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FÖRORD	  
Inledningsvis i denna studie vill vi rikta ett stort tack till de förskolepedagoger och BVC-

sköterskor som ställde upp på intervjuer och bidrog till studiens material. Vidare vill vi tacka 

vår handledare Charlotte Persson som under hela studien varit ett stöd och kommit med nya 

idéer. Ett tack ska även riktas till studiekamrater som varit till stöd och delat tankar och 

erfarenheter under kursens gång.     



 
 

 
 

SAMMANFATTNING	  
Både internationellt och nationellt visar forskning att tillämpningen av anmälanskyldigheten 

kring barn som far illa är problematisk. Uppsatsen syftar till att belysa hur professionella 

tillämpar anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstagen 14 kap. 1§. Fokus i studien ligger 

utöver tillämpningen på hur de professionella tolkar anmälningsskyldigheten och vilka 

faktorer som bidrar till att en anmälan genomförs eller inte. Studien utgår ifrån ett kvalitativt 

förhållningssätt där fokus legat på att förstå de professionellas tillämpning. För att besvara 

studiens syfte och frågeställningar genomfördes sammanlagt sex semi-strukturerade intervjuer 

med förskolepedagoger och BVC-sköterskor. Dessa intervjuer har analyserats utifrån en 

socialkonstruktionistisk teorigrund, olika tolkningsmodeller för tillämpandet av lagstiftning 

samt begreppet diskretion inom människobehandlande organisationer. Studiens resultat visar 

att det är en svår utmaning de professionella ställs inför vid tillämpningen av 

anmälningsskyldigheten i sitt vardagliga arbete. Resultatet visar även att det finns skilda sätt 

att förhålla sig till lagstiftningen samt att olika faktorer har betydelse för beslutet att anmäla.     

Nyckelord: anmälningsskyldighet, professionella, BVC, förskola, socialtjänst.  
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1. INLEDNING	  
I detta avsnitt kommer en kort bakgrund ges kring studiens ämne där studiens syfte och 

frågeställningar redovisas. Avslutande beskrivs studiens avgränsningar och centrala begrepp. 

1.1	  Bakgrund	  
Barn som far illa är ett erkänt problem som existerar världen över men sättet att hantera det på 

kan se olika ut från land till land beroende på olika lagar, normer och värderingar. Däremot 

försöker olika verksamheter både internationellt och nationellt stärka barns rätt till stöd och 

skydd genom konventioner och lagar (UNICEF Sverige, 2008: SFS 2001:453). Sverige är ett 

land som hanterat problematiken kring barn som far illa genom att ge kommuner och dess 

socialnämnder, enligt socialtjänstlagen (SoL) 5 kap. 1§, ett särskilt ansvar när det gäller barn 

och unga (SFS 2001:453). Det handlar bland annat om att barn ska växa upp under bra 

förhållanden och att socialnämnden ska driva ett förebyggande arbete för att barn och unga 

inte ska fara illa (SFS 2001:453).  

 

För att socialnämnderna och socialtjänsterna ska kunna utföra sina uppgifter är de i behov av 

att få information kring vilka barn och unga som befinner sig i utsatta situationer 

(Socialstyrelsen, 2014b). I Sverige finns därför en anmälningsskyldighet i SoL 14 kap 1§ för 

professionella som arbetar i verksamheter som rör barn och unga (SFS 2001:453). Lagen om 

anmälningsskyldighet reglerar när en person är skyldig att anmäla misstanke eller vetskap om 

att ett barn far illa. Enligt Socialstyrelsen (2012) inkommer det varje år cirka 140 000 

anmälningar till socialtjänsten kring barn och unga i Sverige, som rör cirka 60 000 barn. 

Anmälningarna innehåller fall av fysisk och psykisk misshandel, sexuella utnyttjanden, 

brottsmisstankar och vanvård för att nämna några (Ibid.). Trots många anmälningar finns det 

fortfarande ett stort mörkertal som rör barn som far illa (BRÅ, 2014: Socialstyrelsen, 2010). 

Mörkertalet kan beskrivas genom proposition 2002/03:53 som uppskattar att mellan 100 000 

och 200 000 barn utsätts för barnmisshandel och då är barnmisshandel endast en del av den 

fara ett barn kan utsättas för (Socialstyrelsen, 2014a). 

 
Skyldigheten för professionella att anmäla är absolut, vilket betyder att den 

anmälningsskyldige själv inte ska göra några överväganden (Socialstyrelsen, 2014b). Detta 

kan ses i förhållande till allmänheten som endast uppmanas till att anmäla men inte omfattas 

av någon skyldighet (SOU 2009:68). Viktigt att beakta är också den lag om tjänstefel som 
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beskrivs i brottsbalkens 20 kap. 1§ där professionella kan bli dömda för underlåtenhet eller 

oaktsamhet gällande anmälningsskyldigheten (SFS 1962:700). Trots denna absoluta lag är det 

ett faktum att flera anmälningar aldrig genomförs, flera verksamheter såsom förskola och 

hälso- och sjukvård har påvisats ha problem med genomförandet av anmälningsskyldigheten 

(Socialstyrelsen, 2012). Tidigare studier visar att det endast är en tredjedel av alla de 

misstankar kring barn som far illa som kommer till Socialtjänstens kännedom från dessa 

professioner (Lagerberg, 2001: Svensson & Janson, 2008), vilket även påvisats vid senare 

studier på området (Tingberg, 2010).  

 
Som tidigare nämnts är anmälningsskyldigheten av stor vikt för att finna de barn som av olika 

anledningar misstänks fara illa och för att kunna ge dem det stöd de behöver. Svårigheterna 

med anmälningsskyldigheten är däremot att ett stort ansvar vilar på de yrkesverksamma själva 

när de ska fatta beslut i svåra situationer. Samtidigt som lagen ska ses som absolut, där den 

inte i några fall ska övervägas av professionella, lyfts flera av de svårigheter och dilemman 

som de ansvarsskyldiga ställs inför vid användningen av lagen (SOU 2009:68). 

Socialstyrelsen (2014a) har tagit fram ett antal möjliga orsaker till att anmälan inte 

genomförs. Det kan handla om att den som anmäler känner oro för att barnet ska komma till 

skada, att en eventuell relation till barnet och dennes familj skulle försämras, brist på 

förtroende för socialtjänsten och okunskap (Ibid.). Med bakgrund av detta samt att den 

tidigare forskningen betonar vikten av fortsatt arbete kring ämnet finns ett behov för det 

sociala arbetet och samhället i stort att undersöka och synliggöra den problematik som 

professionella inom flera områden ställs inför i sitt dagliga arbete. Studier kring ämnet kan ge 

en bättre förståelse för hur professionella som omfattas av lagstiftningen ser på den och hur 

den i dagens arbete hanteras.   

1.2	  Syfte	  och	  frågeställningar	  
Syftet med denna studie är att undersöka hur professionella i verksamheter som BVC och 

förskolan tillämpar den anmälningsskyldighet som gäller i situationer där barn misstänks fara 

illa.  

 

1. Hur upplever de professionella att anmälningsskyldigheten hanteras inom ramen av sin 

verksamhet? 

2. Hur tolkar de professionella anmälningsskyldigheten? 

3. Vilka är de bidragande faktorerna till att de professionella väljer att anmäla/inte anmäla? 
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1.3	  Avgränsningar	  	  

Forskning kring anmälningsskyldigheten visar på att flera verksamheter i samhället både 

internationellt och i Sverige har svårt att tillämpa anmälningsskyldigheten (Bunting, 

Lazenbatt & Wallace, 2010). Den forskning som bedrivits på området är i hög omfattning 

kvantitativ och både svensk och internationell forskning visar på hur flera olika verksamheter 

och professioner inte klarar av att leva upp till den skyldighet de enligt lagstiftning har eller 

de riktlinjer de rekommenderas följa. Det finns studier som bedrivits inom barnhälsovård, 

förskola, primärvård samt större barnsjukhus och där resultaten visar att professionella avstått 

från att anmäla även när de haft misstankar eller borde fattat misstankar om att barn far illa 

(Lagerberg, 2001: Svensson & Janson, 2008: Talsma, Boström & Östberg, 2015: Tingberg, 

2010). För denna studie är det varken möjligt att genomföra en internationell studie eller en 

studie som omfattar alla de verksamheter som berörts i forskningen och lagstiftningen. Istället 

har studien avgränsats till BVC och förskola i Sverige. Även om dessa yrkesområden tidigare 

varit i fokus för forskning har inte många studier bedrivits utifrån kvalitativ forskning. 

1.4	  Definitioner	  av	  begrepp	  

Barn som far illa - Barn som far illa upplevs av många som ett brett begrepp och som inte 

heller finns definierat i lagstiftningen. Termen ”fara illa” problematiseras i 

barnskyddsutredningen (SOU 2009:68) där det poängteras att fenomenet i sig kan variera med 

hänsyn till barnets ålder och övriga förhållanden. I förarbetet till anmälningsskyldigheten 

fastslås däremot att barn som far illa kan röra sig om psykiskt och fysiskt våld, sexuella 

övergrepp, försummelse, kränkningar och relationsproblem till familjen (prop. 2012/13:10). 

Även situationer där barnet av eget beteende utsätter sig för risker såsom missbruk och 

kriminalitet kan innefattas av begreppet barn som far illa (Ibid.). Med bakgrund av 

svårigheterna att definiera begreppet kommer begreppet i denna studie innefatta alla dessa 

situationer där barn kan fara illa.     

Anmälan - En anmälan ses i denna studie som en upplysning till socialnämnden att misstanke 

finns kring att ett barn kan fara eller far illa. En anmälan kan ske både muntligt och skriftligt 

(Socialstyrelsen, 2014b).  

Samverkan/Samspel – Samverkan kan definieras som ett gemensamt handlande för ett visst 

mål medan samspel definieras som ett gemensamt handlande av inbördes olika parter 

(Göteborgs Universitet, Språkdata, 1999). Dessa begrepp används som synonymer med 

varandra och kommer även hanteras på det sättet i denna studie. En samverkan bör rimligtvis 

föregås av någon form av samspel.   
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2. TIDIGARE	  FORSKNING	  
I detta avsnitt ges en redogörelse för forskningsläget på området. Avsnittet berör både 

internationell och nationell forskning för att på så vis ge en bild över hur tillämpningen av 

anmälningsskyldigheten kan se ut.  

2.1	  	  Anmälningsskyldigheten	  

Det finns internationellt flera olika vägar att gå i arbetet med stöd och skydd till barn som är i 

behov av det. En del länder i välden väljer att tillämpa en anmälningsskyldighet där personer 

ska anmäla vetskap om att barn far illa däribland USA, Kanada och Danmark medan andra 

såsom Storbritannien, Nederländerna och Belgien valt att inte använda sig av 

anmälningsskyldighet (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). I Sverige har man valt en 

inriktning där professionella inom flera verksamheter som rör barn och unga har en 

lagstadgad skyldighet att anmäla deras misstankar om missförhållanden kring barnen i fråga, 

denna skyldighet regleras i SoL 14 kap. 1§. I lagen förtydligas att: ”Följande myndigheter 

och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa...” (Lag 2014:761). Denna lydelse följs 

därefter av ett förtydligande av de verksamheter som lär förhålla sig till lagen, däribland 

förskola och BVC. Lagstiftningen har sett annorlunda ut historiskt där fokus har legat på olika 

formuleringar och där olika verksamheter har lagts till för att omfattas av skyldigheten. I den 

tidigare lagstiftningens formulering framgick att anmälan skulle genomföras om 

socialnämnden hade möjlighet att ingripa till skydd för ett barn, vilket ledde till att 

bedömningen från de professionella var beroende av ifall socialnämnden hade möjlighet att 

ingripa till skydd för barnet eller inte vilket kritiserades (SOU 2009:68: prop. 2012/13:10). 

Med bakgrund av detta föreslog Barnavårdsutredningen (SOU 2009:68) och förarbetet till 

dagens lagstiftning (prop. 2012/2013:10) ett förtydligande av lagstiftningens innebörd. Detta 

resulterade i dagens lydelse där begrepp som ”misstanke” och ”barn som far illa” fått en större 

roll för bedömningen i att anmäla och ska vara vägledande i beslutet till skillnad från om 

socialnämnden behöver eller kan ingripa. Denna lagstadgade skyldighet att anmäla misstanke 

kring när barn far illa ser som tidigare sagt olika ut från olika länder, där en del länder inte alls 

väljer den väg Sverige valt utan har istället valt att förhålla sig till riktlinjer för sina egna 

verksamheter (Bunting, Lazenbatt & Wallace, 2010).  

 

Trots lagen pekar forskning på att mängden uteblivna anmälningar varierar i stor grad, där 

enskilda studier visar att endast cirka en tredjedel av alla anmälningar genomförs (Lagerberg, 
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2001: Svensson & Janson, 2008) medan andra visar på att ungefär hälften av alla potentiella 

anmälningar kommer till Socialtjänstens kännedom (Tingberg, 2010). Som tidigare forskning 

visar kan detta inte endast ses som ett problem i den svenska kontexten. Flera internationella 

studier visar på problem med en underrapportering av anmälningar vilket bland andra 

Bunting, Lazenbatt & Wallace (2010) har visat på när de genomfört en internationell 

kunskapsöversikt kring olika länders förhållande till anmälningsprocessen. Denna översikt 

visar även på liknande resultat som de svenska studierna gör kring problemet med 

underrapportering inom vissa professioner (Ibid.). Översikten refererar till Hawkins & 

McCallum (2001) som ger exempel på hur lärare visar på en underlåtenhet att anmäla i 8 till 

46 procent av fallen vilket till viss del kan ses vara i nivå med svenska studier av exempelvis 

Svensson & Janson (2008). En irländsk studie visar däremot en underlåtenhet att anmäla 

fanns i 20 procent av fallen (Lazenbatt & Freeman, 2006). 

 

Däremot är det inte bara underrapportering som framkommit vara ett problem vid studier av 

anmälningsplikten utan även att människor inom och mellan olika professioner tolkar och 

förhåller sig på olika sätt till den anmälningsskyldighet de ska följa. Forskning visar att 

professionella kan hantera lagstiftningen genom att beskriva det som ett ”resonerande” eller 

”formellt” förhållningssätt (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). Med det resonerande 

förhållningssättet menar de på att professionella inte förhåller sig strikt till den lagstiftning 

som finns utan att de professionella i de enskilda fallen gör egna övervägningar och 

bedömningar kring hur allvarlig situationen är. Det formella förhållningssättet förhåller sig 

mer strikt mot anmälningsskyldigheten där varje misstanke kring att ett barn far illa i teorin 

leder till anmälan vilket skulle kunna ses som en bokstavstolkning av lagen (Ibid.). Att 

professionella förhåller sig på olika vis till anmälningsskyldigheten stödjs även av andra 

studier som visar att tillexempel barnomsorgspersonal haft en snävare tolkning av dåvarande 

anmälningsskyldighet än vad BVC-sköterskor hade (Lunden, 2004).  

2.2	  Förklaringar	  till	  underrapportering	  

Den forskning som finns på området har inte endast sökt svar på hur stor mängd anmälningar 

som genomförs utan har även undersökt de bakomliggande orsakerna varför anmälningarna 

uteblir. Även här varierar anledningarna i stor utsträckning men det finns några gemensamma 

orsaker till de uteblivna anmälningarna. Några av de anledningar som lyfts fram i forskningen 

är den osäkerhet som finns kring misstankens grad och en misstro till den myndighet som ska 

ansvara för anmälningarna, vilket i svensk kontext är socialtjänsten (Lagerberg, 2001: 
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Talsma, Boström & Östberg, 2015). Dessa anledningar påvisas även i Bunting, Lazenbatt & 

Wallace (2010) översikt kring orsaker i andra länder. Ytterliggare orsaker som inom 

forskningen lyfts fram är hur professionella upplever att de inom den egna verksamheten 

själva borde kunna hjälpa de misstänkt utsatta barnen och denna orsak var av betydande grad i 

Svensson & Jansons (2008) studie medan denna orsak inte alls påpekades i lika stor 

utsträckning av Talsma, Boström & Östberg (2015). En annan orsak till varför beslutet att 

göra en anmälan blir svårare är på grund av att relationen till framförallt föräldrar och familj 

kan påverkas, detta gäller framförallt inom förskolan där relationen till både barnet och 

föräldrarna var ett orosmoment inför valet att göra en anmälan (Svensson & Janson, 2008). 

Detta påvisas också av Bunting, Lazenbatt & Wallace (2010) även om relationen inte lyfts 

fram i lika stor utsträckning. Forskningen visar även på hur professionella avstått från att 

anmäla med anledning av att de fått information om att barnet eller familjen redan var i 

kontakt med socialtjänsten (Tingberg, 2010). Detta strider däremot mot skyldigheten att 

anmäla eftersom pågående utredning eller insats inte är orsaker som är giltiga för underlåtelse 

av att anmäla (Socialstyrelsen, 2014b).  

 

Andra synpunkter som kommer från de undersökningar som genomförts är hur de 

anmälningsskyldiga inte får det stöd och den hjälp de skulle behöva. Det rör områden som 

utbildning i både lagstiftning och hur den ska tillämpas där stödet skulle kunna komma från 

bland annat socialtjänst och andra professionella (Svensson & Janson, 2008: Talmsa, Boström 

& Östberg, 2015).    

2.3	  Kritik	  av	  anmälningsskyldigheten	  

I ett större perspektiv finns kritik på anmälningsskyldigheten i sig där kritiker menar att 

anmälningsskyldigheten försvårar arbetet för de professioner som omfattas av lagstiftningen 

och som samtidigt ska ha en förtroendeställning gentemot allmänheten (Backlund & Wiklund, 

2012). Denna kritik kan stärkas av de dilemman som finns gällande anmälningsskyldigheten 

för de professionella.      

Anmälningsskyldigheten i Sverige har en lång historia och även om den förändrats i 

omgångar har syftet varit förståeligt där människor vid vetskap eller misstanke om att barn far 

illa kan anmäla detta så att samhället kan gå in med stöd. Som tidigare nämnts utvecklas hela 

tiden sättet att se på lagstiftning och situationer där barn kan fara illa men 

barnavårdsutredningen (SOU 2009:68) poängterar att det inte är möjligt att förtydliga 

formuleringen av anmälningsskyldigheten. Begreppet barn som far illa är brett och bland 



 
 

7 
 

annat skolverket har önskat ett förtydligande i de situationer där anmälan ska göras. 

Justitieombudsmannen (JO) menar att lydelsen kan leda till förvirring eftersom den kan skapa 

misstankar om att barn far illa och att socialnämnden inte kan hantera det (Prop. 

2012/2013:10). De exempel som ges kan handla om barns psykiska ohälsa, neuropsykiatrisk 

funktionsnedsättning eller inlärningssvårigheter som inte rör social problematik. Dessa 

områden faller inte inom socialnämndens område men som trots det riskerar att bli föremål 

för en anmälan till socialnämnden där de inte har kompetens att ingripa (Ibid.). Med 

anledning av att barns behov av stöd och skydd varierar beroende på deras ålder och mognad 

går det inte att förtydliga situationer där anmälan ska göras (Ibid.). Ytterliggare en aspekt i 

den nya lagstiftningen är att det är svårt att rikta kritik mot anmälaren eftersom denne kan 

försvara sig med att misstanke fanns kring att ett barn for illa och står då utan ansvar för den 

anmälan som lämnats in (Svensson, 2012).  

För att kunna hantera de svårigheter som följer med anmälningsskyldigheten efterlyser 

flertalet studier en samverkan mellan individer och myndigheter för att skapa möjligheter till 

säkrare tillämpning (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012: Lagerberg, 2001: Talsma, Boström 

& Östberg, 2015). Även myndigheter som Socialstyrelsen (2014a) betonar bättre samverkan 

för att förbättra arbetet kring anmälningsskyldigheten. Hur detta ska gå till kan ske på flera 

olika vis där utbyte av information, möjlighet till konsultation och utbildning är några av de 

alternativ som efterfrågas både i forskningen och av myndigheterna (Talsma, Boström & 

Östberg, 2015: Backlund, Wiklund & Östberg, 2012: Socialstyrelsen, 2014a). Socialstyrelsen 

har i rapporter försökt att ge en bild av när och hur barn kan riskera fara illa men vad som 

skrivs i rapporterna är att barn som far illa är ett komplext område som inte går att ge någon 

konkret sanning kring utan behöver ske i interaktion och utbyte av information 

(Socialstyrelsen 2014a: 2014b). Med andra ord är ett samspel mellan olika professioner 

viktigt för att förbättra arbetet runt anmälningsskyldigheten. Samspel är också något som det 

sociala arbetet har uppmärksammat (Payne, 2008) liksom teorier som 

socialkonstruktionismen.  
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3. TEORETISKA	  UTGÅNGSPUNKTER	  
I detta avsnitt kommer de teoretiska utgångpunkter studien använt sig av redovisas. Dessa 

teorier är socialkonstruktionism, lagtolkningsmodeller och begreppet diskretion inom 

människobehandlande organisationer.  

3.1	  Socialkonstruktionism	  	  

Idéerna bakom socialkonstruktionismen är i grund och botten olika teorier som använts inom 

psykologin men som senare har adapterats av verksamma inom sociologins forskningsfält 

(Burr, 2003). Med bakgrund av detta menar Burr (2003) att trots vissa liknande drag mellan 

de olika teorierna finns det inte någon enhetlig bild av vad socialkonstruktionism är, eftersom 

alla socialkonstruktionistiska teoretiker egentligen inte har något gemensamt med varandra 

(Ibid.). I denna studie har den teoretiska utgångspunkten därför utgått ifrån den del av 

socialkonstruktionismen som diskuterar samspelet mellan individer i en grupp, att individen 

ser på världen utifrån det utbyte och det samspel som denna har interagerat i inom sitt sociala, 

historiska och kulturella sammanhang (Payne, 2008). Att fokus kommer ligga på det samspel 

som socialkonstruktionismen berör är på grund av att tidigare forskning belyser att det finns 

ett behov kring samverkan mellan olika professionella och verksamheter som berörs av 

anmälningsplikten. Socialkonstruktionism som teori i denna studie ämnar därför också se hur 

de professionella inom verksamheterna skapar sanning genom de handlingsmönster och 

normer som råder och tillämpas. Detta för att den verklighet som de professionella uppfattar 

och tolkar som verklig är i sig något som skapats genom den sociala interaktionen och genom 

ett samspel med omgivningen, såsom med annan personal inom verksamheten och andra 

grupper och individer (Giddens & Griffiths, 2007). 

De professionellas handlande är ett resultat av vilken kunskap de äger sedan tidigare och 

vilken världsuppfattning de har (Berger & Luckmann, 1998). Ur de professionellas handlande 

skapas rutiner som anammas av andra inom verksamheten och som sedan blir rådande norm 

och ett handlingsmönster kan därför skapas på så sätt och som uppfattas som en objektiv 

sanning men som från början var skapat av mänskligt handlande (Ibid.). Genom ett 

socialkonstruktionistiskt perspektiv har denna studie tagit utgångspunkt ur den sociala 

verklighet som de professionella arbetar i och som i sin tur kan bidra till en förklaring på hur 

de till exempel tillämpar lagstiftning och ser på barn som far illa som ett resultat utav 

verksamhetens normer och sätt att arbeta på. 
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Den kunskap som går att utvinna ur detta teoretiska perspektiv handlar också om att hitta 

kommunikations- och beteendemönster inom gruppen (Payne, 2008) vilket i denna studie har 

varit fördelaktigt i syfte att se hur just detta kan kopplas till de individuellas tolkning och 

tillämpning av lagstiftningen. Detta perspektiv är också användbart för att se hur kunskap 

genereras inom de professionellas verksamheter eftersom att teorin utgår från att kunskap 

skapas ur människors samspel med varandra och inte ur rationellt tänkande (Ibid.).  

3.2	  Lagtolkningsmodeller	  
Eftersom socialtjänstlagen är en ramlag som öppnar för tolkning skapas förutsättningar för 

professionella att utifrån sig själva se till lagens innehåll och göra olika bedömningar, vilket 

forskningen visat. För att kunna analysera de resultat studien får kring hur individer som 

omfattas av anmälningsskyldigheten tillämpar lagstiftningen kommer studien även använda 

sig av de lagtolkningsmodeller som finns inom den juridiska metoden. Lundberg (2013) lyfter 

främst fram fyra sätt som lagstiftare och allmänheten kan se till när det gäller tillämpandet av 

lagstiftningen. De fyra metoderna är bokstavstolkning, restriktiv tolkning, extensiv tolkning 

samt teleologisk tolkning (Ibid.). Dessa modeller fyller olika syften där bokstavstolkningen 

kan ses som ett synsätt där lagens text tolkas rakt av i dess bokstavliga mening och den 

restriktiva tolkningen innebär att det endast görs en tolkning av de begrepp som personen 

upplever att ”alla” är överens om stämmer in i begreppet. Om en person istället vidgar sin 

tolkning och inbegriper mer i ett begrepp än vad som kanske är vanligt gör personen en 

extensiv tolkning. Den teleologiska modellen inbegriper tillskillnad från den bokstavliga 

metoden att man lägger fokus mot lagens syfte och ändamål. I denna studie kommer dessa 

begrepp vara behjälpliga i förståelse för hur professionella ser på och tillämpar den 

lagstiftning de förhåller sig till.    

3.3	  Människobehandlande	  organisationer	  

Både förskolan och BVC är människobehandlande organisationer och har därför som 

professionella ett stort ansvar för de människor de arbetar med. Utifrån sin roll som 

professionella styrs de enskilda verksamma av både jurisdiktion och diskretion där denna 

studie kommer fokusera på diskretionen. Diskretionen rör enligt (Dellgran, 2015) det 

handlingsutrymme som professionella får utifrån deras yrke och hur de hanterar detta. 

Dellgran (Ibid.) förklarar det genom att påtala det förtroende som läggs på de professionella 

inom flera yrken att göra objektiva och riktiga bedömningar utan påverkan av personliga 

värderingar. BVC och förskolan har anmälningsskyldigheten att utgå ifrån där de förväntas 

tillämpa den i fall där misstanke uppstår kring att barn far illa. För att uppfylla denna 
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skyldighet måste de professionella fatta beslut när de misstänker att ett barn far illa vilket ger 

dem ett handlingsutrymme för att kunna fatta sina beslut. Dellgran (Ibid.) menar på att 

känslor, värderingar och normer påverkar de bedömningar som professionella inom flera 

yrken gör samt att dessa måste bemötas med utbildning och goda förutsättningar. I denna 

studie har diskretionen inom människobehandlande organisationer använts för att se och tolka 

hur de professionella utifrån sin profession tillämpar lagstiftningen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    



 
 

11 
 

4. METOD	  
I detta avsnitt kommer studiens olika metoddelar att redovisas. Det kommer att redogöras för 

studiens vetenskapliga utgångpunkt, metodval, urval, analysmetod, en diskussion kring 

studiens tillförlitlighet och generaliserbarhet samt de etiska överväganden som gjorts under 

studiens gång.  

4.1	  Vetenskaplig	  utgångspunkt	  	  

Denna studie har undersökt hur professionella i verksamheter som BVC och förskolan 

tillämpar den anmälningsskyldighet som gäller i situationer där barn misstänks fara illa. 

Eftersom professionellas egna upplevelser av sin sociala verklighet stod i centrum, föll valet 

på det hermeneutiska förhållningssättet som kan ge en förståelse av professionellas 

tillämpning av anmälningsskyldigheten.  

 
Det hermeneutiska förhållningssättet ger en möjlighet att tolka meningar och handlingar 

utifrån individens bakgrund och kontext, centralt i denna process är därför att uttolkaren av 

texten och dennes förkunskaper lyfts fram (Kvale & Brinkmann, 2009). Viktigt har därför 

varit att under studiens gång förhålla sig till förförståelse om det valda ämnet för att minimera 

risken att påverka arbetet (Thurén, 2007). Båda studiens författare har egen erfarenhet av 

anmälningsskyldigheten och dess process från andra områden inom det sociala arbetet 

däribland socialtjänst samt kurator där den upplevts svårhanterlig. Förförståelsen kan vara 

både negativ och positivt eftersom den kan göra forskaren ouppmärksam på intressanta spår 

samtidigt som den kan skapa en djupare förståelse för problemet (Ibid.).   

4.2	  Metodval	  

För att svara på syfte och frågeställningar har en kvalitativ metod använts. Med tanke på den 

valda vetenskapliga utgångspunkten lämpade den kvalitativa metoden sig bättre till att 

besvara studiens syfte och frågeställningar till skillnad från den kvantitativa metoden inom det 

positivistiska förhållningssättet. Med det kvalitativa förhållningssättet kunde mer vikt läggas 

på hur de deltagande personerna i undersökningen uppfattar och tolkar sin sociala verklighet, 

för att på så vis kunna skapa en förståelse för hur de ser på problemet (Bryman, 2011). Flera 

tidigare studier inom området har använt sig av ett kvantitativt förhållningssätt som mer 

utifrån naturvetenskapliga metoder velat kvantifiera data (Ibid.). Det är en sak att kunna 

förklara att det finns låga anmälningssiffror från de anmälningsskyldiga, men för att kunna 

förstå varför eller varför inte till exempel professionella inom BVC anmäler, passar ett 

kvalitativt förhållningssätt bättre (Ibid.). 
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Den kvalitativa forskningen inrymmer flertalet mycket olikartade metoder, varav kvalitativa 

intervjuer som valdes ut för denna studie utgör en av de viktigaste tillsammans med 

observationer och fokusgrupper. De två sistnämnda metoderna bedömdes däremot inte passa 

studien eftersom observationer har ett större fokus på det kroppsliga och språkliga i de 

deltagandes agerande (Widerberg, 2002). Fokusgrupper har istället ett tydligare fokus på hur 

deltagare reagerar på varandras åsikter och hur samspelet mellan deltagarna ser ut under 

intervjun (Bryman, 2011). I denna studie har intresset varit att få ta del av varje enskild 

individs upplevelser vilket skulle kunna försummas i en grupp. Den kvalitativa intervjun 

ansågs lämplig eftersom den ger möjlighet att få fylligare och djupare svar och kan utgå från 

undersökningspersonen synvinkel och erfarenhet (Bryman, 2011: Kvale & Brinkmann, 2009) 

 
I studien valdes den semistrukturerade intervjuformen framför den ostrukturerade intervjun 

som båda anses vara de vanligaste inom kvalitativ intervjuforskning (Bryman, 2011). Med 

den semistrukturerade intervjuformen gavs intervjupersonerna utrymme att själva delge det 

som de ansåg viktigt för frågan och ämnet, samtidigt kunde studiens frågeställningar besvaras 

eftersom den semistrukturerade intervjun förhåller sig till en viss struktur med uppstyrda 

teman (Ibid.). Att välja en ostrukturerad intervjuform ansågs problematiskt eftersom bristen 

på kontroll i undersökningen skulle gå förlorad, vilket i förlängningen skulle kunnat leda till 

att de områden och riktningar som studien ämnade undersöka skulle förminskas eller i värsta 

fall försummas (Kvale & Brinkmann, 2009). Hade syftet med studien istället varit att mer 

allmänt undersöka synen på anmälningsskyldigheten hade den ostrukturerade metoden varit 

att föredra (Bryman, 2011).  

4.3	  Urval	  
Inför urvalsförfarandet avgränsades studiens geografiska omfattning till en större kommun i 

Norrland där fem av respondenterna arbetade samt en mindre närliggande kommun där en 

respondent arbetade, detta med bakgrund av studiens resurser och tidsberäkning. Ytterliggare 

faktorer i urvalet var verksamheter som berör barn i liknande ålder, cirka 0-6 år. Detta var till 

fördel för studien eftersom ett allt för stort ålderspann kan försvåra analysen av resultatet när 

både ålder och mognad har stor inverkan på hur ett barn kan bedömas fara illa (SOU 

2009:68). De kvalitativa intervjuerna genomfördes därmed med sex professionella som 

omfattas av anmälningsskyldigheten, tre förskolepedagoger och tre BVC-sköterskor. Antalet 

intervjuer bedömdes lämpligt med hänsyn till studiens tidsbegränsning. När urvalet 

genomfördes fanns det utifrån den kvalitativa forskningen flera olika möjligheter. Bland de 
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vanligaste finns det målinriktade och målstyrda urvalet (Bryman, 2011). Detta urval användes 

i studien eftersom det syftar till att finna en överensstämmelse mellan de personer som valts ut 

för studien och de frågor undersökningen önskar få svar på (Ibid.). Med anledning av detta 

styrdes urvalet mot de verksamheter som studien ämnar undersöka för att sedan inom dessa 

verksamheter göra ytterligare ett urval av samma metod för att på så vis få representativa 

personer för de professioner som omfattas av studien.  

 
I studien valdes två olika professioner ut för att på så vis kunna få flera olika perspektiv på 

fenomenet. Att välja två professioner istället för en var till fördel i studien eftersom den fick 

med flera olika vinklar av hur professionella som omfattas av samma lagstiftning tillämpade 

den. Att det finns med flera informationskällor menar även Bryman (2011) kan stärka 

undersökningen. Hade studien endast undersökt en informationskälla fanns risken att det 

skulle bli en allt för enhetlig bild av specifikt den professionen/verksamheten. Utifrån studiens 

forskningsområde, socialt arbete, var det mer relevant att få kunskap kring flera olika 

professioner som omfattas av området. Hade enbart hälso- och sjukvården eller förskolan 

undersökts som forskningsområde fanns en risk att undersökningen fått fokus utifrån fel 

forskningsområde.     

Citaten som plockats fram för resultatdelen har valts ut med bakgrund av att de bäst beskriver 

respondenternas förhållningssätt och tillämpning samt även påvisar skillnader.   

4.4	  Tillvägagångssätt	  

Inledningsvis för att komma i kontakt med de respondenter som var av intresse för studien 

kontaktades BVC-sköterskor samt förskolechefer inom det berörda området för att få ett 

godkännande att genomföra studien. Efter ett godkännande från chefer och de som planerade 

delta i studien skickades ett informationsbrev ut via e-mail (Bilaga 1) där de deltagande 

informerades om studiens syfte samt vad deras deltagande skulle innebära. Respondenterna 

fick efter utskick av informationsbreven ett antal dagars betänketid varpå de kontaktades per 

telefon för att se om deras intresse kvarstod. Därefter valdes lämplig tid och plats ut för att 

genomföra intervjuerna. Intervjuerna hade en tidsåtgång på 40-50 minuter och genomfördes 

på respektive respondents önskade plats, vilket i majoriteten av fallen var deras arbetsplats 

eller liknande miljö vilket enligt Bryman (2011) inte är att rekommendera utifrån 

intervjuarens synvinkel men för att underlätta för respondenterna fick detta frångås.  

	  
Under intervjuerna deltog båda författarna av studien med upplägget att en genomförde 

intervjun medan den andre i slutet kunde komma med kommentarer och frågor till 
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intervjupersonen. Detta upplägg gav fördelen att frågor eller ämnen som under intervjun gavs 

mindre utrymme kunde återupptas vid intervjuns slut. Att båda författarna deltog i intervjun 

hade godkänts av intervjupersonen vid samma tillfälle som tid och plats för intervjun 

fastställdes. För att hålla strukturen i de kvalitativa intervjuerna användes under intervjuerna 

en intervjuguide (Bilaga 2) där uppställda teman som tillämpning i verksamheten, syn på 

anmälningsskyldigheten samt faktorer kring anmälan följdes. Med stöd av intervjuguiden 

kunde intervjupersonen under intervjun tillåtas röra sig i olika riktningar som de fann viktiga 

att ta upp och samtidigt befinna oss på för studien viktiga områden. För att veta att 

intervjuguiden höll god kvalité genomgick den en granskning av vår handledare och testades 

även på en person verksam inom ett av de fält studien ämnade undersöka. På så vis kunde 

intervjuguiden utvecklas för att undvika de svårigheter som finns i framställandet av en 

intervjuguide (Bryman, 2011). För att hantera de utsagor som intervjupersonerna gav spelades 

samtliga intervjuer in med bandspelare som sedan användes vid transkriberingen.  

 
Under studiens gång inkom återbud av en respondent vilket gjorde att studien fick utöka sitt 

sökande efter ytterligare respondenter vilket dock kunde lösas genom att tidigare villiga 

respondenter accepterat att finnas med på en reservlista som skapades vid den första 

sökningsomgången. I detta fall ledde det till att sökandet fick utvidgas till en närliggande 

kommun men inom samma landsting. Att ta in en annan kommun kan anses negativt för 

studien men då återbudet gällde BVC-sköterskorna och eftersom de utgår ifrån samma 

landsting och region minskar det påverkan på studiens målgrupp.  

4.5	  Databearbetning	  och	  analysmetod	  

För att kunna analysera de intervjuer som genomfördes i studien användes en kvalitativ 

innehållsanalys för att på så vis lyfta fram intervjupersonernas personliga åsikter i förhållande 

till den kontext som personen befann sig inom. Tanken med att använda en kvalitativ 

innehållsanalys i denna studie var att skapa en bild av hur professionella tillämpar 

anmälningsplikten i sitt arbete, något som annars kan vara svårt att lyfta fram på grund av att 

vissa fenomen annars alltid är inbakat i en specifik kontext som är svår att få med i resultaten 

(Marsh & White, 2006). Materialet har först bearbetats genom att transkribera de inspelade 

intervjuerna till skriftligt material för att sedan stryka under citat från det transkriberade 

materialet som skulle kunna placeras under gemensamma teman. De teman som kom fram i 

analysen blev tillämpning av anmälningsskyldigheten, tolkning av anmälningsskyldigheten 

och anmäla eller inte? Ett verktyg som använts när materialet har analyserats är 

meningskoncentrering för att kunna dra samman långa uttalanden från intervjupersonen och 
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bryta ner till kortare meningar (Kvale & Brinkmann, 2009). Meningar som varit av intresse i 

analysen har framförallt valts ut utifrån de frågeställningar som studien vilar på samt utifrån 

de teoretiska perspektiv som studien grundar sig i. Utifrån dessa korta och koncisa meningar 

har teman kunnat upprättas där kodningar med gemensamma ämnen har placerats under 

samma tema. Graneheim & Lundman (2004) menar att den kvalitativa innehållsanalysen är en 

metod som fokuserar på just subjektet och den kontext som subjektet befinner sig i för att 

hitta likheter och skillnader i koderna och kategorierna som skapas i analysprocessen. 

 
En viktig aspekt i processen som har lyfts i arbetet med att tematisera och kategorisera 

meningar och information är att all text har flera tolkningsperspektiv än ett enda, därför blir 

resultatet alltid mer eller mindre påverkade av analyspersonens personliga historia 

(Graneheim & Lundman, 2004). Författarna (Ibid.) poängterar därför att det är omöjligt att 

inte låta resultatet påverkas av den eller de som gör innehållsanalysen, därför har studien i 

största möjliga mån försökt att låta ”texten tala” och dessutom utnyttjat det faktum att studien 

genomförts av två personer, på så vis har dataunderlaget kunnat analyseras utifrån åtminstone 

två perspektiv.  

4.6	  Generaliserbarhet	  och	  tillförlitlighet	  

Viktiga begrepp att förhålla sig till inom den kvalitativa forskningen är generaliserbarhet och 

tillförlitlighet. Dessa begrepp kan ses ha sina motsvarigheter inom den kvantitativa 

forskningen under begreppen validitet och reliabilitet (Bryman 2011). För att inleda med 

generaliserbarheten har intervjuer genomförts med ett fåtal informanter vilket minskar 

generaliserbarheten (Kvale & Brinkmann, 2009). Med bakgrund av studiens syfte och 

kvalitativa ansats har inte studien ämnat generalisera sina resultat. Samtidigt har dock erfarna 

informanter deltagit som har utbildning för yrket och som kan ses som representativa för sin 

profession.  

 
För att se till tillförlitligheten inom den kvalitativa forskningen lyfts flera delkriterier fram 

som studier kan förhålla sig till (Bryman, 2011). För att i denna studie leva upp till 

tillförlitligheten har studien försökt att systematiskt redovisa alla delar som studien omfattas 

av samt att de val som gjorts inför och under studiens gång redovisats. Vidare har 

tillförlitlighet sökts genom studien genom att transkriberingarna av de intervjuer som 

genomfördes försökt uppnå en så ordagrann övergång från muntlig text till skriftlig text som 

möjligt. Detta för att undvika att olika tolkningar i för hög utsträckning skulle påverka 

materialet (Kvale & Brinkmann, 2009). För att försöka säkerställa att transkriberingen inte 
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skilde sig från de utsagor som gavs lyssnade båda studiens författare igenom det 

transkriberade materialet.  

 
Studien har även försökt säkerställt någon form av överförbarhet, som ses som ett 

delkriterium för tillförlitlighet genom att fokusera på att studera målgrupper som har vissa 

gemensamma egenskaper (Bryman, 2011). Studiens målgrupper har haft gemensamt att det är 

professioner som arbetar med barn i samma åldersspann och som båda omfattas av en 

anmälningsskyldighet. Intervjuerna med dessa professioner gav oss en tydlig och explicit 

beskrivning av gruppernas normer och rutiner kring tillämpandet av anmälningsskyldigheten.  

4.7	  Etiska	  överväganden	  

Vid genomförandet av kvalitativa studier uppkommer ofta etiska problem som måste 

övervägas. För att bemöta detta har under hela undersökningens gång hänsyn tagits till en rad 

grundprinciper som både Bryman (2011) och Kvale & Brinkmann (2009) poängterar. Dessa 

principer rör det informerade samtycket, konfidentialitet och konsekvenser. För att leva upp 

till det informerade samtycket inleddes studien med ett utskick av ett informationsbrev 

(Bilaga 1) som deltagarna tog del av där det förklarades att deras deltagande byggde på 

frivillig grund där de under hela studiens gång haft möjlighet att avsluta sitt deltagande utan 

att vidare behöva motivera. Deltagarna blev informerade om studiens syfte så att de var 

medvetna om vad de ställde upp på. Denna information om det informerade samtycket 

upprepades sedan en gång till vid intervjutillfället. 

 
Även förhållandet till anonymitet och konfidentialitet fanns med i det informationsbrev 

deltagarna tog del av. Att informanterna var anonyma i studiens resultat var viktigt eftersom 

de skulle känna sig trygga i intervjun och våga dela med sig av sina erfarenheter. Viktigt var 

även att de inte skulle behöva känna en osäkerhet kring att den information de gav ut kunde 

kopplas till dem personligen. För att uppfylla kravet på konfidentialitet låg ett stort ansvar på 

författarna som genomförde studien eftersom materialet hanterades av dem. Med anledning av 

detta avidentifierades deltagarna i de transkriberingar som genomfördes och gavs för 

resultatet fiktiva namn. Att avidentifiera och erbjuda deltagande personer anonymitet minskar 

även risken för att de ska drabbas av konsekvenser av sitt deltagande. När studien berörde ett 

känsligt område för de deltagande personerna var studien och dess intervjuer tvungna att 

förhålla sig till det känsliga ämnet och exempelvis inte ställa ledande frågor utan förhålla sig 

öppet så att deltagarnas egna tankar fick komma fram och inte styras utav de frågor som 

ställdes (Kvale & Brinkmann, 2009). Med bakgrund mot intervjuernas utformning och 
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tillvägagångssätt hölls en relativt öppen diskussion kring ämnet men eftersom studiens ämne 

och frågor var på förhand bestämda och i viss mån utgick från tidigare forskning kan det inte 

uteslutas att intervjupersonerna blivit påverkade av vår förförståelse. 

4.8	  Arbetsfördelning	  

Arbetet har under studiens gång bedrivits på så vis att studiens författare arbetat tillsammans 

med alla delar i arbetet eftersom båda befunnit sig på samma ort. Arbetet har fördelats på så 

vis att vissa delar skrivits enskilt där båda sedan suttit tillsammans och gått igenom det 

bearbetade materialet för att kontrollera att båda är införstådda med det som skrivits och 

kunnat ge synpunkter på varandras arbete. Sammanlagt genomfördes tre intervjuer och tre 

transkriberingar vardera. Inför studiens resultat och analys gick båda författare igenom 

materialet var för sig för att sedan tillsammans analysera och komma fram till de viktigaste 

resultaten.  
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5.	  RESULTAT	  
I detta avsnitt kommer de resultat som studien kommit fram till att redovisas utifrån det syfte 

och de frågeställningar som studien bygger på. Resultaten redovisas inledningsvis kort följt av 

ett citat som belyser resultatet och som sedan analyseras. I vissa citat finns förkortningarna IP 

och I som står för intervjuperson respektive intervjuare.  

5.1	  	  Inledning	  

Forskning visar att det är ett internationellt problem med underrapportering av anmälningar 

vid misstanke av att barn far illa (Bunting, Lazenbatt & Wallace, 2010). Trots lag om 

anmälningsskyldighet i Sverige är det endast cirka en tredjedel av alla anmälningar som 

genomförs (Lagerberg, 2001: Svensson & Janson, 2008). För att ta reda på hur 

anmälningsskyldigheten tillämpas och tolkas inom förskola och BVC i Sverige samt vilka 

faktorer som påverkar att en anmälan görs eller inte görs, har tre förskolepedagoger Lisa, 

Sofia och Kim samt tre BVC-sköterskor Pia, Lena och Lina intervjuats. Sedan har resultaten 

analyserats med stöd av socialkonstruktionistisk teoribildning, de lagtolkningsmodeller och 

begrepp som redovisats i studiens teoretiska utgångspunkter.  

5.2	  	  Tillämpning	  av	  anmälningsskyldigheten	  

Hur anmälningsskyldigheten följs av de intervjuade professionella ges det ingen enhetlig bild 

av i denna studie. Hälften av respondenterna upplever att det anmäls för lite där två av 

respondenterna vänder sig till statistik på området. Två andra respondenter upplever i motsats 

till dessa att det har blivit bättre i anmälningsförfarandet när det kommer till arbetet med 

anmälningsskyldigheten och antalet anmälningar. Sammanlagt tre respondenter från de båda 

professionerna kan ge egna utsagor om att de avstått från att anmäla i fall där de varit 

medvetna om att anmälningsskyldigheten borde fallit in, respondenterna har i de fallen försökt 

att hjälpa barnen på andra sätt:     

Där det också är uppenbart var en mamma som berättade att hennes son sett våld i 

hemmet och då måste vi göra en anmälan för det är inte okej. Där hade jag gången innan 

fegat för hon hade berättat det en gång förut och då sa jag att vi skulle göra en anmälan 

men mamman sa då ”nej jag vill inte utan jag ska flytta ifrån honom, så jag vill inte att 

du skickar en anmälan utan vi ska flytta”. Då avvaktar man och sen så stannar man kvar 

och så får man uppleva det igen. (Lena) 

Citatet från Lena visar på de svåra bedömningar som professionella ställs inför när de ska 

göra en anmälan och de konsekvenser det kan få. Fallet kan vid en bokstavstolkning av 
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lagstiftningen ses som en självklar anmälan men istället görs ett mer restriktivt övervägande 

eftersom mammans utsaga om att flytta leder till att den professionella avvaktar med anmälan. 

Att hälften av respondenterna själva beskriver att de av olika anledningar någon gång avvaktat 

med en anmälan återfinns både i internationella och nationella studier samt även en 

upplevelse av att egna resurser finns för att klara av situationen utan socialtjänstens 

inblandning (Bunting, Lazenbatt & Wallace, 2010: Tingberg, 2010: Svensson & Janson, 

2008).    

Sättet att tillämpa och arbeta med lagstiftningen kan se olika ut utifrån olika professioner 

vilket intervjupersonerna delger. Från förskolans sida ges en tydlig bild från samtliga 

respondenter kring hur anmälningsskyldigheten tillämpas och vem som har ansvaret. Sofia 

beskriver det så här: 

Och så är det bra att det är chefen som står för anmälan eftersom vi har ju en relation till 

familjen, alltså att hon kan kliva in lite och vara lite ’den onda’, som tar beslutet. Det kan 

vara bra för relationen att man gör så, för hon träffar dem inte varje dag men det gör ju 

vi. (Sofia) 

Citatet visar att förskolechefens roll är viktig vid tillämpningen, inte bara på grund av ansvaret 

att skriva på anmälan utan även för att chefens beslut i frågan kan underlätta för pedagogerna 

att behålla en god kontakt med föräldrarna. Den enskilde pedagogen eller arbetsgruppen 

behöver därmed inte stå som ansvarig för att en anmälan genomförts. De tre pedagogerna 

uttrycker att en anmälan inte bör ske utifrån en enskild pedagog och dennes syn utan att det 

ska ske i samförstånd med kollegor, förskolechef och specialpedagog eftersom de ser en risk 

för felbedömning om en enskild pedagog gör en egen bedömning. Med andra ord ser 

pedagogerna en vinst i ett samspel runt anmälan där de gemensamt kan skapa en syn på 

problemet och komma fram till rätt beslut men att det sedan är deras chef som står för 

anmälan. Utifrån valet att den anmälningsskyldige inte själv står för en anmälan kan frågor 

uppkomma kring tolkningen av lagen. Med en bokstavstolkning som Lundberg (2013) 

beskriver är det svårt att avgöra om varje enskild individ har ansvar att anmäla eftersom 

lagens lydelse skulle kunna tolkas handla om verksamheter och yrkesverksamma som grupp. 

Samtidigt är Socialstyrelsen (2014b) tydliga med att poängtera att lagen gäller den enskilda 

individen.  

I motsats till förskolepedagogernas relativt omfattande verksamhetsstöd menar BVC-

sköterskorna att de inte i samma utsträckning tar stöd av sina respektive chefer för att kunna 
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tillämpa lagstiftningen utan att de i högre utsträckning själva står för den anmälan de utför. 

Pia beskriver detta på följande sätt: 

IP: Vid någon anmälan har vi ju, vår chef ska ju finnas bakom oss vid en anmälan 

men det har inte jag använt mig av, jag vet att min kollega har varit duktigare på 

det och jag tar stöd där. 

I: Så möjligheten finns ändå att gå till chefen, men är det då chefen som skriver 

på anmälan eller är det ni som BVC-sköterskor? 

IP: Det är vi som skriver på. (Pia) 

Som citatet belyser används inte chefen i samma utstäckning för beslut inom BVC som 

förskolan.  Sköterskorna ger däremot även uttryck för att de har arbetskamrater att vända sig 

till samt eventuella kollegor inom de familjecentraler som två av de tre BVC-sköterskorna 

tillhör. Även sköterskorna poängterar vikten för att ha ett utbyte av information och tankar för 

att kunna tillämpa lagstiftningen. Citatet visar på hur sampelet för att komma fram till vad 

som bör anmälas och inte, sker med ett färre antal individer inblandade inom BVC. Att 

tillämpningen med antalet inblandade ser olika ut kan ses ur BVC-sköterskornas upplevelser 

av att de i större utsträckning träffar barnen själva samt att deras möten med barnen och 

dennes föräldrar sker med stora mellanrum vilket kan ge dem mindre tid att samråda och 

avgöra allvaret i sin misstanke.     

Som dessa citat visar finns det skilda tillämpningar av samma anmälningsskyldighet där 

individer utifrån situation och verksamhet förhåller sig olika beroende på vem som gör 

anmälan. Pedagogerna menar att deras arbetssätt ger ett lugn i arbetet där de inte behöver bli 

utelämnade inför det anmälda barnets familj, ett arbetssätt BVC inte utnyttjar på samma sätt. 

Förskolepedagogerna vittnar även om hur deras verksamhet i form av chef och 

specialpedagog är till stor hjälp i deras bedömningar eftersom de alltid kan vända sig till dessa 

för rekommendationer kring hur de ska tänka och förhålla sig till lagstiftningen. Detta lugn 

pedagogerna upplever kan vara ett resultat av det samspel de för med sin omgivning och kan 

ses som en potentiellt förebyggande faktor till den osäkerhet som tidigare studier redovisar 

påverkar professionellas benägenhet att anmäla (Svensson & Janson, 2008). Att man använder 

sig av olika förhållningssätt beroende på vem som står för en anmälan är inget nytt utan som 

Backlund, Wiklund & Östberg (2012) menar på förhåller sig verksamheter olika. Till skillnad 

från Backlund, Wiklund & Östberg (Ibid.) studie finns i denna studie ett tydligare mönster 

kring att det inom förskolan är förskolechefen som står för anmälan för att underlätta för 
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pedagogerna i deras relation med föräldrarna men som författarna även menar finns det ett 

större verksamhetsstöd inom förskola än BVC.  

Utöver de egna verksamheternas arbetssätt kring stöd för det egna tillämpandet av 

lagstiftningen nämns även sammarbete med andra verksamheter. Vid tillämpningen av 

lagstiftningen finner samtliga sex respondenter att samverkan och skapandet av samförstånd 

gällande om en anmälan bör genomföras eller inte är till nytta för deras beslut. Alla sex 

respondenter lyfter fram detta som någonting positivt i arbetet kring anmälningsskyldigheten. 

Den verksamhet som främst nämns är socialtjänsten som kommer upp i fem av de sex 

intervjuerna. Respondenterna ger uttryck för att socialtjänsten är den verksamhet de gärna 

vänder sig till för att få bekräftelse på sin oro om man ska anmäla eller inte. Hur detta 

samarbete ser ut skiljer sig åt mellan förskola och BVC där förskolan först och främst vänder 

sig till specialpedagogen som sedan för vidare oron till en kontaktperson på socialtjänsten 

medan BVC direkt tar kontakt med de socionomer som finns att tillgå. Andra verksamheter 

som lyfts fram som behjälpliga är BVC och förskolan själva och hur de kan ta stöd av 

varandra vid fundering kring om en anmälan ska göras eller inte:  

 

Och då blir man också såhär förskolan är frivillig, du behöver inte vara här men 

samtidigt får du inte behålla din plats om du är borta mer än tre månader. Vad 

står det här för att de inte har varit här? Där vart vi lite brydd och där hade vi 

också kontakt med BVC för att kolla om de har varit därpå sina träffar och då 

ringde vår specialpedagog vidare till socialtjänsten för att höra hur man kan 

tänka? (Lisa) 

 

Citatet ovan belyser funderingar kring barns frånvaro från förskolan och visar på vikten av 

stöd från andra professionella kring anmälningsskyldigheten. Detta sätt att samspela visar på 

hur de professionella kan skapa sig en större bild kring hur barnet i fråga har det vilket även 

Kim, Lena och Lina har erfarenheter av. Lisa beskriver hur olika verksamheter har hjälpts åt 

för att försöka lösa problematiken kring orosanmälningar. Lisa visar på att samverkan är en 

viktig del i bedömningen av en oro kring barn där den egna bedömningen kan vara svår vilket 

respondenterna upplever som bra och stödjande. Behovet av stöd och samverkan kan ses långt 

tillbaka där studier genom tiden visat på att osäkerhet kring orons grad och samspel med 

andra professionella varit faktorer som påverkat bedömningen (Svensson & Janson, 2008). 

Ytterligare betydelse för detta samspel ges av Lisa vid ett annat tillfälle:   
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Jag tycker att det är det som är fördelen med att vara ett arbetslag, att man får 

stöd av varandra. Jag sitter inte själv med mina tankar, mina farhågor eller det 

jag har sett utan jag delar med mig direkt och då blir det enklare att man har 

stödet av varandra. (Lisa) 

Dessa kommunikationsmönster både mellan och inom verksamheterna är ytterligare metoder 

för att generera gemensam kunskap genom ett utbyte mellan två eller flera parter. Som i första 

fallet förskola, socialtjänst och BVC kan dessa inverka på de normer och handlingsmönster 

som tidigare existerat kring tillämpningen av anmälningsskyldigheten (Payne, 2008). Detta 

kan även ses ur Berger & Luckmann (1998) teori om att den enskilde individens syn på 

världen och hur denne handlar är påverkat av och ett resultat av det utbyte och det samspel 

som sker med andra inom till exempel en avdelning på förskolan. Lisas exempel kan tolkas 

som att vad den enskilde individen tycker är tecken på att känna oro kan i samråd med övriga 

kollegor inom förskolan skapa en ny uppfattning om situationer där hon misstänker att ett 

barn kan fara illa. Detta kan ses utifrån att alla människor har en subjektiv syn på världen 

vilken i samspel med andra kan förändras varav en ny syn kan skapas (Payne, 2008). Med 

andra ord behöver inte gruppens gemensamma syn och kunskap i frågan vara sanning rent 

objektivt sett eller i förhållande till lagstiftarens tanke med lagstiftningen men för just den 

gruppen skapas sanning som en social konstruktion i samspelet med varandra (Ibid.). Med 

bakgrund av hur verksamheters rutiner i form av olika antal professionella som tas in i 

beslutet att anmäla eller inte går det i belysta citat att se hur de professionella som grupp 

genererar en gemensam uppfattning inom den egna verksamheten och mellan olika 

verksamheter. Detta tillsammans med främst kollegor och förskolechef kring hur de 

professionella ska handla och att kunskapen kring detta skapas av alla verksamma som en 

enhet (Giddens & Griffiths, 2007).  

Uttalandena om att ta hjälp av andra för bedömning både av verksamheter samt kollegor kan 

ses utifrån den diskretion som tidigare berörts av Dellgran (2015). För att kunna uppfylla de 

krav som ställs på de professionella att göra korrekta bedömningar tar man stöd av andra för 

att inte personligen fatta känsliga beslut som skulle kunna påverkas av den personliga 

subjektiviteten. Samtidigt kan det även ses i ljuset att det personliga ansvar som de 

professionella har utifrån sitt yrke och att det läggs över i en mer kollektiv bedömning, 

framförallt inom förskolan men även inom BVC. Detta kan också bidra till en mer objektiv 

bedömning i enskilda fall genom att flera professionellas bedömning tas i beaktande, vilket 

kan minska risken för att subjektiva bedömningar får styra.   
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Hur samarbetet fungerar ges det däremot olika bilder av från respondenterna där Lina 

uttrycker att även om samarbetet med socialtjänsten finns blir det allt mer frånvarande medan 

andra som Lena, Pia, Sofia mer ger uttryck för att samarbetet med socialtjänsten har blivit 

bättre. Lina ger direkt uttryck för att samarbetet med socialtjänsten känns som en 

envägskommunikation där de professionella lämnar information men får ingenting tillbaka. 

Lena påpekar att feedback ges vid egen anmälan men vid utlämnande av andra uppgifter till 

socialtjänsten som rör andra verksamheters anmälningar ges ingen feedback. Problematiken 

med feedback är en återkommande besvikelse i arbetet med socialtjänsten vilket påpekas av 

Pia och Lisa:    

Man vill ändå få någon sorts uppföljning: vad hände när socialtjänsten tog vid, vad 

gjorde dem? För dem har ju sin tolkning, går vi vidare med det här eller vad händer med 

den anmälan som kommer in? (Lisa) 

Som citatet belyser finns det meningsskiljaktigheter hos respondenterna kring hur samverkan 

med betydande verksamheter fungerar och som Talsma, Boström & Östberg (2015) samt 

Svensson & Janson (2008) tidigare redovisat finns ett behov av expertkonsultation och 

samarbete för att komma tillrätta med problematiken kring anmälningsskyldigheten. Att dålig 

erfarenhet och feedback varit en orsak till uteblivna anmälningar visar flera tidigare studier 

(Lagerberg, 2001: Bunting, Lazenbatt & Wallace, 2010), men om det varit så för 

respondenterna i denna studie går inte att svara på men de ger ändå uttryck för att det skulle 

kunna förbättras.    

5.3	  Tolkningen	  av	  anmälningsskyldigheten	  
Samtliga respondenter uttryckte under intervjuerna en uppfattning av anmälningsskyldigheten 

som just en skyldighet där de som professionella var tvungna att vid misstanke om att ett barn 

for illa göra en orosanmälan till socialtjänsten. Respondenterna upplever att det finns en 

tydlighet i deras ansvar att anmäla och även när detta ska ske. Alla respondenterna ger uttryck 

för att det finns en samsyn inom ramen av sin verksamhet eller avdelning när ett barn far illa. 

I kontrast till upplevelsen av en samsyn inom verksamheten upplever respondenterna att det i 

olika fall kan skilja sig mellan olika avdelningar och verksamheter. Alla respondenter vittnar 

om svårigheter med begreppen ”misstänker” och ”barn som far illa” som går att återfinna i 

lagrummet och som även definierar i vilka situationer en anmälan ska göras:  

”Misstänker” det kan ju vara ganska vagt, det är ju ett ganska vagt begrepp som kan vara precis 

vad som helst. Jag menar ett barn som kommer och som inte bytt kläder på en vecka, det kan 
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vara en vag misstanke men det behöver kanske inte betyda något egentligen. Så det är en svår 

avvägning tycker jag. (Kim) 

(…) barn som far illa är ju väldigt brett, det är ju superbrett. Det kan vara att någon far illa på 

olika sätt både psykiskt och fysiskt, vilket är jättesvårt, även omsorgssvikt (…) (Lena) 

Citatet från Kim och Lena belyser problematiken som de professionella ställs inför vid 

tolkningen av den lagstiftning de måste förhålla sig till och som de utifrån sin profession 

förväntas följa. Misstankens grad och bedömning av vad som är skadligt är således ett fortsatt 

problem som fortfarande skapar dilemman för de professionella vilket stämmer överens med 

studier av Svensson & Janson (2008). Citaten visar även på hur komplexa de tolkningar är 

som de professionella ställs inför. Som Kim lyfter fram är begreppen ganska vaga och det blir 

en ständig avvägning. Skulle man följa en bokstavstolkning (Lundberg, 2013) av lagen skulle 

även en vag misstanke anmälas men vilket kan vara svårt i ovanstående fall eftersom de 

professionella känner en osäkerhet kring lagstiftningen. Den osäkerhet som respondenterna 

känner inför tolkandet av de begrepp som ingår i lagstiftningen är något som hänger ihop med 

det som diskuteras i regeringens proposition (prop. 2012/13:10), där utredningen menar på att 

det inte går att exemplifiera situationer när barn far illa eller vid vilken misstankegrad en 

anmälan ska göras. Detta är på grund av att det varierar från fall till fall och även beroende på 

barnets ålder och förhållande i övrigt (Ibid.). En annan faktor som Lisa, Sofia och Pia 

reflekterar kring är deras subjektiva roll där de lyfter fram svårigheterna med att göra en 

tolkning utifrån sig själva. Som de uttrycker det kan människor ha olika syn på exempelvis 

hygien, matvanor, frånvaro och de ställer sig då frågan vilken nivå de ska lägga sig på, vad 

som är rimligt är svårt för en enskild individ att besluta kring menar de. Detta kan visa på att 

det finns ett behov av samspel mellan individer för att komma fram till gemensamma normer 

och förhållningssätt som ska ligga till grund för anmälningsförfarandet. Strävandet efter ett 

gemensamt språk och gemensam tolkning av lagstiftningen är något som de professionella 

skapar tillsammans och i samspel med varandra i strävan efter förståelse för den värld och 

verklighet som de lever i, där också gemensam förståelse för barn som far illa innefattas 

(Burr, 2003). Den subjektiva roll som de professionella reflekterar kring kan även ses utifrån 

de svårigheter som Dellgran (2015) lyfter fram kring diskretionen där det påtalas att det är 

problematiskt om personliga värderingar får påverkan på professionellas beslut. Detta 

eftersom professionella förväntas kunna fatta svåra beslut utifrån den yrkeskunskap de 

besitter.      
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Att samspel behövs kan även ses då en bokstavstolkning av lagstiftningen är svårgenomförd 

vilket beskrivs av respondenterna Lena, Sofia och Lisa:    

Egentligen skulle vi om man tittar på vardagliga situationer med barn och föräldrar och 

det vi får höra och se skulle ganska mycket vara en orosanmälan om man skulle gå på det 

som står. Då väljer man ju hellre att avvakta eller inte anmäla för då skulle vi inte få 

göra annat och det tar ju lite tid att anmäla också. (Lisa) 

En bokstavstolkning eller extensiv tolkning av anmälningsskyldigheten leder enligt citatet till 

att väldigt mycket skulle leda till en anmälan, vilket skulle vara svårt att hantera för 

verksamheten. Lisa vill i sitt uttalande poängtera att en anmälan är en lång och tidskrävande 

process som riskerar att ta upp större delen av de professionellas arbetstid. Detta tyder på att 

respondenten ser en mer restriktiv och teleologisk tolkning som lämplig eftersom dessa 

metoder istället fokuserar på att förstå innebörden av lagstiftningen och dess ändamål. Detta 

citat belyser inte bara Lisas syn på lagstiftningen utan hon får liknande medhåll från Sofia och 

Lena som även menar på att det i teorin är en sak men i praktiken en annan.  

5.4	  Anmäla	  eller	  inte?	  
Samtliga respondenter tyckte det var svårt att lyfta faktorer som direkt leder till en anmälan 

och där det sker utan tvekan. Trots osäkerheten kunde ett visst antal faktorer fastställas som 

alla respondenterna reagerade starkast på och upplever som självklara fall att anmäla:  

 

Men det är ju klart det är dem här som vi blivit lärd när man träffar barn som 

blivit misshandlade eller man ser något sexuellt övergrepp, verkligen uppenbara 

fall… (Lena) 

 

Lenas citat är ett svar på frågan kring fall där det är uppenbart att anmäla och visar på vilka 

faktorer som samtliga respondenter tycker är mest oroväckande och självklara fall att anmäla.  

Detta gällde främst fall av fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Missbruk inom familjen 

är också en faktor som samtliga respondenter lyfte i intervjuerna där fem av sex anser det vara 

en självklar faktor till att anmäla medan sjätte respondenten upplever det mer som ett 

gråzonsfall. Lena tydliggör även senare i intervjun att vissa familjer med 

missbruksproblematik trots det kan fungera någorlunda bra som föräldrar eftersom de varit i 

kontakt med socialtjänsten.      

Samtidigt visar socialstyrelsens studie (2012) att det endast är en liten andel av 

barnavårdsanmälningarna i Sverige som görs vid misstankar om fysiska eller sexuella 
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övergrepp. Även Tingberg (2010) pekar på liknande resultat där få anmälningar blir av i fall 

som involverar barn utsatta för fysiska och sexuella övergrepp men där dessa orsaker nämnts i 

journalerna som misstänka bakgrunder. Här går det att se vilken diskrepans som råder mellan 

de teoretiska fakta som finns och hur det praktiska arbetet fungerar ute i verksamheterna. Den 

sociala verklighet som verksamheterna skapar själva och lever i som en grupp kan skilja sig 

mellan olika kontexter, trots att de tillhör samma profession (Berger & Luckmann, 1998). I 

fallet med den diskrepans som beskrivits tidigare mellan teori och praktik går det att utifrån 

Berger och Luckmann (1998) se det svåra i att generalisera en grupp människor inom en viss 

profession, vilket kan ge en förklaring på skillnaden mellan tidigare forskning och det 

respondenterna säger i denna studie eftersom det i teorin självklara fallen i praktiken är mer 

svårhanterliga. Anledningen till denna skillnad kan ha att göra med graden av samspel med 

andra verksamheter och vilket utbyte av information som ges (Ibid.), för som studien tidigare 

har varit inne på är det genom samspelet med andra grupper och individer som kunskap och 

normer skapas.  

Det går här att se en tendens hos respondenterna att i teorin tillämpa lagstiftningen ur ett 

bokstavstolkningsperspektiv vid fall av fysiskt och sexuellt våld. Respondenterna menar på att 

det i dessa fall är tydligt att se tecken och att bedöma allvarlighetsgraden av situationen vilket 

skulle leda till att de inte behöver göra någon mer ingående bedömning.  

 

Till skillnad från ovanstående mer självklara fall enligt respondenterna själva blir det en 

svårare avvägning att anmäla eller inte när de barn de möter i sin vardag själva ger utsagor 

kring att de far illa. Alla respondenter inom förskolan lyfter fram exempel på hur barn berättar 

att någon i deras omgivning utsätter dem för fysiskt våld. I dessa fall menar respondenterna på 

att det är svårt att bedöma trovärdigheten i barnets berättelser. För att kunna bedöma 

allvarligheten i situationen skapas därför en diskussion med kollegor och föräldrar för att 

kunna skapa sig en bra uppfattning. Om det ges en förklaring till den uppkomna utsagan och 

inga nya tecken på missförhållanden dyker upp avstår de professionella från att anmäla. 

Däremot är upprepade berättelser eller iakttagelser en faktor som de professionella menar ska 

leda till en anmälan. Föräldrarnas roll är således en viktig faktor i anmälningsprocessen och är 

något som lyfts fram av samtliga respondenter. Dialogen mellan de professionella och 

föräldrarna kan därför vara avgörande i de professionellas bedömning om de ska göra en 

anmälan eller inte: 
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Jag har väl avvaktat och så försöker man kanske ha någon träff och möte om föräldrarna 

går med på det, det är jobbigt för man vill ha den här goda relationen med föräldern. 

(Pia) 

 

Citatet ger uttryck för en anledning varför professionella väljer att avvakta med en anmälan, 

de söker en god relation med föräldrarna. Här visar hon även på att relationen till föräldrarna 

kan försvåra genomförandet av en anmälan men detta har inte i en större utsträckning kommit 

fram i intervjuerna. Att relationen till föräldrarna kan påverka anmälningsförfarandet har i 

tidigare studier inom förskolan av Svensson & Janson (2008) lyfts fram men då av en annan 

orsak, framförallt på grund av rädsla till hur föräldrarna ska reagera. Denna studie visar på, till 

skillnad från vad Svensson & Janson (2008) skriver, att de professionella upplever att en 

anmälan kan undvikas genom att ha en öppen dialog med föräldrarna.  

 

Vetskapen om att en anmälan kan uppstå i många situationer har redan redovisats men 

konsekvenser av den otydlighet de professionella upplever av lagstiftningen blir synliga vid 

beslut kring att anmäla. Hälften av respondenterna vittnar om hur den osäkerhet de upplever 

gör det svårt att anmäla:  

 

Alltså mina erfarenheter är väl att man kanske inte anmäler i den grad som man behöver 

göra utan man tror att det är så allvarligt att göra en anmälan, att det blir så stort. 

Därför har man åtminstone om jag går tillbaka tidigare när jag jobbat har man varit 

väldigt försiktig med att göra en anmälan. Det måste vara väldigt tydligt vad det är, det 

är nästan som att man måste ha bevis, det har inte riktigt täckt med att man haft en 

misstanke. (Lisa)   

Citatet ovan belyser den osäkerhet som uppstår kring anmälningsskyldigheten. Lisa 

tillsammans med två andra respondenter berättar om den osäkerhet som skapas kring 

anmälningsskyldigheten och som kan ses som återkommande teman från tidigare studier av 

Backlund, Wiklund & Östberg (2012) och Talsma, Boström & Östberg (2015). Detta 

förhållningssätt till lagstiftningen där man vill söka bevis, att andra har samma misstanke och 

ha ”torrt på fötterna” som en respondent uttrycker det innan en anmälan görs kan utifrån 

lagtolkningsmetoderna som finns ses som ett mer restriktiv förhållningssätt till lagen. Ett 

sådant förhållningssätt skiljer sig mot den mer klara och bokstavliga synen som fanns hos 

respondenterna när det gällde deras beskrivning av vad lagstiftningen innehöll och syftade till. 

I och med den osäkerhet som finns hos den enskilde individen att fatta egna beslut och att det 
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finns en vilja att ta del av kollegors tankar och åsikter kan detta ses som en del i det samspel 

de professionella skapar för att uppnå en gemensam syn på lagstiftningen (Payne, 2008).  

Även om de kan känna osäkerhet uttycker de professionella att det finns olika former av stöd 

som de kan ta hjälp av vid valet att anmäla eller inte, både i lagstiftningen och i deras 

omgivning. Gällande lagstiftningens stödjande roll finns tecken på att den nya lagstiftningens 

ambitioner gör det lättare för professionella i bedömning att anmäla, vilket både Lisa, Sofia, 

Pia och Lina berättar. De professionella menar att det finns ett stöd med lagstiftningen 

eftersom de utifrån dagens lydelse egentligen inte behöver sätta sig in i situationer eller göra 

egna utredningar utan att de med stöd av lagstiftningen kan lämna över det uppdraget till 

socialtjänsten:  

Ja men det är nog det här att tänka till och tänka att nu behöver inte jag utreda det här. 

Det tycker jag är ganska skönt att luta sig tillbaka till att jag inte behöver ha några 

färdiga svar utan nu anmäler man och så får vi se och ibland händer det ingenting av en 

anmälan och ibland blir det insatser. Då får man tänka att det inte är vårt uppdrag inom 

förskolan att tänka kring det, så det tycker jag är bra. (Sofia) 

Citatet Sofia ger belyser hur detta sätt att se till lagstiftningen kan ses som en del i det syfte 

den nya ordalydelsen i lagstiftningen har där fokus inte ska läggas på socialnämndens 

möjligheter att ingripa utan på misstanken kring barnet (prop. 2012/13:10). På det här sättet 

reflekterar och tolkar de professionella den lagstiftningen mer utifrån dess ordagranna lydelse 

(bokstavstolkning) och reflekterar inte kring olika faktorer som påverkar fallen vilket de hade 

behövt göra vid en extensiv eller restriktiv tolkning. Sker en misstanke leder det till en 

anmälan där ansvaret läggs över på socialnämnden och inte den anmälande personen. 

Däremot som tidigare påvisats, är det svårare i praktiken att genomföra handlingen eftersom 

tillämpningen blir mer restriktiv i och med att de professionella vill skapa sig en säkrare bild 

av den oro som finns hos dem.  

5.5	  Sammanfattning	  av	  resultat	  

Utifrån ovan redovisade resultat ges i detta avsnitt en kort sammanfattning. Ett av de 

tydligaste resultaten som studien kan redovisa är hur de professionella i sin beskrivning av 

anmälningsskyldighetens syfte har en samsyn kring att alla misstankar kring att barn far eller 

riskerar att fara illa ska leda till en anmälan. De upplever samtidigt att det i praktiken inte är 

så enkelt som det beskrivs utan att ett anmälningsförfarande är en mer komplex situation än 

teorin ger uttryck för, det leder således till en skillnad i teori och praktik. Även i själva 
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upplägget kring en anmälan förhåller sig professionella olika utifrån deras förutsättningar där 

det inom förskolan finns en tydligare bild av att en anmälan ska ske i samråd med kollegor 

och chefer medan detta inte påtalas i lika stor utsträckning av BVC-sköterskorna där de själva 

står för de anmälningar de genomför. Däremot är majoriteten av de professionella överens om 

att det finns ett behov av rådgivning av andra verksamheter på området, då främst 

socialtjänsten. Faktorer som sedan leder till att de professionella väljer att anmäla eller inte 

anmäla är flera där de främsta anledningarna till att anmäla i respondenternas utsagor är 

fysiskt och sexuellt våld samt upprepade iakttagelser eller utsagor. Orsaker som lyfts fram för 

att inte anmäla eller avvakta är misstankar om försummelse och omsorgssvikt där 

respondenterna upplever en osäkerhet kring att anmäla eller inte och där de hanterar detta 

genom konsultation främst inom den egna verksamheten och vid behov även socialtjänst och 

andra verksamheter. Föräldrars roll för att avvakta blir även viktig eftersom de kan påverka de 

professionellas tillämpning.      
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6.	  DISKUSSION	  
I detta avsnitt kommer ovanstående resultat att diskuteras och lyftas fram. Det kommer även 

ges en bild av hur studiens metodval kunnat bidra i studien både negativt och positivt. 

Synpunkter på ytterligare tankar kring studier på området kommer avslutningsvis att 

framställas.    

6.1	  Studiens	  slutsatser	  

Denna studies syfte och frågeställningar har med hjälp av kvalitativa intervjuer gett en bild av 

hur några professionella inom förskola och BVC förhåller sig till anmälningsskyldigheten, hur 

de tolkar och tillämpar den. Utifrån resultaten går det att koppla stora delar av det till den 

problematik som tidigare forskning visat där anmälningsförfarandet är en svår process med 

många olika vinklar och orsaker. Det beskrivs i studien hur den anmälningsskyldighet som är 

absolut och straffbar i teorin uppfattas utifrån dess bokstavliga ordalydelse där respondenterna 

tydligt kan redogöra för dess skyldigheter. Det är när denna teori sedan ska omsättas i 

praktiken som problemets komplexitet kommer i fokus. Att tolka lagstiftningen utifrån dess 

olika delar och dess helhet är, som tidigare forskning och denna studie kan påvisa, en 

svårighet både för individerna själva samt dess omgivning. Att ett barn kan fara illa på många 

olika sätt och att det ska anmälas är alla överens om men att bedöma vilka situationer som är 

anmälningsbara och inte är desto svårare. Svårigheterna kring detta visas både i teori och 

praktik då respondenterna inte kan ge självklara svar på vad som är anmälningsbart och även 

att hälften av dem i fall där anmälningsskyldigheten borde fallit in av olika anledningar inte 

gjort det. Med det resultat som studien visar där den klara uppfattningen i teorin leder till en 

mer restriktiv tillämpning i praktiken finns behovet av ett fortsatt arbete kring ämnet. Även 

om socialstyrelsen och verksamheterna har gått ut med riktlinjer och planer för hur 

lagstiftningen ska tillämpas finns fortfarande behovet av ytterligare åtgärder för att göra 

vardagen och tillämpningen för de professionella mer säker. Utifrån den information som 

framkommit i studien och respondenternas syn på sin situation kan svårigheterna tolkas ligga 

mer i hanteringen av lagstiftningen än kring själva lagstiftningen.   

 

För att på något vis kunna hantera dessa komplexa och allvarliga situationer väljer de 

professionella utifrån sin kontext att tillämpa anmälningsskyldigheten på delvis skilda sätt. De 

förskolepedagoger som intervjuades för studien lyfter fram deras fördelar med att vara en 

grupp som gemensamt kan diskutera och komma fram till de bästa besluten i 

anmälningssituationen och påtalar vikten av att i deras yrke inte behöva vara den som står för 
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en anmälan utan att det kan läggas på ansvarig förskolechef. Det här indikerar på att vad som 

ska anmälas och vad som bör anmälas skapas i en gemensam diskussion kring, både inom och 

mellan verksamheter. BVC-sköterskorna å andra sidan påtalar inte i lika stor utsträckning 

möjligheterna till ett kollektivt beslut. Vad detta kan bero på går att spekulera kring men inte 

helt orimligt är att personalgruppens storlek har inverkan på deras sätt att arbeta där BVC-

sköterskorna befinner sig i mindre arbetsgrupper och inte möter barnen lika ofta som 

pedagogerna i förskolan.  

 

Att anmälningsskyldigheten är en lagstiftning som de professionella upplever inte bör tolkas i 

egen regi vilket även visar på hur de professionella söker samspel med varandra för att skapa 

en enhetlig bild av anmälningsskyldighetens tillämpande. Som ovan beskrivet är den egna 

verksamheten en möjlighet för att kunna hantera situationen men som resultatet även visar 

finns behov av andra verksamheter som exempelvis socialtjänsten som då får ett stort ansvar i 

denna fråga. Detta med bakgrund av att de lär kunna stödja personer som tvivlar på om de lär 

anmäla eller inte för vikten av att anmäla får inte underskattas med bakgrund av de 

konsekvenser det kan få för framförallt de utsatta barnen.  

                

Att det finns en vis samstämmighet gällande anmälningsskyldigheten visar däremot de 

professionella genom att ha liknande tankar kring vad de upplever är mer klara fall att anmäla 

där fysiskt våld och sexuella övergrepp är återkommande fall. Respondenterna menar att det 

är lättare att urskilja tecken kring dessa fall men att det samtidigt kan vara jobbigt att anmäla 

dessa på grund av den höga allvarlighetsgraden i dessa fall. Trots att respondenterna uttryckt 

svårigheter med att anmäla fall av fysiskt våld och sexuella övergrepp har samtliga uttryckt en 

gemensam åsikt att det självklart ska anmälas. Att dessa fall är självklara i teorin blir 

intressant med bakgrund av hur professionella utifrån tidigare forskning avstått från att 

anmäla liknande situationer. Med bakgrund av detta går det inte att se om dem verkligen gör 

anmälan i dessa situationer men att det råder konsensus inom och mellan de olika 

verksamheterna kring allvarlighetsgraden av dessa faktorer. I motsats till detta upplever 

många respondenter att det är svårbedömt i fall där det handlar om omsorgssvikt och 

försummelse och att dessa fall skapar en större osäkerhet i bedömningen vilket i sig inte är 

förvånande eftersom dessa begrepp kan ses mer svårdefinierade. Dessa faktorer som de 

professionella lyfter fram kring barn som far illa stämmer bevisligen överens med exempelvis 

socialstyrelsens begrepp men som studien visar kompliceras bedömningen av begreppen i den 

sociala verkligheten.    
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6.2	  Metodens	  för-‐	  och	  nackdelar	  

Denna studie är kvalitativt inriktad och har utgått ifrån det hermeneutiska synsättet som 

grund. Detta innebär att den insamlade data som studien är baserad på, mjukdata, har den 

positiva egenskapen att ge en fördjupad förståelse för ett fenomen eller företeelse. I motsats 

till denna positiva egenskap medföljer konsekvenserna att kunskapen som inhämtas från dessa 

data är svåra att replikera och kontrollera för andra som skulle vilja göra det utifrån att de 

utsagor studien tagit del av är tids- och kontextbundet. En annan viktig men också 

problematisk aspekt i samband med det hermeneutiska förhållningssättet är att förhålla sig till 

sin förförståelse, eftersom förförståelsen kan påverka en studie i uttolkandet av text och 

resultat. Båda författarna har erfarenhet av att jobba i sammanhang där 

anmälningsskyldigheten har varit en viktig del i jobbet. Av den anledningen är det inte helt 

otroligt att resultat och analys har påverkats av förförståelsen, vilket är svårigheten i 

kvalitativt inriktade studier att det både författarnas och respondenternas förförståelse som 

måste tas i beaktande.  

 

Studien har även använt sig utav en semistrukturerad intervjuform, både för att låta 

respondenterna få mer frihet att prata om det som var viktigt för dem och för att intervjuaren 

ska få behålla en del kontroll över viktiga områden. Det finns fördel i att använda sig av 

denna intervjuform för att komma på djupet i respondenternas tankar och resonemang men det 

är å andra sidan ett omfattande och tidskrävande jobb att transkribera samt analysera dess 

resultat. Av den anledningen har studien endast intervjuat sex personer från två olika 

professioner, därmed kan inte studiens resultat användas i representativt syfte på grund av 

dess låga antal respondenter. Istället kan studiens resultat användas för att få en inblick i de 

utvalda respondenternas tankar och erfarenheter kring anmälningsplikten.  

6.3	  Vidare	  studier	  på	  området	  

Utifrån de resultat som kommit fram under studiens gång finns det flera intressanta områden 

att studera vidare kring och som skulle vara av vikt för både samhälle och socialt arbete. En 

intressant vinkel är att sätta denna studies syfte i relation till socialtjänstens syn på innebörden 

i lagstiftningen för att se vad som stämmer överens, vad som är mer svårbedömda fall och om 

det eventuellt finns saker socialtjänsten inte alls upplever att de behöver eller kan ta hand om. 

Genom en sådan undersökning skulle möjligtvis en större förklaring kunna ges kring vad som 

är anmälningsbart och inte. Andra frågor som väckts under studiens gång och som skulle 

kunna vara intressant är att utforska de olika arbetssätt olika verksamheter väljer att tillämpa 
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för att kunna hantera lagstiftningen. Vilka för och nackdelar det finns med arbetsätten samt 

om det finns något som lämpar sig mer än det andra.   

 

Utifrån tidigare forskning och resultaten i denna studie behövs mer forskning på området både 

i bemärkelsen hur många anmälningar som genomförs av professionella samt anledningarna 

och svårigheterna med dessa eftersom det är ett återkommande problem inom den sociala 

barnavården att barn som far illa inte kommer till samhället kännedom.  
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Bilaga	  1	  

Informationsbrev 

 
En studie kring hur professionella inom hälso- och sjukvård samt förskola tillämpar 
anmälningsskyldigheten.   
 
Vi är två studenter vid namn Anton Josefsson och Niklas Penttinen som studerar på 
socionomprogrammet vid Mittuniversitetet i Östersund. Vi studerar på termin 6 vilket innebär 
att vi ska skriva vår C-uppsats.  
 
Syfte  
Vi vill i vår studie undersöka tillämpningen av anmälningsskyldigheten kring barn som far illa 
enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1§ inom hälso- och sjukvård samt förskola. Anledning till 
varför vi vill undersöka detta område är för att vi upplever en otydlighet i lagstiftningen där 
den både är absolut men ger utrymme för tolkning. Tidigare studier visar att det finns stora 
skillnader i antalet anmälningar mellan olika professioner och därför vill vi skapa oss en 
uppfattning kring hur enskilda professionella upplever och tillämpar lagstiftningen. Vi vänder 
oss till dig som är utbildad förskolepedagog eller BVC-sköterska.      
 
Genomförande 
Vi önskar få genomföra intervjuer med dig som verksam på området för att får en djupare 
förståelse för hur anmälningsskyldigheten hanteras. Intervjuerna kommer ha en tidsåtgång på 
cirka en timme, de kan genomföras på för dig önskad plats och de kommer att spelas in med 
bandspelare.   
 
Frivillighet och Konfidentialitet 
Ditt deltagande i studien sker helt frivilligt och du har möjligheten att under hela studiens 
gång dra tillbaka ditt deltagande utan att behöva motivera det. Den information du avger 
kommer även att hanteras med största möjliga konfidentialitet där obehöriga inte ska få 
tillgång till materialet. De som kommer ha tillgång till materialet är vi som gör studien och 
vår handledare. I det redovisade arbetet kommer sedan du som deltagare att avidentifieras 
vilket gör att ditt svar inte kommer kunna kopplas till dig personligen.   
 
Ytterligare upplysningar om studien kan lämnas av oss som genomför studien och vi kan 
kontaktas via mail: anjo1235@student.miun.se, nipe1201@student.miun.se eller via telefon: 
070-647 69 51, 070-597 38 89.  
Handledare: Charlotte Persson. Mail: charlotte.persson@miun.se 
 
Du tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning. 
 
Med vänliga hälsningar, 
 
Anton Josefsson 
Niklas Penttinen 
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Bilaga	  2	  
Intervjuguide	  

Inledande	  

1. Bakgrundsinformation	  (Ålder,	  profession,	  verksamhet)	  	  
2. Hur	  länge	  har	  du	  jobbat	  som	  förskolepedagog/BVC-‐sköterska?	  	  
3. Hur	  länge	  har	  du	  arbetat	  på	  din	  nuvarande	  arbetsplats?	  	  
4. Kan	  du	  berätta	  lite	  om	  dina	  erfarenheter	  kring	  att	  göra	  en	  anmälan	  när	  man	  misstänker	  att	  

barn	  far	  illa?	  	  
Tillämpning	  i	  verksamheten	  

5. Kan	  du	  beskriva	  hur	  ni	  inom	  er	  verksamhet	  hanterar	  en	  situation	  där	  en	  anmälan	  blir	  aktuell?	  
6. Hur	  upplever	  du	  att	  ert	  arbetssätt	  fungerar?	  	  

	  Följdfråga:	  Kan	  du	  utveckla	  detta?	  
7. Finns	  det	  faktorer	  som	  förenklar	  valet	  att	  anmäla?	  I	  så	  fall	  vilka?	  

Följdfråga:	  Varför	  just	  dessa	  faktorer?	  
8. Finns	  det	  faktorer	  som	  försvårar	  valet	  att	  anmäla?	  I	  så	  fall	  vilka?	  

Följdfråga:	  Varför	  just	  dessa	  faktorer?	  	  
9. Vad	  skulle	  kunna	  utvecklas	  i	  arbetet	  som	  rör	  anmälningarna	  för	  er	  verksamhet?	  
10. Hur	  upplever	  du	  att	  inställning	  till	  anmälningsskyldigheten	  är	  inom	  din	  verksamhet?	  

Följdfråga:	  Hur	  ställer	  du	  dig	  till	  det?	  
11. På	  vilket	  sätt	  upplever	  du	  att	  ni	  som	  enskilda	  individer	  får	  stöd	  kring	  anmälningsskyldigheten	  

i	  er	  verksamhet?	  (riktlinjer,	  fortbildning,	  samtal)	  	  
Syn	  på	  anmälningsskyldigheten	  

12. Hur	  uppfattar	  du	  lagstiftningen?	  	  
13. Tycker	  du	  att	  lagstiftningen	  är	  tillräckligt	  tydlig	  i	  när	  man	  ska	  göra	  en	  orosanmälan?	  

Följdfråga:	  Om	  nej,	  vad	  skulle	  kunna	  förtydligas?	  	  
14. Hur	  upplever	  du	  att	  lagstiftningen	  hjälper	  dig	  i	  bedömningen?	  
15. Hur	  ser	  du	  på	  begrepp	  som	  ”misstänker”	  och	  ”barn	  som	  far	  illa”?	  

Följdfråga:	  Hur	  förhåller	  du	  dig	  till	  dessa	  begrepp?	  
16. Upplever	  du	  att	  ni	  som	  verksamma	  har	  olika	  syn	  på	  vad	  som	  kan	  vara	  skadligt	  för	  ett	  barn?	  

Följdfråga:	  Kan	  du	  utveckla	  detta?	  
Faktorer	  kring	  anmälan	  

17. Utifrån	  dina	  erfarenheter	  av	  anmälningsskyldigheten	  vad	  har	  lett	  till	  att	  du	  valt	  att	  anmäla?	  	  
18. Utifrån	  dina	  erfarenheter	  av	  anmälningsskyldigheten	  vad	  har	  lett	  till	  att	  du	  valt	  att	  inte	  

anmäla?	  	  
Avslutande	  

19. Finns	  det	  någon	  fråga	  du	  upplever	  att	  vi	  borde	  ha	  ställt	  till	  dig?	  	  
20. Kan	  vi	  återkomma	  vid	  eventuella	  frågor	  som	  kan	  uppkomma?	  


