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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Socialnämnden i Sveriges kommuner har enligt 5 kap. § 1 socialtjänstlagen (SoL) det yttersta 

ansvaret för att barn ska växa upp under trygga förhållanden. Då socialtjänsten inte har den 

naturliga kontakten med barn, infördes lagen om anmälningsskyldighet i Sverige 1924. 

Anställda som arbetar med barn är skyldiga att genast anmäla om de misstänker eller får 

kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa för att skydda barnet. 

Lagen har under åren skärpts och kommit att omfatta fler anställda som arbetar med barn 

(Olsson, 2006). Med barn som far illa menas ”när vuxna utsätter barn för fysiskt och psykiskt 

våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande 

behov” (Hindberg, 2006 s. 19). Undersökningsområdet är relevant för socialt arbete, då en 

samverkan mellan myndigheter som arbetar med barn krävs för att socialtjänsten där 

socionomer kan arbeta ska få kännedom om barn som far illa, och förskollärare är en 

yrkesgrupp som har möjlighet att upptäcka barn som far illa.  

 

Det är viktigt att förskollärare, som studien inriktat sig på, vågar agera, annars kan barn som 

far illa förbli ett oupptäckt problem. Hindberg (2006) menar att barnen själva inte kan 

tillgodose sina behov och flertalet barn kan eller har inte förmågan att sätta ord på sin 

situation. Förskollärare kanske inte alltid ser barn som far illa, de kanske också ser men inte 

vågar agera. Vad de ser är olika beroende på kunskapsnivå, erfarenheter, personliga 

egenskaper och om de tror att barnet verkligen blir hjälpt av att de gör en anmälan.  

 

Ämnet är aktuellt då det borde vara självklart bland de som arbetar med barn att anmäla om 

de misstänker att ett barn far illa. Hindberg (2006) hänvisar till undersökningar som gjorts, 

vilka visar att endast en liten del av de barn som misstänks fara illa anmäls till socialtjänsten. 

Dahlberg Erndin (2008) visar på konsekvenserna på obenägenheten att anmäla i två 

uppmärksammade fall i Sverige, Louise och Bobby. Dessa barn utsattes för misshandel, 

vanvård, sexuellt utnyttjande och tortyr. Det gick så pass långt att ett av barnen avled. En 

fråga man kan ställa sig utifrån dessa fall är varför inte anmälningsskyldiga redan vid 

misstanke anmäler. Börjesson och Wigzell (2004) påpekar att anmälningsskyldigheten inte 

fungerar i praktiken som lagstiftaren tänkt sig, då det inkommer för få anmälningar, ofta på 

grund av förskollärares egna psykologiska hinder.  
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1.2 Problemformulering  

Tidigare forskning påvisar att yrkesverksamma som är anmälningsskyldiga inte alltid anmäler 

till socialtjänsten när de misstänker att ett barn far illa (Hindberg, 2006). Problemet som 

undersöks i denna studie är varför förskollärare i vissa fall inte anmäler och hur de arbetar 

med lagen om anmälningsskyldighet. Problemet om inte yrkesverksamma tar sitt ansvar kan 

leda till flera problem. Barnet kanske aldrig uppmärksammas och får den hjälp som den har 

rätt till eller att socialtjänsten kopplas in för sent då situation kan ha blivit allvarligare. Då 

socialtjänsten inte har den naturliga kontakten med barn kan de inte säkerställa att barn växer 

upp under trygga förhållanden, om inte de anmälningsskyldiga tar sitt ansvar och anmäler när 

barn misstänks fara illa.  

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med studien är att få en ökad förståelse för förskollärares förhållande till 

anmälningsskyldigheten, hur de använder sig av lagen och vad som påverkar användningen. 

Frågeställningar:  

 

 På vilket sätt arbetar förskollärare med anmälningsskyldigheten och vet de vad den 

innebär? 

 Hur ser förskolans regler och rutiner ut vid misstanke om att ett barn far illa?  

 Vilka faktorer har gjort att förskollärare inte anmält vid misstanke att ett barn far illa? 

 Hur fungerar samarbetet med socialtjänsten?  

 

2. Lagar för att skydda barn i Sverige  
 

För att uppmärksamma barn som far illa har Sverige lagar som hjälper till att synliggöra 

barnen. Nedan beskrivs några relevanta lagar samt Förenta Nationernas barnkonvention och 

begreppet barnperspektivet. 

 

Enligt föräldrabalken 6 kap. 1 § har alla barn rätt till omvårdnad, trygghet och uppfostran. 

Barn ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kränkande behandling eller aga. 

Vidare står att läsa i föräldrabalken 6 kap. 2 § att vårdnadshavaren har det yttersta ansvaret för 

barnets personliga förhållanden och att de ska se till att barnets behov blir tillgodosedda 

(Asplund & Börjesson, 2006). I Norström och Thunved (2008) framkommer i 5 kap. 1.a § 

socialtjänstlagen att det finns en lagstadgad skyldighet för myndigheter att samverka i frågor 

som rör barn som far illa.  Socialstyrelsen (2008) tar upp att de viktigaste samarbetspartnerna 
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är skolan, förskolan, polisen samt hälso- och sjukvården. Dessa har motsvarande 

bestämmelser i sina lagstiftningar. Socialtjänsten har det formella ansvaret för att samarbetet 

fungerar (Wiklund, 2006).  

2.1 Lagen om anmälningsskyldighet  

Enligt 5 kap. 1 § socialtjänstlagen är det varje kommuns ansvar att se till att barn växer upp 

under trygga förhållanden. För att socialtjänsten ska kunna utföra den uppgiften har de 

anställda som arbetar med barn en skyldighet att anmäla enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen 

om de misstänker att barn far illa (Börjesson & Wigzell, 2004). Lagen innebär att alla 

verksamheter som berör barn är skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de i sin 

verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa som 

stöd och skydd för barnet. Anmäla genast betyder att personal inte får vänta med att informera 

socialtjänsten. Varje fall ska anmälas, även svårbedömda och fall där bevis saknas, det räcker 

med en misstanke och anmälan kan inte göras anonymt (Norström & Thunved, 2008).  

 

Det är inte enbart myndigheten som har anmälningsskyldighet, det är alla som arbetar inom 

myndigheten. I förskolan är det inte bara förskollärare som omfattas av lagen, utan även 

exempelvis vaktmästare och skolbespisningspersonal. De yrkesverksamma som har 

anmälningsskyldighet har även uppgiftsskyldighet vilket innebär att de måste lämna alla 

uppgifter som socialtjänsten kan behöva i utredningsarbetet. Det innebär att sekretessen enligt 

sekretesslagen bryts. För att ingen som arbetar med barn ska misstolka sin plikt att anmäla har 

en hänvisning till 14 kap. 1 § socialtjänstlagen förts in bland annat i skollagen (Börjesson & 

Wigzell, 2004).  

2.2 Sekretesslagen  

I 7 kap. 38 § SekrL står att läsa: ”sekretess gäller i förskoleverksamheten för uppgift om 

enskilds personliga förhållanden, om det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den 

som uppgiften rör eller någon honom närstående lider men” (Bengtsson & Svensson, 2006 s. 

251). Alla anställda inom skola, förskoleklass och förskoleverksamhet går under 

sekretesslagen. Med förskoleverksamhet menas, en verksamhet för förskolebarn som bedrivs i 

form av förskola, dagbarnvårdare eller öppen förskola (Olsson, 2006). Sekretesslagen innebär 

tystnadsplikt och förbud att lämna ut integritetskänsliga uppgifter till utomstående. Den gäller 

både mot enskilda personer och mellan myndigheter. Förskolan går under sträng sekretess, 

med sträng sekretess innebär att sekretess är huvudregel, men att det finns vissa 
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undantagsregler (Erdis, 2007). Känsliga uppgifter kan inte lämnas ut utan att göra en 

skadeprövning i varje enskilt fall, men om ett barn misstänks fara illa, får sekretessen brytas 

för barns behov av skydd. I Sekretesslagen 14 kap. 1 § kan läsas: ”sekretess hindrar inte att 

uppgift lämnas till annan myndighet om uppgiftsskyldighet följer av lag eller förordning” 

(Bengtsson & Svensson, 2006 s. 260). 

2.3 Barnkonventionen  

Sverige skrev under barnkonventionen 1989, konventionen är framställd av Förenta 

nationerna för att stärka barns rättigheter. Grundidén med konventionen är att barn har rätt att 

få sina grundläggande behov tillgodosedda. Den har fyra grundprinciper som individen bör ha 

i åtanke vid tolkningen av artiklarna. Det är principen om icke diskriminering, barnets bästa, 

rätten till liv och utveckling samt rätten att komma till tals och bli respekterad 

(Socialstyrelsen, 2008). I statens offentliga utredning SOU, (2009:68) står att läsa att 

konventionen sätter barns behov i centrum och har sin utgångspunkt i att barn är särskilt 

utsatta och sårbara. Asplund och Börjesson (2006) menar att som en följd av att Sverige skrev 

under konventionen har bestämmelser som har för avsikt att stärka barnets ställning gradvis 

förts in i lagstiftningen på olika områden.  

2.4 Barnperspektivet  

Barnperspektivet kan sägas utgå från två perspektiv, ett inifrånperspektiv och ett 

utifrånperspektiv. Inifrånperspektivet visar vad barnet själv tycker, tänker och känner. 

Utifrånperspektivet är vad vuxna tror är bäst för barnet. För barn som far illa innebär det att 

det alltid måste finnas tillfällen för barnet att göra sin röst hörd i frågor som berör det. Barnets 

åsikt behöver inte vara av samma uppfattning som förälderns, och det är då extra viktigt att 

lyssna till barnet (Brodin, 2008). Hindberg (2001) skriver att barnperspektivet har vuxit fram 

som en reaktion av att socialt arbete har varit präglat av ett utifrånperspektiv, alltså 

vuxenperspektiv. Barn växer upp med olika förutsättningar och det är av stor vikt att vuxna 

som arbetar med barn ser barnet, strävar efter att förstå det och vidtar åtgärder som de 

bedömer vara de bästa för barnet. Alla människor stora som små har lika värde och 

barnperspektivet har sin utgångspunkt i respekten för barnet. För att barnperspektivet ska 

kunna utvecklas och bevaras krävs att personalen har kunskap om barn, barns behov och 

deras utveckling.  
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3. Tidigare forskning  
 

I SOU (2009:68) står att läsa att anmälningsskyldighetens grundtanke är att barn som far illa 

ska uppmärksammas genom att yrkesverksamma som arbetar inom verksamheter som berör 

barn anmäler redan vid misstanke att ett barn far illa. Anmälan ska sedan leda till eventuell 

utredning och barnet ska få den hjälp och de stöd som det behöver. I Sverige saknas till stor 

del forskning och statistik över hur många förskolebarn som anmäls till socialtjänsten. 

Cocozza (2007) fann i sin avhandling, som inriktat sig på att ta reda på hur samhällets skydd 

till barn som far illa i Sverige fungerar, att det saknas statistik om barns skydd. I dagsläget går 

inte att se vilka barn som anmälts, varför de anmälts och resultatet av anmälningen. Cocozza 

menar att anmälningar bör registreras på samma sätt i hela landet och mottagandet av 

anmälningar behöver kvalitetssäkras. Anvisningar bör också skapas för hur en anmälan ska 

bedömas, vilka kontakter som ska tas och att personal som anmäler ska få ett bra bemötande. 

Hindberg (2006) menar att det är viktigt att statistik och forskning finns inom ämnet då det 

bidrar till att synliggöra de barn som far illa. Saknas fakta blir det lätt att ignorera problemen, 

och barn som far illa är något som många inte vill se eller höra talas om. I SOU (2009:68) 

framkommer att det just nu pågår ett arbete inom Socialstyrelsen för att utveckla den 

offentliga statistiken när det gäller barn som far illa.  

 

Sundell och Egelund (2008) använder sig av ”barnavårdstratten” för att illustrera 

verkligheten. Den visar att vuxna inte känner till alla barn som far illa och långt ifrån alla de 

barn som misstänks fara illa. Vuxna känner heller inte till vilka som får hjälp av 

socialtjänsten. Högst upp i barnavårdstratten finns de barn som verkligen far illa, en del 

anmäls, några av de anmälda utreds och de som bedöms vara i behov av hjälp får insatser. 

Tratten smalnar på detta vis av och illustrerar att endast en liten del av de barn som far illa får 

insatser. Olsson (2006) påpekar att även om anmälningsskyldigheten skärpts finns ett stort 

mörkertal då de flesta anmälningar blir ogjorda. Wiklund (2006) tar i sin avhandling som 

inriktat sig på den kommunala barnavården upp att det finns tecken på att anmälningarna 

ökat, men kunskaperna är osäkra eftersom det saknas statistik. 

3.1 Begreppet barn som far illa  

Forskning visar att yrkesverksamma definierar barn som far illa olika och att de har olika syn 

på när gränsen går för när ett barn far illa. Det kan även råda meningsskiljaktigheter inom de 

enskilda yrkesgrupperna (Hindberg, 2006). Lagerberg (1998) anser att begreppet barn som far 

illa är diffust, med tanke på allvaret i situationen och att det ger utrymme för en gråzon, där 



 

    6 

man inte vet om barn far illa eller inte. Lundén (2004) hävdar att de går att se hur 

yrkesverksamma uppfattat innebörden av begreppet i deras tolkning av 

anmälningsskyldigheten. Personal som arbetar med barn sammankopplar ofta 

anmälningsskyldigheten med misshandel, sexuella övergrepp, misär och att barnen kommer 

bli omhändertagna. Lagens syfte är inte att ingripa mot brott, utan att ge de berörda möjlighet 

till stöd och hjälp. För att barn som är utsatta och i behov av hjälp ska uppmärksammas, bör 

det stå klart vad som menas med begreppet barn som far illa.  

3.2 Att välja att se eller inte se  

Förskollärare befinner sig i ett unikt läge när det gäller att upptäcka barn som far illa, då de 

flesta barn befinner sig inom förskoleverksamhet några år under uppväxten. Barn som far illa 

är inte osynliga om viljan finns att se. Tecken som kan bekymra personalen är barn som är 

oroliga, trötta, ser vanvårdade ut, är aggressiva eller av någon annan anledning utmärker sig. 

Barn visar signaler på olika sätt och de har ett stort antal överlevnadsstrategier som gör det 

svårare för vuxna att upptäcka problemen (Drugli, 2003). Barnen berättar oftast inte vad de 

varit med om av olika skäl, de kan tro att det är normalt och att det förekommer i alla familjer. 

De finns även barn som inte minns, förnekar eller känner känslor av skuld och skam. Vid 

problem i den egna familjen tenderar barn att vara lojala mot föräldrarna, vilket resulterar i att 

de inte berättar om problemen (Hindberg, 2006). Dessa barn behöver vuxna runt omkring sig 

för att bli uppmärksammade och få den hjälp de har rätt till. Personer som finns i barnets 

omgivning är ofta dåligt förberedda på att tolka signalerna rätt, då de ofta är otydliga och 

svårtolkade. Det är då lätt att förbise signalerna eller tolka dem fel. Det viktigaste i sådana 

lägen är att ta sin oro på allvar. Vid osäkerhet går det att ringa som anonym till socialtjänsten 

och rådfråga. Barn som far illa är beroende av att någon ser dem och personal som arbetar 

med barn måste våga agera (Drugli, 2003).  

 

Inom förskolan finns ett nära samarbete med föräldrarna och det är vanligt att både barnets 

och förälderns beteende uppmärksammas (Hindberg, 2001).  Forskning visar att de som 

arbetar med barn är skickliga på att uppmärksamma om något barn inte mår bra, men att det 

inte är lika självklart att de agerar till följd av uppmärksammandet. De kan välja att blunda då 

det är den enklaste vägen. Den andra vägen, att anmäla, kan vara påfrestande då det i de flesta 

fall väcker starka känslor av olika slag. För att skydda sig själv kan det vara lättare att söka 

andra förklaringar än att tro på det man ser eller hör. Andra försöker förtränga misstanken då 

det är smärtsamt att tvingas inse. I vårt samhälle väger familjens integritet ofta tyngre än 
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barns rätt till skydd, vilket kan vara en bidragande faktor till att barnen inte uppmärksammas. 

Misstankar som uppkommer kan visa sig vara obefogade, men det är värre om ett barn i 

behov av hjälp inte får någon, därför att ingen anmälan gjorts (Hindberg, 2006). Vuxna kan 

uppleva anmälningsskyldigheten som något obehagligt men det är inte en ursäkt för att inte 

fullfölja sina skyldigheter. Var och en som arbetar med barn har ett eget ansvar att följa lagen 

om anmälningsskyldighet enligt SoL 14 Kap. § 1 (Erdis, 2007).  

 

Även om Sverige ställt sig bakom barnkonventionen tycks det ibland vara svårt att följa den, 

speciellt när det handlar om att lyssna till barnet. Det är viktigt att de som arbetar med barn i 

alla lägen ser till barnet i första hand (Brodin, 2008). Barnperspektivet saknas ofta i 

verksamheter för barn då strävan efter att ha en bra relation med föräldrarna och förhållandet 

till dem kan hindra personalen från att se och anmäla barn som misstänks fara illa (Hindberg, 

2006). Personal kan ofta identifiera sig med föräldern. I dessa fall gäller det att klargöra vad 

som är verksamhetens uppdrag, och det är att se till barnets bästa och att sätta barnet i fokus, 

allting annat bör då bli oviktigt (Hindberg, 2001).  

3.3 För få barn som misstänks fara illa anmäls  

Norström och Thunved (2008) skriver att det inte är ovanligt att de som är 

anmälningsskyldiga gör egna överväganden angående om en anmälan ska göras eller inte. 

Bedömningen av vilka som ska anmälas eller inte är en svår uppgift, men det är ingenting 

som ska övervägas då alla fall av misstanke genast ska anmälas. Det är sedan socialtjänstens 

uppgift att bedöma allvaret i barnets situation om en utredning skall inledas eller inte, inte 

anmälarens.  

 

Enligt Olsson (2006) kan det upplevas som svårt för yrkesverksamma att göra en anmälan. 

Det kan vara dålig kunskap om lagen, rädsla och osäkerhet om man sett rätt, negativa 

erfarenheter av tidigare anmälningar eller om en anmälan verkligen kan vara till nytta för 

barnet. Det kan även vara bristande tillit till socialtjänstens arbete, bristande återrapportering 

och kontakt i övrigt med socialtjänsten, tron att familjen ska ta sitt barn från verksamheten 

eller brister i arbetsledning, rutiner och internt stöd, vid och efter en anmälan. Norström och 

Thunved (2008) nämner vidare att de yrkesverksamma brukar försöka lösa problemen på egen 

hand, vilket kan leda till att socialtjänsten kopplas in för sent då situationen kan ha blivit 

allvarligare.  
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Andra faktorer till att anmälan inte görs kan vara personalens förhållningsätt till 

anmälningsskyldigheten men även utbildningen kan påverka personalens förmåga att 

upptäcka barn som far illa (Lundén, 2004). Det finns vuxna som arbetar med barn som från 

början inte varit förberedda på att arbeta med barn som far illa, vägen till handling kan då bli 

lång, särskilt om de inte har utarbetat strategier för hur de ska bemöta dessa barn. Problemet 

för barnen som möter personal som inte är beredd att fånga upp signaler barnet sänder ut är att 

barnet kan ge upp hoppet när det gäller tilltron till att det finns någon som kan hjälpa (Drugli, 

2003). Förskolan i Sverige har även under åren förändrats, barngrupperna har växt och 

personalen minskat. Detta är självklart en påverkande faktor, då möjligheterna minskar att se 

och lära känna varje enskilt barn som kan vara i behov av stöd och hjälp (Hindberg, 2001). 

Valet att inte anmäla är en aktiv handling som de vuxna tar och att anmäla är att ställa sig på 

barnets sida. Om personal väljer att inte anmäla blir de medansvariga till att barnet inte har 

det bra (Brodin, 2008). Yrkesverksamma som tycker att det är obehagligt att anmäla bör ha i 

beaktning att de inte är familjen som sådan som anmäls, utan iakttagelser som kan innebära 

att ett barn är i behov av hjälp (Börjesson & Wigzell, 2004).  

3.4 Rutiner och stöd vid en anmälan 

De flesta yrkesverksamma upplever det som tungt att göra en anmälan, men mycket av det 

underlättas om det finns tydliga regler, rutiner och handlingsplaner för hur och till vem en 

anmälan ska göras på arbetsplatsen (Olsson, 2006). Det är viktigt att diskutera 

anmälningsskyldigheten för att hålla kunskapen levande. Personalansvarig har ansvar att se 

till att personalen känner till när och hur en anmälan ska göras. Aktuell telefonlista till 

ansvariga vid socialtjänsten, socialjouren och polisen ska alltid finnas tillgänglig. Det får 

aldrig råda någon tvekan om vem en anmälningsskyldig ska vända sig till. De som anmäler 

söker ofta stöd hos sina kollegor. Personalansvarig ska se till att professionellt stöd kan 

erbjudas när en anmälan övervägs eller har gjorts, då de som arbetar med barn kan uppfatta att 

anmälningsprocessen är påfrestande känslomässigt (Hindberg, 2006). Handledning kan även 

ibland vara nödvändig för att säkerställa den professionella kvaliteten i arbetet att ta hand om 

människor som har en svår arbetssituation. Handledning kan även leda till en 

kompetenshöjning och det är viktigt att personalen vet sina skyldigheter och rättigheter 

(Drugli, 2003).  
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3.5 Samverkan vid anmälan av barn som far illa  

För socialtjänsten är lagen om anmälningsskyldighet en naturlig del, då det följaktligen är 

deras arbete att utreda efter att en anmälan inkommit. För personal som arbetar med barn är 

det däremot den mest känsloladdade och dramatiska uppgiften de har (Olsson, 2006). Om 

ansvaret för barn som far illa ses som enbart socialtjänstens arbete är det lätt att uppleva en 

anmälan som ett svek eller straff. Ses anmälan däremot som ett gemensamt ansvar minskar 

risken för att en anmälan ska upplevas som något dramatiskt och negativt (Hindberg, 2006).  

 

Olsson (2006) menar att socialtjänsten brukar få kritik om att de är otillgängliga och att 

återrapporteringen brister och forskning visar att personal som ska fullgöra sin 

anmälningsskyldighet vill veta vad som händer efter att en anmälan gjorts. Då utredningen är 

sekretessbelagd och det finns en sekretessgräns mellan förskola och socialtjänst har 

socialtjänsten ingen skyldighet att informera och kan avstå att återrapportera med hänvisning 

till gällande sekretessregler. Benägenheten att anmäla eller inte har visat sig påverkas av om 

anmälaren får någon återkoppling eller inte. Det kan vara frustrerande för den som anmält att 

inte få veta vad anmälan leder till, eller om det överhuvudtaget lett till någon utredning. 

Statens utredning: lag om stöd och skydd för barn och unga (LBU), har tagit till sig missnöjet 

från yrkesverksamma som arbetar med anmälningsskyldigheten vad gäller bristen på 

återkoppling. Utredningen menar att den som anmäler skulle kunna stödja barnet bättre om de 

till viss del fick insyn i socialtjänstens arbete. Utredningen föreslår därför en ny bestämmelse, 

som innebär en skyldighet för socialtjänsten att informera den som är anmälningsskyldig om 

beslutet att inleda eller inte inleda en utredning. För att möjliggöra återkopplingen föreslås en 

ändring i offentlighets- och sekretesslagen där viss information ska kunna lämnas ut om det 

skulle kunna vara till nytta för barnet (SOU, 2009:68). 

 

Börjeson och Wigzell (2004) menar att om anmälningsbenägenheten ska öka krävs bättre 

samverkan mellan berörda verksamheter som gör att personal känner tillit och får stöttning i 

en svår situation. En förutsättning för ett bra samarbete kring barn som far illa är att 

myndigheter och verksamheter som arbetar med barn respekterar varandras kompetens och 

arbetssätt. Olsson (2006) nämner vidare att om verksamheter samarbetar kan det bidra till en 

mer likartad förståelse för lagstiftningen när barn far illa, att ignorera och skylla på varandra 

hjälper inte barnet.  

 

Cocozza (2003) är kritisk till anmälningsskyldigheten utifrån olika utgångspunkter som 

kommit fram i hennes forskning. Cocozza ifrågasätter, utifrån sin studie av inkomna 
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anmälningar i en kommun, hur ett system fungerar där 68 procent av anmälningarna inte 

utreds eller inte resulterar i någon insats. Cocozza påpekar även att studiens resultat visar att 

anmälningsskyldigheten bör ifrågasättas som instrument för att identifiera barn som behöver 

samhällets skydd.   

 

4. Metod och material  

4.1 Kvalitativ metod med halvstrukturerade intervjuer som teknik 

Kvale (2009) skriver att den kvalitativa metoden är att föredra om en förståelse för ett 

problem ska skapas. Metoden var lämplig i studien då syftet var att få en djupare förståelse 

för förskollärares förhållande till anmälningsskyldigheten. Den kvalitativa forskningsintervjun 

valdes till studien. Den går ut på att förstå världen utifrån den intervjuades sida där den som 

intervjuar får ta del av respondentens erfarenheter, tankar och känslor. Genom intervjuerna 

berättade förskollärarna med egna ord om deras erfarenheter, tankar och känslor. Fördelar 

med intervjuer är att den som intervjuar kan följa upp oklarheter under intervjun på en gång, 

intervjuaren kan även säkerställa att respondenten uppfattat frågan rätt (Ibid.). Respondent är 

en person som har direkt kännedom om något, eller en person som exempelvis har deltagit i 

ett visst händelseförlopp (Repstad, 2007). I denna studie valdes respondenter ut eftersom 

förskollärare arbetar med och under lagen om anmälningsskyldighet och därmed ska de ha 

kännedom och eventuella erfarenheter av lagen.  

 

Kvale (2009) skriver om den halvstrukturerade intervjun, den teknik som användes i studien, 

att det är en teknik med målet att få beskrivningar av respondentens verklighet i syfte att 

sedan tolka innebörden av de beskrivna erfarenheterna. Den är varken ett öppet vardagssamtal 

eller ett slutet frågeformulär för att ge intervjuaren möjlighet att ställa följdfrågor när 

intressanta tankegångar uppstår. Den utförs utifrån en intervjuguide som i denna studie 

fokuserat på fyra olika teman och ett antal underfrågor (se bilaga 1). Frågorna utarbetades 

utifrån att besvara studiens syfte och frågeställningar. Intervjuguidens ordningsföljd följdes 

inte helt och hållet utan var ett stöd för att komma ihåg de teman som skulle belysas. 

Respondenterna gavs möjlighet att fördjupa svaren för att få uttömmande och djupa svar.  

4.2 Tillvägagångssätt i sökning av tidigare forskning  

För att besvara syfte och frågeställningar lästes inledningsvis svensk litteratur. Svensk 

litteratur valdes då anmälningsskyldigheten är unik för Sverige. Många länder arbetar för att 

hitta, utreda och hjälpa barn som far illa men på olika sätt (Cocozza, 2007). I studien var 
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intresset att ta reda på hur det ser ut i Sverige, utifrån gällande lagstiftning. Litteratur söktes 

via bibliotekskatalogen Libris, sökord som användes var: anmälningsskyldighet, 

anmälningsplikt, anmälan, barn som far illa, förskola och samverkan. Artiklar söktes via 

databasen Social Services Abstracts. Sökorden efter artiklar var: child maltreatment, child 

abuse, child neglect, reports, mandatory reporting, sweden och preschool. Avhandlingar från 

svenska universitet söktes på www.avhandlingar.se, sökorden var samma ord som användes 

för att söka svensk litteratur. Regeringens hemsida www.regeringen.se användes för att hitta 

statens offentliga utredningar.  

4.3 Val av intervjupersoner 

I studien gjordes ett strategiskt urval vid rekrytering av respondenter. Strategiskt urval innebär 

att man är intresserad av kvaliteten i informationen (Halvorsen, 1992). Studien eftersträvade 

att nå personer som arbetade med och under lagen om anmälningsskyldighet då de 

förhoppningsvis hade erfarenheter och upplevelser av att arbeta under lagen. Undersökningen 

omfattade fyra förskollärare som valdes ut på fyra slumpvis valda förskolor i en mellanstor 

stad i Sverige. Kravet var att de skulle arbeta på olika förskolor eftersom ett intresse var att ta 

reda på om de hade olika regler och rutiner vid anmälan.  

4.4 Genomförande av intervjuerna  

Första kontakten med respondenterna skedde via informationsbrev (se bilaga 2) som 

skickades med post till de utvalda förskolorna. Därefter kontaktades förskolorna via telefon 

för att ta reda på om intresse för deltagande fanns, därefter bokades tid och plats för intervju. 

Kvale (2009) menar att pilotintervjuer är viktiga för att känna på frågorna innan den som 

intervjuar går ut i verkligheten, samt för att träna på att leda en intervju. Intervjuguiden 

testades med hjälp av en verksam förskollärare och frågorna flöt på bra, därefter fastställdes 

intervjuguiden. 

 

Enligt Trost (1997) ska miljön vara ostörd och den som intervjuar ska se till att den 

intervjuade känner sig trygg nog att tala fritt om sina upplevelser och känslor.  

Respondenterna fick själva bestämma en plats där de kände sig bekväma. Samtliga intervjuer 

skedde på de olika förskolorna på betald arbetstid då intervjun inte skulle innebära 

ekonomiska förluster. Kvale (2009) tar upp att den som intervjuar ska vara en lyhörd och lugn 

lyssnare. Intervjuerna gjordes på olika dagar för att intervjuaren skulle vara uppmärksam, 

lyhörd och alert inför respondenterna då det är energikrävande att lyssna uppmärksamt.  

http://www.avhandlingar.se/
http://www.regeringen.se/
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Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon, vilket respondenterna godkände. Under 

intervjuerna följdes i stort sett intervjuguiden (se bilaga 1). Respondenterna uppmanades att 

berätta mer, hur de upplevde sina erfarenheter och för att säkerställa att respondenten 

uppfattat intervjupersonen rätt ställdes frågan: menar du så här? Även följdfrågor ställdes för 

att nå djupare förståelse. Därefter transkriberades samtliga intervjuer ordagrant för att undvika 

feltolkningar. Transkribera innebär enligt Kvale (2009), att ändra från en form till en annan. 

Utskrifter är översättningar från ett muntligt språk till skriftligt språk. Fördelar med inspelade 

intervjuer är att tonfall och ordval kan höras flera gånger, det går att skriva ut intervjun och 

läsa ordagrant vad som sagts. Anteckningar behöver inte göras, utan koncentrationen läggs på 

intervjun (Trost, 1997).  

4.5 Analysmetod  

Meningskoncentrering valdes som analysmetod. Den valdes för att göra innehållet mer 

lättläst. Meningskoncentrering delas in i fem steg. Undersökaren börjar med att läsa igenom 

intervju utskriften för att få en helhetsbild för att sedan kunna dela upp materialet. Nästa steg 

är att ta fram teman, tematisera uttalandena och försöka tolka respondenternas svar för att 

sedan ta fram de delar som är relevanta för syftet. I sista steget sammanfattas intervjuns 

teman. Nackdelen med analysmetoden kan vara att analysen blir påverkad av författarens val 

av vad som är väsentligt att ta med och vad som är oväsentligt (Kvale, 1997). Med hjälp av 

meningskoncentreringens fem steg kortades intervjumaterialet ned och den väsentliga 

innebörden lyftes fram i relation till studiens syfte och frågeställningar.  

4.6 Giltighet, tillförlitlighet och generaliserbarhet  

För att uppnå hög giltighet informerades respondenterna från början att om en fråga var oklar 

skulle de säga till, då ställdes frågan om, för att båda parter skulle förstå varandra. 

Respondenterna fick svara fritt och ta den tid som de ville. Då studien använde sig av 

strategiskt urval intervjuades förskollärare som arbetar under lagen om anmälningsskyldighet 

för att uppnå hög giltighet. Pilotintervjun som gjordes var för att testa frågorna och säkerställa 

giltigheten.  

 

Intervjuareffekten kan påverka tillförlitligheten negativt, om den som intervjuar ställer 

ledande frågor och undersökarens egna värderingar smyger in i frågorna. Det kan göra att 

respondenten svarar på ett visst sätt för att inte verka okunnig eller svarar som de tror att 

intervjuaren vill höra (Halvorsen, 1992). För att undvika ledande frågor användes 
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intervjuguiden som stöd och den bör minska risken för att ledande frågor ställs. Kvaliteten på 

ljudet från diktafonen var klart och tydligt vilket gjorde att bearbetningen av utskrifterna flöt 

på utan problem. Kvale (2009) tar upp att utskriften av intervjun kan påverka tillförlitligheten. 

Intervjuerna lyssnades igenom två gånger för att säkerställa att allt blev rätt nedskrivet för att 

öka tillförlitligheten. Samtliga intervjutillfällen har i stort sett lika ut, de fick skriva på 

försäkran om informerat samtycke och konfidentialitet, samma intervjuguide användes och 

samtliga intervjuer skedde på respondenternas arbetsplatser.  

 

Inom den kvalitativa metoden är generaliserbarhet ett problem, då endast ett fåtal 

respondenter eller informanter beskrivs. Intervjuforskning brukar få den invändningen att det 

är för få intervjupersoner för att resultaten ska kunna generaliseras. Syftet med den kvalitativa 

metoden är inte att generalisera, utan att få djupare förståelse och mer information av få 

personer (Kvale, 2009). Studiens syfte med den valda metoden var således inte att 

generalisera slutsatser, då studien inte syftade på att finna någon absolut sanning utan att få 

djupare kunskap om ämnet med hjälp av fyra respondenters erfarenheter, tankar och känslor. 

4.7 Etiska överväganden  

Kvale (1997) skriver att det är viktigt med forskningsetiska överväganden både vid första 

kontakten, vid intervjun och vid förvaringen av materialet. Studien har följt vetenskapsrådets 

forskningsetiska principer. I informationsbrevet (se bilaga 2) som skickades ut i den första 

kontakten informerades deltagarna om det informerade samtycket vilket innebär att deltagarna 

fick information om det allmänna syftet med undersökningen, hur den är upplagd, att de deltar 

frivilligt och att de när som helst kan dra sig ur. Konfidentialitet garanterades, vilket innebär 

att uppgifter som kan identifiera respondenterna inte har redovisats (Hermerén, 2007). Innan 

intervjun började skrevs försäkran om vetenskapsrådets etiska regler (se bilaga 3). 

Respondenterna försäkrades även om att materialet skulle förvaras säkert och att inspelningen 

skulle förstöras efter examination.  

 

Undersökaren måste vara medveten om att det är enkelt att vinkla resultatet till undersökarens 

förväntning med studien, då det är undersökaren själv som väljer ut de teman och citat som 

tas med (Kvale, 1997). Hade mer tid funnits till förfogande för studien hade respondenterna 

fått möjlighet att läsa vad de sagt och lämna synpunkter. Det är en fara med all forskning att 

det som läses kan tolkas fel och skrivas fel, även intervju utskriften kan tolkas fel vid en 

meningskoncentrering. För att minimera feltolkning har tidigare forskning studerats noggrant 

för att säkerställa att innebörden förståtts rätt.  
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5. Resultat & analys  

5.1 Presentation av respondenterna 

Respondent 1: Kvinna i 25- årsåldern, utbildad lärare för yngre åldrar. Har arbetat inom 

förskoleverksamhet i tre år på fyra olika förskolor.  

Respondent 2: Man i 35- årsåldern, utbildad förskollärare. Arbetat som fritidspedagog, ett år 

på en särskola för gravt handikappade och de senaste sex åren inom förskola.  

Respondent 3: Kvinna i 30- årsåldern, utbildad lärare för yngre åldrar och har tagit extra 

kurser i matematik för yngre åldrar. Hon har arbetat inom förskoleverksamhet i fyra år.  

Respondent 4: Kvinna i 50- årsåldern, har barnskötarutbildning och förskollärarutbildning. 

Hon har arbetat ungefär 20 år, mestadels med små barn två- till fem år.  

5.2 Förskollärares förhållande till anmälningsskyldigheten  

Enligt 14 kap. 1 § SoL har yrkesverksamma som arbetar med barn en anmälningsskyldighet 

att genast anmäla till socialtjänsten då barn misstänks fara illa (Börjesson & Wigzell, 2004). 

Det var något som samtliga respondenter visste, men det var ingen som belyste att en anmälan 

skall göras genast. De ansåg själva att de hade tillräckligt med kunskap om lagen för att kunna 

göra en anmälan. Kände de sig osäkra kontaktade de rektor, specialpedagog, psykolog eller 

kurator som är knutna till de rektorsområden de arbetar i. Hindberg (2006) menar att det 

aldrig får råda någon tvekan om vem den anmälningsskyldiga ska vända sig till då det kan 

leda till en fördröjning i anmälningsprocessen. Respondent 1 och 4 kom i kontakt med lagen 

under utbildningen, resterande har inte läst om lagen utan lärt sig efter hand. Respondent 3: 

”jag vet egentligen inte mycket om lagen, vi ska dokumentera, men jag vet inte om det 

egentligen har så mycket med lagen om anmälningsskyldighet att göra”. Ingen av 

respondenterna har under åren fått någon typ av fortbildning inom anmälningsskyldigheten. 

Respondent 1: ”det är ingen rektor som nämnt lagen under åren som jag arbetat, det är 

liksom som att man ska veta, fast det är ingen som lär ut”. Lundén (2004) menar att faktorer 

som kan påverka att inte alla anmäler kan vara just det som nämnts ovan att de inte läst om 

lagen under utbildningen och även dålig kunskap om lagen kan påverka. Respondent 4: 

”anmälningsplikten är svår, den kan tolkas olika av alla, i ett arbetslag kan alla ha olika 

gränser”. Lundén förklarar att det som respondenten beskrivit ovan brukar gå att se i många 

yrkesverksammas tolkning av anmälningsskyldigheten då de generellt anmäls för lite.  
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Respondent 2 och 4 arbetar regelbundet med anmälningsskyldigheten. Personalen får ständigt 

uppdateringar om lagen genom personalmöten och studiedagar där olika verksamheter blir 

inbjudna. Respondent 2: “vi har haft socialtjänsten här några gånger där de informerat lite 

om hur läget ser ut i kommunen”. Förskolan där respondent 3 arbetar har också haft besök en 

gång av personer som kommit utifrån och informerat lite om anmälningsskyldigheten, det är 

den enda information som hon fått ta del av. Annars diskuteras aldrig lagen på arbetsplatsen 

menar respondent 1 och 3, mer än om någonting skulle hända. Hindberg (2006) menar att det 

är viktigt att diskutera lagen på arbetsplatsen för att hålla kunskapen levande så att 

yrkesverksamma vet hur de ska agera om ett barn misstänks fara illa. Hindberg nämner vidare 

att det är personalansvarig som ska säkerställa att de anställda vet när och hur en anmälan ska 

göras.  

 

Samtliga respondenter var eniga om att lagen är viktig och att det är bra att den finns för barns 

skydd, men de anser att lagen inte fungerar. De är medvetna om mörkertalet och att det 

generellt anmäls för lite. Respondent 4 uppfattar lagen som betungande och påfrestande 

genom att de i sin yrkesroll är ålagda att ingripa, hon känner att de inte kan komma undan. 

”Alltså det kan kännas lite så här att, jag måste, jag är ålagd så jag måste ju anmäla”. Men 

hade inte tvånget funnits tror hon att färre anmälningar hade gjorts. Erdis (2007) menar att 

även om anmälningsskyldiga tycker att det är betungande är det inte en ursäkt för att inte 

fullgöra sin plikt. Respondent 3: ”man får inte tänka på sig själv i dessa lägen, man får tänka 

på barnens bästa oavsett och försöka sudda bort det där negativa”.  

5.3 Regler och rutiner vid anmälan  

Hindberg (2006) tar upp att aktuell telefonlista till ansvariga vid socialtjänsten, socialjouren 

och polisen alltid ska finnas lättillgänglig. Detta var något som samtliga respondenter hade. 

Uppgifter om hur de ska gå tillväga vid en anmälan var respondent 1, 3 och 4 osäkra på om 

det fanns. De skulle vid en övervägan att anmäla först diskutera med kollegorna, sedan ta 

kontakt med rektorn, specialpedagog, kuratorn eller psykolog och fråga hur de skulle gå 

tillväga. Förskolan där respondent 2 arbetar har en arbetsplatsenhetsledare som är rektors 

informationskanal, den personen ansvarar för att samla in information som förskolan sen kan 

ge socialtjänsten vid en anmälan. Olsson (2006) menar att en handlingsplan där det klart och 

tydligt står till vem och hur en anmälas ska göras skulle underlätta, både i processen att 

anmäla och om personen upplever det som tungt att göra en anmälan.  
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5.4 Anmäla eller inte anmäla  

Respondent 3 tror att gränsen för när man ska anmäla egentligen går tidigare än när det 

anmäls i många fall. Samtliga anser att det är svårt att avgöra vart gränsen går för när de ska 

anmäla, då det är individuellt från barn till barn. Respondent 2 utgår från det barnet säger, vad 

som ses och efter diskussion med kollegor anmäls det om informationen anses som trovärdig. 

Respondent 4: ”jag menar visst kan det hända en sak en gång, självklart, och få en anmälan 

på sig för att det hänt en gång, det blir liksom så dumt”. Respondent 3 tror att det är svårt för 

socialtjänsten att utreda om inte bevis finns, då allt inte går att mäta, kärlek exempelvis. 

Norström och Thunved (2008) menar att det inte är ovanligt att anmälningsskyldiga gör egna 

överväganden när en gräns går om det ska anmälas eller inte, men att bedöma vilka som ska 

anmälas eller inte är inte anmälarens uppgift, utan socialtjänstens. Samtliga tar upp att de får 

gå på oron och sin intuition då det sällan finns bevis, men helst vill de ha något konkret att gå 

på. Olsson (2006) förklarar detta med att det kan upplevas som svårt för yrkesverksamma att 

göra en anmälan och att många faktorer kan spela in, exempelvis oro för om det man sett är 

rätt eller tron om att en anmälan verkligen skulle vara till nytta för barnet. Hindberg (2006) 

menar att misstankar kan visa sig vara obefogade, men att det är värre om ett barn som skulle 

behöva hjälp inte får någon, därför att ingen anmälan gjorts.  

 

Respondent 2 och 3 berättade under intervjun att de inte tror att alla anmäler redan vid 

misstanke, de tror att många blundar för att slippa det extra arbetet, men de hoppas och tror att 

de som arbetar med barn har en pliktkänsla för barnet. Anmälningsskyldighetens grundtanke 

är just att barn som far illa ska uppmärksammas av personalen, men som respondenterna 

berättar anmäler inte alla redan vid misstanke (SOU, 2009:68). Brodin (2008) hävdar att 

vuxna som väljer att inte anmäla har gjort ett aktivt val och att de då även blir medansvariga 

till att barnet inte har det bra. Cocozza (2003) anser att lagen om anmälningsskyldighet bör 

ifrågasättas som instrument för att identifiera barn som behöver samhällets skydd då det är för 

många barn som inte upptäcks.  

5.4.1 Begreppet barn som far illa  

Begreppet barn som far illa beskrev respondenterna 1, 3 och 4 liknande, de som skilde de åt 

var deras formuleringar. De nämnde följande: när ett barn utsätts för försummelse, sexuella 

övergrepp, fysisk och psykisk misshandel och att barnet inte har det tryggt hemma. De menar 

vidare att barnet själv inte behöver vara slaget, det kan räcka med att barnet bevittnar våld 

samt när vuxna sätter sina egna behov framför barnets. Det respondenterna nämnde stämmer 
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överens med hur Hindberg (2006) definierar begreppet barn som far illa. Respondent 2 hade 

svårt att beskriva vad begreppet innebar och samtliga respondenter ansåg att begreppet var 

brett och att de kunde tolkas på olika vis. Hindberg menar, att tolkas begreppet olika kan det 

leda till att det blir svårt för de anmälningsskyldiga att veta när en anmälan ska göras. Lundén 

(2004) menar även att det blir svårt för yrkesverksamma att upptäcka barn som är utsatta och i 

behov av hjälp om det inte står klart vad som menas med barn som far illa.  

5.4.2 Upptäckten av barn som misstänks fara illa   

Drugli (2003) menar att förskollärare befinner sig i ett unikt läge när det gäller att upptäcka 

barn som far illa om viljan finns att se, då barnen inte är osynliga. Samtliga respondenter 

ansåg att de lär sig barnen efter en tid och att det då blir lättare att upptäcka om något inte 

stämmer. Om barnet blir ledsen utan anledning, slutar äta, är oroliga, drar sig tillbaka, inte är 

som det brukar vara eller när ett barn som aldrig velat sitta i knä ofta börjar komma och vilja 

sitta i knä, är tecken som respondenterna reagerar på. Resultatet visar att personalen reagerar 

på olika tecken men Drugli menar att barnen har ett stort antal överlevnadsstrategier som kan 

göra det svårt att upptäcka dem, det viktigaste i sådana lägen är att yrkesverksamma tar sin 

oro på allvar då barn som far illa är beroende av att någon ser dem.  

 

Respondent 1: ”det kan vara något enkelt som att mamma och pappa skiljt sig, mamma 

jobbar mycket eller att pappa jobbar borta, det behöver inte vara någon jättestor fara”. 

Drugli (2003) menar att yrkesverksamma ofta kan identifiera sig med föräldrarna och tro att 

barnet kan må på ett visst sätt på grund av att exempelvis en av föräldrarna arbetar mycket. 

Brodin (2008) menar att det då är viktigt att yrkesverksamma utgår från barnperspektivet, att 

de verkligen lyssnar till och försöker förstå barnet. Respondent 4 tror att små barn har lättare 

för att berätta då de kanske inte är lika rädda för konsekvenserna, och att äldre barn blir mer 

tysta och personalen då får försöka avläsa barnets beteende. Enligt Hindberg (2006) berättar 

inte många barn vad det de varit med om eller blivit utsatta för och det är av stor vikt att 

personalen lyssnar om barnet skulle anförtro sig till dem. Drugli (2003) förklarar att när ett 

barn försöker berätta för någon som inte lyssnar eller tar det som sägs på allvar kan barnet ge 

upp hoppet och tilltron till att det finns någon som kan hjälpa. Barn som inte berättar som 

respondenten talar om, behöver vuxna runt omkring sig för att bli uppmärksammade och få 

hjälp. 
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Respondent 4 berättar: ”om det är ett barn som säger pappa slår mig som du kanske har en 

oro för, då reagerar du ju naturligtvis mycket starkare än om det är ett barn som du tycker 

liksom kommer från en fullständigt normal familj”. Även respondent 3 menar att man reagerar 

olika på olika barn. Skulle ett barn uttrycka sig: ”min mamma slår mig”, skulle hon först 

reagera utifrån vilket barn som uttalat sig. Hindberg (2001) menar att barn växer upp med 

olika förutsättningar och det är av stor vikt att vuxna strävar efter att förstå barnet. En av de 

fyra grundprinciperna i barnkonventionen är barns rätt att komma till tals och bli respekterad. 

Det är då personalens skyldighet att lyssna till alla barn, även de man inte har en oro för 

(Socialstyrelsen, 2008). Drugli (2003) förklarar även detta med att personal kan vara dåligt 

förberedda på att tolka barnens signaler rätt och att det då är lätt att förbise signalerna. 

Respondent 3: självklart ska man utgå från att barn talar sanning, men att barn även hittar på 

och fantiserar mycket. ”Barnet kanske har sett eller hört någonting om att slåss och så vet de 

inte riktigt vad slå eller slåss betyder och så säger dem någonting till oss”. Drugli (2003) 

förklarar att barn visar på olika sätt, en fantasi för vuxna kan vara verklighet för barn. Därför 

behöver barn vuxna runt omkring sig som tar dem på allvar i allt som de berättar.    

 

Respondent 1 och 3 berättade att de haft glada, positiva och sociala barn som helt plötsligt 

börjat knuffas och bitas, då reagerade de. Personalen pratade då med föräldrarna och berättade 

hur barnet beter sig på förskolan och frågade om föräldrarna sett något beteende hemma, och 

då har de oftast fått en förklaring. Brodin (2008) som skriver om barnperspektivet hävdar att 

det måste finnas tillfällen för barnet att göra sin röst hörd då barnets åsikt inte behöver vara 

detsamma som förälderns. Det är då extra viktigt att lyssna till barnet. Yrkesverksamma bör 

inte bara diskutera barnets beteende med föräldrarna, de bör även lyssna till vad barnet har att 

säga om situationen. Samtliga respondenter är däremot noga med att inte prata med 

föräldrarna om de överväger en anmälan då de anser att det kan bli värre för barnet.  

5.4.3 Misstänkt men inte anmält   

Nedanstående visar att lagen om anmälningsskyldighet inte alltid efterlevs som den ska. 

Yrkesverksamma skall som ovan nämnt genast anmäla till socialtjänsten om de misstänker att 

ett barn far illa (Norström & Thunved, 2008). För att socialtjänsten ska kunna vara det yttersta 

skyddet för barnet krävs att de som arbetar med barn anmäler (Hindberg, 2006). Respondent 4 

berättade att det är många barn genom åren som kanske skulle ha behövt hjälp, där personalen 

känt oro för hur barnen egentligen haft det. Varför de inte anmält vet hon inte, men försöker 

förklara:  
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Det jättesvårt, vad ska man gå på? Barnet sa så eller att bara gå på vår oro, det känns liksom som 

att aja, det blir liksom dumt. Vad ska socialtjänsten då gå på? vår oro? Det är inte vår uppgift att 

utreda utan socialtjänstens, visst är det så, men liksom man känner att då ska vi göra så att 

socialtjänsten klampar in i den här familjen, det är ju ett stort steg, jag menar jag skulle inte vilja 

att socialtjänsten klampa in i min familj. Man känner ju med familjen, Det ska till ganska mycket 

innan man anmäler, det är så. Man vill gärna ha något konkret att gå på. Att man sett mycket eller 

hört, man ser blåmärken eller vad det nu kan vara. Då har man ändå någonting som dem kan utgå 

ifrån, det är därför barnen åker emellan. Det är väl att man ska anmäla redan vid misstanke, men 

det kan ju jag tycka är lite sisådär.  

 

Hindberg (2001) förklarar detta med att yrkesverksamma alldeles för ofta identifierar sig med 

föräldrarna som respondenten ovan gjort, istället för att se till verksamhetens uppdrag som är 

att se till barnets bästa och att sätta barnet i fokus. Brodin (2008) förklarar att Sverige tycks ha 

svårt att följa barnkonventionen, speciellt när det handlar om att lyssna till barnet, det räcker 

med att barnet sagt en sak en gång sen kan en anmälan göras. Det är viktigt för de som arbetar 

med barn att våga se och ta barnperspektivet istället för att gå den enklare vägen, att blunda 

eller känna med familjen. Hindberg (2006) förklarar att barnperspektivet ofta saknas i 

verksamheter för barn, som i detta fall ovan då respondenten intar vuxenperspektivet. Som 

nämnts ovan kan misstankar visa sig vara obefogade, men det är värre om ett barn i behov av 

hjälp inte får någon, därför att ingen anmälan gjorts. Börjesson och Wigzell (2004) menar att 

de anmälningsskyldiga får försöka tänka att de inte anmäler familjen som sådan, utan 

iakttagelser som kan innebära att ett barn får stöd och hjälp insatser.  

 

Respondent 1 ville en gång göra en anmälan till socialtjänsten där de misstänkte att barnet for 

illa. Barnet hade uttryckt sig: ”pappa slog mamma med telefonen”. Det var ett barn som alltid 

grät för ingenting och personalen tyckte att det hade blivit värre. Det blev ingen anmälan då 

rektorn tyckte att de skulle avvakta och ta upp det med föräldrarna. Respondent 1 förklarar 

situationen:  

 

Jag var kluven över att ta det med föräldrarna, men och andra sidan så kände jag att det var en tjej 

som sagt en sak en gång. Men vi kanske egentligen skulle ha kontaktat socialtjänsten. Föräldrarna 

sa ju liksom att det inte händer hemma hos oss. Det kan vem som helst säga, men mamman kom i 

korta kjolar, och jag tror inte att man gör det om man blir slagen och får blåmären på armar och 

ben, då kommer du i långbyxor och långärmat.  

 

Respondenten förklarar vidare att barnet hade två äldre bröder och att det kanske var de som 

slagits och att barnet inte visste hur den skulle uttrycka sig och kopplade det till föräldrarna. 
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Respondenten tycker i efterhand att rektorn inte tog saken på allvar, vilket även rektorn erkänt 

efteråt att hon inte vågat. Hindberg (2006) förklarar detta med att de som arbetar med barn är 

skickliga på att uppmärksamma om något barn inte mår bra, men att det inte är lika självklart 

att göra någonting åt det, ofta på grund av yrkesverksammas egna psykologiska hinder som 

Börjesson och Wigzell (2004) påpekar kan vara det största hindret. Hindberg (2006) nämner 

vidare att personal kan skydda sig själva med att söka andra förklaringar som respondenten 

ovan gjort. 

 

Att välja att inte anmäla tror respondent 1 och 4 kan bero på flera saker, det ligger i 

personligheten, man vågar inte, det kan bli pinsamt, rädd att de ska drabba fel personer, 

personalgruppen kan ha olika åsikter om när det ska anmälas eller inte, det är jobbigt. 

Respondent 1 uttrycker sig:  

 

Man ska ju stå där och säga vad man sett och hört, jag tror det skrämmer och att man inte anmäler 

på grund av sin egen rädsla. Jag kan ju misstänka fel och skulle jag dra igång en rättsprocess där 

jag ska sitta i rätten och säga det här och det här och så kommer de fram till att jag har sett fel. De 

föräldrarna kommer ju inte sätta sitt barn på min förskola igen. Så kommer ryktet att gå, 

”djungelparagrafen”.  

 

Respondent 1 tror att fler hade anmält om chansen fanns att vara anonym. Olsson (2006) 

förklarar detta med att det är den mest känsloladdade och dramatiska uppgiften förskollärare 

har, till skillnad från socialtjänsten som arbetar med anmälningar dagligen. Även om 

yrkesverksamma skulle göra en anmälan som skulle visa sig inte stämma så har de gjort sin 

skyldighet. De ha följt barnkonventionen, SoL 14 kap. 1 § och de har tagit ett barnperspektiv 

och lyssnat till barnet.  

 

Respondent 4: ”vi lär ju känna familjerna ganska bra. Vi har den här dagliga kontakten, man 

har utvecklingssamtal, så jag kan ju känna att man får en klar bild över hur familjen är”. 

Respondent 1 och 2 tror att förskollärare försöker lösa problem på egen hand på grund av att 

de tror att de känner familjerna. Respondent 2 uttrycker sig: ”man tror att man har bättre 

kontakt och tror sig veta hur deras hemmiljö ser ut, men det är lätt att hålla en yta i fem 

minuter här och fem minuter där, många inom förskolan tror nog sig veta hur det ser ut 

hemma för att dem träffar föräldrarna tio minuter om dagen”. Han tror även att mörkertalet 

är stort på grund av detta och att personal koncentrerar sig för mycket på det som är bra för att 

slippa se det som är dåligt. Respondent 1 tror det kan bero på att: ”de ser att ringa 

socialtjänsten som sista utväg”. Wiklund (2006) skriver att det är socialtjänsten som har det 
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formella ansvaret att samarbetet fungerar. Om det är som respondenten tror att de ringer 

socialtjänsten som sista utväg kan inte samarbetet fungera särskilt bra. Norström och Thunved 

(2008) menar att resultatet som redovisats i ovanstående avsnitt kan leda till att barn upptäcks 

för sent eller att situationen kan ha blivit allvarligare. Respondenterna ovan har upptäckt barn 

som de misstänkt for illa, men identifierar sig med föräldrarna och intar ett vuxenperspektiv 

(Hindberg, 2006).  

5.4.4 Upplevelser och svårigheter med att anmäla  

Respondent 2 har varit med om att anmäla tre gånger. Det har handlat om psykisk misshandel, 

fysisk misshandel och när ett barn berättade att den blev behandlad illa i hemmet. Respondent 

2 beskriver upplevelsen att behöva anmäla: 

 

 Det är obehagligt, man blir ledsen, och besviken på föräldrarna. Jag är ju här för barnets skull för 

att dem ska få det så bra som möjligt. Jag utgår ju ifrån att föräldrarna lämnar barnen till mig och 

mina kollegor på min arbetsplats för att de tycker att det är ett ställe där barnet känner sig tryggt, 

där de får uppleva nya saker, lära sig det som förväntas och kanske lite till men å andra sidan så 

hoppas man ju att om jag anstränger mig så pass mycket för att ta hand om ditt barn så vill ju inte 

jag att när jag lämnar ifrån mig barnet att de bara kommer hem och så är det hemskt.  

 

Respondent 4 har varit med om en utredningsprocess två gånger, båda handlade om fysisk 

misshandel där barnen upprepade gånger berättat vad det varit med om i hemmet. Personalen 

blev fundersamma men gjorde inget till en början. Första anmälan gjordes inte av förskolan, 

utan ett av de äldre syskonen berättade för någon som gjorde en anmälan, där kom förskolan 

in i bilden då det yngsta barnet gick där. Den andra anmälan gjordes då specialpedagogen var 

på förskolan just när barnet berättade, ”då anmäldes det ju direkt och det gjordes en 

utredning, men den lades ner”. Respondent 4 förklarar att specialpedagogen är pigg på att 

anmäla: ”hon menar att så fort att ett barn säger något ska vi anmäla, hon säger att vi ska gå 

på vår oro. Att vi inte behöver se blåmärken eller ha bevis, men vi som har arbetat några år 

vet ju att så fungerar det inte, vi kan ju liksom inte, då skulle vi få anmäla dagligen”. 

Respondenten beskriver upplevelsen av att anmäla: 

 

Vi upplevde det som tufft för att barnet fick bo kvar och ganska frustrerande för att här görs en 

anmälan för att barnen inte mår bra men det händer ingenting. Man tyckte ju synd om barnet och 

framför allt när man fick mera den här hela bilden utav de större syskonen, och att man vet att det 

har pågått under flera år.  
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Även här kan ses att lagen inte efterlevs som den ska, då alla fall av misstanke skall anmälas 

(Norström & Thunved, 2008). I Socialstyrelsen (2008) kan läsas att Sverige skrev under 

barnkonventionen 1989 där en av grundprinciperna är att låta barnet komma till tals och bli 

respekterad. Resultatet visar att barnet upprepade gånger berättat vad det varit med om i 

hemmet, men inte blivit tagen på allvar. Hindberg (2006) menar att det kan bero på att det är 

smärtsamt för personal att tvingas inse och att det de då är lättare att försöka förtränga 

misstanken.  

 

Respondent 1, 3 och 4 anser att det svåraste med en anmälan är att känna sig säker, att veta att 

de som anmäls verkligen har hänt och att en anmälan kan såra och kränka människor. 

Respondent 3: ”tänk om jag anmäler och det visar sig att det inte alls är som jag trott, det 

kanske leder till att de blir sämre i familjen för barnet”. Respondenternas uttalanden om 

varför det upplevs som svårt att göra en anmälan stämmer till viss del överens med vad 

Olsson (2006) har tagit upp. Norström och Thunved (2008) menar att även om en anmälan är 

svår ska alla fall av misstanke anmälas, den anmälningsskyldige behöver inte vara säker på 

om någonting hänt.   

5.4.5 Tillgång till stöd och handledning  

Drugli (2003) menar att handledning ibland kan vara nödvändig för att säkerställa den 

professionella kvaliteten i arbetet att ta hand om människor som har en svår arbetssituation. 

Endast en av respondenterna visste att de hade tillgång till handledning. Respondent 2 anser 

sig inte behöva prata med någon utanför personalgruppen. Respondent 1 skulle vilja samtala 

med någon utanför barngruppen om det varit en traumatisk upplevelse. Respondent 3: ”man 

måste även tänka på sig själv, för den som anmäler får man inte glömma bort. Jag har alltid 

tänkt att det räcker med kollegor, men vi har ju alltid fullt upp med barnen, man kanske skulle 

behöva någon typ av professionell handledning”. Drugli (2003) menar att det är viktigt att 

personalen vet sina skyldigheter och rättigheter och av resultatet kan ses att endast en 

respondent visste att de hade rätt till handledning. Hindberg (2006) skriver att det är 

personalansvarige som ska se till att professionellt stöd ska erbjudas när en anmälan gjorts 

eller övervägs att göra.  
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5.5 Samarbete, återrapportering och förtroende för socialtjänsten  

Enligt lagen 5 kap. 1.a § socialtjänstlagen är det lagstadgat för myndigheter att samverka i 

frågor som rör barn som far illa (Norström & Thunved, 2008). Ingen av respondenterna har 

samverkan med socialtjänsten, förutom när en anmälan gjorts. Respondent 1: ”min känsla är 

att socialtjänsten ser bara sin lilla ”kokong” så som vi tänker ska ingen annan få veta hur vi 

gör”. Olsson (2006) menar att om verksamheter samarbetar kan det bidra till en mer likartad 

förståelse för lagstiftningen när barn far illa. Samtliga respondenter förväntar sig att 

socialtjänsten gör ett bra jobb, utgår från att de är kunniga, gör sitt bästa för barnet och är 

opartiska i sina bedömningar. Respondent 2 och 4 är nöjda med socialtjänstens hantering av 

tidigare anmälningar de varit inblandade i. Respondent 1 och 3 har aldrig haft kontakt med 

socialtjänsten, deras förtroende var varken positivt eller negativt. Olsson nämner vidare att 

förutsättningen för ett bra samarbete är att verksamheter respekterar varandras kompetens, 

uppgifter och arbetssätt. Av resultatet kan ses att respondenterna har en positiv inställning till 

socialtjänsten, men att en av respondenterna kan uppleva socialtjänsten som hemlighetsfulla.  

 

Samtliga respondenter saknar återrapportering, det de vill få reda på är om en utredning satts 

igång eller inte och lite vad som händer för att lättare veta hur de ska agera på förskolan i 

arbetet med barnen. Respondent 4: ”det var mer att man fick läsa i tidningen om vad som 

hände, men jag förstår att dem har mycket, dem har väl inte tid att sitta och ringa till oss”. 

Olsson (2006) förklarar att socialtjänsten brukar få kritik om att återrapportering brister och 

att anmälningsskyldiga vill veta vad som händer efter en anmälan. Staten utredning: lag om 

stöd och skydd för barn och unga har tagit till sig missnöjet och föreslår att socialtjänsten ska 

inneha en skyldighet att informera den som anmält om utredning inletts eller inte. I 

utredningen skrivs även att anmälaren skulle kunna stödja barnet bättre om personalen fick 

insyn i socialtjänstens arbete (SOU, 2009:68). Resultatet visar att respondenterna efterfrågar 

det som de nya lagförslaget föreslår. 

5.5.1 Förskollärares förslag till bättre samverkan  

Samtliga respondenter vill att socialtjänsten ska anordna exempelvis en studiedag och 

informera lite om hur de arbetar, om lagen, hur utredningsgången ser ut, hur de tänker och 

vilka de är. Respondenterna vill se ett ansikte. Respondent 1 uttrycker sig:  

 

Jag har arbetat på fyra förskolor och jag har aldrig varit med om att man har träffat någon från 

socialen. Det känns som att det är två sidor som ska arbeta för samma sak, alltså båda ska hjälpa 
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barnen men ingen connection emellan, man vet inte vad den andra partnern gör. Men på något sätt 

ska vi trots allt ro åt samma håll.  

 

Respondent 4: ”de har aldrig visat sig så länge jag arbetat inom förskola och det är länge, 

fast rektorn och specialpedagogen har mer kontakt med socialtjänsten än vad vi har”. 

Respondent 3 tror att ett samarbete skulle kunna göra att fler vågar anmäla, då man vet vad 

socialtjänsten gör med informationen som lämnas. År 2003 infördes ett krav där socialtjänsten 

skall samverka med verksamheter i frågor som berör barn som far illa och att socialtjänsten 

har det formella ansvaret att se till att ett samarbete fungerar (Wiklund, 2006). Resultatet visar 

ett missnöje kring just samverkan, då förskollärarna vill träffa socialtjänsten fler gånger än 

enbart vid en anmälan. Men som framkommer av lagen ska de samverka i frågor som berör 

barn som far illa.  

 

6. Diskussion   
 
Syftet med studien var att få en ökad förståelse för förskollärares förhållande till lagen om 

anmälningsskyldighet och att besvara de frågeställningar som syftet genererat. För att uppnå 

studiens syfte intervjuades fyra förskollärare för att få en inblick i hur de arbetade med och 

tänkte kring lagen samt hämtades information in om gällande lagstiftning och tidigare 

forskning.  

 

På vilket sätt arbetar förskollärare med anmälningsskyldigheten och vet de vad den 

innebär? Analysen visar att förskollärarna skulle behöva mer kunskap om lagen då ingen av 

respondenterna nämnde att man skall anmäla genast som Norström och Thunved, (2008) visar 

under tidigare forskning samt att det verkar råda oenighet vad som menas med begreppet barn 

som far illa. Frågan kan ställas varför det kan råda brist i förskollärares kunskaper om lagen. 

Utbildningen, individerna själva eller arbetsområdet? De lärosäten som inte undervisar om 

lagen om anmälningsskyldighet borde åläggas att göra det, så att yrkesverksamma som berörs 

av lagen har kommit i kontakt med den redan under utbildningen. Det ska inte komma som en 

chock för yrkesverksamma att barn far illa i Sverige och att de i sin yrkesroll är skyldiga att 

anmäla. Som resultatet visade hade bara hälften av respondenterna kommit i kontakt med 

lagen innan de kom ut i arbetslivet. Man bör även ha i åtanke att inom förskolan arbetar två 

yrkeskategorier, förskollärare och barnskötare. Barnskötare har betydligt tunnare vetenskaplig 

grund att stå på jämfört med förskollärare, på grund av sin utbildning. Detta kan också 

påverka hur många som anmäler och arbetet i att upptäcka barn som far illa.  
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Två av respondenterna arbetar regelbundet med anmälningsskyldigheten, vilket borde vara en 

självklarhet att alla gör. Jag anser, liksom Hindberg (2006) att det är viktigt att diskutera lagen 

på arbetsplatsen för att hålla kunskapen levande. Det kan nog annars leda till okunskap om en 

anmälan skulle behöva göras och vägen till handling kan bli lång om det aldrig diskuteras. 

Om lagen aldrig diskuteras, hur ska då vaktmästare och skolbespisningspersonal veta att även 

de omfattas av lagen? Inom förskolors arbetsområde borde den personalansvarige ha som 

skyldighet att informera om lagen, exempelvis på personalmöten. Även barnkonventionen och 

barnperspektivet bör belysas, för av resultatet att döma lever vuxenperspektivet kvar, trots att 

barnperspektivet växte fram som en reaktion av att socialt arbetet har varit präglat av ett 

vuxenperspektiv. Resultatet stämmer även överens med vad Brodin (2008) hävdade, att även 

om Sverige ställt sig bakom barnkonventionen tycks det ibland vara svårt att följa den. Som 

det är i dagsläget tycks lagen inte alltid fungera som lagstiftarna tänkt sig, vilket både 

resultatet och tidigare forskning visar. Om alla vet sina skyldigheter, får utbildning och 

information kanske inte det skulle upplevas lika dramatiskt, betungande och påfrestande vid 

och efter en anmälan.  

 

Respondenterna var eniga om att lagen var viktig för barns skydd, det skulle nog de flesta 

hålla med om. Men vad ska göras för att lagen ska stå över alla hinder som gör att de inte 

anmäls alla gånger? Alla fall av misstanke skall genast anmälas, men trots detta visar både 

resultatet och tidigare forskning att det inte görs alla gånger. Det är oroväckande när 

förskollärare kan gå runt och oroa sig för barn, men inte anmäla då det är deras skyldighet. 

Tänk om ingen annan uppmärksammar barnet? Eller att barnet uppmärksammas när 

situationen kan ha blivit allvarligare? Resultatet och tidigare forskning visar på att 

barnperspektivet ofta saknas i verksamheter som rör barn. Jag tror, liksom Börjesson och 

Wigzell (2004) att de beror på personalens egna psykologiska hinder.  

 

Hur ser förskolans regler och rutiner ut vid misstanke om att ett barn far illa? Tidigare 

forskning visar att det underlättas vid en anmälan om det finns tydliga regler och rutiner. 

Analysen visar att respondenterna skulle behöva arbeta mer med deras regler och rutiner då 

det inte var självklart vem de skulle kontakta i första hand när det handlar om att anmäla. 

Endast en av respondenternas tillvägagångssätt anser jag tycks fungera vid en anmälan. 

Resultatet visar att de andra inte riktigt visste om det fanns uppgifter om hur de ska gå tillväga 

vid en anmälan, de tog reda på hur det skulle gå tillväga när det väl hänt någonting. Det kan 

nog leda till en fördröjning i anmälningsprocessen. Varför resultat såg ut som det gjorde kan 
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bero på brister i ledningen, att de inte informerat och diskuterat lagen tillräckligt. Hindberg 

(2006) menar att det aldrig ska råda någon tvekan om vem den anmälningsskyldige ska vända 

sig till. Då vägledande rutiner saknas som stöd kan det innebära att arbetet med att upptäcka 

barn som far illa försvåras.  

 

Vilka faktorer har gjort att förskollärare inte anmält vid misstanke att ett barn far illa? 

Faktorer som påverkar respondenterna att inte anmäla är att de inte vågar, de är rädda att det 

ska drabba fel personer, att de inte har bevis och om en anmälan verkligen kan vara till nytta 

för barnet, dessa stämmer överens med de hinder som Olsson (2006) tagit upp. 

Respondenterna tog upp två faktorer som inte Olsson (2006) nämnt, att personalgruppens 

olika åsikter kan hindra en anmälan och att förskollärares egen oro för ett barn är för lite att gå 

på vid en anmälan. En sak som borde underlätta om en anmälan skulle behövas göras kan 

vara om personal redan vid inskolningen av barnet berättar om anmälningsskyldigheten för 

föräldrarna. Där de förklarar att de i sin yrkesroll är skyldiga att anmäla om de misstänker att 

ett barn far illa. Då har första steget tagits och under den informationen kan man kanske även 

få föräldrarna att se lagen som något positivt att de får hjälp och inte se lagen som ett straff.  

 

Respondenterna visste inte alla gånger om det skulle bli bra för barnet om de anmälde, men 

vet det om det blir det om de inte anmäler? En diskussion om vad som är barnets bästa bör 

hela tiden hållas levande inom förskolan. Tidigare forskning visar att det finns förskollärare 

som går efter vad vuxna tror är barnets bästa, utan att ta del av barnets röst. Alla barn, 

framförallt små barn har inte förmågan att sätta ord på sin situation därför anser jag att 

yrkesverksamma måste lita på sin egen intuition. Prata med föräldrarna kan nog i vissa fall 

vara en nackdel för barnet, då barnet kan bli nedtystat och barnets åsikt behöver inte vara 

detsamma som förälderns. Det bör även uppmärksammas mer som tidigare forskning visat att 

förskollärare kan ringa till socialtjänsten och konsultera med dem vid osäkerhet.  

 

Tidigare forskning visar att yrkesverksamma ofta kopplar ihop anmälningsskyldigheten med 

misshandel, sexuella övergrepp och misär. Resultatet visar att fyra av de fem 

anmälningsfallen som två av respondenterna varit inblandade i har handlat om fysisk 

misshandel. En fråga man kan ställa sig är om förskollärare kan känna sig mer tvingade att 

anmäla om de tror att barn blir slagna än att barn är utsatta för försummelse? Men för ett barn 

som är utsatt för försummelse kan det vara minst lika hemskt som för ett barn som blir utsatt 

för misshandel eller sexuella övergrepp. Vem kan avgöra vad som är värst för ett barn? Barn 
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kan fara illa på olika vis och alla typer av fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, 

försummelse och kränkningar bör ses som lika allvarliga. Eller är det lättare att upptäcka 

fysisk misshandel än att upptäcka försummelse?  

 

Hur fungerar samarbetet med socialtjänsten? Respondenterna har inget samarbete med 

socialtjänsten mer än vid en anmälan. Resultatet och tidigare forskning stämde överens med 

vad Olsson (2006) tog upp om att återrapportering brister. I resultatet uttalar sig en av 

respondenterna att de ser att ringa socialtjänstens som sista utväg, vilket är skrämmande, för 

hur ska då socialtjänsten kunna stödja de barn som far illa? Socialtjänsten har som Wiklund 

(2006) menar det formella ansvaret att se till att samarbetet fungerar. Samtliga respondenter 

ville att socialtjänsten skulle visa sig mer, och det kanske skulle kunna underlätta för fler att 

anmäla. Ett samarbete och informationsutbyte mellan socialtjänst och förskola vore att 

föredra, där man ständigt aktualiserar lagen om anmälningsskyldighet, vad den står för och 

hur de olika begreppen ska tolkas. Information om socialtjänstens handläggning av 

anmälningar och om utredningsförfarandet skulle nog också kunna underlätta för 

förskollärarna att anmäla. Men brist på samverkan får inte stå i vägen för barnperspektivet. 

Jag liksom Hindberg (2001) menar att i dessa lägen måste man tänka på vad verksamhetens 

uppdrag är. Resultatet talar för att det skulle uppskattas av många om statens utredning: lag 

om stöd och skydd för barn och ungas förslag att socialtjänsten ska bli skyldiga att informera 

den som är anmälningsskyldig om utredning inletts eller inte verkställs.  

 

Anmälningsskyldigheten är ett ämne som bör belysas oftare inom verksamheter som arbetar 

med barn, kanske även ute i samhället, att lagen är till för att hjälpa inte för att straffa. 

Personalansvarig bör säkerställa att de anställda är medvetna om lagen och socialtjänsten 

borde ta på sig ansvaret att arbeta mer för ett samarbete med verksamheter som berör barn, då 

både förskollärare och socialtjänsten arbetar för att barn ska ha det bra. Som tidigare 

forskning visar vet man inte hur hög anmälningsbenägenheten är på grund av bristande 

statistikföring och forskning. Ett av SOU (2009:68) förslag är att starta upp ett arbete för att 

utveckla den offentliga statistiken när det gäller barn som far illa. Det borde ha gjorts för 

längesedan, då det är som Hindberg (2006) menar att barn som far illa är något som många 

inte vill se eller höra talas om, och att det kan bli lättare att ignorera problemen om inte 

statistik finns hur många de rör sig om.  
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Det som kan ses som en svaghet i studien är att resultaten inte kan generaliseras på grund av 

för få respondenter, med detta var inte heller syftet. Styrkorna i studien är att det visat en 

överensstämmelse med tidigare forskning och att lagen om anmälningsskyldigheten 

uppmärksammats både för respondenterna och för mig själv. Tolkning av respondenternas 

reaktioner av studiens syfte, kan förhoppningsvis leda till positiva konsekvenser där de 

anmälningsskyldiga får upp ögonen för lagen, att de börjar diskutera lagen och 

förhoppningsvis vågar agera. Undersökningen har endast nuddat lite på varje ämne, men det 

finns möjlighet att fördjupa sig i vissa delar, bland annat två delar som nämns under avsnittet 

förslag till vidare forskning.  

 

7. Förslag till vidare forskning  
 

Efterhand har nya funderingar och tankar kommit upp. Studien har till viss del tagit upp 

begreppet barn som far illa, men det var inte studiens syfte. Det hade varit intressant om 

någon gjorde en studie om vad begreppet barn som far illa menas för förskollärare? Begreppet 

är diffust som Lagerberg (1998) menar och då blir det svårt för förskollärarna att definiera 

detta. Vart går gränsen för när ett barn far illa? Skulle en generell definition av begreppet 

behövas? Under intervjun med en av respondenterna kom vi in på ämnet barn som kan fara 

illa av yrkesverksamma genom deras sätt att bemöta och arbeta med barnen. Om 

yrkesverksamma exempelvis kränker eller våldför sig på barnet, hur upptäcks det i sådana fall 

och hur arbetar förskolan för att detta inte ska ske? Inom vården finns exempelvis Lex Sarah. 

Men något liknande finns inte inom förskola, men kanske det skulle behövas?  
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Bilagor 

Bilaga 1 Intervjuguide  

 

Inledning: Vilken utbildning har du? Har du någon påbyggnadsutbildning, i sådana fall 

vilken? Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet?  

 

Tema 1 – Förhållande till anmälningsskyldigheten  

 

 Vad vet du om anmälningsskyldigheten? Vart har du fått den informationen ifrån? 

 Hur arbetar ni med anmälningsskyldigheten?  

 Vad tycker du om lagen? Tycker du att den är tydlig/otydlig?  

 Diskuteras anmälningsskyldigheten på arbetsplatsen? I vilka situationer?  

 

Tema 2 – Regler och rutiner vid anmälan  

 

 Vad har ni för regler och rutiner på er förskola över hur en anmälan till socialtjänsten 

ska gå till om ni misstänker att ett barn far illa? 

 Är det något i dagens rutiner som du skulle vilja förändra? Om ja, vad? 

 När ni arbetat ett tag, får ni fortbildning om anmälningsskyldigheten? Om ja, vad? på 

vilket sätt?  

 

Tema 3 – Att anmäla eller inte anmäla 

 

 Beskriv vad som menas med begreppet barn som far illa för dig?  

 Har du någon gång anmält eller funderat på att anmäla? Om ja, på vilket sätt har det i 

sådana fall påverkat dig känslomässigt? Om nej, kan du försöka beskriva upplevelsen 

av att behöva anmäla ett barn som misstänks fara illa?  

 Vilket stöd får personalen i en anmälningssituation? Handledning?  

 Görs alltid en anmälan vid misstanke? Om nej, varför? 

 Vart går gränsen över vilka som ska anmälas eller inte anmälas?  

 Vad är svårast med en anmälan?  

 

Tema 4 – Samarbetet med socialtjänsten  

 

 Har ni samarbete med socialtjänsten?  

 Hur fungerar samarbetet mellan er och Socialtjänsten kring anmälningar?  

 Vilken erfarenhet har du av socialtjänstens hantering av anmälningar?  

 Hur är förtroendet för socialtjänsten från din sida?  

 Vad tror du främst bidragit till att dina erfarenheter är övervägande positiva/negativa?  

 Samarbetet mellan förskola/ socialtjänst fungerar inte på många håll i landet (Olsson, 

2006). Vad tror du kan göras för att skapa ett samarbete, så att de barn som far illa får 

ett verkligt stöd?  

 Vet ni som personal vad som händer efter en anmälan? Är det någonting speciellt du 

vill få reda på av socialtjänsten om du gör en anmälan?  

 

Avslutning: Är det någonting annat du vill komplettera med? 
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Bilaga 2 Informationsbrev  

 

Hej!                                                                                                                   2010-03-03 

 

Er förskola är härmed inbjuden till att delta i en intressant och viktig studie som handlar om 

anmälningsskyldigheten kring barn som far illa eller misstänks fara illa. Att anmäla ett barn 

som far illa kan på många sätt upplevas som obehagligt, dramatiskt eller att yrkesverksamma 

exempelvis känner att de inte har tillräckligt med bevis, följden av detta kan bli att ingen 

anmälan görs. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur förskollärare ställer sig 

kring lagen om anmälningsplikt, hur de använder sig av den och vad som påverkar 

användningen samt hur samarbetet med Socialtjänsten fungerar. Förskollärares synvinkel är 

utvald i undersökningen då de allra flesta barn kommer i kontakt med barnomsorgen och 

förskolepersonal kanske är de personer som har störst möjlighet att upptäcka om ett barn far 

illa.  

 

Er medverkan, och att få ta del av era erfarenheter kring lagen om anmälningsskyldighet 

skulle vara av stor betydelse för studiens syfte. Det skulle betyda mycket för studien om en 

förskollärare på er förskola har möjlighet att ställa upp på en intervju, den beräknas ta ungefär 

en timme. För att underlätta arbetet med utskrift och analys är jag tacksam om intervjun kan 

bandas, men detta är frivilligt. En försäkran ges om att ingen annan än jag kommer att lyssna 

på banden och de kommer att förstöras efter att innehållet är bearbetat.   

 

Studien följer Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer. Med det innebär att materialet 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att ni informanter kommer att avidentifieras. 

Informerat samtycke kommer att inhämtas där ni får skriva på att ni tagit del av 

undersökningens generella syfte, att deltagandet är frivilligt och att ni när som helst kan välja 

att avbryta er medverkan utan att motivera varför. 

 

Studien sker under vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som en akademisk 

C – uppsats vid Mittuniversitetet i Östersund. Uppsatsen kan givetvis skickas till er 

informanter när den är klar om så önskas. Jag kommer att kontakta er under vecka 10 för att 

se om någon är intresserad av att delta i studien, samt boka en tid för genomförandet av 

intervjun som jag beräknar göra under vecka 11. 

 

Vid funderingar är det bara att höra av sig till mig! 

  

Med vänliga hälsningar 

 

Camilla Laggar 

 

Tfn:  

E-post: 
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Bilaga 3 Försäkran om vetenskapsrådets etiska riktlinjer  

 

Som ni informerades om i informationsbrevet är detta en studie som handlar om 

anmälningsskyldigheten. Syftet med studien är att få en ökad förståelse för hur förskollärare 

ställer sig kring lagen om anmälningsplikt, hur de använder sig av den och vad som påverkar 

användningen samt hur samarbetet med Socialtjänsten fungerar. Studien sker under 

vetenskaplig handledning och kommer att läggas fram som en akademisk C – uppsats vid 

Mittuniversitetet i Östersund.  

 
Studien följer vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer. Med det innebär att materialet 

behandlas konfidentiellt vilket innebär att ni informanter samt vilken förskola som studeras 

kommer att avidentifieras. Deltagandet är frivilligt och ni kan när som helst välja att avbryta 

er medverkan utan att motivera varför. Informationen ni ger kommer att hanteras med 

säkerhet och är endast tillgänglig för mig och kommer enbart att användas i studiesyfte. 

Materialet kommer sedan att förstöras efter att innehållet är bearbetat.  

 
Informerat samtycke 

 

- Jag har blivit informerad om studiens syfte och hur den kommer att presenteras. 

- Jag är informerad om att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta. 

- Jag är medveten om att jag och förskolan kommer att bli avidentifierade.  

- Jag samtycker härmed att delta i studien. 

 

 

_______________________________________ 
Underskrift 

 

 

_______________________________________ 
Namnförtydligande 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


