. Det är då viktigt att som förskollärare veta 
hur man ska regera och bemöta barnet. Denna situation är nog något som många 
förskollärare, inklusive förskollärarna i Schols et. al (2013) studie, är osäkra på och 
vill ha mer kunskap kring.  
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Det första steget är att ta det barnet säger på allvar vilket vi kan se, i både tidigare 
forskning och resultatet, inte alltid görs eftersom ”barn har så livlig fantasi”. Det är 
viktigt att alltid vara lyhörd för barns berättelse och ta det på allvar genom att ställa 
frågor för att försäkra sig om att det inte är allvarligt. Precis som respondenten från 
socialtjänsten förklarar så kan ett barn till exempel mena att mamman tog tag i 
armen när hon skulle sätta på barnet jackan men även något allvarligare som att 
mamman blev arg och slog barnet i ansiktet. Den ena förklaringen är inte någon 
misshandel medan den andra är det och måste anmälas. Respondenten menar att 
många slutar fråga frågor när barnet berättar att det blivit slaget. Detta kan bero på 
osäkerhet på vilka frågor som ska ställas och på vilket sätt. En tanke som nog oftast 
kommer är att ”Jag vet inte vad jag säga, tänk om jag förstör det? Jag låter 
socialtjänsten gå vidare med det här.” Problemet är då att det kanske bara handlar 
om att mamman råkade stöta till barnet när hon tappade balansen en gång. Ifall det 
handlar om misshandel kan förskolläraren genom frågor få information som är 
avgörande i socialtjänstens bedömning i deras utredning. Vikten av att ta det barn 
berättar på allvar är även något som Fahrman (1993) belyser. Hon menar att det 
sällan sker att barn hitta på sådana saker. Om barnet inte tas på allvar finns risken att 
det aldrig, precis som Irgens och Moqvist menar (2002) berättar om sin situation för 
någon. Om barnets berättelse viftas bort första gången de försöker öppna sig för 
någon vuxen kanske det aldrig mer försöker och barnet blir fast i omsorgssvikten 
utan att någon vet vad som pågår. Barnet skapar då en otrygg anknytning till deras 
omsorgsgivare och dess utveckling riskerar att få negativa konsekvenser.  
 
Respondenterna är överens om att det är viktigt att man visar sig tillgänglig och 
lyssnar på barnen samt att tänka på att ställa öppna och inte ledande frågor. Risken 
med ledande frågor är att man lägger orden i munnen på barnet och bilden man får 
av situationen inte är riktig. Vi anser att bilden antingen kan bli förvärrad eller 
förmildrad. Förvärrad genom att ställa frågor som: ”Visst har mamma slagit dig 
förut?”, ”Pappa slår mamma också va? Och ”Visst dricker pappa mycket öl?” men 
förmildrad genom att säga saker som: ”Det var väl inte pappas mening att slå dig?”, 
”Nej, visst slog hon dig inte på riktigt?” och ”Nej, mamma är inte dum”. De förslag på 
frågor som respondenter från socialtjänsten gav, till exempel ”Berätta mer” och ”vet 
pappa om att mamma slår dig?”, som får barnet att fortsätta berätta utan påverkan 
ger en klarare och sannare bild av situationen.  
 
Det kan vara viktigt att tänka på, som en förskollärare i studien nämner, är att inte 
skylla på och – tala illa om föräldrarna framför barnet eftersom barnets kärlek till 
sina föräldrar gör så att de alltid står på deras sida. I tidigare forskning visar det sig 
att barn har ett behov av att förtränga situationen och se sina föräldrar som goda och 
är till dem väldigt lojala. I anknytningsteorin visar det sig att barn knyter an till sina 
föräldrar oavsett hur de blir behandlade så det kan uppstå starka reaktioner från 
barnet ifall det pratas illa om föräldern. I det stora hela ska man nog försöka vara så 
neutral som möjligt även om detta kan vara svårt, inte lägga några värderingar i det 
barnet säger och inte visa för starka reaktioner. Precis som respondenterna beskriver 
är det viktigaste att samtalet blir lugnt och tryggt för barnet. Risken finns att barnet 
tystnar ifall de märker att det de säger kan göra att mamma och pappa, eller barnet, 
råkar illa ut.  
 
I förskolans läroplan står det att barnen ska känna trygghet och förtroende till att 
uttrycka sina åsikter och tankar. Detta kopplar vi även till att känna trygghet och 
förtroende till att berätta för någon förskollärare om sin situation. Detta förtroende 
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kommer dock inte automatiskt utan måste byggas upp och förtjänas. Därför måste 
förskollärare tänka på hur de hanterar olika samtal med barnen, vad de än handlar 
om.  Detta kan även kopplas till anknytningsteorin då de vuxna måste visa att de, 
utan villkor, finns för barnet. Det måste, precis som mellan föräldrar och barn, finnas 
en ovillkorlig relation mellan förskollärare och barn eftersom barnen spenderar stor 
del av vardagen med förskollärarna.   
 
Eftersom barn kan säga någonting som antyder att de är utsatta när och- var som 
helst är det viktigt att veta hur man ska agera som förskollärare när det kommer. En 
förskollärare i studien menar att man i förebyggande syfte kan diskutera i arbetslaget 
vilka frågor man bör ställa och hur man hanterar en sådan situation. Detta anser vi 
kan vara till stor hjälp, ifall man aldrig har diskuterat detta och möter det första 
gången är det inte konstigt om man grips av panik och förvärrar situationen. En ide 
skulle kunna vara att ha workshops där personalen får gestalta fall där barn kommer 
och berättar olika situationer och får tips på hur de ska hantera den. Alla parter 
gynnas ifall förskollärare har kunskap i att samtala med barnen om omsorgssvikt. 
Förskollärarna känner sig säkrare och mer förberedda, barnen känner sig lugnare och 
tryggare och socialtjänstens arbete underlättas av mycket och korrekt information.  
 
5.1.4 Olika uppfattningar i arbetslaget 
Vi kan se att arbetslaget är förskollärarnas första val till diskussion om ett fall. Deras 
motivering till det är att de får bekräftelse och stöd i deras oro men också bli lugnad 
om man överreagerar. Lundén (2013) menar att människor behöver prata av sig när 
de upplever oroväckande saker och att arbetslaget då är en bra resurs till det. Dock 
påpekar hon att oron riskerar att minimeras ifall den inte delas med de andra och 
situationen, som kanske är allvarlig, bagatelliseras. Både Lundén och förskollärarna i 
studien anser att det är skönare att oron delas och bekräftas av andra. Detta håller vi 
med om, att gå vidare själv med en oro som inte delas med någon annan i arbetslaget 
krävs mod och risken finns att många blir avvaktande. Ifall det nu är så att barnet är 
utsatt och fortsätter att vara det undertiden personalen avvaktar så blir 
konsekvenserna för barnet bara mer och mer förödande. Förskollärarna i studien 
förklarar dock att det har att göra med hur mycket man litar på varandra i arbetslaget 
vilket de gör. Ifall endast en i arbetslaget känner oro så litar de andra på den och de 
gör en gemensam anmälan så de kan inte se några negativa konsekvenser av att 
diskutera oron i deras arbetslag. För att det ska fungera måste man ha ett nära 
arbetslag och lita på varandras omdömen vilket kanske inte alla har. Det är dock 
viktigt att diskutera i arbetslaget om sin oro men våga stå på sig om den inte delas.  
 
Att vara själv med en oro och inte ha möjlighet att anmäla anonymt kan vara 
skrämmande och anledning till att inte vissa inte anmäler. De flesta förskolor har 
dock som rutin att det är chefen som står för anmälan vilket vi känner är en trygghet 
för förskollärarna, speciellt om någon är själv med oron. Förskolechefen har det 
yttersta ansvaret för förskolan och har, precis som Olsson (2011) skriver, inte en lika 
nära relation till barn och föräldrar. Det kan förklara förskolechefen svar i studien om 
att hen oftast kan tänka rationellt och förbi sina egna känslor i olika fall.  
 
Om förskollärarna har fortlöpande diskussioner i arbetslaget och på så vis skapar en 
samsyn kring verksamhetens arbete och rutiner, inklusive syn på omsorgssvikt och 
tecken, är chansen större att de delar oron när en situation tillslut uppstår. Ett bra 
sätt att få en samsyn är också att ha tydliga rutiner och riktlinjer för identifiering och 
anmälas av omsorgssvikt. Några av förskollärarna i studien hade sådana i 
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verksamheten. Lundén (2013) nämner också att det skulle gynna förskolor att ha en 
teckenlista och det anser vi verkligen skulle öka samsynen i arbetslaget. Om någon 
förskollärare är osäker på något fall kan de gå igenom listan och få bekräftat att det 
den sett är tecken på omsorgssvikt samt få de andra i arbetslaget att förstå det.   
 
5.1.5 Relation till föräldrar 
Relationen till föräldrar är något som kommer upp ofta både i tidigare forskning och 
resultatet. I förskollärarnas arbete ingår det att ha en god och tillitsfull relation till 
föräldrarna med fortlöpande information och samtal om barnet och verksamheten. 
Med detta i bakhuvudet kan det bli problematiskt när det gäller känsliga ämnen, till 
exempel omsorgssvikt. Precis som Killén (1993) menar anser många förskollärare att 
relationen till föräldrarna kan bli förstörd vid en anmälan eller samtal om oro. Både 
förskollärare i tidigare forskning samt i vår studie har upplevt att föräldrarna blivit 
aggressiva och gett dem skulden. Det har förekommit hot samt att en förälder 
kommit in i barngruppen och bråkat. Detta kanske är vanligt när förskolan inte har 
informerat föräldrar om att det kommer att ske en anmälan, till exempel vid 
misshandel och sexuella övergrepp.  
 
Vid andra typer av omsorgssvikt ska dock förskolan informera föräldrarna om sin oro 
vilket vi anser kan hindra detta eftersom anmälan då inte kommer som en chock för 
föräldrarna. Respondenterna menar att föräldrar oftast förstår att förskolan endast 
vill barnets bästa ifall anmälan sker öppet och respektfullt gentemot dem. Gör man 
det kommer relationen inte att ta allt för mycket skada. Även Olsson (2011) och 
Vuorinen et. al (2014) har denna åsikt och anser att man vinner på att vara öppen 
mot föräldrarna.  
 
Det räcker inte med att bara vara öppen för att föräldrar inte ska bli arga. 
Förskollärare måste veta hur de ska framföra sin oro på ett sådant bra sätt som 
möjligt. Som Schols et. al (2013) och Vuorinen et. al (2014) skriver så måste de ha 
kommunikationskunskaper. Förskollärarna i deras studie ansåg inte att de erhöll det 
vilket vi tror är en vanlig känsla bland yrkesverksamma. Förslagsvis kan workshops 
med olika fall och tips kan höja deras kommunikationskunskaper. Precis som Olsson 
(2011) förklarar så måste förskollärarna ha i åtanke att även föräldrarna oftast vill 
barnets bästa. Vissa föräldrar kan ha den förutfattade meningen om att socialtjänsten 
tar barnet ifrån dem men om de får förklarat för sig att de även kan finnas som ett 
stöd i familjens situation kanske de till och med accepterar att socialtjänsten 
kontaktas. Det gäller att på ett lugnt sätt få dem att förstå att barnet inte har det bra 
men inte vara anklagande så de går in i försvarsposition. Om man då har en bra 
relation däremellan är det, precis som Schols et. al (2013) beskriver, lättare att få 
föräldrarna att söka – och ta emot hjälp.   
 
Även i socialtjänsten arbete blir det synligt att de strävar efter att föräldrarna ska 
förstå att barnet behöver mer än vad de för tillfället kan erbjuda och acceptera de 
insatser som sätts in. Ifall föräldrarna respekteras och är delaktiga accepterar de 
lättare situationen vilket vi anser är självklart.  
 
En riskfaktor med att, som förskollärare, ha en bra relation med föräldrar, som vi har 
sett i tidigare forskning samt vårt resultat, är att man tenderar att hitta på ursäkter 
för dem, speciellt när det gäller försummelse. Man ser inte allvaret i situationen och 
tänker att man likagärna kan tvätta barnet på förskolan samt låna ut kläder för att 
underlätta för föräldrarna eftersom de har det så jobbigt för tillfället. Denna metod 
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håller inte i längden. Barnet får det bra när det är på förskolan men på kvällar och 
helger finns inte förskolläraren där. Vi kan se en risk i att förskolläraren, istället för 
föräldern, tillslut blir barnets naturliga val för skydd som vi kan se, i 
anknytningsteorin, är fallet. När barnet sedan slutar på förskolan försvinner 
tryggheten det har fått av förskolläraren. Det är då bättre att anmäla så föräldern får 
den hjälp och stöd så länge den behöver för att ta hand om sitt barn. 
 
5.2 Hur samverkar förskola och socialtjänst kring en orosanmälan? 
 
5.2.1 Kritik mellan förskola och socialtjänst 
För att processen ska gå så smidigt som möjligt och utgången ska bli den bästa för 
alla parter måste det finnas ett bra samarbete mellan förskolan och socialtjänsten. Vi 
har sett i vår studie att det finns en viss kritik där emellan och mer att önska från 
varandra som till exempel mer anmälningar och mer återkoppling.  
 
Fast förskollärarna i studien vet att socialtjänsten är begränsade i sin återkoppling till 
förskolan på grund av lagar om sekretess är det den kritiken som kommer upp mest. 
Även fast socialtjänster har föräldrarnas godkännande till att ge förskolan 
återkoppling ligger det på förskolan att själva ta kontakt för att få den vilket vi ser att 
inte alla förskollärare är medvetna om. Förklaringen till detta är att socialtjänsten har 
många fall och det lätt kan glömmas bort att ge återkoppling på något av dem. Det är 
då bättre att det ligger på förskolan att söka återkopplingen så att de som vill ha en 
får det. Detta kräver dock att förskolorna är medvetna om att det är deras ansvar att 
söka återkopplingen vilket socialtjänsten måste bli bättre på att informera om.   
 
En ytterligare kritik som är vanlig mot socialtjänsten är att de inte ser allvaret i 
barnets situation och att det inte händer någonting vid en anmälan. Även här spelar 
föräldrars godkännande in. Om de inte vill ha en utredning kan inte socialtjänsten 
göra någonting ifall de inte har belägg för allvarliga omsorgsbrister. Ifall det inte 
händer någonting när förskolan anmäler tror vi att de flesta har inställningen att de 
har gjort det de kunnat och socialtjänsten vet om det de behöver veta vilket är fel. Vi 
kan se att när det kommer in fler anmälningar till socialtjänsten har de större 
möjlighet att agera utan föräldrars tillåtelse. Det har visat sig att socialtjänsten 
kanske inte har kunnat göra något de första två gångerna anmälan gjorts men den 
tredje gången har de haft tillräckligt med belägg för att gå emot föräldrarnas vilja. Vi 
skulle kunna vända på Lundéns (2010) konstaterande att det är större chans att 
anmälningarna fortsätter ifall de leder till utredningar och istället säga det är större 
chans att det leder till utredningar om anmälningarna fortsätter.  
 
En problematik som respondenten från socialtjänsten berättade var dock att ifall 
förskolan inte kunnat få någon återkoppling så kan de tro att en kontakt mellan 
socialtjänst och föräldrar finns även fast det inte gör det. Om detta är fallet kommer 
förskolan inte göra någon mer anmälan eftersom de tror att barnet får hjälp vilket gör 
att barnet får leva med den ständiga osäkerheten som tas upp i anknytningsteorin. Vi 
anser att det bästa vore ifall socialtjänsten, i samtliga fall, hade tillåtelse att ge 
förskolan den återkoppling som kan vara till nytta för dem. Precis som förskolechefen 
i studien uttrycker är det den återkopplingen det enda de vill ha.  
 
Den kritik som vi har uppfattat från socialtjänstens håll mot förskolan är att de inte 
anmäler alla ärenden som de borde göra. Socialtjänsten kan inte hjälpa barnen ifall 
de inte får vetskapen om att de behöver hjälp. När en förskollärare väljer att inte 
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anmäla, på grund av olika skäl, är det barnet som får lida vilket måste förhindras. 
Både förskollärarna i studien och respondenten från socialtjänsten lyfter är att 
anonymt kunna ringa och konsultera med socialtjänsten om de är osäkra på ett fall. 
Om detta sker varje gång och förskollärarna lyssnar på vad socialtjänsten säger så 
kan det öka chanserna att de anmälningar som borde komma in till dem gör det.  
 
Den mesta kritiken skulle kanske försvinna om förskolan och socialtjänsten lärde sig 
mer om varandras verksamheter, arbetssätt, lagar och riktlinjer. För att göra det 
anser vi att Olssons (2011) förslag på hur detta kan gå till (Bilaga 5) kan vara till 
hjälp. Förskolan skulle även kunna använda verktyget BBIC som socialtjänsten 
använder sig utav i arbete med orosanmälningar. Vi anser att kritik överlag kommer 
från okunskap och bristande förmåga att se varandras perspektiv. Att sluta skylla på 
varandra och kunna se sin egna bristande roll i relationen gör också samarbetet 
lättare. 
 
5.3 Metoddiskussion  
Vi känner att valet att göra en kvalitativ studie har varit rätt eftersom syftet var att få 
ta del av respondenternas tankar och uppfattningar. Vi är nöjda med valet av 
semistrukturerade intervjuer som metod och känner att, genom det, uppnåddes syftet 
med studien och svar på forskningsfrågorna. Frågorna som planerades att ställas 
kunde göra det men även följas upp med följdfrågor om svaren behövde utvecklas. 
Något som skulle kunna gjorts annorlunda var att förklara för deltagarna innan 
intervjun vad som ingår i begreppet omsorgssvikt. Vi insåg att vissa respondenter 
inte räknade med misshandel och sexuella övergrepp i omsorgssvikt så det uteblev i 
deras svar och blev då tvungna att antingen förklara begreppet för dem eller ställa 
följdfråga som innefattade misshandel och sexuella övergrepp. Vår tanke med detta 
var att inte sätta ord i munnen på respondenterna, vi ville se deras medvetenhet utan 
påverkan från oss men det bidrog bara till att vissa av intervjuerna blev förvirrande. 
 
5.4 Praktisk relevans 
Vår studie kan bidra till att personal inom förskola och socialtjänst får upp ögonen 
för vad de kan göra för att förbättra samarbetet mellan dem. Även att de förstår vad 
barnets utveckling utsätts för under omsorgssvikt och att anmälningar och 
utredningar därför inte får dröja. Istället för att tänka på konsekvenser av anmälan 
och brister hos varandra så bör barnets bästa vara i fokus.  
 
5.5 Slutsats 
Överlag är tankarna kring samarbetet mellan förskola och socialtjänst positivt men 
det finns mer att önska från båda parter. Den största aspekten som tas upp är 
återkopplingen från socialtjänsten. Vi ser att båda parter önskar att det fanns 
möjlighet till obegränsad återkoppling men det hindras av en sekretess mellan 
förskola och socialtjänst. Samarbetet mellan förskola och socialtjänst skulle gynnas 
av bättre kunskap om varandras arbete. Förskolans arbete kring omsorgssvikt är bra 
men skulle kunna förbättras, exempelvis med tydliga rutiner och riktlinjer för 
anmälan. Det blir synligt i resultatet att det finns många anledningar till att 
förskollärare inte anmäler till socialtjänsten fast de borde men att ingen av 
respondenterna anser att någon av dessa ska förhindra att man anmäler. Eftersom 
respondenterna endast nämnde några typer av omsorgssvikt kan slutsatsen dras att 
de andra är svårare att identifiera. Att då ha en teckenlista på förskolan för alla typer 
av omsorgssvikt skulle öka förskollärarnas medvetenhet om de andra.  
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5.6 Förslag till vidare forskning 
Någon som vi fastnade för och tycker skulle vara intressant till vidare forskning är de 
förutfattade meningarna och kritik som förskola och socialtjänst har om varandra. Vi 
har dragit slutsatsen att de behöver mer kunskap om varandras verksamheter. En idé 
kan vara att först intervjua enskilda personer ifrån båda verksamheterna om 
samarbetet mellan förskola och socialtjänst för att se vilken kritik det finns mellan 
dem. Sedan föra ihop dem i till exempel gruppintervjuer, workshops eller dylikt, dels 
för att göra dem medvetna om kritiken som finns men även för att få mer kunskap 
om varandras arbeten genom att de får varandras perspektiv på situationer som ena 
parten är missnöjd med. När detta är genomfört intervjuar man de enskilda 
personerna igen med samma frågor för att se om deras åsikter har förändrats och 
blivit mer positiva. Detta skulle bidra till ett intressant resultat samt hjälpa både 
förskola och socialtjänst i sitt samarbete med varandra. Vi tror även att 
yrkesverksamma i förskolan och inom socialtjänsten som inte deltar i studien kan ha 
nytta av att läsa en sådan studie som fokuserar på kritik mellan verksamheterna och 
att lösa den.  
 
Familjecentrum är något som respondenterna i studien beskrev att de hade möjlighet 
att konsultera med. En studie som även inkluderar familjecentrum skulle därför vara 
intressant för att undersöka mer om deras verksamhet och samarbete där emellan. 
Familjecentrum verkar vara ett verktyg en del förskolor använder sig av i sitt arbete 
med barn som utsätts för omsorgssvikt och de var inte fokus i denna studie. 
 
 



 

 

Referensförteckning  

Bergstrand, B-O.(2012). Socialtjänstlagen - 2012. Höganäs: Komlitt AB. 
 
Bowlby, J. (1988). A secure base: Clinical application of attachment theory. London: 
Routledge.  
 
Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. Stockholm: Liber AB. 
 
Erdis, M.(2011). Juridik för pedagoger. Lund: Studentlitteratur AB. 
 
Fahrman, M.(1993). Barn i kris. Lund: Studentlitteratur. 
 
Irgens, P.  , & Moqvist, I. (2002). Barnmisshandel: ur BRIS och barns perspektiv. 
Stockholm: BRIS. 
 
Killén, K . (1993). Svikna barn: Om bristande omsorg och vårt ansvar för de utsatta 
barnen. Stockholm: Wahlström och Widstrand. 
 
Lundén, K. (2010). Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn: Vad kan vi lära 
av forskningen?. Doktorsavhandling, Göteborgs: Institutionen för socialt arbete.  
 
Olsson, S.(2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: 
Studentlitteratur AB.  
 
Schols, M., de Ruiter, C., Öry, F. (2013). How do public child healthcare professionals 
and primary school teachers identify and handle child abuse cases? A qualitative 
study. In BMC Public Health, 13, 1-16. 
 
Stukát, S. (2011). Att skriva examensarbete inom utbildningsvetenskap. Lund: 
Studentlitteratur AB. 
 
Utbildningsdepartementet. (2010). Läroplan för förskolan Lpfö 98 – reviderad 
2010. Stockholm: Fritzes. 
 
Vetenskapsrådet. (2011). God forskningssed. Stockholm: Vetenskapsrådet. 
 
Vuorinen, T., Sandberg, A., Sheridan, S & Williams, P. (2014). Preschool teachers’ 
views on competence in the context of home and preschool collaboration. In Early 
Child Development and Care, 184 (1), 149-159. 
 
Walsh, K., Bridgestock, R., Farell, A., Rassafiani, M., Schweitzer, R. (2008). Case, 
teacher and school characteristics influencing teachers´detection and reporting of 
child physical abuse and neglect: Results from an Australian survey. In Child Abuse & 
Neglect, 32, 983-993. 
 
Elektroniska källor 
Anmälningsskyldighet. I Nationalencyklopedin. Hämtad den 18 december 2014 från 
http://www.ne.se/s%C3%B6k/?q=anm%C3%A4lningsskyldighet 
 



 

 

 2 

Socialtjänstlagen. (2001:453). Hämtad den 16 december 2014 från 
http://www.notisum.se/rnp/sls/lag/20010453.htm 
 
Referenser enligt Apa-manualen. Hämtad den 16 december 2014 från Mälardalens 
högskola: 
https://www.mdh.se/polopoly_fs/1.24143!/Menu/general/column-
content/attachment/APA-STILEN_100128.pdf



 

 

 

Bilaga 1 – Intervjufrågor 
 
Bakgrundsfrågor: 
1. Hur många år har du arbetat inom ditt yrke? 
2. Hur gammal är du? 
3. Vad har du för utbildning och när tog du examen från den? 
5. Har du någon fortbildning? 
 
Förskollärare  
1. Hur tolkar du anmälningsskyldigheten? 
2. Vad har ni för rutiner kring anmälan? Vem gör vad? 
3. Hur tror du det kommer sig att tecken på omsorgssvikt kan uppfattas olika från 
person till person? 
4.  Har ni några riktlinjer som kan vara till stöd i er bedömning om omsorgssvikt? 
5.  Vilka signaler och tecken har du uppmärksammat i de fallen du har anmält? 
6.  Vilka signaler och tecken har du uppmärksammat i de fallen du inte har anmält? 
7.  Vad anser du är viktigt att tänka på i bemötande till barnet när dessa tecken 
uppstår? 
8.  Berätta om olika aspekter som kan göra att man låter bli att anmäla vid oro? 
9. Berätta om dina tankar kring konsekvenser som kan uppstå av en anmälan? 
– Hur tror du att dessa konsekvenser påverkar ditt beslut? 
10.  Hur påverkas din oro kring ett barn om denna inte delas av de andra i 
arbetslaget? 
– Går du vidare med den ändå?  
11.  Beskriv hur du separerar dina privata känslor från din profession i beslut om 
anmälan? 
12.  Vem/vilka har du möjlighet att konsultera med ifall osäkerhet uppkommer i 
beslutet gällande anmälan? 
13.  Vilka positiva sidor kan du se i att diskutera oron i arbetslaget? 
14.  Vilka negativa sidor kan du se i att diskutera oron i arbetslaget? 
15.  Hur uppfattar du samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan? 
– Anser du att den är positiv eller negativ? 
16.  I vilken mån får ni på förskolan ta del av utredningen som socialtjänsten gör? 
 
Förskolechef 
1.  Hur tolkar du anmälningsskyldigheten? 
2.  Hur ser din roll ut i orosanmälan från förskolan? 
3.  Måste arbetslaget ha ditt samtycke för att en anmälan ska göras? Varför/varför 
inte? 
4.  Hur tror du det kommer sig att tecken på omsorgssvikt kan uppfattas olika från 
person till person? 
5.  Har ni några riktlinjer som kan vara till stöd i er bedömning om omsorgssvikt? 
6.  Vilka signaler och tecken har du uppmärksammat i de fallen ni har anmält? 
7.  Vilka signaler och tecken har du uppmärksammat i de fallen ni inte har anmält? 
8.  Berätta om olika aspekter som kan göra att man låter bli att anmäla vid oro? 
9.  Berätta om dina tankar kring konsekvenser som kan uppstå av en anmälan? 
– Hur tror du att dessa konsekvenser påverkar ditt beslut? 
10.  Vem/vilka har du möjlighet att konsultera med ifall osäkerhet uppkommer i 
beslutet gällande anmälan? 
11.  Beskriv hur du separerar dina privata känslor från din profession i beslut om 
anmälan? 
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12.  Hur uppfattar du samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan? 
– Anser du att den är positiv eller negativ? 
13.  I vilken mån får ni på förskolan ta del av utredningen som socialtjänsten gör? 
 
Socialtjänsten 
1.  Hur tolkar du anmälningsskyldigheten? 
2.  Vad är det första som görs när en anmälan kommer in till socialtjänsten? 
3. Vad är det som avgör om en anmälan leder till en utredning? 
4. Finns det någon speciell mall att utgå ifrån för att ta olika beslut? 
5. Vilka signaler och tecken på omsorgssvikt har förekommit i anmälningarna som 
förskolorna har gjort? 
6. Hur samarbetar socialtjänsten och förskolan? 
– Uppfattar du den som positiv eller negativ? 
– Hur mycket får förskolan ta del av utredningen? Varför/varför inte? 
7. Hur tror du det kommer sig att tecken på omsorgssvikt kan uppfattas olika från 
person till person? 
8. Vad finns det för anledningar att inte utreda en orosanmälan från förskolan? 
9. Känner du att du har någon att konsultera med ifall osäkerhet uppkommer i 
bedömningen? 
10. Hur ser du på anmälningar från förskolan? 
– Är det viktigt att det görs en anmälan? Varför? 
11. Vad tror du kan vara förklaringen till att en anmälan inte görs? 
12. Vad anser du är viktigt att tänka på som förskollärare i bemötande till barnet när 
tecken uppstår? 
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Bilaga 2 – Missivbrev 
 
Hej! 
 
Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet vid 
Mälardalens högskola. Det betyder att vi nu ska skriva vårt examensarbete som 
kommer att handla om anmälningsprocessen som sker när förskollärare märker att 
något barn far illa i hemmiljön. Syftet med denna studie är att undersöka och belysa 
samarbetet mellan förskola och socialtjänst när det gäller orosanmälan. 
 
Intervjun kommer att ta ca 60 minuter. Vi kommer att ta hänsyn till 
vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilken betyder att det är frivilligt att 
delta och när som helst kunna avbryta sin medverkan. Vi kommer att använda fiktiva 
namn på personerna som blir intervjuade och namnet på arbetsplatsen kommer inte 
att framkomma. Det betyder att er identitet kommer att vara anonym i studien. 
Materialet vi får fram i intervjuerna kommer endast användas till detta 
examensarbete och endast tillgängligt för oss.  
 
Har ni några frågor eller funderingar så kan ni kontakta oss eller vår handledare.  
Hoppas att ni vill vara en del av vår studie! 
 
Med Vänliga Hälsningar 
 
Veronika Willby och Anna Johansson 
 
Handledare: Anette Sandberg  
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Bilaga 3 – Rutiner gällande anmälningsplikt  
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Bilaga 4 – Rutiner gällande anmälan från kommun 
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Bilaga 5 – Förslag på bättre samarbete (Olsson; 2011. S. 214-215)

 


