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Abstract 
Children are abused and neglected everywhere in our society, both in cities and in the 
country, in Swedish families and in families with a foreign background. The parents 
are primarily responsible for their children's upbringing, care and supervision but the 
Child Protective Agencies are responsible for children growing up under secure and 
good conditions, which mean that they must intervene if a child is abused or neglected 
in their home environment. To get the opportunity to fulfil this obligation, it must 
come to their knowledge if a child is maltreated and therefore some authorities are 
mandated to report when they suspect that a child needs protection. However previous 
research shows that few cases are reported (Lagerberg, 1998, Lundén & Broberg 
2003). The aim of this thesis has been to describe and analyze preschool teachers’ 
views of mandatory reporting, how they use it and the teachers’ opinions of what may 
affect its use. The purpose of the thesis was reached after six interviews with 
preschool teachers’ in a medium-sized municipality in southern Sweden. The result is 
presented according to themes, which is then analyzed with the communication theory 
and theoretical concepts of help and power. The result shows that the preschool 
teachers’ feel that they have enough knowledge to make a report, however there are 
situations in which they choose not to. Instead they try to solve the problem in other 
ways such as by talking to the parents. The opinions of the preschool teachers’ are that 
uncertainty, the relationship with parents, colleagues’ attitude and the fait in social 
services are factors that can affect the use of mandated reporting. Although the 
preschool teachers’ have had bad experiences of mandatory reporting, they consider 
that the child has the right to get the help it needs. They feel that the report is vital for 
the child, a must and a matter of course. Preschool teachers’ assumes from the child 
when they are doing or considering a report. The child is in focus, it is in the teachers 
thoughts and the teachers do what they think is best for the child. 
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1. Inledning        

Under 2008 polisanmäldes 1900 misshandelsbrott mot barn mellan 0-6 år och i 90 

procent av fallen var förövaren bekant med offret (Brottsförebyggande rådet 2009). 

Misshandel av barn finns i alla socialgrupper, i svenska familjer och i familjer med 

utländsk bakgrund samt i storstäderna och på landet (Rädda Barnen 2009). Barbro 

Hindberg (2006) beskriver att barn inte själva anmäler till polisen eller socialtjänsten 

om de blir misshandlade och att den enda verksamhet som direkt riktar sig till barn 

som far illa är Barnens rätt i samhället (BRIS). Hit kan barn ringa, maila eller chatta 

anonymt med någon vuxen om vad som helst för att få stöd. Men alla barn kan inte 

använda sig av telefon eller Internet och en bestämmelse som finns till för dessa barn, 

eller rättare sagt alla barn som far illa, är anmälningsskyldigheten som regleras i 14 

kap 1§ Socialtjänstlagen, SoL, (SFS 2001:453).  

 

Anmälningsskyldigheten uppmuntrar att alla som får kännedom om något som 

innebär att socialnämnden behöver ingripa för ett barns skydd bör göra en anmälan 

till socialnämnden. Anmälningsskyldigheten medför även en skyldighet för vissa 

myndigheter exempelvis sjukhus, förskola, skola, barnavårdscentraler, åklagar- och 

polismyndigheter, deras befattningshavare och anställda att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Det räcker att det finns misstankar 

om att ett barn behöver skydd för att en anmälan skall göras. 

 

Mitt privata intresse för anmälningsskyldigheten har väckts då den kopplar samman 

mitt kommande yrke som socionom med den utbildning jag har idag som barnskötare. 

Under de år som jag har arbetat som timvikarie inom förskolan har jag aldrig hört 

talas om att någon personal har gjort eller funderat på att göra någon anmälan. Min 

förförståelse säger mig att personalen i förskolan har en nära kontakt med barnet och 

dess föräldrar under en lång tid, oftast under flera år vilket skapar förutsättningar för 

att upptäcka brister i omsorgen. Under hösten 2008 gjorde jag min praktik inom 

Individ- och familjeomsorgen och då diskuterade jag och mina handledare 

anmälningsskyldigheten vid flera tillfällen. De ställde sig frågan varför personalen 

inte anmälde mer och de misstänkte att det fanns en osäkerhet i samband med 
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anmälan och en rädsla för socialtjänsten. Dessa diskussioner ledde till ett ökat intresse 

för förskolepersonalens anmälningsskyldighet. 

  

2. Bakgrund 

2.1 Anmälningsskyldighetens dubbla funktion 

Anmälningsskyldigheten har en dubbel funktion då den dels finns för att skapa en 

trygghet för barn i utsatta situationer och dels för att skapa kontroll och möjlighet att 

förändra oönskade beteenden. Margaretha Järvinen (2002) menar att socialt arbete 

inte enbart innehåller hjälp, stöd eller neutral handläggning utan också kontroll och 

makt. Socialsekreterare arbetar oftast i organisationer som förfogar över olika resurser 

och det är socialsekreterarens bedömning som leder till insats. Enligt Hans Swärd och 

Bengt Starrin (2006) kan socialsekreterare bedriva maktutövning då de har tillgång till 

maktresurser som exempelvis tvångsmedel, möjlighet att bevilja bistånd och rätten att 

fatta beslut om behandling. I en social relation förekommer det maktutövning då en 

person har möjligheten att få sin vilja igenom även om det strider mot motpartens 

vilja eller intresse. Ruth Wächter (1998) menar att trots att SoL betraktar sociala 

problem som något vem som helst kan drabbas av är det sociala arbetet uppbyggt efter 

klienter som är avvikande i form av bakgrund, livsföring och inställning till 

samhället.  

 

2.2 Anmälningsskyldigheten - fokus på hjälp eller kontroll 

Frank Ainsworth (2002) ställer sig frågan om anmälningsskyldigheten verkligen gör 

någon skillnad. Han gör en jämförelse år 1999-2000 mellan två stater i Australien, 

nämligen New South Wales och Western Australia. Den förstnämnda staten har 

anmälningsskyldighet men inte den senare. Av alla anmälningar i New South Wales 

fanns det ingen bevisning i 78,7 procent av fallen att barnet verkligen for illa och i 

Western Australia var motsvarande siffra 55,8 procent. Det har argumenterats att 

anmälningsskyldigheten har omvandlat barnens välfärd från ett system som 

fokuserade på att tillhandahålla service till barn och familjer till ett system där 

undersökandet får företräde och tömmer resurserna. Ainsworths analys menar att 

system med anmälningsskyldighet är överbelastade av anmälningar som i många fall 

inte leder till bevisning, men vilka som är tidskrävande och kostsamma. Resultatet är 
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sannolikt att anmälningsskyldigheten tar upp resurser som är tänkta att ges till de mest 

utsatta barnen och familjerna vilket leder till att dem får ta emot mindre 

uppmärksamhet än vad som krävs för att kunna skydda barnen från att fara illa.   

 

2.3 Socialnämndens ansvar 

Anna-Lena Ljusberg (2008) förklarar att det är föräldrarna, i egenskap som 

vårdnadshavare, som i första hand ansvarar för sina barns uppfostran, vård och tillsyn. 

Socialstyrelsen (2004) menar dock att det finns situationer då socialnämnden bedömer 

att samhället måste ta över vårdnadshavarens ansvar för barnet för att skydda mot en 

ogynnsam utveckling. Exempel på sådana situationer kan vara barn som riskerar att 

fara illa då de lever i familjer där det förekommer misshandel, missbruk eller 

allvarliga psykiska störningar. Det kan handla om barn som blir utsatta för övergrepp, 

kränkningar eller inte får den vård de behöver för sin sjukdom eller sitt 

funktionshinder. Det är socialnämnden som har det yttersta ansvaret för barns välfärd 

när ordinarie vårdnadshavare av något skäl sviktar i sina uppgifter. Socialnämndens 

ansvar för barn och unga finns reglerade i 5 kap 1§ SoL (SFS 2001:453). Där nämns 

bland annat att socialnämnden ansvarar för att barn och unga ska kunna växa upp 

under goda och trygga förhållanden samt att de ska ingripa om vårdnadshavaren inte 

tillgodoser den unges grundläggande behov av skydd, omvårdnad och stöd. Ett av 

socialtjänstens mål är att verksamheten ska bygga på respekt för människors 

självbestämmanderätt och integritet. 

 

2.4 Förskolan 

Förskolepersonalen är en av de yrkesgrupper som omfattas av 

anmälningsskyldigheten och enligt Ann-Marie Markström (2005) går majoriteten av 

Sveriges barn i förskolan. Detta styrks då 80,4 procent av Sveriges barn mellan 0-7 år 

var inskrivna i förskolan 2007 (Skolverket 2009). Markström (2005) förklarar att 

förskolan tillhör skolverket men att det är frivilligt för föräldrarna att placera sitt barn 

där till skillnad från skolan. Förskolans grundläggande uppgift är att ha tillsyn och 

bedriva omsorg av barn när föräldrarna arbetar, och personalen bedriver en 

pedagogisk verksamhet med barnen i fokus. Birgitta Lidholt (1999) beskriver att 

förskolan har flerdubbla funktioner då den är till för barnen genom att det är en 
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verksamhet som fokuserar på fostran, omsorg och utveckling men den är också till för 

föräldrarna då den fungerar som tillsyn av barnen när föräldrarna arbetar. Betoningen 

på de olika funktionerna har växlat över tid men enligt Kenneth Ekström (2007) riktas 

fokus idag mot det pedagogiska innehållet i förskolans verksamhet. Tidigare var 

barntillsyn i fokus men den förändrade inställningen till förskolan och dess uppgift 

syntes redan 1985 då regeringen tydligare markerade vikten av det pedagogiska 

innehållet i förskolan.   

 

2.5 Förskolans framväxt 

Gerda Simmons-Christensson (1991) beskriver att befolkningen till en följd av 

industrialiseringen på 1800-talet flyttade in till städerna vilket ledde till att barn och 

familjers levnadsvillkor förändrades. Mödrarna tvingades att börja arbeta utanför 

hemmet för att hjälpa till med familjens försörjning och då de ofta arbetade långa 

dagar lämnades barnen ensamma. Detta ledde till att det uppkom problem kring 

barnens omsorg vilket skapade idén om småbarninstitutioner. Intresset från 

myndigheter var inte stort utan det första initiativen togs av aktiva och engagerade 

kvinnor. Markström (2005) menar att dagens förskola har sina rötter i två typer av 

verksamheter nämligen barnkrubbor och barnträdgårdar. Enligt Simmons-

Christensson (1991) inrättades den första barnkrubban i Sverige 1854 och syftet med 

barnkrubborna var att ta hand om barn till fattiga mödrar. Verksamheten handlade om 

att på billigaste sätt ta hand om barn som inte hade någon annan tillsyn under dagen. 

Barnkrubborna var inrättade i enkla lokaler utan krav på utrymme, hygien eller 

leksaker. I Barnträdgårdarna fanns det däremot en pedagogisk inriktning och barnens 

lek ansågs ha stor betydelse för barnens utveckling. Barnträdgården skulle vara ett 

stöd för hemmets fostran och vistelsetiden begränsades därför till några timmar. Till 

en början var bara barn vars mödrar var hemma välkomna till Barnträdgårdarna. Idén 

som barnträdgårdar väcktes i Tyskland och nådde Sverige vid slutet av 1800-talet.  

 

På 1930-talet blev debatten om barn och föräldrars behov av samhällets insatser i 

barnuppfostran aktuell. Markström (2005) berättar att Alva Myrdal (1902-1986) blev 

en betydelsefull person i denna debatt då hon argumenterade för att föräldrar inte 

kunde ge sina barn en professionell och vetenskaplig grundad vård och att det därför 
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var bättre med en kollektiv fostran. Barnkrubbans vårdande del och barnträdgårdens 

pedagogiska del skulle slås samman till en gemensam vårdande och pedagogisk 

verksamhet. Detta skulle gynna både barnet och föräldrarna, de sistnämnda då de 

kunde lära sig hur de bäst skulle fostra sina barn.  

 

2.6 Kontroll och makt i förskolan 

Markström (2005) menar att förskolan innehåller vissa kontroll- och maktfunktioner. 

Alva Myrdals tanke om att förskolan ska fungera som en institution där både barn och 

föräldrar fostras finns enligt Markström (2005) kvar ännu idag. Föräldrarna är de som 

ska fostra sina barn och förskolans uppgift blir då att visa hur man gör, stödja 

föräldrarna samt verka som ett komplement till föräldrarna. Personalen har kontroll 

över föräldrarnas arbetstider då de måste lämnas till personalen för att öppettider och 

scheman ska fungera. Föräldrarna måste delvis anpassa sig efter institutionen och om 

de inte passar tider kan det uppstå en kamp mellan föräldrarna och personalen som 

kan uppfattas som en aspekt att förhandla om social ordning och makt. Markström 

(2005) menar också att förskolepersonalen kontrollerar och övervakar att barnen 

utvecklas som de ska och detta sker exempelvis genom att barnen granskas, 

dokumenteras och bedöms på olika sätt av personalen i förskolan. Personalen har 

även kontroll över föräldrarna då de får information om föräldrarna genom att barnen 

pratar om hemmet och vid utvecklingssamtal talas det om föräldrarna. Det kan handla 

om hur de löser konflikter, deras uppfattningar i vissa uppfostringsfrågor, deras arbete 

och fritid. Barnet ses först som en familjeangelägenhet dock är personalen skyldiga att 

ingripa om barnen inte anses ha det tillräckligt bra hemma eller om det uppstår andra 

problem som föräldrarna inte kan hantera på rätt vis.  

 

3. Problemformulering 

Barn far illa i vårt samhälle och det förekommer barnmisshandel i alla socialgrupper, i 

storstäder, på landet samt både i svenska familjer och i familjer med utländsk 

bakgrund. Socialnämnden ansvarar för att barn och unga ska kunna växa upp under 

goda och trygga förhållanden och de ska ingripa om vårdnadshavaren inte tillgodoser 

den unges grundläggande behov av skydd, omvårdnad och stöd. För att 

socialnämnden ska få en möjlighet att kunna fullgöra sina skyldigheter måste de få till 
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sin kännedom om ett barn far illa. Därför är vissa myndigheter skyldiga att genast 

anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Förskolan som 

bedriver en pedagogisk verksamhet är en av dessa myndigheter. 

Anmälningsskyldigheten har en dubbel funktion då den både finns till för att hjälpa 

barn i utsatta livssituationer samtidigt som den har en kontrollerande funktion vilket 

skapar möjlighet till att förändra oönskade beteenden. Ainsworth (2002) menar att 

anmälningsskyldighetens kontrollerande funktion tar överhand över den hjälpande 

funktionen vilket leder till att utsatta barn och familjer inte får den uppmärksamhet 

som krävs för att kunna skydda barnet från att fara illa. Förskolan innehåller både 

olika makt- och kontrollfunktioner bland annat kan personalen kontrollera föräldrarna 

genom att prata med barnet om hemmet samt prata med och om föräldrarna vid 

utvecklingssamtal. Denna studie kommer delvis att fokusera på 

anmälningsskyldighetens dubbla funktion och då det tidigare forskningen visar att få 

anmälningar görs kommer även förskolepersonalens uppfattningar kring vad som 

påverkar användningen av anmälningsskyldigheten att beskrivas. 

 

4. Syfte och frågeställningar 

Syftet med denna studie är att beskriva och analysera hur personalen i förskolan 

uppfattar anmälningsskyldigheten, hur de använder sig av den samt vad som påverkar 

användningen. 

 

Uppsatsen avser att besvara följande frågeställningar: 

• Hur uppfattar förskolepersonalen sina kunskaper i förhållande till 

anmälningsskyldigheten?  

• Hur uppfattar personalen i förskolan sin samverkan med socialtjänsten i 

samband med anmälningsskyldigheten?  

• Finns det något som förskolepersonalen uppfattar kan försvåra användningen 

av anmälningsskyldigheten? I sådana fall vad? 

• Använder sig personalen av anmälningsskyldighetens dubbla funktion, hjälp 

och kontroll? I sådana fall hur? 
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4.1 Avgränsning 

I min studie har jag genomfört intervjuer med sex stycken förskolepersonal i en 

mellanstor kommun i södra Sverige för att beskriva hur de uppfattar 

anmälningsskyldigheten, hur de använder sig av den samt vad som påverkar 

användningen. Ett medvetet val jag har gjort är att utesluta socialtjänsten och 

socialsekreterarnas perspektiv på anmälningsskyldigheten från denna studie för att få 

möjlighet att få en fördjupad bild av förskolepersonalens perspektiv. Mitt intresse 

ligger inte heller i att undersöka hur och i vilken utsträckning personalen lägger märke 

till eller anmäler att ett barn far illa då det redan finns mycket forskning kring detta. 

 

5. Definitioner av centrala begrepp 

För att undvika missförstånd kommer studiens centrala begrepp att definieras nedan. 

När dessa begrepp nämns i denna studie menas: 

  

Anmälningsskyldighet: Syftar till bestämmelserna i 14 kap 1§ SoL (SFS 2001:453) 

om att alla bör göra en anmälan till socialnämnden om de misstänker att ett barn 

behöver skydd. Samt att anställda inom vissa myndigheter är skyldiga att genast 

anmäla vid misstanke. 

 

Förskola: En institution vars grundläggande uppgift är att ha tillsyn och bedriva 

omsorg av barn mellan 0-6 år (Markström 2005). 

 

Förskolepersonal: Utbildade barnskötare eller förskolelärare som arbetar på en 

förskola. 

 

Barn som far illa: Barn och ungdomar mellan 0-18 år som inte får sina behov 

tillgodosedda i familjen (Statens offentliga utredning 1994:13). De kan utsätts för 

fysiskt eller psykiskt våld, kränkningar, sexuella övergrepp eller psykiskt försummelse 

(Proposition 2002/03:53). 

                  

Samverkan: Någon eller några tillför sina specifika kunskaper, kompetenser och eller 

resurser till en uppgift som man gemensamt har att genomföra (Boklund 1995). 
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6. Tidigare forskning 

Flera undersökningar visar att få anmälningar görs till socialtjänsten trots att 

personalen har anmälningsskyldighet. En undersökning gjord av Karin Lundén och 

Anders Broberg (2003) visar att personalen i förskolan gjorde en anmälan till 

socialnämnden i 11 procent av fallen (11 av 97) vid misstankar om att ett barn for illa. 

Samma resultat (671 av 6044) visade sig hos sköterskor inom barnavårdscentralen, 

BVC (Lagerberg, 1998). 

 

Orsaker till varför personalen inte anmäler vid misstankar om att ett barn far illa har 

undersökts i en studie av Knut Sundell (1997). 1990 uppgav personalen på förskolor i 

tre förorter till Stockholm olika orsaker till varför de inte anmälde som exempelvis att 

de var osäkra på om barnet verkligen for illa. Det var inte ovanligt att personalen 

inväntade resultat från sina egna försök att hjälpa barnet och föräldrarna eller väntade 

på att föräldrarna själva skulle lösa problemet. De vägde konsekvenserna för och emot 

en anmälan innan de bestämde vad de skulle göra med sina misstankar. I vissa fall 

undanlät personalen att anmäla på grund av tidigare dåliga erfarenheter av 

socialtjänstens handlande efter en anmälan. Socialstyrelsen (2001) har intervjuat 

företrädare för socialtjänsten i tio kommuner och de uppger olika hinder som de anser 

påverkar att förskolepersonalen inte anmäler. Några föreståndare uppfattade att det 

fanns en okunnighet om anmälningsskyldigheten och de flesta ansåg att rädslan hos 

personalen påverkade mest. Rädsla för eget obehag, rädsla för att barnets situation 

skulle förvärras efter en anmälan, rädsla för att barnet skulle straffas eller att 

relationen till föräldrarna skulle förstöras och därmed möjligheterna att påverka dem 

till förmån för barnet.   

 

I rapporten gjord av Karin Lundén, Anders Broberg och Magnus Borres (2000) fick 

barnomsorgspersonal och BVC-sjuksköterskor i tre stadsdelar i Göteborg förklara hur 

de tolkade anmälningsskyldigheten. Resultatet visade att tolkningarna kunde delas 

upp i en vidare barnkategori och en snävare föräldrakategori. Barnkategorin innebar 

en tolkning om att anmälan skulle göras då ett barn for illa, i eller utanför hemmet, då 

barnet inte mår bra, vid fysisk eller psykisk ohälsa, att barnet tog skada eller att dess 

utveckling var i fara. I föräldrakategorin nämndes skyldigheten att anmäla vid 
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misstanke om att en förälder förgriper sig sexuellt på barnet, misshandlar eller utsätter 

barnet för allvarlig vanvård. Andra skäl att anmäla var även då det förekom droger 

och missbruk i familjen samt då föräldrarna var bråkiga, otrevliga och skällde på 

barnen. Barnomsorgspersonalen använde sig oftare av en snävare tolkning av 

anmälningsskyldigheten än vad BVC-sjuksköterskorna gjorde. Att använda sig av en 

snävare tolkning kan leda till att barn som borde anmälas inte gör det. Personalen kan 

dra slutsatsen att barnet inte utsätts för fysisk misshandel eller sexuella övergrepp och 

därför anse att det inte finns skäl till en anmälan (Lundèn, Broberg & Borres, 2000). 

 

7. Teoretiska utgångspunkter 

7.1 Kommunikationsteorin 

Enligt Malcolm Payne (2002) är utgångspunkten för kommunikationsteorin att vårt 

handlande är en reaktion på något vi fått information om. Informationen kan utgöras 

av fakta eller sådant som kan läras in som exempelvis känslor, minnen, värderingar 

och innebörder. Människor kommunicerar ständigt med varandra och kommunikation 

kan ske mellan människor, grupper och organisationer. Oftast när vi tänker på 

kommunikation handlar det om verbal sådan men lika central för samspelet mellan 

människor är icke-verbal kommunikation som exempelvis kroppsspråk, gester och 

avstånd. Även tystnad och fysisk frånvaro är en form av kommunikation genom att 

andra tolkar detta. Kommunikationen ska alltid bedömas utifrån sin kontext då ett 

beteende kan uppfattas som märkligt i en situation men som normalt i en annan.  

 

Payne (2002) beskriver att vi tar emot information, tolkar den och gör en bedömning 

om den är relevant för oss eller inte. Då vi bedömer att informationen är oviktigt 

sorteras den bort vilket kallas selektiv perception. Att viss information inte uppfattas 

kan beror på att den inte var anpassad efter mottagaren. För att kunna göra den 

anpassningen är det viktigt att ha någon form av kunskap om mottagaren. 

Förekommer det hinder för informationsbearbetningen skapas ofta problem i 

relationen mellan människor. Detta kan leda till att mottagaren har svårt att urskilja 

relevant information, ge och förstå återkoppling. Björn Nilsson och Anna-Karin 

Waldemarson (2007) menar att i mötet med okända människor kan osäkerhet och 

ängslan uppstå och för att vi ska kunna samspela med varandra måste vi kunna 
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förutsäga vad andra och vi själva kommer att göra. Vi måste ha kunskap om 

mottagaren för att kunna förutse deras handlingar och få samspelet att fungera.  

 

Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver att den information som skickas tillbaka 

till sändaren om mottagarens tolkningar är en återkoppling som inte går att undvika. 

Att få återkoppling innebär att få reda på hur den andre har reagerat på informationen, 

vilken effekt den haft på dennes tankar och känslor. Lars Palm och Sven Windahl 

(1989) menar att sändaren hela tiden kan avläsa mottagarens ansiktsuttryck och 

hållning för att kontrollera om budskapet har nått fram och fått avsedd effekt eller 

inte. Brist på återkoppling leder enligt Nilsson och Waldemarson (2007) till att 

relationen sätts på prov vilket oftast skapar osäkerhet. En person kan ha svårt att ta 

emot återkoppling om den kommer från en person som den inte litar på eller inte 

gillar. Det kan då uppfattas som kritik, anklagelser, övertalning eller kontroll vilket 

kan leda till försvarsposition. Payne (2002) menar att en genomtänkt och rak 

kommunikation är viktig för att kunna säkerställa att informationen uppfattas som det 

var tänkt och då man vill skapa kontakt. 

 

Nilsson och Waldemarson (2007) beskriver att människor från olika kulturer 

kommunicerar på olika sätt och en svårighet i kommunikationen mellan människor är 

att vi ställer det egna i centrum och dömer ut det avvikande, etnocentrism. Det 

etnocentriska synsätt utgår från att den egna kulturen är bäst och sannast vilket 

medför att personer från olika kulturer intar försvarsställning när de samspelar med 

varandra. 

 

Nästan all kommunikation bildar enligt Payne (2002) ett mönster då människor har 

olika förväntningar på hur andra ska bete sig samt hur kommunikationen ska se ut. Då 

kommunikationsmönster ofta ger uttryck för makt, underordning och dominans kan 

kommunikationsteorin hjälpa till att synliggöra ojämlikhet, orättvisor och förtryck. 

Kommunikation kan användas för att skapa en kontroll i relationer och en relation där 

parterna beter sig på likartat sätt emot varandra kallas symmetrisk. Motsatsen 

komplementära relationer är ojämlika och respektive part bidrar till samspelet med en 

viss roll. Enligt Maths Lundsbye (2000) kan denna ojämlikhet bero på 
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kompetensskillnader samt uttalade eller outtalade maktförhållanden. Payne (2002) 

menar att det finns en metakomplementaritet när en person inte utnyttjar sin makt 

eller låter den andre bestämma. De flesta relationer består av en kombination av både 

symmetriska och komplementära relationer men med en dragning åt ett håll. 

 

Ett oönskat beteende kan enligt Payne (2002) vara en följd av att människor försöker 

få kontroll eller makt i sina relationer. Det finns inget att vinna med ett negativt 

beteende om makten har tilldelats då det är den person gett makten som fortfarande 

har den. Exempelvis om en förälder är aggressiv och förskolepersonalen lutar sig 

tillbaka och låter aggressiviteten komma till uttryck i deras relation är det 

förskolepersonalen som har makten. Aggressiviteten kommer då inte längre att fylla 

någon funktion för föräldern och det negativa beteendet kan försvinna.  

 

I små sociala system som exempelvis en grupp eller familj finns det olika 

handlingsregler och det kan enligt Palm och Windahl (1989) leda till att 

medlemmarna i gruppen i första hand försöker tillfredställa personerna i den närmsta 

omgivningen vilket kan leda till att den egentliga målgruppen kommer i efterhand. 

Den som kommer som ny i gruppen måste enligt Payne (2002) läsa av och anpassa sig 

efter de regler som är rådande. Reglerna påverkar personens beteende- och 

kommunikationsmönster vilket kan leda till att en medlem får stå för exempelvis de 

aggressiva uttrycken eller den som är drivande när det gäller beslut. Payne (2002) 

menar att när det skapas en obalans i gruppen aktiveras handlingsreglerna och genom 

att försöka förändra en grupps handlingsregler kan påverkan ske. Information som ges 

till en person i ett system sprids och påverkar övriga medlemmar. Detta leder till att 

om en person övertalas att ändra sitt beteende kommer det leda till mer omfattande 

förändringar i gruppen då alla personer kommer att påverkas. Människor som byter 

grupp exempelvis arbetsplats tar ofta med sig de handlingsregler som de lärt sig 

tidigare in i sina nya relationer och på så sätt kan tidigare relationer påverka 

nuvarande.  
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7.2 Hjälp och makt 

Enligt Greta Marie Skau (2001) är relationen mellan makt och hjälp relevant för de 

flesta yrkesgrupper som arbetar med människor. Maktaspekten är alltid närvarande 

oavsett om aktörerna är medvetna eller omedvetna om den och den kan variera i grad 

och form. Är man inte medveten om den blir det både omöjligt att förändra och 

kontrollera. Hjälpaspekten däremot kan finnas med men den är inte alltid närvarande. 

Det kan vara svårt för många att acceptera att ens arbete inte enbart innehåller stöd 

och hjälp utan också makt och kontroll och ofta tonar hjälparen ned maktaspekten. Att 

använda sin makt är i sig varken negativt eller positivt, ibland kan det vara 

nödvändigt för att kunna hjälpa och ibland kan det orsaka stor förödelse. Hjälp är 

enligt Skau (2001) ett diffust och mångtydligt begrepp som är beroende av vem som 

definierar, en handling kan uppfattas som hjälp för en person men som skada för en 

annan. Hon menar även att handlingens effekt på mottagarens livssituation ska finnas 

med för att kunna urskilja vad som är hjälp. 

 

Järvinen (2002) menar likt Skau (2001) att det sociala arbetet innehåller både hjälp- 

och kontroll/maktfunktioner. Hon menar att den professionella har ett maktövertag 

gentemot klienten/brukaren då han/hon känner till organisationens regler, rutiner och 

resurser. Järvinen (2002) använder sig av Foucaults begrepp pastoralmakt för att 

beskriva relationen mellan makt och kontroll. Pastoralmakten härstammar från den 

gammalkristna traditionen där kyrkan/herden hade stor makt och maktutövningens 

mål var att säkra de troendes frälsning efter döden. Pastoralmakten lever fortfarande 

kvar i samhällets vårdande, hjälpande och kontrollerande institutioner. Målet för 

maktutövningen har ändrats från att garantera människor frälsning efter döden till att 

garantera dem frälsning här och nu. Med frälsning menas idag hälsa, livskvalitet, 

välmående, trygghet och säkerhet. Även om pastoralmakten har ändrat form finns 

dess ursprungliga funktion kvar det vill säga att kontrollera/hjälpa befolkningen och 

dess individer (Järvinen, 2002). 

 

8. Metod 

8.1 Forskningsmetod 

I studien har en kvalitativ forskningsmetod med en fenomenografisk inriktning valts 
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för att beskriva och analysera hur förskolepersonal uppfattar anmälningsskyldigheten, 

hur de använder sig av den och vad som kan påverka användningen. Detta då en 

kvalitativ metod enligt Dag-Ivar Jacobsen (2007) lämpar sig bra när man är 

intresserad av att få klarhet i hur människor uppfattar någonting samt hur de tolkar 

och förstår en viss situation eller företeelse, i denna studie anmälningsskyldigheten. 

En fenomenografiska inriktning valdes då den riktar uppmärksamheten mot att 

studera människors uppfattningar (Davidsson & Patel, 2003). Det var passande då jag 

i denna studie bland annat ville fokusera på personalens egna uppfattningar av 

anmälningsskyldigheten. Fenomenografin är induktiv vilket innebär att den inte utgår 

från någon redan färdig teori utan istället läser och sorterar forskaren materialet tills 

ett mönster blir tydligt. Därefter kan en lokal teori som gäller en unik grupp, ett unikt 

fall, uppfattning, kultur eller situation skapas. Då denna studie enbart består av sex 

intervjuer kommer inte en lokal teori att skapas utan fenomenografin kommer att 

finnas i åtanke under hela studien men främst vid bearbetningen av empirin. Istället 

för att en teori bildas kommer resultatet att analyseras med en redan existerande teori.  

 

8.2 Urval 

Min avsikt har varit att göra intervjuer med förskolepersonal i en mellanstor kommun 

i södra Sverige. Då den kvalitativa metoden är resurskrävande och jag hade en 

tidsbegränsning bestämdes att sex intervjuer skulle genomgöras. För att öka 

möjligheten till ett tillräckligt antal intervjupersoner inkluderades förskolepersonal 

oavsett utbildning och kön. Annars hade ett kvoturval varit passande där barnskötare, 

förskolelärare och outbildade delades upp i olika kategorier. Då all personal 

inkluderades skedde urvalet genom självselektion vilket enligt Sigmund Grönmo 

(2006) innebär att de aktörer som anmäler sig och är frivilliga att vara med utgör 

urvalet. Till en början valdes tio olika förskolor strategiskt ut ur telefonkatalogen 

beroende på vilket område de var belägna i. Därefter tog jag via telefon kontakt med 

rektorerna för de tio olika förskolorna och informerade om min studie och bad om 

tillstånd att få genomföra den. Efter ett godkännande skickades information om min 

studie och dess syfte ut till de olika förskolorna tillsammans med en inbjudan till 

deltagande (Bilaga 1). Önskan om att endast en deltagare från varje förskola fanns 

med för att få största möjliga spridning. Personalen informerades om att det var 



 

14 

frivilligt att medverka i studien och att alla uppgifter kommer att behandlas 

konfidentiellt det vill säga att uppgifter ej lämnas till utomstående och att ingen 

kommer att identifieras i resultatet. Efter cirka en vecka ringde jag till varje förskola 

för att ta reda på om någon var intresserad av att medverka i min studie samt boka in 

en passande tid. Vid detta tillfälle var det endast två förskolor som gav ett svar och på 

de andra åtta hade inte informationen nått fram till all personal vilket medförde att en 

ny dag bestämdes då jag skulle ta kontakt igen. Det var sju förskolor som var 

intresserade och de första sex personerna som visade sitt intresse valdes ut till 

intervjupersoner. Den sjunde personen tackades för sitt intresse och informerades om 

att kontakt skulle tas vid ett eventuellt bortfall. Möjligheterna enligt Grönmo (2006) 

med ett självselektivt urval är att intervjupersonerna ofta har mycket information och 

stor förmåga att förmedla den. Begränsningarna utgörs av liten kontroll och överblick 

över de som väljer att delta samt en överrepresentation av intresserade, motiverade 

och utåtriktade intervjupersoner. 

 

8.3 Förberedelse inför intervjuerna 

För att skapa en viss strukturering av intervjuerna utarbetades en intervjuguide det vill 

säga en översikt över de teman som skulle behandlas i intervjuerna (Bilaga 2). 

Intervjuguidens syfte är enligt Jacobsen (2007) att säkerställa att man kommer in på 

de teman som önskas belysas i studien. Sven Hartman (2003) förespråkar att en 

pilotstudie genomförs innan datainsamlingen för att kontrollera att intervjufrågorna är 

hållbara. Davidsson och Patel (2003) menar att pilotstudien ska genomföras på en 

grupp som motsvarar den grupp som ska ingå i datainsamlingen. Därför tog jag 

kontakt med en bekant som arbetar som barnskötare på en förskola i samma kommun 

som undersökningsgruppen och jag frågade om hon ville ställa upp på en 

pilotintervju. Intervjun genomfördes på barnskötarens arbetsplats och efter intervjun 

upplevde jag att några få frågor krävde en omarbetning innan datainsamlingens start 

då de inte var anpassade efter personal utan erfarenhet av att anmäla. Erfarenheten av 

pilotintervjun var bra då jag fick tillfälle att kontrollera mina frågor, testa 

bandspelaren samt träna på hur frågorna skulle ställas för att få ett flyt i samtalet.  
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8.4 Intervjuerna 

Intervjuerna var informella och skedde individuellt mellan mig och intervjupersonen 

på respektive arbetsplats. Detta då en onaturlig miljö enligt Jacobsen (2007) kan 

tendera till onaturliga svar. Intervjuerna genomfördes under vecka 16 och 17 och tog 

emellan 25-35 minuter. Innan varje intervju startade informerades intervjupersonen 

om studiens syfte och om Forskningsrådets fyra etiska principer som följs i denna 

studie samt lämnade ett muntligt samtyckte till deltagande. Intervjuerna innehöll en 

låg grad av standardisering och strukturering vilket enligt Davidsson och Patel (2003) 

innebär att frågorna ger utrymme för att svara med egna ord och att de ställs i den 

ordning som faller sig bäst. Intervjuerna skedde på ett flexibelt sätt då det fanns 

möjlighet att utveckla nya frågor i intervjupersonernas svar. Intervjuguiden ändrades 

och utvecklades en aning under datainsamlingens gång för att anpassa frågorna 

ytterligare efter studiens syfte och frågeställningar. För att kunna återge 

intervjupersonerna på ett så korrekt sätt som möjligt spelades alla intervjuerna, efter 

samtycke, in på band.  

 

8.5 Dataanalys 

Samma dag eller en dag efter att intervjuerna genomförts skedde en transkribering av 

det inspelade materialet. Ambitionen var att återge intervjuerna så ordagrant som 

möjligt och för att kunna översätta talspråket till skriftspråk togs friheten att sätta in 

kommatecken och punkter där det passade sig.  

 

Efter transkriberingen lästes utskrifterna igenom ett flertal gånger för att skapa ett 

helhetsintryck av materialet. I den fenomenografiska analysen förklarar Mikael 

Alexandersson (1994) att det ska ske ett sökande efter väsentliga utsagor för att sedan 

kunna urskilja skillnader och likheter. I denna analys låg fokus på de utsagor som 

återkom och beskrevs frekvent av intervjupersonerna. Efter att helhetsintrycket hade 

skapats uppmärksammades skillnader och likheter. Därefter skapades olika 

beskrivningskategorier som uppfattningarna kategoriserades in i. För att få en 

överblick av det insamlade materialet antecknades stödord som sen användes för att 

sammanställa resultatet. När beskrivningskategorierna var sammanställda 

analyserades materialet med kommunikationsteorin samt begreppen hjälp och makt. 
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8.6 Etiska överväganden 

De etiska övervägandena som gjorts i denna studie utgår från Vetenskapsrådets (2009) 

forskningsetiska principer i humanistisk - samhällsvetenskaplig forskning. 

Intervjupersonerna skyddas av individskyddskravet som kan sammanfattas i fyra 

huvudkrav. Informationskravet innebär att de som berörs har fått information om 

studiens syfte samt vilka villkor som gäller för deras deltagande. Samtyckeskravet 

betyder att intervjupersonerna själva bestämde över sin medverkan och 

intervjupersonerna i denna studie fick lämna ett muntligt samtycke innan intervjuerna 

startade. De fick även information om att denna studie var frivillig och att 

intervjupersonerna när som helst hade rätt att avbryta sin medverkan. Alla uppgifter 

som lämnades hanterades i linje med konfidentialitetskravet så att intervjupersonerna 

inte kunde identifieras i resultatet samt förvarades så att obehöriga inte kunde ta del 

av dem. Det var endast jag och min handledare som tog del av materialet. Efter att 

uppsatsen har blivit godkänd kommer allt insamlat material inklusive kassettbanden 

att förstöras. Jag såg ingen anledning till att namnge varken intervjupersoner eller 

kommunen i denna studie. Fördelen med att inte namnge kan vara att intervjupersoner 

känner sig bättre till mods och vågar säga sin mening utan att vara oroliga för vem 

som får reda på det. Uppgifter som samlades in kommer inte att användas till något 

annat syfte än till denna studie, nyttjandekravet. Alla intervjupersoner kommer att få 

ta del av resultatet. 

 

8.7 Metoddiskussion 

Att använda sig av en kvalitativ forskningsmetod har gett tillfredställande resultat då 

mitt syfte och mina frågeställningar har kunnat besvaras genom intervjuerna. Jag har 

som intervjuare försökt att vara så öppen som möjligt gentemot intervjupersonerna för 

att påverka i minsta möjliga utsträckning samt ge dem möjlighet att beskriva med 

egna ord. Vid något enstaka tillfälle har jag kommit på mig själv med att ställa någon 

ledande fråga men jag tror inte att det har påverkat resultatet. Intervjuerna har 

genomförts enskilt på respektive arbetsplats vilket har fungerat väldigt bra då 

intervjupersonerna har känts avslappnade och trygga vilket jag tror resulterat i att de 

vågat uttrycka sina uppfattningar. Två av intervjuerna blev avbrutna då någon råkade 

komma in i rummet men det påverkade inte samtalet då det var lätt att hitta spåret 
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igen. Alla intervjupersoner samtyckte till bandspelaren och jag upplever inte att någon 

tyckte att det var jobbigt att samtalet bandades.  

 

8.8 Reliabilitet och validitet 

Enligt Grönmo (2006) visar reliabiliteten på hur pass pålitligt och trovärdigt 

datamaterialet är. I den kvalitativa intervjun har forskaren stor betydelse och detta är 

något som funnits i tankarna under studiens gång. Under alla intervjuer har jag tänkt 

på mitt kroppsspråk och hur frågorna ställts. Ledande frågor har försökt undvikas och 

istället har utrymme försökt att ges så att intervjupersonerna kunnat svara med egna 

ord. Alla intervjuer har spelats in på band vilket enligt Jacobsen (2007) ökar 

tillförlitligheten då människans minne inte är skapat för att lagra stora mängder 

information. Vid transkriberingen kan det enligt Kvale (1997) hända att forskaren hör 

fel eller inte kan höra vad som sägs vilket kan ifrågasätta utskrifternas reliabilitet. 

Detta var ett problem vid ett tillfälle då slutet på en mening var otydligt, annars har 

allt kunnat förstås.  

 

Validiteten syftar enligt Kvale (1997) på i vilken grad en metod undersöker det den är 

avsedd att undersöka. Kontroll är viktigt för att fastställa validiteten och i denna 

studie har det gjorts en kontroll om resultatet stämmer överens med de transkriberade 

intervjuerna. Det har också under forskningsprocessens gång kontrollerats om det 

insamlade materialet stämmer överens med studiens syfte och frågeställningar. 

Jacobsen (2007) anser att det är viktigt att ställa sig frågan om intervjupersonerna har 

motiv att ge en skev bild av verkligheten eller att de inte dela med sig av all 

information. Då intervjupersonerna inte kommer att identifieras i resultatet och då vi 

inte har någon relation till varandra förutom under intervjuerna anses sådana motiv 

inte finnas. 

 

8.9 Bakgrund om intervjupersonerna 

Alla sex intervjupersoner är kvinnor mellan 41- 62 år och i resultatet kommer 

intervjupersonerna att få fiktiva namn för att det ska bli lättare att skapa sig en 

överblick samt följa varje person. Nedan kommer en kort redovisning om varje 

intervjuperson. Anna är förskolelärare och har arbetat inom barnomsorgen i 30 år och 
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hon har gjort anmälningar. Bodil är utbildad förskolelärare och har arbetat inom 

barnomsorgen i 35 år och hon har inga erfarenheter av anmälningar. Catharina är 

utbildad förskolelärare och hon har arbetat inom barnomsorgen i 18 år och hon har 

jobbat på en arbetsplats där en kollega gjorde en anmälan. Doris är barnskötare med 

kompetenshöjning och har arbetat inom barnomsorgen i 39 år. Hon har gjort flera 

anmälningar. Elin är också barnskötare med kompetenshöjning och hon har arbetat 

inom barnomsorgen i 30 år och har gjort anmälningar. Fia är förskolelärare och har 

arbetat med barn i 44 år, hon har erfarenheter av att göra anmälningar. 

 

9. Resultat och analys 

9.1 Informella sätt att hantera misstankar 

Alla intervjupersoner uppger att de har en skyldighet att anmäla vid misstanke men 

det har i denna studie framkommit att det finns olika tillvägagångssätt vid misstanke 

om att ett barn far illa, ibland slutar det med en anmälan och i andra fall inte. Fem 

intervjupersoner berättar om situationer då de har haft misstankar men att det inte har 

lett till någon anmälan utan då har de exempelvis haft ett samtal med föräldrarna 

istället. Catharina uppfattar att det finns en osäkerhet om en anmälan ska göras eller 

inte när det handlar om fall där det inte är helt solklart att barnet far illa. Det finns en 

rädsla för att inte misstankarna ska vara rätt vilket kan försvårar att en anmälan görs. 

Fia menar också att det är svårt att veta om ett barn verkligen far illa då personalen 

ofta utgår från sina föreställningar om hur barnens vardag ska se ut exempelvis att de 

inte ska vara uppe för sent på kvällarna och inte sova hela förmiddagarna. Fia påpekar 

dock att barnet ändå kanske ha det jättebra fast att det inte har ”ett vanligt inrutat liv”. 

När Bodil pratar om misstankar och anmälan anser hon att man måste vara ganska 

säker på att någonting inte stämmer och att en anmälan kan försvåras om hon känner 

att hon inte riktigt har tillräckligt ”på fötterna”. Elin menar att om det finns en tvekan 

om att barnet far illa får man inte göra en anmälan för snabbt: 

 

Men är man tveksam eller så, då får man nog inte förhasta sig. 

 

Alla intervjupersoner nämner att de vid misstanke om att ett barn far illa skulle 

diskutera situationen med sina kollegor och med sin chef. Catharinas beskrivning är: 
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Det är ju vid minsta misstanke som man då diskuterar, och att vi pratade om det att 

det är inget man gör pang boom utan man diskuterar det ju med sina kollegor och sen 

går man ett steg vidare, innan man går vidare ytterligare. 

 

Anna menar att det finns en risk att anmälan inte görs om man är ensam om att ha 

misstankar och Bodil uppfattar också att det kan försvåra att en anmälan görs. Alla 

intervjupersoner förutom Elin nämner att de skulle ta upp och diskutera situationen 

med föräldrarna, Anna på ett utvecklingssamtal, Bodil tillsammans med rektorn, 

Catharina och Fia själva och Doris själv eller tillsammans med rektorn och 

socialtjänsten. Den sistnämnda beskriver att de har som rutin att ha ett gemensamt 

möte på förskola: 

 

Ja, ja det är ett bra sätt att kunna ta hit dem här så att man inte behöver åka till 

socialen utan man kan lika gärna ha ett samtal här då och se vad det leder till. 

 

När Fia talar med föräldrarna uppfattar hon att det är viktigt att poängtera och talar 

om att socialtjänsten har befogenheter för att kunna hjälpa och att de endast som i en 

sista utväg omhändertar barn. Catharina föreslår som ett första försök att personalen 

och föräldrarna sluter ett avtal: 

 

Vi har ett avtal att gör ni så hemma så gör vi så här och på det viset i ett första försök. 

 

Möjligheten att ringa till socialtjänsten och berätta ett avidentifierat fall och få råd är 

något som både Doris och Fia har utnyttjat sig av. Anna och Bodil skulle ta kontakt 

med en förskolepsykolog om de var oroliga för ett barn.  

 

Doris anser att det är viktigt att vara rak mot föräldrarna när det finns en oro för ett 

barn men att det samtidigt är viktigt hur saker sägs. Exempelvis kan ett förslag om att 

ta kontakt med BVC läggas fram så här: 

 

För man kan ju säga att vi är lite fundersamma på hur, hur det här har gått till eller vi 

har märkt saker på någonting, att får vi ringa barnavårdscentralen och höra hur vi ska 

lägga upp det här, hur vi ska jobba lite mer med det för han är så och så.  
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När ett samtyckte har givits till att ta kontakt med BVC ringer hon och ber sköterskan 

att ha lite extra koll på det som de är oroliga för när barnet kommer på en 

undersökning. Doris berättar också om ett tillfälle där hon var tvungen att kämpa för 

att ett barn var i behov av ett hjälpmedel och mamman inte ville köpa det. Hon säger: 

 

Åh tillslut fick han ju dem, jag fick alltså hota tillslut alltså att gör du inte detta, det är 

en alltså en form av misshandel när du inte ger han hjälpmedel.  

 

Senare inträffade även en händelse som gjorde att Doris blev extra orolig för det här 

barnet och när hon pratade med mamman gick hon i försvarsposition: 

 

Nej jag sköter mina barn och det har inte hänt någonting och de är aldrig ute själv och 

försvarstalet var så här då (visade stort med händerna). 

 

9.1.1 Analys 

Två intervjupersoner nämner att en anmälan kan försvåras om de är ensamma om att 

ha misstankar vilket enligt Payne (2002) kan förklaras genom att då det uppstår någon 

form av obalans i arbetsgruppen aktiveras gruppens handlingsregler. Om övriga 

kollegor inte anser att en anmälan bör göras kan det vara svårt att ensam gå emot 

gruppen. En intervjuperson menar att personalen ofta utgår från sina föreställningar 

om hur barnens vardag ska se ut. Om de anser att ett barn riskera att fara illa då det 

inte lever som alla andra har det ett etnocentriskt synsätt då de sätter sitt egna 

levnadssätt i centrum och dömer ut det avvikande (Payne, 2002).  Fem 

intervjupersoner nämner att det finns situationer där de har haft misstankar om att ett 

barn farit illa utan att de har gjort någon anmälan. Istället har de pratat med 

föräldrarna och enligt Järvinen (2002) kan det tolkas som utövning av pastoralmakt då 

de försöker hjälpa barnet genom att få föräldrarna att ändra sitt beteende eller att få 

dem att själva göra någonting åt saken. Catharinas avtal kan enligt Payne (2002) 

tolkas som en metakomplementaritet då personalen inte utnyttjar sin makt att anmäla. 

När personalen väljer att tala direkt till föräldrarna kan de läsa av föräldrarnas icke-

verbala kommunikation vilket enligt Palm och Windahl (1989) skapar en möjlighet att 

kontrollera om budskapet nått fram och fått avsedd effekt eller inte. Doris anser att det 

är viktigt att vara rak emot föräldrarna och enligt Payne (2002) kan en rak och 
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genomtänkt kommunikation underlätta för att informationen uppfattas på rätt vis. All 

kommunikation ska bedömas utifrån sin kontext vilket kan göra det nödvändigt att 

tala med föräldrarna exempelvis om personalen anser att de beter sig märkligt. Det 

kan visa sig att någonting har hänt som kan förklara deras beteende och att det då 

uppfattas som normalt.  

 

Att Doris beskriver att hon vid ett tillfälle var tvungen att hota en förälder är ett 

tydligt exempel på hon använder sig av pastoralmakt då hon samtidigt vill hjälpa och 

kontrollera. Samma sak gäller då hon frågar föräldrarna om lov att kontakta BVC för 

att personalen behöver hjälp och efter samtycke ber sköterskan att kontrollera barnet 

lite extra (Järvinen, 2002). I situationen då Doris talade med en mamma och hon gick 

i försvarsposition kan enligt kommunikationsteorin förklaras med att mamman hade 

svårt att ta emot återkoppling av Doris på grund av att hon inte gillar eller litar på 

henne. Återkopplingen kan då uppfattas som en kritik, anklagelse, övertalning eller 

kontroll (Nilsson & Waldemarson, 2007). Anledningen till att personalen talar med 

föräldrarna kan förklaras utifrån att familjen har olika handlingsregler och om 

personalen kan nå fram till en förälder och få denna att ändra sitt beteende så kommer 

hela familjen i sin tur också att påverkas (Payne, 2002).  

 

9.2 Föräldrar - påverkas och påverkar 

Förutom att personalen skulle tala med föräldrarna vid misstanke om att ett barn far 

illa så har de en nära kontakt då de träffas vid både hämtning och lämning. När barnen 

inskolas informeras föräldrarna om att personalen har anmälningsskyldighet vid de 

förskolor där Anna, Doris, Elin och Fia arbetar. Anna beskriver det så här: 

 

Då har vi ett sådant där häfte där vi beskriver hur vi jobbar och så vidare som dem får 

när de börjar här. Det har vi ju skrivit att om vi ser någon misstanke så har vi 

anmälningsskyldighet. Det har vi skrivit i så det ser ju föräldrarna när de kommer hit, 

att vi har den här plikten. 

 

Elin uppfattar att anmälningsskyldigheten kan ha en kontrollerande funktion då 

föräldrarna vet om att personalen måste anmäla vid misstanke och att detta i sin tur 

kan påverka deras beteende gentemot personalen: 
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Men jag vet att på inskolningssamtal så upplyser vi om att vi har anmälnings, 

anmälningsskyldighet om vi misstänker någonting, så det har alla föräldrar fått 

information om. Sen tror jag att dem, de allra flesta vanliga familjerna glömmer det 

igen för det är så långt ifrån deras verklighet. Men det kan ju faktiskt kanske om det 

finns nån som vet med sig att vi har lite svårt att hålla sig inom, kanske, ja vad vet jag 

lite hårdhänta mot sina barn eller frun eller vad det kan va. Kanske känner lite grann 

ändå att vi får nog skärpa till oss här nu för dem kollar. 

 

Bodil beskriver kontrollfunktionen på liknande vis då hon menar att vi alla har olika 

roller i olika situationer och att föräldrarna kan känna att de måste tänka på hur de 

beter sig och vad de säger i mötet med förskolepersonalen.  

 

Ja just för att man vet att det är ”proffs” som står och tittar på mig, nu får jag inte bete 

mig hur som helst. Så kan jag tänka mig att föräldrarna känner. 

 

Anna uppfattar att det måste finnas en kontrollfunktion när personalen har informerats 

om anmälningsskyldigheten och Fia anser att den kommer automatiskt. Doris 

uppfattar inte att anmälningsskyldigheten medför någon kontroll utan att personalen 

mer upplever det som en rädsla.  

 

Förskolepersonalen påverkas på olika sätt av den nära relationen till föräldrarna. 

Ibland uppfattas den vara till fördel när det uppkommer misstankar om att ett barn far 

illa. Bodil och Fia menar att den nära relationen underlättar då det blir lättare att prata 

med föräldrarna om känsliga ämnen som exempelvis misstankar samt att läsa av deras 

reaktioner. Bodil beskriver det på följande vis: 

 

Ja det är ju alltid lättare att prata med dem jag känner och känner jag föräldrarna så är 

det ju, man kan ju ta upp o ja kanske på. Ja sådär när man träffas säga att idag sa han 

eller hon så, det kan väl inte stämma eller? Man kan ta det så och då märker man ju, 

känner man personen lite grann så märker man ju, om han rycker till.  

 

Anna, Catharina och Elin uppfattar att den nära relationen till föräldrarna kan försvåra 

att en anmälan görs. Anna menar att det blir så personligt och att det är viktigt att 

kunna avgränsa sig och endast utgå ifrån barnet. Hon tror att medkänslan med 

föräldrarna ofta är anledningen till att personalen drar sig för att göra en anmälan vid 
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misstanke om att ett barn far illa. Catharina menar att det finns en rädsla för att 

misstankarna inte ska leda till någon insats och att relationen till föräldrarna ska 

förstöras vid en anmälan. Hon menar fortsättningsvis att om relationen till föräldrarna 

bryts påverkas även kontakten med barnet, familjen kanske tar avstånd eller väljer att 

flytta och då kan personalen inte hjälpa barnet längre. Elin uppfattar att anmälan 

skulle försvåras om det handlar om misstankar som är riktade emot en familj som 

uppfattas som välfungerande och som man har ett bra förhållande till. Är det några 

föräldrar som det finns en privat relation till exempelvis vänner eller grannar kan 

anmälan kännas extra jobbig för Elin och det kan behövas starkare misstankar än om 

relationen var dålig.  

   

Nej det kan det nog kännas lite värre för en själv att göra en anmälan i så fall, jag tror 

inte jag skulle tveka. Om jag, om ja, alltså nu vet jag att man har 

anmälningsskyldighet även vid misstanke men det kanske inte skulle räcka med en 

misstanke, kanske skulle ha väldigt starka misstankar då i så fall. 

 

Elin tror att anmälningsskyldigheten kan uppfattas som en trygghet för familjerna, att 

föräldrarna vet att personalen är skyldiga att göra en anmälan vid misstanke om att ett 

barn far illa på något sätt. Det finns situationer då någon av föräldrarna far illa men 

inte vågar söka hjälp själv. Då kan hon eller han medvetet eller omedvetet sända ut 

små signaler om att något inte står rätt till och då kan det uppfattas som en trygghet att 

personalen är skyldiga att anmäla om de misstänker att någonting är fel som kan leda 

till att barnet riskerar att fara illa.  

 

9.2.1 Analys  

Enligt Payne (2002) består de flesta relationer av både jämna (symmetriska) och 

ojämlika (komplementära) relationer med en viss dragning åt ett håll. Att alla 

intervjupersoner förutom Doris uppfattar att anmälningsskyldigheten har en 

kontrollerande funktion kan visa på att relationerna mellan föräldrarna och personalen 

lutar mer åt det ojämlika. När det förekommer ojämlika förhållanden bidrar 

föräldrarna och personalen med en viss roll vilket Elin och Bodil uppfattar när 

föräldrarna anstränger sig i samspelet för att visa att de är bra föräldrar. Att 

föräldrarna anstränger sig kan också förklaras med att de känner sig underlägsna 
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personalen då de har ett maktövertag genom att de känner till organisationens regler, 

rutiner och resurser (Järvinen, 2002). Den kontrollerande funktionen som följer efter 

information om anmälningsskyldigheten vid inskolningen kan också ses som 

pastoralmakt. Detta då föräldrarna informeras om att personalen är skyldiga att hjälpa 

barn om de misstänker att de far illa och att den informationen leder till att föräldrarna 

anpassar sig och försöker visa att de är bra föräldrar. De försöker att rätta sig efter 

föreställningar kring hur en bra förälder är vilket blir ett exempel på 

anmälningsskyldigheten också blir kontrollerande (Järvinen, 2002). 

Intervjupersonerna har arbetat inom barnomsorgen mellan 18-44 år vilket också kan 

leda till ojämlikhet då det kan råda kompetensskillnader mellan dem och föräldrarna 

(Lundsbye, 2000). Vid alla förskolor utom där Bodil och Catharina arbetar informeras 

föräldrarna vid inskolningen om att personalen har anmälningsskyldighet. Elin 

uppfattar att de flesta föräldrar glömmer bort det igen vilket enligt 

kommunikationsteorin kan förklaras med att de bedömer den informationen som 

oviktig och sorterar bort den genom selektiv perception (Payne, 2002).  

 

Elin och Bodil uppfattar att den nära relationen till föräldrarna underlättar när de ska 

prata om känsliga ämnen såsom misstankar. För att information ska nå fram är det 

enligt Payne (2002) viktigt att sändaren har kännedom om mottagaren. Personalen i 

förskolan träffar föräldrarna dagligen under lång tid vilket skapar kännedom och 

förutsättningar för att informationen ska nå fram. Elin och Bodil uppfattar att den nära 

relationen också underlättar för att läsa av föräldrarnas återkoppling i form av icke-

verbala kommunikation. Att anmälningsskyldigheten skulle uppfattas som en trygghet 

för familjen då personalen kan läsa av föräldrarnas signaler om att någonting är fel 

kan också förklaras med att personalen har kännedom om föräldrarna vilket 

underlättar för att uppmärksamma den icke-verbala kommunikationen.    

 

9.3 Mötet mellan förskolan och socialtjänsten 

Samverkan mellan de olika förskolorna och socialtjänsten ser väldigt olika ut. Bodil, 

Catharina, Elin och Fia har ingen samverkan med socialtjänsten kring barn som far 

illa förutom när de har gjort en anmälan. Däremot har Catharina och Elin haft kontakt 

med socialtjänsten i samband med andra ärenden som exempelvis vårdnadstvister och 
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adoption. Fia har vid något tillfälle ringt och fått råd i avidentifierade fall. Förra året 

efterfrågade Anna och hennes kollegor information från socialtjänsten kring 

anmälningsskyldigheten för att uppdatera och friska upp sina kunskaper. Det 

resulterade i två halvdagsföreläsningar men förutom det finns det ingen samverkan 

mellan dem och socialtjänsten. Den enda personen som har regelbunden kontakt med 

socialtjänsten är Doris och hon uppfattar att samverkan fungerar jättebra. Hon ingår 

sedan nio år tillbaka i en nätverksgrupp tillsammans med socialsekreterare, 

sjuksköterska från BVC och psykolog. Nätverket träffas ett par gånger per termin och 

där finns det möjlighet att diskutera avidentifierade fallbeskrivningar, ställa frågor och 

få råd. Efter varje möte delger Doris vad som sagts till sina kollegor på förskolan så 

att alla får samma information. Alla som ingår i nätverksgruppen anser att det är 

mycket givande och för Doris del innebär det att hon har fått mer kunskaper om hur 

socialtjänsten arbetar och hon upplever att det är lätt att få kontakt med den 

socialsekreteraren som ingår i nätverket. Hon uppfattar även att socialtjänstens 

kunskaper om och förståelse för förskolan har ökat vilket har underlättat samarbetet. 

 

De intervjupersoner som har haft kontakt med socialtjänsten anser att återkopplingen 

är otillräcklig och Anna menar att det är bristen på återkoppling som gör att 

samverkan med socialtjänsten uppfattas som svår. Hon anser att det känns svårt att 

göra en anmälan och sen inte få veta hur det fortsatte och slutade för barnet. Doris 

uppfattar att återkopplingen ibland är bristfällig och hon beskriver att det finns många 

obesvarade frågor efter en anmälan: 

 

Den har varit bristfällig ibland. Det är det som vi har saknat jättemycket. Vi släpper 

detta sen, sen tar socialen över, det är deras jobb, men vi går ju fortfarande lite och 

tänker hur gick det? Hur funkade det? Blev det bra eller gjorde vi något fel? Kunde 

vi ha gjort något annat sätt åh? Hur gör vi nästa gång? Alltså någon form av 

utvärdering utan, utan för den skull gå in, där är ju sekretessen också, ja det är ju så. 

 

Elin menar också att hon egentligen inte får veta så mycket om vad som händer efter 

anmälan men vid ett tillfälle gjorde socialtjänsten ett undantag och berättade lite om 

vad som hade hänt ett barn efter utredningen. Doris har också liknande erfarenheter 

då hon fått information genom nätverksgruppen.  
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Anna berättar att socialtjänsten efter en anmälan reagerade när personalen berättade 

vilken förskola de ringde ifrån, då de inte hade hört någonting därifrån tidigare. Detta 

gör att hon undrar hur mycket som passerar förbi och inte blir taget på allvar. Bodil 

berättar att hon enbart får höra historier från ett håll då socialtjänsten aldrig yttrar sig. 

Det får henne att undra om det verkligen fungerar på det viset hon får höra om och 

läser i tidningen. Oavsett påverkar detta hennes förtroende för socialtjänsten som hon 

uttrycker som inte så gott vilket i sin tur skulle påverka vid en anmälan då hon skulle 

tänka till en extra gång innan hon gör en. Anna menar att förtroendet för socialtjänsten 

påverkar om en anmälan görs eller inte, finns det inget förtroende hade man inte vågat 

göra en anmälan: 

 

Ja du, det är svårt att säga, jag hoppas jag har, jag vill ju ha ett bra förtroende för 

dem. Det är ju viktigt annars tappar man ju allt. Det är ju jätteviktigt annars vågar 

man ju verkligen inte göra någonting åt saker och ting. Så det är klart att det har jag 

ju. 

  

Både Doris, Elin och Fia säger sig ha ett bra förtroende för socialtjänsten. Elin och Fia 

menar att de erfarenheter de har av socialtjänsten har varit bra, de har skött sitt arbete. 

Doris menar att hennes förståelse för socialtjänstens arbete har ökat under hennes nio 

år i nätverksgruppen vilket i sin tur har lett till ökat förtroende. Catharina uttrycker att 

det är svårt att säga vilket förtroende hon har för socialtjänsten då de inte har någon 

relation till varandra.  

 

Doris och Elin uppfattar inte att samverkan med socialtjänsten behöver förbättras. 

Doris menar att den är hyfsad och Elin menar att det inte behövs mer samverkan om 

det inte är någon anmälan. Däremot uppfattar Anna, Bodil och Catharina att 

samverkan skulle förbättras om de visste vem de skulle ta kontakt med när de hyser 

oro för något barn. Anna och Bodil skulle tycka att det vore skönt att ha ett ansikte på 

en socialsekreterare så att de vet vem de ska pratar med. Bodil uppfattar att det alltid 

är svårare att diskutera allvarliga saker med någon hon inte känner och föreslår därför 

att en kontaktman kopplas till varje område i kommunen. Kontaktmannen skulle även 

kunna ge mer återkoppling, något som Fia också anser skulle förbättra samverkan. 

Bodil beskriver att det känns som om socialtjänsten svävar lite ovanför, att hon blir 
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lite liten när de träffas. Detta förklarar hon med att hon inte alls vet vilken människa 

hon ska träffa, det är alltid ett helt nytt ansikte. Doris i sin tur menar att det ibland 

känns som om socialtjänsten har ett revir som är svårt att komma innanför om det inte 

finns en relation mellan dem.  

 

Bodil uppfattar att anmälningsskyldigheten medför en trygghet för personalen när det 

misstänker att något inte står rätt till med ett barn. Tryggheten är att de inte själva 

behöver klara ut situationen utan de kan ringa till socialtjänsten som därefter kan 

utreda situationen. Däremot har Doris erfarenhet av att ringa till socialtjänsten då hon 

hyste stark oro över ett barn som betedde sig underligt vid blöjbyte och fått svaret att 

det var för tunt för en utredning när hon inte såg några fysiska tecken på skador.  

 

9.3.1 Analys 

Det finns inte mycket samverkan mellan förskolorna och socialtjänsten förutom vid 

en anmälan eller om socialtjänsten vill få information kring ett barn i samband med 

andra utredningar. Kommunikationen emellan socialtjänsten och förskolan kan 

försvåras om informationen inte anpassas efter mottagaren och för att kunna anpassa 

krävs det kunskap om varandras verksamheter (Payne, 2002). Nilsson och 

Waldemarson (2007) menar också att om samspel ska kunna ske måste vi ha kunskap 

om varandra för att kunna förutsäga vad andra och vi själva kommer att göra. Enligt 

Järvinen (2002) har socialtjänsten ett maktövertag över förskolepersonalen då de kan 

reglerna och rutinerna vid anmälan. De får samla in vilken information dem vill och 

behöver inte ge någon återkoppling. Doris är den enda som har regelbunden kontakt 

med socialtjänsten genom en nätverksgrupp och hon menar att både hennes och 

socialtjänstens förståelse för och kunskap om varandras verksamheter har ökat. Doris 

för i sin tur vidare sina kunskaper till sina kollegor. I alla små sociala system finns det 

handlingsregler och ges information till en person i gruppen kommer den att spridas 

och påverka de andra (Payne, 2002). 

 

De intervjupersoner som har haft kontakt med socialtjänsten uppfattar att 

återkopplingen var otillräcklig och detta leder enligt Nilsson och Waldemarson (2007) 

till att relationen sätts på prov vilket kan skapa osäkerhet. Att Doris upplever att det 
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finns många obesvarade frågor efter en anmälan kan tolkas som osäkerhet då hon inte 

vet om hon gjorde rätt eller inte. Bodil berättar om en händelse där socialtjänsten 

aldrig yttrade sig vilket lett till att hon blivit osäker på hur de egentligen arbetar. Om 

socialtjänsten har gett återkoppling utan att den har uppfattats kan det bero på att det 

fanns hinder för informationsbearbetningen (Payne, 2002). Anna, Bodil och Catharina 

menar att samverkan med socialtjänsten skulle kunna förbättras om de visste vem de 

skulle vända sig till vid misstanke. Nilsson och Waldemarson (2007) menar att det 

kan skapas en osäkerhet och ängslan hos en person i mötet med en okänd. Detta kan 

förklara varför Anna och Bodil vill ha ett ansikte på den person som de ska prata med.  

 

Bodil berättar att hon ibland känner sig liten i mötet med socialtjänsten och Doris 

menar att det känns som om de har ett revir som är svårt att komma innanför. Detta 

kan tolkas att det är en ojämlik relation (komplementär) mellan förskolan och 

socialtjänsten. Det kan enligt Lundsbye (2000) bero på uttalade eller outtalade 

maktförhållanden samt kompetensskillnader.   

 

9.4 Kunskap och kompetens 

Alla intervjupersoner uppfattar att de har tillräckligt med kunskaper om 

anmälningsskyldigheten för att kunna göra en anmälan. Anna och Fia uppfattar att de 

fick mycket kunskaper om anmälningsskyldigheten under deras utbildning men 

resterande menar på att det inte togs upp mycket om anmälningsskyldigheten. 

Förutom Anna menar alla att de har fått sina kunskaper dels genom erfarenhet. Bodil 

berättar att hon genom åren har lärt sig att läsa av barn, Elin att läsa av föräldrarnas 

reaktion och Doris menar att hon har lärt sig att skanna av anknytningen mellan 

barnet och föräldrarna. Catharina, Doris, Elin och Fia uppfattar att dem har lärt sig 

mycket genom sina erfarenheter av anmälningar och Anna har framför allt fått sina 

kunskaper ifrån de två föreläsningar som hölls av socialtjänsten förra året. 

 

Rektorernas roll nämns av flera intervjupersoner vid olika tillfällen bland annat anser 

Anna att hon har fått dålig information om anmälningsskyldigheten av sina rektorer 

och Bodil uppfattar att hennes rektor har bidragit med kunskap. Catharina har aldrig 

gjort någon anmälan och menar därför att hennes kunskaper finns i bakhuvudet. Vid 
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misstanke skulle hon friska upp sina kunskaper genom att diskutera med och få 

information av sin rektor.  

 

Bodil uppfattar att det behövs mer utbildning och önskar att hela arbetslaget hade fått 

en gemensam. Anna påpekar att det är jätteviktigt att personalen får information om 

anmälningsskyldigheten regelbundet och anser att de exempelvis hade behövt få mer 

information om att barn inte far mer illa i vissa områden eller sociala grupper. 

 

Jag tror att många har en föreställning om att vi har den typen av den klientel 

föräldrar här så det sker nog inte här också vidare. 

 

Tre av intervjupersonerna har uppfattningen att det finns olika områden där det är 

vanligare att barn far illa än på andra ställen. Bodil, Catharina och Fia påpekar att de 

arbetar i lugna områden men att det finns andra där det är mer belastning.  

 

Men det är ju så vissa områden är ju också mer belastade där man kanske dagligen, 

eller veckovis eller så berörs utav en tanke om anmälan och den typen av frågor 

kanske finns. (Catharina) 

 

För att det är ett väldigt så lugnt område om man får säga så va, men jag har jobbat på 

andra ställen där det har varit mer. (Fia) 

 

Catharina menar också att det inte har funnits fog för henne att fundera kring att göra 

en anmälan och att de förskolor som ofta gör anmälningar har en utarbetad 

handlingsplan. Doris som har erfarenhet av ett antal anmälningar berättar att hon och 

hennes kollegor pratar mycket om anmälningsskyldigheten då de ofta är aktuellt på 

förskolan: 

 

Men även vi pratar mycket om det eftersom vi har det aktuellt i huset, det vibbar ju 

alltid lite här och lite där. 

 

Doris menar att förklaringen till att det nästan alltid är någonting på förskolan är att 

det finns många olika nationaliteter och då personalen och föräldrarna har olika 

synsätt uppstår kulturkrockar. På dennes avdelning är det 5 av 19 barn som har 
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helsvenska föräldrar och Doris uppfattar kulturkrockarna som svåra att hantera.  

 

9.4.1 Analys 

Det är bara Anna och Fia som uppfattar att anmälningsskyldighetens togs upp mycket 

i deras utbildningar. De andra intervjupersonerna kan ha fått mer information än de 

kommer ihåg men att det kan ha uppfattas som oviktig och sorterats bort genom 

selektiv perception. En annan förklaring kan vara att de inte uppfattade informationen 

då den inte var anpassad efter dem (Payne, 2002). Alla förutom Anna menar att de har 

fått sina kunskaper genom erfarenheter och detta kan enligt kommunikationsteorin 

även handla om kollegornas erfarenheter då alla i en grupp påverkas om någon får ny 

information (Payne, 2002). Kulturkrockarna som Doris nämner kan enligt Nilsson och 

Waldemarson (2007) uppstå genom ett etnocentriskt synsätt där den egna kulturen 

sätts i centrum och det avvikande döms ut. Att de uppfattas som svåra att hantera kan 

förklaras med att föräldrarna och personalen intar en försvarsställning emot varandra 

vilket inte leder till en god kommunikation eller ett bra samspel. 

 

Hälften av intervjupersonerna uppfattar också att det finns mer eller mindre belastade 

områden. Detta kan påverka användningen av anmälningsskyldigheten då personalen 

som uppfattar att de arbetar i ”rätt område” riskerar att missa tecken på att barn far illa 

då de sorteras bort genom selektiv perception (Payne, 2002).  

 

9.5 Att arbeta med ett barnperspektiv 

Doris upplever det som väldigt jobbigt att göra en anmälan då det både tar mycket 

energi samt att det är svårt att vara professionell och inte ta med sig arbetet hem. Elin 

var jätterädd efter att hon gjort sin första anmälan och Fia upplevde det som väldigt 

otäckt och obehagligt. Anna, Doris och Fia har efter anmälan mött aggressiva 

föräldrar och de två sistnämnda har blivit utsatta för hot. Alla förutom Fia nämner att 

de har erfarenhet av eller en rädsla för att familjen flyttar efter en anmälan. Oavsett 

deras erfarenheter vet alla om att de har en skyldighet att anmäla vid misstanke om att 

ett barn far illa. Anna anser att det är viktigt att personalen verkligen förstår att de har 

en skyldighet att anmäla och att den skyldigheten tas på allvar. Bodil upplever att 

barnen efter en anmälan får en möjlighet att komma ifrån den situationen de lever i. 
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Intervjupersonerna påpekar på olika sätt att de är barnet som står i fokus när de gör 

eller överväger en anmälan. Personalen menar att de finns till för barnet, att de gör det 

som är bäst för barnet, att de måste tänka på barnet och att de gör det för barnets skull. 

Anna menar exempelvis att personalen måste utgå ifrån barnet och inte ifrån 

föräldrarna. 

 

Vem ska föra talan för barnen om inte vi gör det? 

 

Doris uttrycker att det är värt att göra en anmälan, trots att det är resurskrävande och 

jobbigt, då hon uppfattar det som livsviktigt för familjen och barnet. Familjen och 

barnet har rätt att få den hjälp de behöver och hon är den i arbetsgruppen som får ta på 

sig att göra de flesta anmälningarna. Vid ett tillfälle har hon fått skäll av sin rektor på 

grund av att hon tagit på sig för mycket ansvar: 

 

Åh då fick jag det skället från min rektor att du ska inte ta på dig för mycket, vi kan 

inte förändra världen. Nej, sa jag det kan vi inte heller göra men vi kan inte heller 

blunda för det. Jag kan liksom alltså inte bara låta bli det här va och se när ingen 

annan gör det. 

 

Elin skulle inte tveka att göra en anmälan vid misstanke och hon upplever det som en 

självklarhet att personalen ska anmäla om att ett barn far illa och Fia ser det som ett 

måste. Hon och Anna påpeka att personalen måste utgå ifrån barnet, inta ett 

barnperspektiv. Fia beskriver det så här: 

 

Så det är, det är ju tungt när det händer, när ett barn far illa. Det är ju alltid tungt men 

det är tyngre för barnet att bära det själv, så vi måste ju hjälpa det. 

 

Fia menar att om du känner att något måste anmälas ska du inte vara rädd utan tänk 

på barnet och att det gagnar att göra någonting åt situationen. ”Tveka inte, anmäl.” 

 

9.5.1 Analys 

Personalen sätter barnen i fokus och exempelvis påpekar både Anna och Fia att de 

måste inta ett barnperspektiv och utgå ifrån barnet. Skau (2001) menar att en 

handlingseffekt på barnets livssituation måste hanteras för att kunna urskilja om 
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handlingen är till hjälp eller inte. Det är omöjligt att veta hur barnet påverkas av en 

anmälan men att personalen vill hjälpa barnet framgår tydligt i denna studie. Doris 

beskriver att hon inte kan se på när ett barn far illa utan agerar om ingen annan gör 

det. Därmed gör hon tvärtemot vad Palm och Windahl (1989) beskriver, hon ser i 

första hand till barnet och går därmed emot arbetslaget som valde att inte anmäla. 

Doris är den personalen i arbetsgruppen som har fått ta på sig rollen som anmälare 

och att hon väljer att göra en anmälan kommer att påverka gruppens handlingsregler. 

Detta då hennes handlingar i sin tur kommer att påverka hela arbetslaget (Payne, 

2002). Att föräldrarna kan vara aggressiva emot och hota personalen efter en anmälan 

kan enligt Payne (2002) förklaras med att de försöker få kontroll eller makt i 

relationen. Om personalen låter föräldrarna uttrycka sin ilska är det fortfarande 

personalen som har makten vilket leder till att det negativa beteendet inte fyller någon 

funktion och kan därför försvinna. 

 

10. Sammanfattning 

Intervjupersonerna vet att de är skyldiga att göra en anmälan vid misstanke om att ett 

barn far illa och de uppfattar att de har tillräckliga kunskaper för att göra en anmälan. 

Några upplever att stödet från kollegorna påverkar om en anmälan görs eller inte. Det 

är svårare att göra det om man är ensam om att ha misstankarna vilket enligt 

kommunikationsteorin kan förklaras med att personen vill följa de rådande 

handlingsreglerna som finns i arbetsgruppen (Payne, 2002). Relationen till föräldrarna 

påverkar också användningen av anmälningsskyldigheten. Någon uppfattar att den 

nära relationen underlättar då det blir lättare att kommunicera med varandra. Payne 

(2002) menar att det kan bero på att personalen har kunskaper om mottagaren vilket 

gör att informationen kan anpassas för att lättare nås fram. Andra menar att den nära 

relationen försvårar användningen då det finns en rädsla att relationen förstörs, att 

familjen flyttar eller att det blir svårt att utgå ifrån barnet.  
 

Förskolepersonalen har informella sätt att hantera misstankar på då de exempelvis 

diskuterar sådana situationer med sin chef och kollegor. Det finns tillfällen då de 

väljer att inte gör någon anmälan utan istället pratar de med föräldrarna och försöker 

lösa situationen tillsammans. Detta är enligt Järvinen (2002) utövande av 
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pastoralmakt då personalen vill hjälpa barnet samtidigt som de vill få föräldrarna att 

ändra sitt beteende.  

 

Överlag sker samverkan mellan förskolan och socialtjänsten i liten utsträckning och 

de som har haft kontakt med socialtjänsten uppfattar att återkopplingen var 

otillräcklig. Detta kan enligt Nilsson och Waldemarson (2007) leda till att relationen 

sätts på prov vilket kan skapa osäkerhet. Hälften av intervjupersonerna uppfattar att 

samverkan behöver förbättras, de anser exempelvis att det hade underlättat om de 

visste vem de skulle vända sig till samt om de hade en relation till socialsekreteraren. 

Enligt kommunikationsteorin minskar osäkerheten och ängslan om man känner till 

den man ska kommunicera med (Nilsson & Waldemarson, 2007).  

 

Förskolepersonalen utgår ifrån barnen när de gör eller överväger en anmälan. Barnet 

sätts i fokus, finns i tankarna och personalen gör det som de anser är bäst för barnet. 

Även om personalen har obehagliga och dåliga erfarenheter av anmälningar anser de 

att barnet har rätt att få den hjälp det behöver, att anmälan är livsviktig för barnet, ett 

måste och en självklarhet. 

 

11. Avslutande diskussion 

Anmälningsskyldigheten har en dubbel funktion där den dels finns för att skapa en 

trygghet för barn i utsatta situationer och dels för att skapa kontroll och möjlighet att 

förändra ett oönskat beteende. Det var bara två intervjupersoner som tydligt kunde 

förklara anmälningsskyldighetens kontrollerande funktion och jag upplever att de 

flesta hade svårt att tänka i banorna kontroll och makt. Detta kan enligt Skau (2001) 

bero på att aktörerna kan vara omedvetna om maktaspekten samt att de har svårt att 

acceptera att deras arbete inte enbart innehåller stöd och hjälp utan också makt och 

kontroll. Trots att de hade svårt att förstå kontrollaspekten anser jag att deras 

informella sätt att hantera misstankar på visar att de har makt och kontroll över 

föräldrarna. Då alla har kunskapen om att de är skyldiga att anmäla men ändå väljer 

att inte göra det utan istället pratar med föräldrarna kan ses som ett försök att få 

föräldrarna att ändra sitt beteende som personalen anser är skadligt för barnet. Detta 

är ett tydligt exempel på att personalen använder sig av anmälningsskyldighetens 
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dubbla funktion, hjälpa och kontrollerna. Vid fyra av sex förskolor informeras 

föräldrarna vid inskolningen om personalens anmälningsskyldighet och då de vet att 

de kan anmälas till socialtjänsten kan de känna sig tvingade att göra det personalen 

ber dem om.  

 

Föräldrarna i sin tur har däremot makt gentemot personalen då de kan välja att flytta 

ifrån kommunen om de skulle uppkomma misstankar om att deras barn far illa. Detta 

är något som jag upplever att förskolepersonalen uppfattar som en stor oro och ett 

bekymmer i samband med användningen av anmälningsskyldigheten. Att 

förskolepersonalen är oroliga för att den nära relationen till föräldrarna ska förstöras 

efter en anmälan ger också föräldrarna ett övertag då det påverkar personalens 

användning av anmälningsskyldigheten.  

 

Utifrån denna studie upplever jag att socialtjänsten överlag är frånvarande i förskolan 

och två intervjupersoner beskriver att de känner sig små i förhållande till 

socialtjänsten. Detta kan bero på att socialsekreterarna är de som tar över efter en 

anmälan och det är de som har den lagliga rätten att utreda barnet och familjen. 

Socialtjänsten får inte ge mycket återkoppling till förskolan om inte familjen lämnar 

sitt samtycke och detta verkar väldigt jobbigt för personalen att acceptera. De undrar 

länge hur det gick för barnet efter en anmälan. Att två intervjupersoner berättar att de 

fått återkoppling från socialtjänsten, utifrån vad jag har tolkat det utan samtycke, visar 

att socialtjänsten kan kontrollera vad förskolepersonalen får veta. Däremot kan man 

vända på det och se att förskolan bestämmer om barnet som far illa ens ska komma 

till socialtjänstens kännedom eller inte. Jag tror att om det hade funnits en mer 

utvecklad samverkan mellan alla förskolor och socialtjänsten hade maktförhållandena 

jämnats ut då alla hade fått mer kunskaper om varandras verksamheter och arbete. 

Detta hade troligtvis också underlättat för förskolepersonalen vid misstankar och 

anmälan. Jag upplever, som några intervjupersoner har nämnt, att det är lättare att 

prata om känsliga ämnen med en person man känner eller i alla fall ha en relation till. 

Alla förskolor borde tillhöra en nätverksgrupp där olika kompetenser och kunskaper 

kan utnyttjas och utvecklas. Doris som deltar i en nätverkgrupp uppfattar exempelvis 

att det är lätt att få tag i den socialsekreterar som också ingår i gruppen och jag tror att 
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lättillgänglighet hade underlättat för förskolepersonalens användning av 

anmälningsskyldigheten.    

 

I den tidigare forskningen beskriver Sundell (1997) och Socialstyrelsen (2001) olika 

orsaker och hinder som påverkar att förskolepersonalen inte anmäler. De nämner 

bland annat att det fanns en osäkerhet om barnet verkligen far illa, att de inväntar 

resultat från sina egna försök att hjälpa barnet och familjen och att det finns en rädsla 

att relationen till föräldrarna förstörs därmed möjligheterna att påverka dem till 

förmån för barnet. Detta är något som intervjupersonerna har berört på olika sätt när 

de beskrivit sina uppfattningar och användningen av anmälningsskyldigheten. Några 

beskriver att de känner osäkerhet inför en anmälan och menar att de vill vara ganska 

säkra på att deras misstankar stämmer. Många har pratat med föräldrarna och 

tillsammans försökt lösa situationen istället för att göra en anmälan. 

 

Tidigare forskning visar också på att förskolepersonalen gör få anmälningar vid 

misstanke. Enligt Lundén och Broberg (2003) anmäldes 11 procent av fallen där 

personalen misstänkte att ett barn for illa. Jag upplever att intervjupersonerna i denna 

studie inte har gjort nämnvärt många anmälningar med tanke på hur länge de har 

arbetat inom barnomsorgen. Detta gör att jag är tveksam om de verkligen har 

tillräckliga kunskaper för att göra en anmälan. När anmälningsskyldighetens innebörd 

diskuterades under intervjuerna fick jag uppfattningen av att några inte visste mer än 

att de var skyldiga att anmäla vid misstanke. Att anmälan skulle göras genast var det 

ingen som påpekade och deras informella sätt att hantera misstankar på kan visa på att 

de avvaktar längre än de borde innan de gör en anmälan.  

 

En av mina intervjupersoner berättar att socialtjänsten reagerade när hon gjorde en 

anmälan då socialsekreteraren inte hade hört någonting från den förskolan tidigare. 

Detta förbluffar mig då jag anser att socialsekreterarna borde vara beredda på att alla 

förskolor kan höra av sig oavsett att de inte har gjort det tidigare. En annan av mina 

intervjupersoner berättar också om en situation där hon var väldigt orolig för ett barn 

men på grund av att hon inte kunde se att något var fel fysiskt så menade 

socialsekreteraren att de var för tunt för en anmälan. Hur ska personalen kunna 
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anmäla vid exempelvis psykiska skador om socialtjänsten vill ha fysiska bevis? 

Personalen ska inte behöva ha bevis överhuvudtaget på att barnet far illa utan de är 

skyldiga att genast anmäla vid minsta misstanke. Om jag hade möts av sådana 

reaktioner skulle jag troligtvis blivit tveksam till att ta kontakt med socialtjänsten 

igen. Det första intrycket är viktigt och deras agerande inger inte direkt något 

förtroende. 

 

Alla intervjupersoner har informella sätt att hantera misstankar på och jag anser att 

det är värt att diskutera om dessa fungerar bättre än att göra en anmälan. Det är enligt 

kommunikationsteorin lättare att ta till sig information om den kommer från någon 

som man har kunskap om (Payne, 2002). Föräldrarna och personalen har en daglig 

och nära kontakt med varandra och detta kan enligt mig underlätta när det handlar om 

sådana känsliga ämnen som misstankar om att deras barn far illa. Även om det kan 

uppfattas som en kränkning emot familjen tror jag inte att det hade känts bättre om en 

socialsekreterare skulle ta kontakt efter att de fått in en anmälan. Även om både 

socialtjänsten och förskolan bygger på frivillighet så arbetar socialsekreteraren med 

myndighetsutövning och har också möjlighet att i vissa fall använda sig av 

tvångslagar.  

 

Mina kunskaper om anmälningsskyldigheten har ökat markant i och med att jag har 

genomfört denna studie. Trots det kan jag inte svara på frågan hur jag hade agerat om 

jag fick misstankar om att ett barn for illa när jag arbetar på en förskola. Däremot 

anser jag att denna studie kan vara till lärdom för både förskolepersonal och 

socialsekreterare. I mötet mellan förskolan och socialtjänsten är det viktigt att ha 

kunskap om varandras verksamheter och arbete för att kunna anpassa informationen 

emellan dem samt att kunna samspela på ett bra sätt (Payne, 2002). Att ha en relation 

hade också underlättat samverkan då mötet med en okänd kan leda till osäkerhet och 

ängslan (Nilsson & Waldemarson, 2007). Brist på återkoppling kan leda till att 

relationen som finns sätts på prov vilket gör att jag anser att socialsekreterarna bör 

återkoppla så mycket som det går utan att bryta mot lagen exempelvis bekräfta att 

anmälan är mottagen och vem som ansvarar för den. De borde också arbeta för att få 

ett samtycke av familjen att återkoppla till förskolan då de tillsammans kan skapa en 



 

37 

helhetsbild av barnet och hjälpas åt att lösa situationen. Förskolepersonalen anser att 

de har tillräckliga kunskaper om anmälningsskyldigheten men jag upplever att de 

behöver mer och det kan kombineras med att utveckla relationen mellan 

förskolepersonalen och socialsekreterarna. Varför inte erbjuda en föreläsning med 

grundinformation om anmälningsskyldigheten samt information om varandras 

verksamheter?  

 

Jag tycker att det är viktigt att förskolepersonalen blir medvetna om att 

anmälningsskyldigheten medför en maktfunktion för att de ska kunna förändra och 

kontrollera den (Skau, 2001). Det har framkommit att det finns hinder för 

användningen av anmälningsskyldigheten och jag menar att dessa ska lyftas fram och 

diskuteras i arbetslaget för att gemensamt komma fram till en lösning på att komma 

förbi dessa hinder.  

 

En rak och genomtänkt kommunikation samt personlig kontakt underlättar kontrollen 

om budskaper har nått fram och om det har uppfattats på rätt vis (Palm & Windahl, 

1989, Payne, 2002). Därför är min åsikt att det ska förespråkas så mycket som möjligt 

både i kontakten med föräldrarna och mellan förskolan och socialtjänsten. 

 

Innan jag skrev denna uppsats var jag skeptiskt till om förskolepersonalen verkligen 

fullföljde sin skyldighet att genast anmäla till socialtjänsten vid misstanke om att ett 

barn for illa. Den tidigare forskningen (Lundén & Broberg, 2003) och min studie har 

visat att de faktiskt inte gör det och frågan jag ställer mig är om det är så farligt att de 

själva försöker lösa situationen? Vad som är bäst för barnet går aldrig att förutsäga 

men det borde finnas ett intresse att studera olika utgångar av de båda 

tillvägagångssätten. 
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13. Bilagor 

13.1 Bilaga 1- Informationsbrev                   

 
Hejsan!     
Mitt namn är Tina Bergenholtz och jag går sjätte terminen på Socionomprogrammet 
vid Institutionen för socialt arbete, Växjö Universitet. I utbildningen ingår det att göra 
en vetenskaplig studie under tio veckor som ska utmynna i en C-uppsats. 
Anmälningsskyldigheten är i fokus i min uppsats och jag är intresserad av att utgå 
ifrån förskolepersonalens perspektiv på anmälningsskyldigheten. Studiens syfte är att 
få en ökad förståelse för hur personalen i förskolan upplever anmälningsskyldigheten 
samt hur de använder sig av den.  
 
Din medverkan är värdefull för att denna studie ska kunna genomföras. Därför skulle 
det betyda mycket för mig om Du har möjlighet att ställa upp på en intervju. Jag har 
pratat mer er rektor som har gett sitt samtyckte till att Du tillfrågas. Jag kommer att 
genomföra sex intervjuer och för att få en så stor spridning som möjligt finns ett 
önskemål om deltagande av max en person per förskola. Intervjun tar cirka 45 
minuter att genomföra och den kommer att hållas på respektive förskola. Vid 
samtycke kommer intervjun att spelas in på kassettband för att öka mina möjligheter 
att återge Dina svar på ett så korrekt vis som möjligt.   
 
Det är frivilligt att delta i denna studie och Du kan när som helst avbryta Din 
medverkan utan att motivera varför. Under hela uppsatsprocessen följer jag 
Vetenskapsrådets etiska riktlinjer och principer vilket innebär att allt material kommer 
att behandlas konfidentiellt och med respekt. Samtliga respondenter kommer att 
avidentifieras och ingen personal eller förskola kommer att kunna identifieras i 
resultatet. Det insamlade materialet kommer enbart att läsas av mig och min 
handledare Eva Skogman, Universitetslektor. De uppgifter som samlas in kommer 
inte att användas till något annat syfte än till denna studie. Efter att uppsatsen har 
blivit godkänd kommer allt insamlat material inklusive kassettbanden att förstöras. 
Uppsatsen kommer att färdigsammanställd distribueras till samtliga medverkande.  
 
Jag kommer att kontakta er tisdagen den 14 april för att se om någon är intresserad av 
att delta i denna studie om anmälningsskyldigheten samt boka en lämplig tid för 
genomförande. 
 
Vid frågor är Du välkommen att kontakta mig eller Universitetslektor Eva Skogman 
vid Sektionen för hälsa och samhälle, Halmstad Högskola.  
 
Ditt deltagande är värdefullt i denna studie! 
Tack på förhand för Din vilja att medverka! 
 
Med vänlig hälsning 
Tina Bergenholtz      Eva Skogman 
Mobil: ***-*******                                                              Mail: eva.skogman@hh.se 
Mail: tbeso06@student.vxu.se      
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13.2 Bilaga 2 - Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 
Bakgrund 

• Kön 
• Ålder 
• Vilken utbildning/vidareutbildning har du? 
• Hur länge har du arbetat inom barnomsorgen? 

 
Kompetens 

 Hur uppfattar du din kompetens/dina kunskaper kring anmälningsskyldigheten? 
 Vad har du fått dem ifrån? 
 Uppfattar du att något är extra viktigt/något som saknas? 
 I vilken utsträckning finns det rutiner för hur en anmälan görs? Information till 

nyanställda, timvikarier? 
 
Användning 

• Vilka erfarenheter har du kring anmälningsskyldigheten? 
• Om du misstänker att ett barn far illa, hur agerar du? 
• Om anmälan: Hur upplevde du det? Stöd från kollegor och chef? 
• Om inte anmälan: Vad beror det på? Gjort istället? 
• Uppfattar du att anmälningsskyldigheten har en kontrollerande funktion? I 

sådana fall hur?  
• Vad uppfattar du kan försvåra att en anmälan görs? 

 
Samverkan 

• Hur ser samverkan ut mellan dig och socialtjänsten? (avidentifierade fall, 
jourtelefon?) 

• Hur uppfattar du återkopplingen efter en anmälan?  
• Uppfattar du att samverkan behöver förbättras? I sådana fall hur? 
• Vilket förtroende har du för socialtjänsten? 

 
 
Något som jag har missat som du uppfattar som viktigt kring 
anmälningsskyldigheten? 
 


