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Abstract 
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Title: When is it time to report? A study about how preschool-staff resonate and act in 

relation to the notification requirements when suspecting a child to fare badly. [När är det 

dags att anmäla? En studie om hur förskolepersonalen resonerar och agerar i förhållande till 

anmälningsplikten när de misstänker att ett barn far illa.] 

Supervisor: Weddig Runquist 

Assessor: Lottie Giertz 

The aim with our study has been to examine how preschool-staffs resonate about the 

notification requirements according to Chapter 14, section 1, The Social Services Act, when a 

child fare badly or is suspected to fare badly: first, in relation to the municipality´s policies, 

but also in relation to the preschool staff´s actions in individual cases. Our study was 

conducted by qualitative research with semi-structured interviews. Total has two child´s 

nurses and six preschool-teachers, active within Växjö´s municipality, been interviewed. The 

result showed that the municipality´s guidelines on the one hand, underpinned by giving a 

prescribed pattern of behavior for preschool staff on how to act if the suspected that a child to 

fare badly. On the other hand preschool staff also experienced the guidelines diffuse as there 

were nothing described of the transition of how much they should document and observe 

before a notification could be initiated to the headmaster. Noteworthy was that the munici-

pality´s guidelines in this case was inconsistent with the provision in Chapter 14, section 1, 

The Social Service act. A report should be made immediately. In addition, the preschool-staff 

could not establish a notification, just initiate it to the headmaster, which is also contrary to 

the statutory provisions. Furthermore the result showed that the preschool-staff experienced 

more disadvantages than advantages with the duty to report. The results also showed that the 

preschool staff´s actions were influenced off various circumstances. The behavior before 

initiating a notification to the headmaster showed to differ in individual cases. This confirms 

the preschool-staffs personal discretion even though the duty to report prevails.  

Keywords: Fare badly, duty to report, preschool-staff, discretion. 
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Förord 

Då var det dags att skriva våra sista rader i examensarbetet, ett arbete som varit fylld med 

både upp- och nedgångar. Dessa rader vill vi tillägna dem som gjort detta examensarbete 

möjligt.  

Vi vill börja med att rikta ett stort tack till våra respondenter som tagit sig tid och ställt upp 

med sitt deltagande i vår studie. Tack till ert engagemang och för att ni delat med er av era 

erfarenheter. Vi vill tacka vår handledare Weddig Runquist för sitt stora engagemang som 

innefattat tillgänglighet kvällar som helger, sitt stöd vid stunder det varit som svårast samt för 

alla goda råd på vägen till ett färdigt examensarbete. Vi vill även rikta ett hjärtligt tack till 

våra nära och kära som stöttat oss genom denna påfrestande tid. Tack för att ni stått ut med 

oss när vi klagat som mest! 

TACK! 

 

Veronica Borowicz & Amanda Rydh 

Januari 2014 
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1. INLEDNING  

 I detta kapitel redogör vi bland annat för problemets karaktär och omfattning samt studiens syfte och 

frågeställningar.  

1.1 Bakgrund 

Barns och ungdomars välbefinnande har allt sedan 1900-talets början varit en uppmärk-

sammad och omdebatterad fråga.  Det första steget för att se barnen som subjekt snarare än 

som objekt och att se barnets behov togs redan under det förra sekelskiftets första år då 

samhällsdebattören och författaren Ellen Key år 1900 gav ut sin banbrytande skrift Barnets 

århundrade (1900/1996). Hon argumenterade för en skyddslagstiftning som skulle omfatta 

både kvinnor och barn. Tio år senare publicerade Key uppsatsen Barnabalken (1910), där hon 

slog fast att ”första och främsta balken i denna lag blir den om barnets rätt” (se Hirdman 

1989, s. 83). Den första egentliga svenska barnavårdslagen, 1902 års vanartslag, gav enligt 

Hamreby (2004) möjlighet för samhället att ingripa till förmån för utsatta barn. I praktiken 

tillämpades dock inte lagen i någon större utsträckning eftersom skolråd och barnavårds-

nämnder i flertalet kommuner inte befattade sig med denna typ av ärenden (ibid., s. 42).  

Det skulle dröja fram till år 1924 innan lagstadgad anmälningsplikt för vissa yrkesgrupper 

infördes i nya barnavårdslagen (Andersson & Hollander 2004)
1
. Barns välbefinnande blev då 

en fråga som kommunens barnavårdsnämnd, som nu gjordes obligatorisk, fick det yttersta 

ansvaret för. Många decennier senare togs ytterligare ett stort steg i syfte att stärka barns 

ställning och öka kunskapen om barns behov då Sverige år 1989 beslöt sig för att ratificera 

FN:s barnkonvention som antagits samma år av Generalförsamlingen (Singer 2012 s. 17, 

191). Trots denna för barn positiva utveckling under ”barnets århundrade” utsätts cirka två 

procent av alla barn i Sverige för frekventa fysiska övergrepp och misshandel (Backlund, 

Wiklund och Östberg 2012, s. 16).  

Det är föräldrarna som bär det yttersta ansvaret för att se till att barns behov blir tillgodosedda 

(Olsson 2011). Föräldrarna ska ge barnet ”omvårdnad, trygghet och god fostran” (6 kap. 1 § 

föräldrabalken). Barnet får inte behandlas på ett kränkande sätt eller utsättas för kroppsliga 

bestraffningar (ibid.). När föräldrarnas omsorgsförmåga brister är samhället skyldigt att 

ingripa och förse barnet med skydd och hjälp (Socialstyrelsen 2004). För att barnet ska få 

hjälp förutsätts dock att ”någon” uppmärksammar de signaler som det utsatta barnet sänder ut 

och gör en anmälan till socialtjänsten (Olsson 2001).  

                                                 
1
 I kapitel två går vi in på anmälningsplikten mer utförligt. 
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Anmälningsplikten regleras i 14 kap. l§ socialtjänstlagen (SoL) och innebär kortfattat att 

yrkesverksamma är skyldiga att genast göra en anmälan till socialtjänsten om de ”i sin 

verksamhet” får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa (ibid.). Andra som däremot 

inte träffar barn inom ramen för sin yrkesverksamhet, exempelvis grannar, bekanta, den breda 

allmänheten, bör göra en anmälan i en motsvarande situation (14 kap. 1c § SoL).  Efter det att 

socialtjänsten genom exempelvis en extern anmälan fått kännedom om att ett barn far illa eller 

riskerar att fara illa ska myndigheten enligt 11 kap. 1 § SoL inleda en utredning utan dröjsmål. 

När det gäller att upptäcka barn som far illa kommer vi i denna studie att fokusera på 

förskolepersonal, verksamma inom Växjö kommun. Som ett komplement till lagens 

bestämmelser har Skol- och barnomsorgsförvaltningen i Växjö kommun utarbetat riktlinjer 

för bland annat förskolepersonalen om hur de ska agera när ett barn far illa eller misstänks 

göra det. Riktlinjerna och dess betydelse för förskolepersonalens agerande kommer vi att 

fokusera på i vår studie. Vi är medvetna om att förskolepersonal inte är den enda yrkesgrupp 

som omfattas av anmälningsplikten. Men i likhet med Olsson (2011) anser vi att denna 

personalgrupp är en viktig källa för att upptäcka om ett barn far illa eller kan misstänkas göra 

det, eftersom denna profession har daglig kontakt med de barn som är placerade på förskolan. 

Enligt aktuell statistik från Skolverket (2013) var 83 procent av alla barn, i åldern ett till fem 

år, inskrivna på en kommunal förskola; resterande andel kan förklaras med att det inte är 

obligatoriskt att gå i förskola. Förskolepersonalens dagliga kontakt med barnen ger personalen 

möjlighet att observera barnens fysiska och psykiska välmående. Via interaktion får 

personalen förståelse för barnet som enskild individ och insikt i föräldrarnas omvårdnads-

förmåga, vilket följaktligen ökar möjligheten till att upptäcka när något inte står rätt till. 

Förskolans anmälningsskyldighet ska således utgöra det yttersta skyddet för barn som far illa 

(Olsson 2011, s. 202).  

1.2 Problemformulering 

Genom att förskolepersonal dagligen observerar barnen är den en nyckelgrupp för att i tid 

kunna upptäcka om ett barn far illa eller kan misstänkas fara illa (Sundell 1997, s. 93). Trots 

den lagstiftade anmälningsskyldigheten visar bland annat Olsson (2011) att många befogade 

anmälningar ändå inte görs, vilket vi anser är paradoxalt och oroande. Av alla fall där 

anmälningspliktiga yrkesgrupper misstänker att ett barn far illa anmäls endast 30-40 procent 

(ibid., s. 202). Enligt den statliga Barnskyddsutredningen är förskolebarn den grupp som 

främst underrapporteras till socialtjänsten när det föreligger misstanke om att ett barn far illa: 

”högst hälften av misstankarna anmäls”, konstaterar utredningen i sitt betänkande (SOU 
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2009:68 s. 256). Det råder således ett stort mörkertal vad gäller barn som far illa, eftersom 

dessa inte kommer till socialtjänstens kännedom i ett tidigt skede eller inte uppmärksammas 

alls (Olsson 2011).  

Tidigare forskning visar att den låga anmälningsbenägenheten kan bero på osäkerhet och 

rädsla inför att anmäla. Detta beror på att förskolepersonal dels behöver göra egna tolkningar 

av den aktuella lagbestämmelsen då den är vagt utformad. Vad utgör egentligen ”fysiskt eller 

psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att 

tillgodose barnets grundläggande behov” vid bestämningen av barn som far illa (prop. 

2002/03:53, s. 46)? Detta kan vara en svårighet när man som förskolepersonal ska ta ställning 

till om de ska ta initiativ till att göra en anmälan eller inte, eftersom varje individs handlingar 

påverkas av dess subjektiva uppfattningar (Backlund, Wiklund & Östberg 2012). Olsson 

(2011) menar att tolkningsfältet breddades för att öka upptäckten av barn som far illa, men 

effekten har snarare blivit den motsatta. En annan omständighet som kan inverka på 

anmälningsbenägenheten är personalens kommunikation med föräldrarna. Det kan uppstå 

lojalitetskonflikter där föräldrarna starkt ifrågasätter förskolepersonalens agerande och 

förhållningssätt. Likaså känner förskolepersonalen att de sviker förtroendet till föräldrarna, 

speciellt om de utvecklat en tillitsfull relation (Killén 1994; Svensson & Janson 2008).  

Anmälningsplikten är ett relevant forskningsproblem inom ramen för vår socionomutbildning, 

då barns välbefinnande och välmående är ett ämne som behandlas inom socialt arbete på såväl 

nationell som internationell nivå (Singer 2012). Frågan är värd att studera därför att den 

rådande osäkerheten hos förskolepersonalen kring anmälningsplikten försvårar möjligheten 

att på ett tidigt stadium identifiera barn som far illa eller som kan misstänkas göra det. Barn 

som behöver samhällets skydd och stöd riskerar därmed att inte upptäckas (Olsson 2011). 

Forskningsmässigt anser vi att denna fråga också är intressant eftersom det av annan 

forskning (se kap. 3 forsknings- och kunskapsöversikt) framgår vilka omständigheter som 

föranleder osäkerhet för förskolepersonal att göra en anmälan, men inte hur denna yrkesgrupp 

egentligen resonerar och agerar när ett barn far illa eller när det finns en misstanke om att så 

är fallet.  
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Mot bakgrund av alla de tillfällen som förskolepersonal har avstått från att anmäla är det 

tydligt att personalen, i likhet med andra frontlinje- eller gräsrotsbyråkrater,
2
 besitter ett 

betydande handlingsutrymme när det gäller att bedöma under vilka premisser en anmälan ska 

initieras enligt 14 kap. 1 § SoL (Lipsky 1980/2010). Detta gör att det är angeläget att beforska 

detta ämne för att få en fördjupad förståelse om varför förskolepersonalen agerar som de gör 

när de misstänker att ett barn far illa.  

1.3 Syfte och frågeställningar 

Syftet med vår studie är att undersöka hur förskolepersonalen resonerar om anmälningsplikten 

enligt 14 kap. 1 § SoL när ett barn far illa eller misstänks göra det: dels i förhållande till 

kommunens riktlinjer, dels i förhållande till personalens agerande i enskilda ärenden.  

Med utgångspunkt från ovannämnda har följande frågeställningar formulerats: 

1. Vilken betydelse har kommunala riktlinjer för förskolepersonalens agerande i anmälnings-

frågan när det enligt dem själv finns en misstanke att ett barn far illa? 

2. Hur resonerar och reflekterar förskolepersonalen kring för- och nackdelar med att göra en 

anmälan? 

3. Vad kan i det enskilda fallet avgöra förskolepersonalens ställningstagande i anmälnings-

frågan? 

Med förskola avses här en pedagogisk verksamhet där barn dagligen vistas. Förskolan avses 

för barn som är mellan ett och fem år gamla (Skolverket 2013).  

Med förskolepersonal avses i denna studie anställda vid förskoleverksamhet med tjänst som 

barnskötare eller förskollärare. I studien används, både utifrån respondenternas utsagor och 

tidigare forskning, olika benämningar för den som är chef för förskolan: rektor, förskolechef, 

föreståndare. Enligt 2 kap. 9 § skollagen framgår dock att ”det pedagogiska arbetet vid en 

förskoleenhet ska ledas och samordnas av en förskolechef”, och på motsvarande sätt ska det 

pedagogiska arbetet vid en skola ledas och samordnas av en rektor. Dessa respektive 

funktioner kan, som framgår av lagens förarbeten, upprätthålls av samma person ”vid enheter 

som omfattar både förskola och annan skolform” (prop. 2009/10:165, s. 646). Detta förklarar 

varför personalen vid en förskola kan referera till ”förskolechefen” och vid en annan förskola 

                                                 
2
 Frontlinje- eller gräsrotsbyråkrat används ofta i svensk översättning av Lipskys (1980/2010) street-level 

bureaucrat. I den fortsatta framställningen har vi valt att använda benämningen ”gräsrotsbyråkrat”. Se vidare 

kapitel 4 där vi närmare redogör för Lipskys teoribildning. 
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till ”rektorn”; i det senare fallet är rektorn också förskolechef för den aktuella förskolan. Den 

nya skollagen trädde i kraft så sent som den 1 juli 2011 vilket också kan förklara personalens 

sammanblandning av dessa båda funktioner. 

2. ANMÄLNINGSPLIKT OCH DEFINITIONEN AV BARN SOM FAR 

ILLA 

I detta kapitel belyser vi översiktligt lagbestämmelsen om anmälningsplikt som bland annat avser 

förskolepersonalen. Vi är dock medvetna om att anmälningsplikten även riktar sig till andra yrkes-

grupper. Därutöver berör vi i detta kapitel kompletterande kommunala riktlinjer om anmälnings-

förfarandet. Mer utförligt berörs också innebörden av begreppet ”barn som far illa”.  

2.1 Anmälningsplikt och uppgiftsskyldighet 

År 1924 infördes lagbestämmelsen om anmälningsplikt i barnavårdslagen (BvL). Den 

obligatoriska anmälningsplikten i 17 § 1924 års BvL tog sikte på ”kommunal myndighet, 

befattningshavare i statens, landstingets eller kommunens tjänst så ock dylik tjänst ej anställd 

läkare eller barnmorska”, som ”ofördröjligen [skall] göra anmälan” till barnavårdsnämnden 

”då de i sin verksamhet erhållit kännedom om förhållandena, som bör föranleda nämndens 

ingripande” (17 § BvL). År 1966 kompletterades lagbestämmelsen med intentionen att ”alla”, 

det vill säga att även allmänheten skulle anmäla missförhållanden som rörde barn (93 §, andra 

stycket BvL). I samband med tillkomsten av 1980 års socialtjänstlag infördes en bestämmelse 

som kom att likna den nuvarande lagbestämmelsen och denna lagändring fick stor betydelse 

för anmälningsbenägenheten (Backlund, Wiklund & Östberg 2012). I 71 § i dåvarande SoL, 

som trädde i kraft den 1 januari 1982 tog anmälningsskyldigheten sikte på även om det 

”enbart” fanns en misstanke om att ett barn for illa. Intentionen med denna lagändring var att 

upptäcka fler barn som for illa (Backlund, Wiklund & Östberg 2012). 

Anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § SoL (bilaga 2) omfattar såväl vissa myndigheter och 

enskilda (privata) verksamheter som dem som är anställda inom myndigheterna. Förskole-

personal har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten ”om de i sin verksamhet får kännedom 

om eller misstänker att ett barn far illa” (ibid.), eftersom denna yrkesgrupp är anställd hos en 

myndighet ”vars verksamhet berör barn och ungdom” (14 kap. 1 § pkt 1 SoL). Den 

anmälningspliktiga personalen är skyldig att genast anmäla vid misstanke om att ett barn far 

illa (bilaga 2). Förskolepersonalen ska anmäla oavsett om det föreligger ett styrkt antagande 

eller om det enbart handlar om en misstanke, eftersom det inte ligger i anmälarens ansvar att 

styrka att anmälan är skälig eller inte. Det är socialtjänsten i den kommun som anmälan gjorts 
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som ska utreda om den inkomna anmälningen är grundad nog för ett ingripande av 

socialtjänsten (Olsson 2011). Detta understryks även i ett nyligen utfärdat JO-beslut som 

gällde underlåtenhet att genast göra en anmälan till socialtjänsten: ”Det är inte skolans sak att 

värdera de uppgifter som framkommit, utan det är en fråga för socialtjänsten och eventuellt 

polis, åklagare och allmän domstol” (JO 2013, dnr 6755-2012, s. 4).  

Som tidigare nämnts har Växjö kommun utarbetat riktlinjer som ett komplement till lagens 

bestämmelse om anmälningsplikten i 14 kap. 1§ SoL. Dessa riktlinjer redogör för hur 

förskolepersonalen ska agera när ett barn far illa eller misstänks göra det. Till skillnad från 

vad som framgår av JO:s beslut indikerar de kommunala riktlinjerna i Växjö kommun (bilaga 

1) att bland annat förskolepersonal, vid en misstanke om att ett barn far illa, uppmanas att 

”dokumentera och observera” innan de initierar en anmälan. Det framgår också att det är 

rektorn som ska göra anmälan till socialtjänsten, förskolepersonalen ska därmed endast 

initiera en anmälan (ibid.).  

Förskolan omfattas generellt av bestämmelserna i 23 kap. 1 § offentlighets- och sekretess-

lagen (OSL), såvitt ”det inte står klart att uppgiften kan röjas utan att den enskilde eller någon 

närstående till denne lider men”. Det finns dock en sekretessbrytande regel som gör det 

möjligt för förskolepersonal att lämna ut uppgifter till en annan myndighet. Enligt 10 kap. 28 

§ OSL hindrar inte sekretess att en uppgift lämnas till en annan myndighet om uppgifts-

skyldigheten följer av lag eller förordning, vilket är fallet beträffande anmälningsplikten 

enligt 14 kap. 1 § SoL.  

Senaste ändringen av anmälningsplikten trädde i kraft i januari 2013 (bilaga 2) med syftet att 

tydliggöra fler situationer för anmälningspliktiga att uppmärksamma (Backlund, Wiklund & 

Östberg 2012). Den dittillsvarande formuleringen att anmälan skulle ske om en myndighet i 

sin verksamhet fick kännedom om ”något som kan innebära att socialnämnden behöver 

ingripa till ett barns skydd” ansågs enligt Barnskyddsutredningen vara vag och otydlig (SOU 

2009:68, s. 272). Det nya kriteriet ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” 

innebär att ”anmälaren inte [behöver] sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett 

barns skydd utan kan utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning om ett barn far 

illa eller riskerar fara illa” (Prop. 2012/13:10, s.46, 137). 

I samband med denna lagändring tillkom ytterligare en bestämmelse (14 kap. 1b § SoL) som 

var avsedd att stärka samverkan mellan socialtjänsten och anmälaren. Bestämmelsen innebär 
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att socialtjänsten numera på begäran från anmälaren ska informera om huruvida anmälan har 

lett till en utredning eller inte, det vill säga offentlighet är huvudregeln ”om det med hänsyn 

till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta” (ibid.). 

Verksamheter och anställda som omfattas av anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL 

första stycket är enligt tredje stycket i samma paragraf ”skyldiga att lämna socialnämnden alla 

uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov [av] både stöd och 

skydd”, det vill säga personalen har förutom anmälningsskyldighet också en lagstadgad 

uppgiftsplikt. Det senare är en utvidgning jämfört med vad som gällde före årsskiftet 

2012/2013, eftersom uppgiftsskyldigheten nu också gäller uppgifter som kan vara betydelse 

för utredning av ett barns behov av stöd, och anledningen till detta är att ”skydd antyder att 

tvångsomhändertagande skulle kunna komma ifråga medan stöd har kommit att förknippas 

med enbart frivilliga insatser” (prop. 2012/13:10, s. 48). 

2.2 Barn som far illa 

Det är inte helt lätt att avgöra vad som menas med att ett barn far illa då definitionen inte är 

entydig. Inom juridiken är barn som far illa ett samlingsbegrepp som avser att omfatta barn 

som blir föremål för brister i omsorgen av sina föräldrar (Socialstyrelsen 2012, s. 11). I 

proposition 2002/03:53 har begreppet ”att fara illa” kategoriindelats för att ge en allmängiltig 

syn på vad som innebär att ett barn far illa: 

Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det utsätts för 

fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när den som vårdar barnet 

försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. (Prop. 2002/03:53, s. 46)  

Vad som utgör att ett barn far illa är dock enligt Singer (2012) en bedömningsfråga som 

varierar över tid och är beroende av värderingar i samhället och kunskapsnivån om barns 

behov och utveckling. Definitionen ovan är en fingervisning om vad lagstiftaren menar med 

att ”barn far illa”, men slutligen handlar det ändå om att den anmälningsskyldiga 

förskolepersonalen ställs inför en avvägning om det är befogat att göra en anmälan eller inte 

(ibid.). Killén (1994) tar också upp några definitioner för att ge en bild av vad som möjligen 

kan tolkas som ”att fara illa” och lyfter fram att det exempelvis kan uttryckas som vanvård, 

fysiska-, psykiska- och sexuella övergrepp. Inom dessa kategorier poängterar Killén (1994) att 

det finns varianter som kan vara mer eller mindre allvarliga. Varaktigheten kan vara under en 

kortare eller en längre tid och även vara situationsbetingat eller permanent. Då det kan variera 

i styrka under olika perioder och ta sig olika uttryck så kan upptäckten av barn som far illa 
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försvåras.  En ytterligare faktor som kan försvåra detta är att ett barn som far illa gärna döljer 

för sin omgivning att han eller hon inte har det bra hemma (ibid.). Forskning har visat att 

fysisk bestraffning av barn, även i uppfostringssyfte, är skadligt för barn både på lång och kort 

sikt. Alla barn är unika och kan reagera på skilda sätt i likartade situationer innebär således att 

det kan vara svårt att avgöra om ett barn far illa eller inte. En möjlighet att avgöra om ett barn 

far illa är att utgå från vad som är allmängiltigt, universellt och kulturellt bestämt. För att göra 

detta krävs att barnets situation jämförs med hur barn generellt reagerar i denna typ av 

situation (Hessle 1996).  

Med utgångspunkt från ovanstående snarlika definitioner kan det konstateras, att fenomenet 

”fara illa” är ett diffust begrepp som lämnar utrymme för vida tolkningar (Killén 1994). 

Vagheten lämnar utrymme för subjektiva tolkningar, vilket i sin tur skapar osäkerhet och 

lämnar fältet öppet för personalens diskretionära tolkningar. Osäkerheten leder till att 

toleransen ökar för vad som kan anses innebära bristande omsorg (Lundén 2004).  

3. FORSKNINGS- OCH KUNSKAPSÖVERSIKT 

I detta kapitel behandlas resultat från tidigare forskning inom vårt ämnesområde. Detta kapitel är 

disponerat efter fyra olika teman: tolknings- och handlingsutrymme jämte ansvar, osäkerhet vid 

rapportering till socialtjänsten, lojalitetskonflikt, svårighet med att definiera vad som menas med att 

”fara illa”, återkoppling från socialtjänst.   

3.1 Tolknings- och handlingsutrymme jämte ansvar 

Svensson (2011) diskuterar begreppet ansvar i relation till professioners yrkesutövning inom 

olika verksamheter. Ett exempel på denna typ av verksamhet är skolan där yrkesutövarna har 

anmälningsplikt om de misstänker att ett barn far illa (ibid., s. 301). Med ansvar tillkommer 

ett diskretionärt handlingsutrymme hos yrkesutövaren. Trots att dessa inom skolverksamheten 

har en anmälningsplikt får de genom sitt handlingsutrymme en viss ”frihet att handla” (ibid., 

s. 307).  Svensson (2011) menar att personen i fråga kan göra egna val, utifrån egna 

bedömningar. Den yrkesverksamma har i praktiken makt att välja om en anmälan ska göras 

eller inte, trots att det finns en lagstadgad anmälningsplikt. Med detta handlingsutrymme 

följer dock förpliktelser. Svensson (2011) belyser att yrkesutövaren i sitt handlande förväntas 

vara medveten om de konsekvenser som uppstår och kunna svara för sina handlingar. Om en 

anmälan ska göras eller inte bör därför vara noga genomtänkt (ibid.).  



 

13 

 

Lundén (2004) diskuterar i sin avhandling tolkningsutrymmet och ansvaret när det gäller att 

identifiera barn som far illa. BVC-sjuksköterskorna (barnhälsovårdens sjuksköterskor), som 

det i Lundéns (2004) studier riktas fokus på, upplever en svårighet med att tolka begreppet 

”att fara illa" då de inte har några egentliga riktlinjer om dess innebörd. BVC-

sjuksköterskorna känner sig därför osäkra på om deras tolkningar av ”att fara illa” är 

relevanta. Den svåra tolkningen av vad som innebär att ett barn far illa kan leda till att BVC-

sjuksköterskorna tar förhastade beslut. Detta kan ge allvarliga följder för barnen de kommer i 

kontakt med. Barnets hälsa och utveckling kan få förödande konsekvenser vid felaktiga 

antaganden om att barnet far illa. För att undvika sådana situationer poängteras att de 

yrkesverksamma därför bör vara medvetna om vilken kvalitet deras beslutsfattande har, samt 

vad deras agerande vid misstanke om att ett barn far illa får för konsekvenser (ibid.).  

3.2 Osäkerhet vid rapportering till socialtjänsten 

Kenny (2004) undersöker huruvida lärare anser sig ha kunskap om hur de ska göra för att 

rapportera misstänkta fall av barnmisshandel samt om de har kunskap nog att känna igen 

tecken och symtom på huruvida ett barn utsätts för misshandel. I studien åberopar lärarna 

otillräcklig kunskap om hur de ska upptäcka barnmisshandel. Lärarna känner själva att de inte 

är i en position att rapportera misstänkta fall, då de saknar kunskap och därmed inte anser sig 

ha förmågan att upptäcka om ett barn far illa (ibid.). Även i en undersökning av Svensson och 

Janson (2008) framkommer det att orsaken till att förskolepersonalen avstår från att anmäla 

beror på bristande självförtroende, eftersom de inte upplever sig ha tillräcklig kunskap för att 

kunna identifiera missförhållanden. Personalen klargör i studien att de vid ett flertal tillfällen 

har varit osäkra på om deras misstankar är tillräckliga för att göra en anmälan och att denna 

osäkerhet har gjort att personalen övervägt att inte alls göra en anmälan (ibid.). 

Personal på skola och förskola utgör, som tidigare har påpekats, en nyckelgrupp när det gäller 

att anmäla misstänkta fall eftersom de dagligen kan observera barnen och relatera till andra 

barn samt jämföra barns nuvarande och tidigare beteenden (Sundell 1997, s. 93). I Sundells 

(1997) studie framkommer att misstänkta fall av barnmisshandel anmäls i liten utsträckning 

till socialtjänsten. Sundell (1997) anger vissa tänkbara skäl till detta: för det första framkom 

att några förskolechefer inte förstod att de hade anmälningsplikt vid misstanke om 

barnmisshandel. För det andra gjorde vissa aldrig någon anmälan, eftersom de var osäkra på 

om barnet verkligen for illa. Slutligen nämner Sundell (1997) att förskolepersonal ofta gjorde 

en egen bedömning om vilka konsekvenser en anmälan skulle få för de inblandade innan de 

bestämde sig för hur de skulle hantera misstankarna om barnmisshandel. I vissa fall avstod 
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personalen från att anmäla eftersom de tidigare haft negativa erfarenheter av att anmäla 

(ibid.).  

3.3 Lojalitetskonflikt 

Det finns en risk att förskolepersonalen tenderar hamna i en lojalitetskonflikt med föräldrarna 

vid misstanke om att ett barn far illa i hemmet, där rädslan för en eventuellt uppblossande 

konflikt kan vara så stark att personalen undviker att göra en anmälan. Det åligger 

förskolepersonalen att respektera föräldrarnas sätt att uppfostra sitt barn, men samtidigt är de 

skyldiga att säga ifrån om de anser att något brister i föräldrarnas omsorg (Svensson & Janson 

2008). Enligt Killén (1994) är det viktigt för personalen att så tidigt som möjligt vara öppen 

med sin oro och ge föräldrarna en möjlighet att prata om sin situation. Förskolepersonal som 

misstänker att ett barn som far illa oroar sig under en lång tid innan de tar upp sin oro med 

föräldrarna eller socialtjänsten, vilket gör att de då inte heller når upp till skyndsamhets-

kriteriet att genast göra en anmälan. Det finns en rädsla för att ta upp problem som har med 

föräldrarollen att göra eftersom detta är ett känsligt område där föräldrarna kan uppleva att de 

inte räcker till. Därmed finns det också en risk att föräldrarollen ses i ”svart eller vitt”, det vill 

säga bra eller dåliga föräldrar (ibid., s. 234).  

Det finns en uppfattning om att det blir svårt att upprätthålla en god kontakt med föräldrarna 

om förskolepersonalen öppet uttrycker sin oro för föräldrarna (Killén 1994). Även Sundell 

(1997) resonerar om lojalitetskonflikten och menar att relationer speciellt på mindre förskolor 

kan utgöra ett hinder för personalen att göra en anmälan. Förskolepersonalen kan ha utvecklat 

en stark relation till föräldrarna. Att i detta läge anmäla skulle därför kunna ses som 

”förräderi” och en kränkning av det förtroende som personal och föräldrar har upparbetat 

(ibid.). Om förskolepersonalen dock inte uttrycker sin oro till föräldrarna existerar inget 

samarbete med föräldrarna och då kan inte heller någon positiv förändringsprocess påbörjas 

inom familjen. Det blir en konfliktfri relation med föräldrarna att som personal inte beröra sin 

oro för barnets välfärd, men det är knappast till gagn för familjen (Killén 1994).  

3.4 Svårighet i att definiera vad som menas med ”fara illa” 

Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2006) framhåller att misshandlade barn riskerar att aldrig 

blir identifierade. I deras undersökning framkommer att yrkesverksamma upplevde 

svårigheter att identifiera vilka barn som for illa i sin hemmiljö, vilket har lett till att 

personalen undvikit att göra en anmälan till socialtjänsten. Dessa svårigheter kan enligt dessa 

forskare grunda sig i att den svenska lagstiftningen om anmälningsplikt (14 kap. 1 § SoL) är 
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vag eftersom den inte innehåller några egentliga kriterier för när en misstanke är tillräckligt 

grundad för att göra en anmälan. I likhet med Cocozza Gustafsson och Sydsjö (2006) 

poängterar också Backlund, Wiklund och Östberg (2012) att lagbestämmelsen om 

anmälningsplikten är oprecis och ger ett stort tolkningsutrymme för den anmälningspliktiga 

personalen. Till följd av detta kan en ”oro” definieras på varierande sätt av olika individer, 

och därför finns det en risk att personalen tolkar samma händelse på skilda sätt. Samtidigt 

som de anmälningspliktiga har en lagstadgad skyldighet att anmäla en misstanke om att ett 

barn far illa, lämnas de med ett tolkningsutrymme som innebär en osäkerhet om när en 

anmälan faktiskt ska göras (ibid.). 

3.5 Återkoppling från socialtjänst 

Ytterligare anledningar till varför en del anmälningar inte görs har samband med de 

yrkesverksammas tidigare negativa erfarenheter av att anmäla vid exempelvis misstanke om 

barnmisshandel. Tidigare forskning visar att vissa professionella som gjort en anmälan till 

socialtjänsten inte kontaktades i efterhand av socialarbetaren vilket gjorde att de som svarat 

för anmälan inte kunde avgöra vilken betydelse som deras anmälan haft i det aktuella ärendet; 

detta gäller inte minst om föräldrarna till följd av anmälan har valt att inte längre ha kvar sitt 

barn på den aktuella förskolan. Av samma skäl fick inte heller till exempel förskolepersonal 

vetskap om anmälan hade varit till någon nytta för barnet eller familjen (Backlund, Wiklund 

& Östberg 2012; Sundell 1997).  

3.6 Konklusion 

Sammanfattningsvis kan det konstateras, att förskolepersonal är en nyckelgrupp när det gäller 

att upptäcka och anmäla när det finns en misstanke om att ett barn far illa eller när ett barn 

bevisligen far illa. Trots att förskolepersonal har anmälningsskyldighet är anmälnings-

benägenheten låg (Svensson 2011; Sundell 1997). Det finns flera anledningar till att så är 

fallet. Främst handlar det om osäkerhet som bottnar i att det finns en svårighet att tolka 

lagbestämmelsen samt begreppet ”att fara illa”, då dessa upplevs som vaga och oprecisa 

(Backlund, Wiklund, Östberg 2012; Cocozza, Gustafsson & Sydsjö 2006; Lundén 2004; 

Sundell 1997). Det tål dock att poängteras att det i förarbetena (se prop. 2002/03:53, s. 46) 

finns en precisering av lagbestämmelsen formulering ”barn som far illa”.  

Det har även visat sig att vissa yrkesverksamma saknar kunskap att upptäcka barn som far illa 

(Kenny 2004). Även rädslan för att en lojalitetskonflikt ska uppstå mellan förskolepersonal 

och barnets föräldrar kan vara ett hinder för att göra en anmälan (Sundell 1997; Svensson & 
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Janson 2008). På grund av att det finns ett subjektivt tolkningsutrymme om innebörden av 

”barn som far illa” innebär detta att yrkesverksamma inom exempelvis förskolan kan göra 

egna bedömningar om när eller om en anmälan ska göras (Svensson 2011). 

4. TEORETISKA PERSPEKTIV 

I detta kapitel belyser vi nyinstitutionell teori där vi valt att rikta in oss på Ponnerts (2013) modell 

”handlingsstrategier vid olika former av osäkerhet” samt Lipskys (1980/2010) teori om 

gräsrotsbyråkratens diskretionära handlingsutrymme.  

4.1 Nyinstitutionell teori: ”oundviklig osäkerhet” 

Människobehandlande organisationers komplexitet anser Ponnert (2013) är förenat med den 

nyinstitutionella teoribildningen. Nyinstitutionell teoribildning kan definieras på olika sätt 

eftersom det sedan 1960-talet har utvecklats parallella nyinstitutionella riktningar (Johansson 

2006), även om forskare inom socialt arbete framför allt brukar utgå från en sociologisk 

riktning. Eriksson-Zetterquist (2009) menar för sin del, att: 

Institutionell teori belyser hur handlande i organisationer följer det som tas för givet, hur 

organisationer påverkas av sin omgivning som består av andra organisationer, och hur 

organisationer kommer att följa regler, såväl formella som informella, snarare än att välja rationella 

sätt att handla. (ibid., s. 5).  

Ponnert (2013) påpekar att hur och på vilket sätt en människobehandlande organisation, som 

förskolan är ett exempel på, hanterar osäkerhet är av stor betydelse, ”då organisationer måste 

leva upp till motstridiga krav och förväntningar från omgivningen för att ges legitimitet” 

(ibid., s. 43). Osäkerheten inom en organisation kan bidra till att organisationen försöker 

efterlikna andra inom det organisatoriska fältet, så kallad isomorfism (ibid.). Det är mot denna 

bakgrund inte förvånansvärt att det uppkommer situationer där den yrkesverksamma står vid 

ett vägskäl och inte vet vad som ska göras när exempelvis klientens önskemål inte överens-

stämmer med organisationens, framhåller Ponnert (2013). Varken lagstiftning eller riktlinjer 

inom organisationen kan i en sådan situation ge garanti för att professionella inte gör felaktiga 

bedömningar vid beslutsfattande (ibid.).   

Osäkerhet är dock inte ett entydigt begrepp. Ponnert (2013) menar att det finns olika former 

av osäkerhet som i sin tur leder till olika handlingsstrategier. Valet av en viss handlings-

strategi påverkar således bedömningssituationen för huruvida förskolepersonalen väljer att 

agera och vad som upplevs som ”det rätta” sättet att handla efter. För att få mer förståelse 
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kring osäkerhetens olika former har Ponnert (2013) utarbetat en modell om 

”handlingsstrategier vid olika former av osäkerhet” (ibid., s. 53).  Varje osäkerhetsform har 

kategoriserats utifrån tre olika grupper enligt nedanstående. Varje grupp ger en förklaring på 

en viss form av osäkerhet som kan relateras till en viss typ av handlingsstrategi som den 

yrkesverksamma bestämmer sig för, vilka kännetecknas av antingen aktiv passivitet eller 

passivt förhållningssätt. Med det förstnämnda avses att den yrkesverksamma använder sig av 

en medveten strategi för att möjliggöra eller avstå från en viss handling. Det andra 

förhållningssättet innebär att den yrkesverksamma upplever maktlöshet och handlings-

förlamning och att valet av en viss strategi följaktligen inte görs medvetet. Ponnert (2013) 

betonar dock att de tre formerna av osäkerhet i viss mån kan gå om lott och därför inte 

nödvändigt behöver ses som avgränsade grupper: 

Osäkerhet som ett uttryck för professionalitet: Innebär att osäkerheten ger sig till känna vid 

bedömningsfasen. Osäkerheten grundar sig i vetskapen om den komplexitet som finns hos 

klient och omvärld. Handlingsstrategier som kan bli aktuella här är: ”Aktiv passivitet: att 

erkänna och vila i okunskap. Att reflektera, ifrågasätta och diskutera och invänta mer 

kunskap” (Ponnert 2013, s. 53). 

Moralisk osäkerhet: Innebär att osäkerheten uppstår vid beslutsfasen. Här handlar osäkerheten 

om att den yrkesverksamma inte vet om den tänkta interventionen leder till det bättre för 

klienten eller om den tänkta handlingen är etiskt rätt att tillämpa. Handlingsstrategier som kan 

bli aktuella här är: ”Aktivt förhållningssätt: att ’chansa’ (vi måste ’göra något’)” och ”Passivt 

förhållningssätt: att undvika att göra något (’det kanske löser sig ändå’)” (ibid., s. 53). 

Osäkerhet i yrkesrollen: Innebär en ständigt pågående osäkerhet som finns hos den 

yrkesverksamma. Ponnert (2013) benämner osäkerheten som permanent. Den yrkes-

verksamma tvivlar på sin egen professionalitet, kunskapen och kompetensen denne besitter. 

Handlingsstrategier som kan bli aktuella här är: ”Passivt förhållningssätt: att undvika att göra 

något” och ”Aktiv passivitet: att invänta bevis som legitimerar åtgärd” (ibid., s. 53). 

Vi anser att Ponnerts (2013) modell kan tillämpas i vår studie eftersom förskolepersonalen i 

likhet med socialarbetaren ställs inför återkommande dilemman om vilka val som är de 

”rätta”. Utifrån Ponnerts (2013) modell kommer vi att analysera respondenternas uttryck för 

osäkerhet och se hur de kommunala riktlinjerna påverkar personalens agerande i 

anmälningsfrågan och således se vilken betydelse som de kommunala riktlinjerna har. Vi 
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kommer även delvis att tillämpa modellen för att besvara vår andra frågeställning när det 

gäller nackdelar med att göra en anmälan samt den tredje frågeställningen om enskilda fall 

som berör kunskap om anmälningsprocessen. Under dessa punkter framkommer nämligen att 

det finns omständigheter, vilka kan härledas till osäkerhet, som påverkar personalens 

benägenhet att inte göra en anmälan.  

4.2 Gräsrotsbyråkraters diskretionära handlingsutrymme 

Gräsrotsbyråkrater är en svensk översättning av Michael Lipskys (1980/2010, s. 3) deskriptiva 

teori om street-level bureaucrats. I detta begrepp innefattas offentligt anställda tjänstemän 

som arbetar inom en människobehandlande organisation och som i sitt arbete kommer i 

direktkontakt med medborgare och vilka har ett visst diskretionärt handlingsutrymme i sitt 

arbete. Gräsrotsbyråkratens uppgift är att göra en bedömning av medborgarnas behov utifrån 

de resurser som organisationen har att erbjuda. Denna bedömning grundas på flera olika 

samverkande faktorer: omständigheterna i det individuella fallet, delegationsbestämmelser, 

lokala anvisningar, oskrivna men institutionaliserade regler på arbetsplatsen et cetera. 

Gräsrotsbyråkraten kan alltså inte helt bortse från diverse regler och riktlinjer, men däremot 

ställs de inför situationer som är alltför komplexa för att formella regler och detaljerade 

instruktioner alltid ska kunna tillämpas vilket sammantaget gör att de måste de använda sig av 

sitt diskretionära handlingsutrymme (ibid.).  

Lipsky (1980/2010) menar att handlingsutrymmet är så väsentligt för gräsrotsbyråkrater att de 

inte skulle ha någon möjlighet att utföra sitt arbete om det saknades möjlighet att frångå regler 

och riktlinjer i vissa lägen och istället göra diskretionära bedömningar. En bidragande orsak 

till detta är att den sociala lagstiftningen, däribland socialtjänstlagen, utgör exempel på en så 

kallad ramlag som typiskt sett innehåller ”grundregler” i form av allmänt hållna mål och 

riktlinjer (Hydén 1984). I dessa lägen krävs att gräsrotsbyråkraten har en förmåga att vara 

flexibel och situationsanpassad samt att denne är utrustad med en god omdömesförmåga. 

Tjänstemännens komplicerade arbetssituation gör att det är svårt att bedöma om deras 

prestation är bra eller dålig, eller om de agerar på ett korrekt eller felaktigt sätt (Lipsky 

1980/2010).  

Lipsky (1980/2010) pekar vidare på att gräsrotsbyråkraterna i sitt arbete ställs inför 

motstridiga krav från samhällets och organisationens sida. Det kan vara komplicerat att å ena 

sidan vara medmänniska och å andra sidan vara en representant för organisationen och dess 

både stödjande och kontrollerande uppgifter. Skälet till detta är främst att gräsrotsbyråkrater 
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är individer med egna mål som kanske inte alltid överensstämmer med organisationens mål-

formuleringar. Därför kan målkonflikter och tvetydighet uppkomma utifrån de motsägelse-

fulla förväntningar som formar tjänstemannens roll. Lipsky (1980/2010) betonar att otydliga 

rollförväntningar kan påverka och försämra den personliga handlingsbenägenheten. 

Handlingsutrymmet ger gräsrotsbyråkraten en möjlighet att välja hur denne ska agera utifrån 

de ramar som organisationen sätter upp. Regelsystemet lämnar alltid ett utrymme för hur 

dessa ska tolkas och tillämpas, men gräsrotsbyråkrater kan inbördes agera olika inom ramen 

för sitt diskretionära handlingsutrymme genom att antingen begränsa, optimera eller utvidga 

det, vilket leder till olika konsekvenser för klienten/brukaren (Runquist 2012). Olika beslut 

som fattas utifrån likartade förutsättningar och omständigheter riskerar att undergräva 

enhetens trovärdighet eller legitimitet hos klienten/brukaren. Det gäller att utifrån sin 

professionella kunskap välja vad som är rimligt men också att utifrån sin kompetens kunna 

bedöma om valet är rimligt (Lipsky 1980/2010; Svensson 2008).  

Lipsky (1980/2010) presenterar bland annat lärare som exempel på typiska gräsrotsbyråkrater. 

Vi har i vår studie valt att fokusera på förskolepersonal, såsom förskollärare och barnskötare. 

Vi menar att förskolepersonalen i sitt arbete tvingas fatta beslut om och när en anmälan ska 

göras för att skydda barnen. Lipskys (1980/2010) teori handlar bland annat om konflikter som 

kan uppstå vid utövandet av gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Dessa konflikter kan 

försvåra för förskolepersonalen att besluta om och när en anmälan till socialtjänsten ska göras 

eller när detta ska ske till överordnad chef, utifrån hur kommunala riktlinjer är utformade 

(bilaga 1).   

5. METOD OCH METODOLOGISKA ÖVERVÄGANDEN 

I detta kapitel belyser vi metoder och de metodologiska överväganden som vi har gjort i vår studie. Vi 

diskuterar val av metod i förhållande till bland annat undersökningens syfte, förtjänster och 

begränsningar vid valet av metod, om access till fältet, urvalskriterier samt de etiska överväganden 

som gjorts. Slutligen berör vi vår inbördes arbetsfördelning.   

5.1 Metodval  

Vår insamling av empiri har gjorts med kvalitativ forskningsmetod i form av semi-

strukturerade intervjuer. Kvalitativa intervjuer som forskningsmetod används för att studera 

fenomen såsom exempelvis upplevelser, tankar, känslor och intentioner utifrån 

respondenternas perspektiv (Ahrne & Svensson 2011, s. 12). Då fokus i studien är att ta del av 

förskolepersonalens uppfattning och erfarenheter om hur de resonerar om anmälnings-
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skyldigheten, så har kvalitativa intervjuer varit ett ”naturligt” val. Som Ahrne och Svensson 

(2011) betonar: ”Ingen har väl sett en tanke. Däremot kan man höra någon tala om sina 

tankar” (ibid., s. 12).  

Valet av semistrukturerade intervjuer innebär att vi har använt oss av en intervjuguide (bilaga 

3) med på förhand nedskrivna frågor utifrån olika teman. Under intervjuerna var vi genom-

gående flexibla, situationsanpassade och gjorde vid behov avsteg från ordningsföljden, det vill 

säga beroende på hur intervjun utvecklade sig. I våra intervjuer gav vi plats för uppföljnings-

frågor (Denscombe 2009). Intervjun gav respondenterna möjlighet att själva formulera och 

utveckla sina svar i den ordning som de önskade och som naturligt föll på plats under 

intervjuns gång. Med hjälp av guidens tematiseringar höll sig respondenterna inom de 

ämnesramar som vi önskade få belysta. Den flexibla uppläggningen av intervjuerna var 

därmed nyckeln för att vi skulle kunna ta del av värdefullt reflekterande resonemang som vi 

annars möjligen gått miste om vi bara förhållit oss till de frågor som var förhandsformulerade 

i intervjuguiden (Bryman 2011). Respondenterna har således genom sitt aktiva deltagande 

varit ”medskapare” av intervjuerna som en följd av den interaktion som uppstod under 

intervjuernas gång mellan oss som intervjuare och berörda respondenter. Den berättelse som 

utformades är därför ett resultat av ett ömsesidigt samspel under intervjun (Kvale & 

Brinkmann 2009). 

5.1.1 Svagheter och förtjänster med metodval 

Svårigheten att generalisera resultatet är en svaghet som finns inom den kvalitativa 

forskningen och vi är medvetna om att vårt urval inte är representativt för all förskolepersonal 

i Sverige. En kvalitativ studie är även svår att reproducera då resultatet och analysens 

slutsatser är starkt kontextbundet (Bryman 2011). Att intervjuerna var av semistrukturerad 

karaktär är en ytterligare begränsning för reproducering eftersom vi under intervjuerna inte 

hade en låst ordningsföljd på frågorna samt att det ställdes nya frågor på plats. Detta försvårar 

ett reproducerande till skillnad från om vi exempelvis använt oss av en enkät med fasta frågor 

till respektive respondent (ibid.). Då vi avser att ge en bred och fördjupad bild av de utvalda 

respondenternas utsagor och inte tala för alla inom förskoleverksamheten, så är kvalitativ 

forskningsmetod allmänt och kvalitativa intervjuer i synnerhet den mest ändamålsenliga 

metoden för att kunna besvara våra frågeställningar (Kvale & Brinkmann 2009).  

 

 



 

21 

 

5.1.2 Gruppintervjuer 

De kvalitativa intervjuerna genomfördes vid två tillfällen i grupp, då två respondenter 

närvarade samtidigt eftersom de uttryckligen önskade att bli intervjuade tillsammans. När två 

eller fler respondenter deltar samtidigt under en intervju brukar man tala om en gruppintervju 

(Bryman 2011). Bryman (2011) belyser nackdelar och förtjänster med denna metod och 

menar att det finns risk för att respondenterna vid gruppintervjuer kan tappa fokus på det 

väsentliga med intervjun eller låsa fast diskussionen inom ett visst ämnesområde. Det kan 

även förekomma en obalans där den ena respondenten är mer talför än den andra, vilket kan 

leda till att viktiga synpunkter eller erfarenheter från den andra respondenten går förlorad. 

Metodens förtjänster är å andra sidan att det istället kan uppstå ett samspel mellan 

respondenterna där de kompletterar varandra och framför synpunkter som möjligen har en 

avgörande betydelse för studiens resultat (ibid.). 

Vi upplevde inte att någon av respondenterna var dominerande med följd att den andre var 

passiv, utan de stimulerande snarare varandra att utveckla sina svar. Detta märkte vi genom 

att de kompletterade och avslutade varandras meningar vid upprepade tillfällen, det vill säga 

de föll ofta in i varandras tal. Likaså fanns det tillfällen där den ena respondenten 

argumenterade samtidigt som den andre nickade instämmande. Detta kopplar vi till Brymans 

(2011) tes om att respondenterna kan lyfta fram tankar hos varandra; en tanke som de inte 

tänkt på dessförinnan och som möjligen inte hade yttrats om bara en respondent hade deltagit 

under intervjun. Vi har således en positiv erfarenhet av gruppintervjuer som metod.  

5.2 Urvalsförfarande 

I vårt urval har vi valt att avgränsa vår population till förskolepersonal som på något sätt 

kommer i kontakt med barn inom Växjö kommun. Kommunens namn har därmed inte 

avidentifierats då vi inte anser att det finns någon risk att röja respondenternas identitet på 

grund av det stora antalet på omkring 60 kommunala förskolor i kommunen (Växjö kommun 

2013). Vi ville även begränsa oss geografiskt av forskningsekonomiska skäl eftersom denna 

kommun är mer lättillgänglig för vår del, varför valet av kommun är ett bekvämlighetsurval 

(Bryman 2008; Denscombe 2009).  

Urvalet av de förskolor som vi avsåg att kontakta baserades på en lista med samtliga förskolor 

i kommunen (Växjö kommun 2013). Vi valde medvetet ut de förskolor som geografiskt var 

belägna i olika delar av kommunen. Vi etablerade kontakt med sammanlagt fem förskolor och 

vi blev allt som allt ”tilldelade” åtta respondenter som var intresserade av att delta i vår studie. 
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Att uppnå detta antal var vår förhoppning från början, eftersom sex till åtta intervjuer ger en 

ökad bredd av varierande uppfattningar som förskolepersonal kan ha om anmälnings-

skyldigheten. Studiens validitet ökar om flera olika förskolor ingår i undersökningen och som 

är belägna i olika områden (Svensson & Ahrne 2011).  

Vi kom i kontakt med fem av våra respondenter genom att vi ringde till en avdelning på 

förskolan, eftersom rektorn just då inte var tillgänglig. Detta utesluter inte att respondenterna 

fattade beslutet att delta i studien först efter att ha diskuterat med sin rektor; de poängterade 

nämligen i telefon att de inte kunde tacka ja innan de rådgjort med rektorn. Två av 

respondenterna fick vi kontakt med när vi var på deras förskola och presenterade oss och en 

respondent fick vi kontakt med via en gemensam bekant. Även dessa rådgjorde först med sin 

rektor innan de tackade ja att låta sig intervjuas.  

Vid besöket och även per telefon började vi med att kort berätta om oss själva, vår uppsatsidé 

och anledningen till att vi önskar få intervjua just dem. Vårt enda krav på respondenterna var 

att de skulle tjänstgöra som förskollärare eller barnskötare. Efter första kontakten skickade vi 

ut ett informationsbrev via mejl (bilaga 4), vilket innehöll mer ingående information om 

intervjuprocessen samt om de forskningsetiska principer och överväganden som inramar vår 

studie. Respondenterna valdes sedan ut inom respektive arbetsgrupp efter vilka som var 

intresserade av att låta sig intervjuas. Med tanke på att vi inte fick någon lista över anställda 

på varje förskola utan blev tilldelade respondenter hade vi således inte full kontroll vad gäller 

urvalet av respondenter (Svensson & Ahrne 2011). Respondenterna fick själva bestämma 

lämpligt datum och tid för att genomföra intervjun inom ramen för de veckor som var 

tillgängliga. Att genomföra intervjuerna på arbetsplatsen gjorde att respondenterna inte 

behövde avsätta sin fritid för att bli intervjuade, och detta förmodar vi var det mest avgörande 

för att de skulle acceptera att medverka i intervjuerna. 

5.3 Respondenterna  

Alla respondenter är kvinnor varav två är utbildade barnskötare (IP4 och IP7) och sex är 

utbildade förskollärare (IP1, IP2, IP3, IP5, IP6 och IP8). Samtliga arbetar på kommunala 

förskolor runt om i Växjö kommun och har varit verksamma inom förskolan mellan 5 och 40 

år. Vi har valt att benämna respondenterna IP1, IP2 och så vidare för att värna om 

respondenternas anonymitet. IP är i det här fallet en förkortning för intervjuperson. 
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5.4 Genomförande av intervjuerna 

Intervjuerna spelades in med en diktafon samt på en mobiltelefon som reserv, vilket alla 

respondenter informerades om i informationsbrevet (bilaga 4) samt samtyckte till i början av 

intervjun. Intervjuerna inleddes med en kort beskrivning av studiens syfte och en påminnelse 

om att de när som helst var fria att avbryta intervjun och kunde avstå från att besvara vissa 

frågor om de så önskade. Vid intervjutillfällena var en av oss huvudansvarig för att hålla i 

intervjun och därmed primärt att ställa frågorna, medan den andre antecknade stödord och 

kunde komplettera med följdfrågor under intervjun. Rollfördelningen grundade sig enligt oss 

på att den som sitter bredvid kan uppfatta tillfällen där följdfrågor bör infogas, vilket vi ansåg 

kunde bidra till att utveckla respondenternas svar. Vår erfarenhet är att personen med 

huvudansvar är koncentrerad på att ställa de frågor som står i intervjuguiden (bilaga 3) och 

kan därför missa dessa andra tillfällen då en följdfråga är på sin plats. 

Vid två förskolor önskade respondenterna, som framhållits tidigare, att få bli intervjuade 

samtidigt med en annan respondent, även om vi primärt eftersträvade att göra enskilda 

intervjuer. Detta önskemål motiverades med att de ansåg att intervjusituationen skulle kännas 

tryggare om den gjordes tillsammans med en kollega. Då vår utgångspunkt var att vi ville att 

respondenterna skulle känna sig så bekväma som möjligt vid intervjun, så valde vi att 

respektera detta önskemål. Samtliga intervjuer tog mellan 25-60 minuter. Under intervjuerna 

hade vi möjlighet att sitta ostört utan att bli avbrutna vilket vi tror underlättade både intervjun 

och transkriberingen eftersom inga störande ljud kom med i inspelningen. Intervjusituationen 

upplevde vi som något stel i början där respondenterna svarade på frågorna kort och koncist. 

Efter hand slappnade respondenterna av och började lägga ut texten mer när de besvarade 

frågorna.  

5.5 Bearbetning och analys av intervjuerna  

Transkribering av intervjuerna i sin helhet genomfördes direkt efter intervjutillfällena, vilket 

vi ansåg vara lämpligt eftersom intervjun då fortfarande var färsk i minnet. Transkribering är 

helt avgörande för att studien ska hålla en hög reliabilitet (Kvale & Brinkmann 2009). Vi har 

vid några tillfällen valt att med varsam hand redigera de citat som i uppsatsen återges ur 

intervjuerna för att öka läsbarheten (ibid.). Enstaka, ofta omedvetna upprepningsord har 

redigerats, till exempel då respondenterna ibland stakar sig och försöker komma på rätt 

formulering eller som i var och varannan mening använder talmarkörer som ”liksom”. 
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För att bli förtrogen med vårt intervjumaterial läste vi igenom utskrifterna ett flertal gånger. 

Vi valde att använda oss av det som Bryman (2011, s. 528) kallar för tematisk analys för att 

analysera vårt material. Intressanta delar markerades i respondenternas utsagor som vi ansåg 

hade relevans för vår studie samtidigt som vi skrev ner tankar idéer som uppkom under 

läsandets gång, vilket Hjerm och Lindgren (2010) benämner reduktion och kodning av 

intervjumaterialet. Genom kodning blir det insamlade materialet mer hanterbart och möjliggör 

för oss att urskilja väsentliga delar för att kunna se ett mönster i utsagorna. Detta är en fördel 

med tematisk analys eftersom kodningen gör det möjligt för oss att se ett sammanhang: dels i 

förhållande till det som respondenterna har uttryckt i intervjuerna, dels till det som inte 

uttrycks verbalt under intervjuns gång. Exempelvis nämner våra respondenter att de gärna 

samlar på sig mycket material innan de initierar en anmälan hos rektorn, vilket kan tolkas att 

de känner en osäkerhet inför anmälningsförfarandet. De teman som framträdde sammanfördes 

sedan i tre huvudteman i studien: Kommunala riktlinjers betydelse för förskolepersonalens 

agerande i anmälningsfrågan, synen på anmälningsplikten, omständigheter som påverkar 

förskolepersonalens agerande i enskilda fall.  

Hjerm och Lindgren (2010) menar att tematiseringen inte endast handlar om att sortera 

textmassan, utan att det också är en viktig del av analysarbetet. Tematiseringen ska syfta till 

att presentera materialet så att det bidrar till en fördjupad förståelse av det som studeras 

(ibid.). Materialet bearbetades därför sedan ytterligare en gång och inom ramen för 

ovanstående teman kunde vi identifiera vissa underteman där vi gick djupare in i 

respondenternas utsagor. Valda citat placerades in under respektive undertema för att stärka 

och lyfta fram olika poänger. Utifrån våra teman har materialet analyserats med hjälp av våra 

teorier (se kapitel 4). Vad som kan vara värt att poängtera är att vi inte på förhand hade klart 

för oss vilka teorier vi ville använda i vår studie. Valet av teorier växte fram successivt efter 

det att vi genomfört intervjuerna och börjat koda materialet och därmed fick en känsla för 

vilka teorier som skulle kunna passa in i vår studie.  

5.6 Reliabilitet och validitet  

Inom samhällsvetenskaplig forskning används begreppen reliabilitet och validitet för att 

skildra studiens tillförlitlighet och giltighet. Dessa begrepp härrör från den kvantitativa 

forskningen och det har diskuterats om dessa begrepp är relevanta även för kvalitativ 

forskning. I förhållande till kvalitativa intervjuer handlar validitet om att vår valda metod 

undersöker det som den är avsedd att undersöka (Bryman 2011; Kvale & Brinkmann 2009).  
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Extern validitet handlar om i vilken grad studiens resultat kan generaliseras till andra sociala 

miljöer och situationer. Detta kan skapa problem för den kvalitativa forskningen på grund av 

att denna typ av forskning ofta använder sig av ett begränsat urval (Bryman 2011). Med 

generaliserbarhet menas att resultatet är giltigt för alla platser och individer inom den kontext 

som vi valt att undersöka (Kvale & Brinkmann 2009), i det här fallet ett antal kommunala 

förskolor i Växjö. Vi är fullt medvetna om att vårt resultat inte går att generalisera på grund 

av att vi har ett begränsat antal respondenter. Som vi dock har påpekat tidigare i detta kapitel 

är intentionen med studien vare sig att resultatet ska vara generaliserbart eller representativt. 

Det bakomliggande syftet har istället varit ett annat: att undersöka hur förskolepersonalen 

resonerar om anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1 § SoL för att få en ökad kunskap och 

förståelse om deras bevekelsegrunder.  

Reliabilitet handlar om resultatens tillförlitlighet. Ofta ställs frågan om studien kan replikeras 

vid andra tidpunkter och av andra forskare men ändå uppnå samma resultat som föregångaren. 

Detta är något som är betydelsefullt att ha i åtanke vid en intervju och detta är något som 

skulle kunna tala emot användningen av kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann 2009). 

Våra intervjuer har handlat om respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter, vilka är 

föränderliga över tid och som förmedlas till oss inom ramen för den berättelse som de själva 

är medskapare till. Detta gör sammantaget att det skulle kunna uppstå en svårighet i att 

reproducera vårt resultat, eftersom dessa är kontextbundna eller som Petersson (2013) mycket 

träffande har påpekat i sin avhandling: ”den mänskliga tillvaron [är] ständigt föremål för 

förändring, människor och miljöer är inte statiska utan föränderliga och varierande” (ibid., s. 

102). 

Vad gäller reliabilitet kan det även uppkomma diskussioner om intervjuarens roll och 

agerande under intervjusituationen, exempelvis om ledande frågor har ställts. Att omedvetet 

ställa ledande frågor kan påverka vilka svar som respondenten ger (Kvale & Brinkmann 

2009). Om vi skulle ställa ledande frågor kan detta påverka studiens tillförlitlighet enligt 

Bryman (2011). Detta kan vara en nackdel vid kvalitativa intervjuer, och är något som 

Bryman (2011, s. 229) benämner för intervjuareffekt. Denna intervjuareffekt skulle inte 

existera om vi istället använt oss av enkäter istället för kvalitativa intervjuer, men då hade vi å 

andra sidan inte kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar. Det hade varit svårt att 

ingående kunna ta del av respondenternas egna uppfattningar och erfarenheter (ibid.). 

 



 

26 

 

5.7 Etiska överväganden 

Då intervjuerna syftar till att ta del av respondenternas personliga uppfattningar finns det risk 

för att de uppfattar vår frågeställning som ifrågasättande av deras arbetssätt eller kompetens 

(Kvale & Brinkmann 2009). Vi är medvetna om att detta i sin tur kan ha påverkat intervjuns 

resultat, eftersom de möjligen har valt att inte nämna detaljer eller skeenden som de 

förmodade skulle kunna ”skada” verksamheten de arbetar i. Det är viktigt att inte bortse från 

att respondenterna även under intervjuns gång representerar en verksamhet och att 

intervjuerna avser deras professionella roll. Med hänsyn till dessa aspekter fick vi noga 

avväga vilken typ av frågor som vi skulle ställa för att undvika att det skulle uppstå en 

konflikt mellan forskare och respondent om vad som är ”moraliskt rätt” i arbetet med barn 

som kan misstänkas fara illa (Becker 2008).  

Under intervjun var vår önskan att spela in intervjuerna i sin helhet, vilket vi också gjorde 

efter medgivande från respondenterna. Vi hade förståelse för att detta upplevdes något 

besvärande för respondenterna, men vi poängterade att detta förfarande hade det goda med sig 

att det gav oss möjlighet att kunna tolka och återge deras berättelse på ett mer tillförlitligt sätt. 

I en idealvärd hade helt objektiva beskrivningar kunnat tillmätas i resultat- och analysdelen, 

men vi är medvetna om att detta inte går att praktisera då världen ter sig annorlunda med 

hänsyn till vem som observerar (Wolanik Boström & Öhlander 2012).  

Vi har valt att inte utföra någon formell etisk prövning av denna studie eftersom 

respondenterna, förskolepersonalen, enligt vår och handledarens bedömning inte kan ses som 

en utsatt grupp i deras egenskap som professionella . Det ska dock här poängteras att vi berört 

etiska frågor och att vi har varit måna om att inta ett medvetet forskningsetiskt 

förhållningssätt under hela forskningsprocessen. Vi har i det avseendet utgått från 

Vetenskapsrådets fyra forskningsetiska principer rörande informationskravet, samtyckes-

kravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Vetenskapsrådet u.å.). Som Johansson och 

Öberg (2008) påpekar ska det ske en ömsesidig växelverkan mellan de etiska aspekterna och 

de val som forskaren gör i sin studie. Bedömningarna om huruvida någon kan lida skada, eller 

vilken problematik som kan uppstå i samband med undersökningen har därför beaktas genom 

dess alla faser (ibid.). Vi har tillämpat nämnda forskningsprinciper på följande sätt: 

Informationskravet: I samband med våra initiala kontakter med respondenterna och även vid 

intervjutillfället, så informerade vi noggrant om studiens syfte och hur vi såg på deras 

deltagande som forskningspersoner i denna studie. Intervjuns uppläggning diskuterades och 
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respondenterna underrättades om att deltagandet var frivilligt och att det fanns möjlighet för 

dem att avbryta sin medverkan under intervjuns gång (Vetenskapsrådet u.å.). 

Samtyckeskravet: Den första kontakten med respondenterna togs via telefon för att efterhöra 

om det fanns intresse att låta sig intervjuas. Vid positiv respons skickade vi därefter ut ett 

informationsbrev (bilaga 4) med kompletterande information om studien samt med våra 

kontaktuppgifter. Under inledningen av intervjun fick de en ytterligare gång ge sitt 

informerade samtycke till att de ville delta i undersökningen (Vetenskapsrådet u.å.).  

Konfidentialitetskravet: Vid första kontakten försäkrade vi respondenterna konfidentialitet. I 

efterhand kan detta ha varit en viktig omständighet till att de dels överhuvud taget kunde 

tänka sig delta i undersökningen och dels till deras öppenhet under intervjun. Vi informerade 

respondenterna att även det inspelade intervjumaterialet var konfidentiellt och som i princip 

enbart vi hade tillgång till, därutöver också handledaren och examinatorn. Vi har sett till att 

intervjuutskrifterna har hanterats och förvarats på ett säkert och godtagbart sätt. Vi har 

anonymiserat de lokala förskolor där respondenterna arbetar, men gjorde klart för 

respondenterna att kommunens namn inte kommer anonymiseras. Vi har gjort bedömningen 

att intervjupersonerna trots detta kan tillförsäkras en fullgod anonymitet (Vetenskapsrådet 

u.å.). 

Nyttjandekravet: Intervjumaterialet ska behandlas med respekt och omsorg (Vetenskapsrådet 

u.å.). Som forskare har vi därför varit noga med hur vi valt att tolka och analysera empirin och 

hur vi presenterat resultatet. Respondenterna informerades också om att intervjumaterialet 

endast skulle användas i samband med den nu aktuella studien och att inspelningsfiler och 

intervjuutskrifter skulle raderas efter det att uppsatsen har blivit godkänd vid examination. 

5.8 Arbetsfördelning 

Eftersom vi är två författare till denna studie har vi tillämpat en viss arbetsfördelning. Vi 

valde att dela upp arbetet på så vis att vi hade huvudansvar för olika delmoment, men att vi 

trots detta gemensamt har bearbetat varandras texter under hela skrivprocessen. Vi har båda 

haft inflytande på och kunnat påverka utformningen av samtliga delar i uppsatsen. Att konkret 

peka ut vem som gjort vad vore i det här fallet följaktligen svårt och inte rättvist. Under själva 

intervjuprocessen har vi båda ringt och mejlat för att få tag i respondenter och båda har också 

närvarat vid samtliga åtta intervjuer. Som framgått ovan har vi under intervjuerna intagit olika 
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roller vilket skedde växelvis vid de olika intervjutillfällena. Transkriberingen har delats upp 

lika mellan oss, det vill säga vi har skrivit ut fyra intervjuer vardera.  

6. RESULTAT OCH ANALYS 

I detta kapitel presenteras studiens resultat och analys. Vi knyter resultatet till tidigare forskning och 

gör en analys med hjälp av våra valda teorier. Anledningen till att vi presenterar resultat och analys 

integrerat i samma kapitel är att texten blir mer sammanhängande, vilket ger läsaren en mer samlad 

bild. Denna sammanhängande presentation anser vi stärker och tydliggör argumentationen om på 

vilket sätt resultatet förhåller sig till tidigare forskning och hur resultatet kan förstås.  

6.1 Kommunala riktlinjers betydelse för förskolepersonalens agerande i anmälnings-

frågan  

Växjö kommun har, som vi tidigare nämnt, utarbetat riktlinjer för hur förskolepersonalen ska 

agera i förhållande till socialtjänstlagens anmälningsplikt (bilaga 1). Det fanns en klar 

medvetenhet bland respondenterna att det med hänsyn till riktlinjerna endast räcker med en 

oro om att ett barn far illa för att en anmälan ska vara befogad: ”[…] vi har rätt att göra en 

orosanmälan när vi känner att något är fel, vi behöver inte ha så mycket belägg för vad det 

egentligen är” (IP2). Samtliga respondenter ansåg att en anmälan ska göras genast utan 

dröjsmål, det vill säga i enlighet med vad som stadgas i 14 kap. 1 § SoL. I stora drag upplevde 

de sig ha kännedom om vad som stod i kommunens riktlinjer.  

Rektorn är den person som enligt riktlinjerna ensam får gör en orosanmälan till socialtjänsten 

(bilaga 2). Alla respondenter ansåg att det var en trygghet för dem att veta att rektorn stod 

bakom ett beslut om att anmäla. Då denna kommunala bestämmelse varken överensstämmer 

med lagtext, förarbetena eller andra rättskällor kan dessa avvikelser framstå som förvirrande 

för personalen och kunna skapa konflikter i förhållande till rektorn. Så tycks dock inte vara 

fallet. Sju av åtta respondenter var väl medvetna om att de egentligen hade en personlig 

anmälningsskyldighet. Personalen ansåg trots detta att avvikelsen om att rektorn har mandat 

att göra en anmälan till socialtjänsten var att föredra framför vad som framgår av 14 kap. 1 § 

SoL, trots att den kommunala riktlinjen inte överensstämmer med lagbestämmelsen. Nedan 

belyses huruvida detta agerande kan förklaras med kommunens riktlinjer.   

6.1.1 Riktlinjer och hanteringsstrategier  

Av kommunens riktlinjer framgår att personal ska ”observera och dokumentera” vid minsta 

antydan om att ett barn far illa (bilaga 1). Samtliga respondenter förklarade att de agerade på 
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detta sätt och att detta tillvägagångssätt var av stor betydelse inför avgörandet huruvida en 

anmälan skulle göras eller inte, även om de själva enligt kommunens riktlinjer inte fick göra 

denna anmälan. Fördelen med rutinen ”observera och dokumentera” ansågs vara att 

personalen i direkt anslutning till en händelse kunde dokumentera vad de sett och hört, vilket 

sedan låg till underlag för en eventuell anmälan som i sådant fall gjordes av rektorn: ”Det är 

bra att man direkt får gå ifrån och anteckna, om en halvtimme har man ju glömt något […]” 

(IP1). Likaså blev dokumentationen ett slags ”bevis” på att det var något som inte stod rätt till 

och inte bara något som förskolepersonalen inbillat sig. Värt att poängtera är att 

respondenterna parallellt berörde nackdelen med denna rutin och påpekade att den också 

medförde att de väntade alltför länge med att gå vidare från att samla ”bevis” till att ta 

ställning till om de skulle ta upp frågan om anmälan med rektorn. Dokumentationsprocessen 

gjorde istället att personalen fick en legitim anledning till att vänta med att initiera en 

anmälan. Respondenterna kunde motivera att de avsåg att samla på sig ytterligare information 

för att se om det fanns ett mönster av händelser som gav stöd för att en anmälan skulle göras.
3
  

Det var även en självklarhet för respondenterna att de i enighet med riktlinjerna skulle gå med 

det insamlade materialet till rektorn som sedan svarade för en formell anmälan till 

socialtjänsten. Respondenterna berörde här också sitt återkommande dilemma om huruvida 

deras insamlade material var tillräckligt. De såg materialet som avgörande för om de skulle 

våga ta steget att gå till rektorn med sin misstanke:  

[…] man vill ju ha lite ”kött på benen”, innan man gör något förhastat […] sen måste man se om 

det blir något mönster i det också. (IP1) 

 […] man samlar på sig för mycket innan man vågar ta steget att gå till chefen och göra anmälan 

för att man vill vara hundratjugo, hundrafemtio procent säker på att om jag nu gör detta så är det på 

detta sätt. Det är inte bara något som vi har inbillat oss eller något som vi har tolkat själva. Man är 

för noga med att hitta bevis för att det faktiskt har hänt någonting eller är något med det här barnet 

och familjen.  […] vi har samlat på oss så pass mycket så dem gånger vi har gått till chefen så vet 

vi att det är någonting. (IP2) 

Innan rektorn kontaktades om en eventuell anmälan sade sig respondenterna först ha 

diskuterat sina misstankar inom arbetsgruppen. I intervjuerna poängterades dock att detta var 

vid tillfällen då det var oklart om barnet for illa eller inte och beroende på vad misstanken 

gällde. I vissa fall tog respondenterna kontakt med föräldrarna innan de initierade en anmälan 

                                                 
3
 Detta resonemang kommer vi att belysa mer utförligt i avsnitt 6.1.2. 
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hos rektorn, såvida ärendet inte handlade om misstankar om misshandel eller sexuella 

övergrepp eftersom personalen då enligt kommunens riktlinjer inte fick informera föräldrarna 

(bilaga 1): 

[…] i regel så pratar man ju med föräldrarna om det inte då är den här fysiska misshandeln, då är 

det ju att anmäla. (IP4)  

Syftet med att kontakta föräldrarna innan en anmälan initierades var att se om det fanns någon 

förklaring från föräldrarnas sida till att barnet inte verkade må bra eller inte uppträdde som det 

brukade. Vid de tillfällen då respondenterna upplevde att de inte fick någon adekvat 

förklaring eller för den delen inte någon förklaring alls, valde flertalet av respondenterna att 

avvakta och se om det inträffade någon förändring till det bättre. En av respondenterna 

påpekade att det kunde vara en händelse i barnets liv, exempelvis skilsmässa i familjen som 

låg bakom att ett barn agerade ut på förskolan eller inte uppträdde som det brukade, vilket i 

sig inte är ett tecken på något missförhållande. Stöd hos kollegor söktes därför om de kände 

osäkerhet om vad som låg bakom att ett barn inte verkade må bra. Med kollegorna 

diskuterades om och när de skulle gå vidare och kontakta rektorn.  

6.1.2 Kommunala riktlinjers betydelse 

Kommunens riktlinjer om anmälan till socialtjänsten hade betydelse för förskolepersonalen 

såtillvida att de framstod som ett stöd för förskolepersonalen genom att föreskriva ett 

gemensamt handlingsmönster när det fanns misstanke om att ett barn far illa. Riktlinjerna 

uppskattades av förskolepersonalen som genom detta fick stöd för sitt agerande. Nackdelen 

med riktlinjerna, vilket enligt respondenterna har en avgörande betydelse för deras agerande, 

är att det inte finns någon övergång från uppmaningen att förskolepersonalen ska 

”dokumentera och observera” (bilaga 1) till att personalen ska informera rektorn om att det är 

dags att anmäla. En förklaring till riktlinjernas diffusa formulering skulle enligt Singer (2012) 

vara att alla situationer är unika. Vad som menas med ”fara illa” är således en 

bedömningsfråga som varierar beroende på vem som tillfrågas. Växjö kommuns begränsade 

riktlinjer ger följaktligen endast en fingervisning om hur Skol- och barnomsorgsförvaltningen 

önskar att förskolepersonalen ska agera och lämnar således ett relativt stort utrymme för 

personalen att göra egna skönsmässiga bedömningar. Förskolepersonalen ska således bedöma 

vad som behöver dokumenteras och mängden, vilka situationer där det är legitimt att föra 

diskussioner med föräldrar vars barn misstänks fara illa, samt slutligen i vilket skede rektorn 

ska kontaktas för att avgöra om en anmälan ska göras till socialtjänsten.  
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För att kunna hantera dilemmat huruvida en anmälan ska göras eller inte behöver 

förskolepersonalen utveckla egna handlingsstrategier för att kunna göra bedömningar om när 

det är dags att hos rektorn initiera en anmälan. Lipsky (1980/2010) belyser att en 

gräsrotsbyråkrats diskretionära handlingsutrymme är långt ifrån ovillkorligt eftersom det finns 

organisatoriska mål och riktlinjer att följa. Detta kan delvis appliceras på våra respondenters 

situation eftersom de har kommunens riktlinjer och lagbestämmelsen om anmälningsplikten 

att förhålla sig till. Då riktlinjerna i detta sammanhang dock upplevs av förskolepersonalen 

som diffusa skapar personalen själva ett handlingsutrymme där de ensidigt avgör hur de ska 

agera fram till en viss punkt, men där de inte har mandat att överskrida gränsen och själva 

göra en anmälan (bilaga 1). Något som förskolepersonalen egentligen ska göra i enlighet med 

14 kap. 1 § SoL, förarbetena och JO-utlåtanden. Frågan om personalens handlingsutrymme är 

således motsägelsefullt. Det är både vidsträckt och begränsat på samma gång.  

6.1.3 Kommunala riktlinjer: en bidragande orsak till osäkerheten  

En aspekt som kan få förskolepersonal att tolka och agera olika trots att de utgår från samma 

händelseförlopp och med samma organisatoriska ramar att förhålla sig till är enligt Backlund, 

Wiklund och Östberg (2012) känslan av osäkerhet, vilket också har understrukits i vår studie. 

Med det handlingsutrymme som följer av kommunens riktlinjer och 14 kap. 1§ SoL 

framträdde hos samtliga respondenter en påtaglig osäkerhetskänsla. Detta visade sig genom 

att respondenterna hellre avvaktade med att initiera en anmälan tills det stod klart att en 

anmälan var ”befogad”, det vill säga tvärtemot lagens ordalydelse. Osäkerheten var också 

närvarande i Lundéns (2004) studie då det framkom att det hos personalen fanns en osäkerhet 

om beslutet att anmäla var välgrundat och av god kvalité. I likhet med Lundén (2004) hävdar 

Backlund, Wiklund och Östberg (2012) att osäkerheten och rädslan inför att ta ett ”felaktigt” 

beslut leder till att förskolepersonal tar på sig rollen som utredare, något som i själva verket 

åvilar socialtjänsten. Skillnaden är dock att Backlund, Wiklund och Österberg (2012) samt 

Lundén (2004) utgår från att förskolepersonalen själva svarar för anmälan, i enlighet med 14 

kap. 1§ SoL, medan respondenterna i vår studie inte får göra en sådan anmälan trots att de har 

lagstöd att göra det. Oavsett samlar förskolepersonal dock på sig för mycket information innan 

de vågar göra en anmälan (i de två förstnämnda studierna) eller vågar ta upp frågan om 

anmälan med rektorn (i vår egen studie).  

Det ligger visserligen utanför vår uppgift att göra en juridisk bedömning, men enligt tidigare 

refererat JO-beslut från december 2013 (dnr 6755-2012, s. 4) tycks rutinen i Växjö att 

”dokumentera och observera” med visshet stå i strid mot bestämmelsen i 14 kap. 1 § SoL. Där 
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framgår det att anmälan ska göras genast om ett barn far illa eller misstänks göra det. För 

Växjös del handlar det dessutom om, som nämnts ovan, att förskolepersonalen inte själva får 

göra en anmälan. 

Bevisinsamlingen som våra respondenter använde sig av för att legitimera att de hos rektorn 

initierade en anmälan ryms i gruppen ”osäkerhet i yrkesrollen” i Ponnerts (2013) modell. 

Denna bevisinsamling kan ses som aktiv passivitet eftersom respondenterna är medvetna om 

sitt handlande (ibid.). De väljer själva att invänta fler händelser som ger belägg för att de ska 

våga ta kontakt med rektorn och föreslå denne att göra en anmälan till socialtjänsten. Detta 

bekräftar Ponnerts (2013) teori om att de yrkesverksamma i denna grupp tvivlar på sin 

yrkeskompetens och förmågan att fatta ”goda” beslut.  

Likt ett pussel inväntar den yrkesverksamma på att finna flera bitar som utformar sig till ett 

mönster och som således bidrar till en förståelse och en vägriktning för vilka beslut som ska 

fattas. Det kan dock ta tid innan alla bitar faller på plats. Vid denna fas står den yrkes-

verksamma vid ett vägskäl huruvida denne ska agera utifrån de ”bevis” som finns eller 

avvakta i hopp om att samla in ytterligare upplysningar (Ponnert 2013). Förskolepersonalens 

agerande som det framkommer i denna undersökning kan närmast liknas vid en brotts-

utredare, trots att de inte ska ikläda sig den rollen (jfr JO 2013, dnr 6755-2012, s. 4). Något 

förenklat kan logiken, menar Ponnert (2013), sammanfattas enligt följande: ju längre tid 

berörd, i detta fall förskolepersonal, väntar med att initiera en anmälan, desto mer avgörande 

fakta hoppas den yrkesverksamma kunna samla in för att kunna legitimera sin anmälan. Eller 

som enligt kommunens riktlinjer föreskrivs, vända sig till rektorn och uppmana denne att göra 

en anmälan. Å andra sidan kan det ses som att den yrkesverksamma väljer att blunda för 

problemet med barn som far illa och inte lever upp till vare sig sina skyldigheter enligt 

socialtjänstlagen eller till omgivningens förväntningar. Något som på sikt kan riskera försvaga 

organisationens legitimitet (ibid.). 

6.2 Synen på anmälningsplikten 

Samtliga respondenter i vår studie var eniga om att anmälningsplikten syftade till att beakta 

barnets bästa. De var överens att om det uppenbart framkom något som tydde på att ett barn 

for illa på något sätt eller riskerade att göra det, så skulle en anmälan göras direkt till 

socialtjänsten, utan dröjsmål. ”Är det någonting så bör det ske ögonblickligen för att barnet 

ska fara illa så lite som möjligt” (IP5). En av respondenterna påpekade dock vikten av att inte 

hamna i en situation där det börjar letas efter ”fel” på föräldrarna eller barnen bara för att de 
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som förskolepersonal har en anmälningsplikt ”[…] jag tror att föräldrar gör så gott de kan […] 

man ska ju aldrig leta efter fel på föräldrarna […]” (IP3). Om respondenten skulle upptäcka 

att något inte stod rätt till ansåg denne att det var självklart med att agera. Antingen genom att 

först samtala med föräldrarna eller att ta upp saken med rektorn så att denne kunde göra en 

anmälan.  

6.2.1 Fördelar med att göra en anmälan 

Sundell (1997, s. 93) framställer förskolepersonal som en nyckelgrupp när det handlar om att 

upptäcka barn som far illa. Denna gestaltning kunde varenda en av respondenterna i vår studie 

relatera till och bekräftade att de hade en viktig och framför allt avgörande position eftersom 

de dagligen träffade barnen och därmed kunde bedöma om något var ”fel” eller om något 

avvek från normaliteten. Respondenterna var eniga om vikten av att ställa upp, hjälpa barnen 

och vara barnens röster när så behövdes:  

 […] varenda sak vi kan förhindra, markera att detta är inte rätt […].  (IP1)  

Jag hade inte velat gå hem den dagen och leva med att jag inte gjort någonting. (IP4) 

Respondenterna underströk relationen som barn har till sina föräldrar och menade att 

relationen gör att barnet hamnar i en utsatt position, eftersom barn inte vill vara illojala mot 

familjen. Killén (1994) betonar att barnen på så sätt är beroende av att förskolepersonalen 

agerar och gör en anmälan. Anmälningsplikten blir i detta fall personalens starkaste verktyg 

för att hjälpa barnen ur sin besvärliga situation (ibid.):  

Någonstans blir vi ju tvungna att vara barnens röster för det är ingen annan som gör det, jag menar 

handlar det om till exempel inom familjen att det är föräldrar som gör något mot sitt barn så är det 

ju väldigt liten chans att det barnet skulle säga det till någon annan eller visa det för någon annan så 

då blir vi tvungna att ta fram det. (IP2) 

6.2.2 Nackdelar till följd av en anmälan 

Alla respondenter hade negativa erfarenheter av anmälningar som gjorts till socialtjänsten och 

vad dessa kunde medföra. Majoriteten av respondenter ansåg att anmälningarna i slutändan 

inte hade lett till någonting mer än att relationen till barnet och dess föräldrar hade 

försämratas. Svensson och Janson (2008) framhåller att det är betydelsefullt att förskolan har 

ett fungerande samarbete med barnens föräldrar, men samtidigt kan det uppstå en 

lojalitetskonflikt med föräldrarna om personalen misstänker att ett barn far illa. Även Killén 

(1994) och Sundell (1997) menar att det är svårt att upprätthålla en god kontakt och relation 
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till föräldrarna vid en anmälan, eftersom förtroendet då kan ta skada. Majoriteten av 

respondenterna i vår studie ansåg att relationen till föräldrarna blev sämre efter att en anmälan 

hade gjorts. I flera fall valde dessutom föräldrarna att placera barnet på en annan förskola, 

ibland i en annan kommun, där föräldrarna kunde fortsätta med sitt beteende:  

 […] oftast blir det ju så att de tar sina barn härifrån, det är ju så. (IP1) 

Föräldrar fortsätter någon annanstans och ingen vet det. De återupptar sitt beteende […]. (IP6)  

Killén (1994) och Sundell (1997)  belyser att det finns en inneboende rädsla hos personalen 

för att göra felaktiga bedömningar när det är dags att anmäla och därmed ”anklaga” 

föräldrarna och svika deras förtroende, vilket likväl bekräftades av respondenterna:  

Det är ju jättetråkigt, men samtidigt kan ju jag förstå. När det är felaktigt att man känner att 

förtroendet har försvunnit […] att bli anklagad för något man inte gjort är ju säkert det värsta för en 

förälder och särskilt när det gäller ens barn. […] de blir ju ledsna och besvikna och det är ju då 

väldigt få föräldrar som kan skaka av sig och säga ’jo men ni tänkte ju på mitt barns bästa, det 

uppskattar jag’ det är ju ingen verklig reaktion. Det är nog väldigt få föräldrar som hade reagerat 

så. (IP4) 

Det är med andra ord få föräldrar som tar en anmälan eller en oro från personalen som något 

positivt, det vill säga ser det som en möjlighet att förbättra sitt föräldraskap. Föräldrarna ser 

en anmälan som att de blir anklagade av förskolepersonalen för att vara dåliga föräldrar. Detta 

stämmer överens med Killéns (1994) iakttagelse att föräldrarollen oftast ses i svart och vitt; 

antingen finns det bra eller dåliga föräldrar, och ingenting där emellan. Kenny (2004) hävdar 

att förskolepersonal ofta blir osäkra om deras misstankar är tillräckligt starka för att göra en 

anmälan. Detta kan kopplas till förskolepersonalens rädsla för att hamna i konflikt med 

föräldrarna och tappa kontakten med barnen om föräldrarna väljer att flytta barnen till en 

annan förskola, något som också framhålls av respondenterna: 

Alltså, det är ju som du sa innan en jätteapparat som gör att man verkligen vill vara säker på sin sak 

innan man drar igång. För allting som blir runt omkring. Både det här med hur familjen reagerar, 

dem kanske plockar bort sitt barn härifrån och det sprids rykten och de pratar med vänner och 

släktingar och bekanta runt omkring som gör att hela förskolan blir drabbad. (IP1) 

Det framkommer också att en anmälan påverkar förskolan i form av ryktesspridning, vilket 

utifrån Ponnerts (2013) resonemang om nyinstitutionell teori kan bli förödande för förskolans 

legitimitet, men även förskolepersonalen påverkas: 
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Det pratas runt ”ni kan ju inte ha era barn där, hon gör ju så och hon anmäler allt”. Det kan ju bli en 

sådan effekt att ”nej inte den här förskolan och inte till henne för hon springer runt och gör 

anmälningar hela tiden”. (IP1) 

Det stannar många gånger inte vid att sprida rykten om personalen utan även privatlivet 

påverkas. Några respondenter uttryckte att de hade känt sig förföljda och att de behövt 

psykologhjälp för att kunna hantera jobbiga situationer:  

[…] som privatperson så får man betala rätt så högt pris. […] för varje gång man måste 

vara med om sådana hemska saker så dör lite av en, det känns jobbigare varje gång. […] 

man blir ju påverkad, man blir ju rädd, man vet ju inte […] När man har till exempel vittnat så tittar 

man sig bakom axeln när det kommer någon springande bakom en. Det påverkar en det gör det, då 

är man rätt ensam faktiskt i det läget. (IP1)  

Sundell (1997) påpekar att om förskolepersonalen tidigare varit med om negativa erfarenheter 

i samband med en anmälan kan personalen av den anledningen undvika att anmäla i 

framtiden. Personalen börjar göra konsekvensbedömningar och väger för- och nackdelar med 

att göra en anmälan (ibid.). Flera respondenter ifrågasatte om anmälningsplikten verkligen 

gjorde att det blev bättre för barnen: ”[…] ser man av resultatet så blev det ingen förbättring 

egentligen för barnets skull och då känner man: den där anmälningsplikten är den till gagn för 

barnen och blir deras situation bättre?” (IP2). Detta uttalande kan kopplas till Ponnerts (2013) 

modell som även berör moralisk osäkerhet, som handlar om att ställa sig frågan om den tänkta 

handlingen eller interventionen bör initieras. Den yrkesverksamma kan antingen agera och 

hoppas på ett bra utfall eller undvika att göra något alls (ibid.).  

Som framgår ovan finns det flera nackdelar med att göra en anmälan till socialtjänsten enligt 

respondenterna. Några hade haft tidigare mindre goda erfarenheter av detta. Några av dessa 

nackdelar och tidigare erfarenheter kan säkerligen få respondenterna att noga tänka efter 

innan de åter gör en anmälan (jfr Sundell 1997).  

6.3 Omständigheter som påverkar förskolepersonalens agerande i enskilda fall 

Förskolepersonalen är som tidigare nämnt skyldiga att följa lagbestämmelsen om 

anmälningsplikt (14 kap. 1 § SoL) samt de kommunala riktlinjerna (bilaga 1). Vid samtliga 

intervjuer med förskolepersonalen framkom omständigheter som visade sig påverka deras 

benägenhet att vilja ta upp frågan om eventuell anmälan med rektorn. I följande avsnitt 
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redovisas hur dessa omständigheter som påverkar anmälningsbenägenheten kan förstås och 

förklaras.  

6.3.1 Svårighet med att bedöma vad som menas med ”fara illa” 

Det är ju den här lilla gråzonen […] det är där man kanske drar sig för att anmäla […] vi ska ju 

anmäla vid minsta lilla misstanke, men det är just det med ”misstanken” […] så lätt är det ju inte 

[…] man får luska mer i det. (IP4) 

Samtliga respondenter ansåg att det var svårt att säga när ett barn far illa när de frågades om 

deras tolkning av ”att fara illa”. De ansåg att det inte gick att ge en konkret definition utan att 

det istället gällde att se till situationen för det enskilda barnet. Detta ansåg respondenterna 

vara avgörande för att kunna upptäcka att ett barn for illa. De menade att varje barn är unikt 

och barnet behövde således inte reagera på samma sätt som ett annat barn trots en likartad 

situation. Även Hessle (1996) för samma resonemang och menar att förskolepersonalen 

istället för att se och jämföra hur andra barn beter sig, bör utgå från hur det enskilda barnet 

generellt brukar reagera. En av respondenterna exemplifierade med att en del barn som inte 

hade det bra blev tysta och drog sig undan från gruppen i förskolan, medan några istället 

utvecklade ett aggressivt beteende. Det fanns också barn som inte uppvisade några 

kännetecken alls och det upplevde respondenten extra besvärligt, eftersom det då kunde ta 

lång tid innan barnet fick någon hjälp eller stöd. Att barn inte visar några varningstecken på 

att de inte har det bra där hemma är inte ovanligt enligt Killén (1994). Barn vill vara lojala 

mot sina föräldrar och döljer därför gärna för omgivningen att något inte står rätt till (ibid.). 

Flertalet av respondenterna i studien tog upp begreppet gråzon. De menar att denna gråzon 

lämnar fältet öppet för egna tolkningar om huruvida ett barn kan misstänkas ”fara illa”. 

Samtliga respondenter upplevde att det är svårare att upptäcka förekomsten av psykisk 

misshandel jämfört med fysiska övergrepp. Den psykiska misshandeln är inte synlig på 

samma sätt som exempelvis blåmärken vid fysisk misshandel, utan det är något som barnet 

håller inombords. Men även om det handlade om fysisk misshandel påpekade en av 

intervjupersonerna att ett begrepp som ”misshandel” kunde tolkas på flera olika sätt. Fysisk 

misshandel kan enligt respondenterna innefatta allt från synliga skador på kroppen, 

exempelvis blåmärken, till att barnet inte har god hygien eller rena och hela kläder på sig. 

En viktig omständighet som sistnämnda respondent tog upp för att avgöra om ett barn far illa 

handlade om händelsen uppmärksammats vid ett tillfälle eller om det upprepat sig ett flertal 

gånger: ”[…] kan ju vara något tillfälligt, en stressad förälder som inte hann byta kläder. Jag 
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menar vart går gränsen […] hur mycket kan jag lägga mig i hur någon sköter sitt barns hygien 

eller vad dem sätter på för kläder” (IP4). Huruvida barnet utsattes för fysisk misshandel var 

således inte självklart trots att fysisk misshandel av personalen ansågs som ”lättare” att 

upptäcka.  

Att förskolepersonalen själva får tolka sig fram till när ett barn ”far illa” visar om något att de 

har ett diskretionärt handlingsutrymme (Lipsky 1980/2010). Osäkerheten inför vad som 

menas med att ett barn far illa leder enligt Lundén (2004) till att toleransen för när det är dags 

att anmäla istället ökar hos personalen, vilket i sin tur kan förklara den låga anmälnings-

benägenheten hos förskolepersonal generellt sett. Frågan om ett barn far illa eller misstänks 

göra det tycks ge upphov till en ”komplicerad” bedömningssituation för förskolepersonalen. 

Av den anledningen kan det å ena sidan enligt Lipsky (1980/2010) i vissa fall vara svårt för 

omgivningen att bedöma om gräsrotsbyråkraternas agerande är korrekt eller inte. Även om å 

andra sidan frågan om huruvida ”barn som far illa” är moraliskt laddad (Killén 1994). 

6.3.2 Relationen till föräldrar 

 […] man har ju en så nära relation med barnet och hela familjen och sen ska man liksom från att 

ha haft den fina relationen, plötsligt bara liksom kastas ut i någonting annat och det ställer ju hela 

relationen på ändan liksom och ändå så vet vi att det är ju det vi måste göra för barnens skull. Det 

blir ju en konflikt som är rätt så tuff o ta ställning till. (IP2) 

Svensson och Janson (2008) menar att det finns en risk att förskolepersonalen hamnar i en 

lojalitetskonflikt med barnets föräldrar om personalen misstänker att ett barn far illa i 

hemmet. Det finns en inneboende rädsla hos förskolepersonalen att hamna i en konflikt med 

föräldrarna som kan te sig så stark att personalen undviker att göra en anmälan till 

socialtjänsten (ibid.). Eller att personalen inte tar upp frågan med rektorn i de fall där 

kommunens riktlinjer uttryckligen förbjuder personalen att själva göra en anmälan till 

socialtjänsten, som fallet är i denna undersökningskommun Växjö. Rädslan är även påtaglig 

bland respondenterna där alla utom en var rädda för att förstöra den relation som byggts upp 

under lång tid. Den respondent som inte uttalade denna rädsla såg rektorn som ett skydd mot 

att detta skulle inträffa, eftersom det är rektorn som anmäler varigenom respondenten inte 

behöver framträda med sitt namn. Övriga respondenter upplevde att de efter en anmälan, som 

de själva inte hade gjort, inte kunde bibehålla en god kontakt med föräldrarna. I vissa fall 

kunde de uppleva det som obehagligt att i efterhand möta föräldrarna: 
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Och jag har ju fortfarande föräldrar som hytter åt mig när jag ser dem liksom, så att, det är ju flera 

år sedan, alltså det känns ju obehagligt att få möta vissa föräldrar. (IP1) 

Även Killén (1994) och Sundell (1997) resonerar kring svårigheten med att upprätthålla en 

god kontakt med föräldrarna och risken att hamna i en lojalitetskonflikt, vilket kan utgöra ett 

hinder för att göra en anmälan. En anmälan i detta läge skulle kunna ses som förräderi och en 

kränkning av förtroendet betonar Sundell (1997). Killén (1994) menar att det är viktigt att så 

tidigt som möjligt ta upp sin oro i en diskussion med föräldrarna för att ge dem en möjlighet 

att prata om sin situation.  

Sen har ju vi haft samtal med dem, alltså man har ju försökt vid utvecklingssamtal, även tagit upp 

på andra samtal med föräldrarna, att man vill uppmärksamma vissa saker också och sen se vilket 

svar man får, där får man också en indikation på hur statusen är där hemma. (IP4) 

I vårt material och i citatet ovan framkommer att förskolepersonalen vid en misstanke om att 

ett barn far illa vill ha en dialog med föräldrarna, genom exempelvis utvecklingssamtal, för att 

ge föräldrarna en möjlighet att förklara sig eller förändra sitt beteende innan en faktisk 

anmälan eventuellt görs av rektorn. Killén (1994) betonar att om förskolepersonalen inte 

uttrycker sin oro gentemot föräldrarna är en förändring av barnets situation inte möjlig. Om 

oron inte diskuteras förblir relationen till föräldrarna konfliktfri, men det är knappast till 

någon hjälp för familjen som helhet (ibid.). Som vi belyst tidigare har det dock enligt 

respondenterna inte alltid varit smärtfritt eller ens fått avsedd effekt när de tagit upp sin oro 

med föräldrarna. Detta menar Killén (1994) kan bero på att föräldrarollen är sårbar som oftast 

ses i svart eller vitt, det vill säga bra eller dåliga föräldrar. Med andra ord såg föräldrarna 

personalens oro för barnets hemmasituation som en anklagelse om att de skulle vara dåliga 

föräldrar. I citatet nedan framgår att dock att vissa föräldrar reagerade positivt på personalens 

signaler: 

Det blev bättre och föräldern tackade mig flera gånger efteråt för att vi hade uppmärksammat det. 

Jag tror folk är ganska rädda för att ta den konflikten när det är lite såna känsliga saker med någon 

förälder. (IP5) 

Trots att åtskilliga respondenter hade upplevt att de hamnat i konflikt med föräldrarna var det 

en respondent som hade en helt annan erfarenhet. Föräldrarna i sistnämnda fall såg 

anmärkningen som en möjlighet att utvecklas som förälder och var tacksamma för att 

förskolepersonalen tagit upp sin oro med dem innan de gick vidare till rektorn. Det är 
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intressant att notera att endast en av respondenterna uttryckte att de fått en positiv respons när 

de tog upp sin oro med föräldrarna.  

Konflikten med föräldrarna när personalen tar upp sin oro om barnets situation kan kopplas 

till Lipskys (1980/2010) resonemang om mål och rollkonflikter. Dessa konflikter uppstår på 

grund av att det i vissa fall finns skilda förväntningar mellan å ena sidan lokala aktörer som 

ska leva upp till lagbestämmelsen om anmälningsplikt, samtidigt som personalen å andra 

sidan ska ha en god relation till föräldrarna som är brukare av de tjänster som verksamheten 

erbjuder. Dessa skilda förväntningar formar förskolepersonalens roll som gräsrotsbyråkrater 

(ibid.). Förskolan är beroende av goda relationer med sina brukare för att legitimera 

verksamheten och på sikt kunna ”överleva” (Eriksson-Zetterquist 2009). 

Gräsrotsbyråkraternas dubbla lojaliteter leder ofta till att det uppstår en obalans mellan olika 

legitima intressen (Lipsky 1980/2010), eftersom en anmälan till socialtjänsten (även om det är 

rektorn som svarar för anmälan) ofta innebär en svårartad konflikt med föräldrarna. Att i detta 

läge prata med föräldrarna gör att föräldrarna får en möjlighet att förändra sitt beteende 

gentemot barnet. Om misstanken dock handlar om misshandel eller sexuella övergrepp får 

förskolepersonalen enligt de kommunala riktlinjerna inte prata med föräldrarna innan rektorn 

har gjort en anmälan (bilaga 1). Att prata med föräldrarna om sin oro innan en anmälan 

initieras kan enligt Lipsky (1980/2010) ses som en strategi, i detta fall från förskole-

personalens sida att undvika konflikter genom att använda sitt diskretionära handling-

sutrymme. I förhållande till respondenterna utsagor visade det sig dock att alla utom en 

lyckades undvika en konflikt med föräldrarna genom denna strategi.  

6.3.3 Stöd och samarbete med kollegor och/eller rektor 

I vårt material framkommer att det inte alltid pratas inom arbetsgruppen kring händelser och 

misstankar om att ett barn far illa. Några respondenter menar att de tycker att det är viktigt för 

personalen att kunna dela med sig av erfarenheter, diskutera en misstanke och stötta varandra 

inom arbetsgruppen. Som nämnts i tidigare avsnitt finns det en inneboende osäkerhet hos 

förskolepersonalen när det är dags att anmäla och flera respondenter berättar att kollegorna i 

detta läge blir viktiga då de kan bekräfta om misstanken är tillräcklig för att ta upp frågan med 

rektorn: ”[…] man tar gärna stöd av sina kollegor, man vill gärna ha den här bekräftelsen ’jo, 

men dina misstankar är korrekta, det är inte bara du som känner så’” (IP4). En av 

respondenterna berättade om en situation då hon inte fick medhåll från kollegorna efter att ha 

initierat en anmälan, vilket hon tyckte var påfrestande:  
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När vi anmälde så blev det många som tyckte att man överreagerade. […]. Det var jobbigt då 

tyckte jag, att man fick det emot sig, att andra tyckte det var fel att anmäla. […]. Men då hade jag 

ju chefen med mig […]. (IP8) 

Lipsky (1980/2010) framhåller att yrkesverksamma är enskilda individer som har egna mål 

vilka kanske inte alltid stämmer överens med verksamhetens mål. Våra respondenter har alla 

tagit upp att det är en trygghet att ha stöd och medhåll från kollegor och rektor när de har tagit 

initiativ till en anmälan. Att ständigt söka stöd och bekräftelse hos kollegor för att undvika en 

eventuell konflikt kan påverka och begränsa personalens handlingsutrymme. Detta kan leda 

till att förskolepersonalen undviker att gå vidare med sina misstankar till rektorn om de inte 

känner stödet från arbetsgruppen (jfr ibid.). Citatet ovan från IP8 visar på motsatsen, men 

denna respondent hade stöd från rektorn vilket resulterade i att respondenten ändå inte stod 

ensam med sin åsikt. 

Respondenterna uttryckte att det faktum att rektorn stod för anmälan till socialtjänsten innebar 

att de inte var lika utsatta som om de tagit beslutet på egen hand: ”[…] har man då en chef 

som man känner som står bakom en […]. Känns som att det är ganska tryggt” (IP6). Men 

genom att förskolepersonalen enligt riktlinjerna inte får göra en anmälan på egen hand, så 

finns det en risk för att personalen inte får gehör från rektorns sida och att en anmälan därför 

inte kommer till stånd, vilket inträffade för en av respondenterna: 

Det var också misshandel eller så […]. Men det fortsatte så att vi valde att göra en anmälan sen 

tillslut. Men det var kanske när vi hade pratat med henne tredje gången då vi valde att göra en 

anmälan. […]. Det är svårt när man själv tycker att man ska anmäla och så får man avvakta. (IP8) 

Inte förrän IP8 hade rapporterat till rektorn tre gånger om samma fall gjorde rektorn en 

anmälan till socialtjänsten. Respondenten uttryckte att hon blev motarbetad av rektorn som 

sade att de skulle ”avvakta och dokumentera” (bilaga 1).  

6.3.4 Kunskap om anmälningsplikten och processen som medföljer 

Sju av åtta respondenter var medvetna om att de hade en anmälningsplikt vid misstanke om 

att ett barn far illa. Samtliga åtta respondenter sade sig dock vara osäkra på sin roll då de inte 

kände till vad som faktiskt förväntades av dem eller vad som händer efter att en anmälan 

gjorts. Respondenterna var osäkra på vad som ingick i deras uppdrag som förskolepersonal 

och hur mycket de skulle bistå med till socialtjänsten efter att rektorn gjort en anmälan: ”[…] 

och veta ’hit ska jag gå och jag ska inte gå en meter längre än så’” (IP2).  
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Det framkommer att det likaså finns ett problem med vikarier som inte alltid har någon 

utbildning och därmed en låg eller i vissa fall ingen kunskap om anmälningsplikten och 

processen som följer efter att en anmälan gjorts av rektorn. Som framgår av citatet ovan från 

IP2 upplevde respondenterna sig ha otillräcklig kunskap om processen kring en anmälan. En 

av intervjupersonerna var osäker på om förskolepersonal faktiskt hade en anmälningsplikt och 

kände inte till vad som skulle göras i en situation när det fanns en misstanke om att ett barn 

far illa. ”[…] jag vet inte riktigt vem man ska vända sig till men det skulle jag ta reda på i 

sådana fall. Vi är väl skyldiga och anmäla till socialtjänsten?” (IP6). Denna okunskap tyder på 

att frågan om hur personalen ska agera när ett barn misstänks fara illa sällan aktualiseras eller 

diskuteras på den aktuella förskolan (jfr Kenny 2004).   

Den allmänna osäkerheten som samtliga respondenter uttalade kan kopplas till Ponnerts 

(2013) ”osäkerhet i yrkesrollen”, vilken är liktydigt med en permanent osäkerhet där den 

yrkesverksamma tvivlar på sin kunskap och kompetens. Detta kan leda till ett passivt 

handlande där de yrkesverksamma väljer att inte göra något alls (ibid.). Sundell (1997) 

belyser tänkbara orsaker till att misstankar som handlar om barn som far illa anmäls i liten 

utsträckning till socialtjänsten. En anledning var att förskolecheferna hade bristande kunskap 

kring anmälningsplikten. En del var även osäkra på om de överhuvud taget hade en 

anmälningsplikt (ibid.), det vill säga i likhet med vad respondenten IP6 gav uttryck för. 

Samtliga respondenter i vår studie var överens om att de saknade kunskap. Som Sundell 

(1997) framhåller kan dock kunskapen brista på olika områden, vilket också framgår av 

intervjucitaten ovan. Somliga av respondenterna menar att de hade bristande kunskap om 

anmälningsprocessen och andra ansåg att de inte var medvetna om att de hade en lagstadgad 

anmälningsplikt. 

Vid våra intervjuer tillfrågades respondenterna om de hade fått information om lagändringen i 

14 kap. SoL som trädde i kraft vid årsskiftet 2012/2013 (Prop. 2012/13:10). Av samtliga åtta 

respondenter var det bara en respondent som hade hört talas om denna förändring. Vad som 

kan vara av betydelse att poängtera var att denna enda respondent inte hade fått kännedom om 

detta via sin verksamhet, utan läst sig till detta på egen hand. När vi frågade övriga 

respondenter hur det kom sig att de inte hört något fick vi till svar att anmälningsplikten sällan 

diskuterades eller berördes inom verksamheten. Överlag upplevde samtliga respondenter, som 

tidigare nämnts, att de från verksamhetens sida fått dåligt med information om vad personalen 

hade för roll i samband till anmälningsplikten. Kunskapen om anmälningsskyldigheten 

baserades i flertalet fall på tidigare erfarenheter som förskolepersonal hade av liknande 
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ärenden: ”[…] Även detta ger ju rutin, tyvärr. Man blir ju lite säkrare på hur man ska hantera 

och hur snabbt man ska agera varje gång det händer någonting” (IP2).  

6.3.5 Tidigare erfarenheter av återkoppling från socialtjänsten 

[…] ett stort pussel som vi inte får se hela motivet av. Därför blir det ju sådär ’jaha, var det rätt att 

göra den anmälan’ […] hade man fått lite mer så man vet vad det egentligen handlade om och vad 

min lilla pusselbit gjorde i det hela. (IP2) 

Varför en del anmälningar inte görs trots att det är befogat att göra det kan enligt Backlund, 

Wiklund och Östberg (2012) förklaras med personalens negativa erfarenheter från tidigare 

anmälningar, vilket vi tidigare nämnt. Utifrån våra respondenters tidigare erfarenheter av att 

ha varit med om ett ärende som lett till en anmälan, även om de själva inte har gjort denna 

anmälan, visar det sig att flertalet i likhet med vad Backlund Wiklund och Östberg (2012) 

rapporterar har fått dålig återkoppling från socialtjänstens sida. Respondenterna i vår studie 

berättade om sin skyldighet att lämna socialtjänsten alla uppgifter som kunde vara av 

betydelse vid en utredning om ett barn som misstänks fara illa, personalens uppgiftsskyldighet 

enligt 14 kap. 1 § tredje stycket SoL. Respondenterna menade att de önskade få en 

återkoppling från socialtjänsten om vad som hade hänt med anmälan. Förskolepersonalen 

efterfrågade mer information, till exempel om en barnavårdsutredning inletts eller inte. När så 

inte sker är detta enligt Backlund, Wiklund och Östberg (2012) en viktig förklaring till att 

förskolepersonal inte är beredda att göra en framtida anmälan. En återkoppling från 

socialtjänsten ses som ett slags bekräftelse på att de yrkesverksamma har tänkt ”rätt” och om 

anmälningen har varit till nytta för barnet. När yrkesverksamma inte får någon återkoppling 

från socialtjänsten, det vill säga inte får klarhet i om deras misstankar varit befogade, får detta 

ofta till följd att personalen vid nästa tillfälle istället väljer att avvakta med sin anmälan eller 

att helt avstå från att göra en anmälan (ibid.). 

Vid årsskiftet 2012/2013 infördes en ny lagbestämmelse som innebär att socialtjänsten på 

begäran av anmälaren ”får informera den som har gjort anmälan enligt 14 kap. 1 § SoL om att 

utredning har inletts, inte har inletts eller redan pågår”, under förutsättning att det ”med 

hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta” (14 kap. 1b § SoL). Det bör 

observeras att återkopplingen enbart kan ske till den som har gjort den aktuella anmälan till 

socialtjänsten. För Växjös del framgår entydigt av kommunens riktlinjer, om än i strid med 

lagens bestämmelse, att en anmälan enbart får göras av rektorn (bilaga 1). Det är därför enbart 

rektorn som hos socialtjänsten kan begära att få information om huruvida en utredning 
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exempelvis har inletts. Eftersom förskolepersonalen i Växjö kommun inte får göra någon 

anmälan enligt 14 kap. 1 § så innebär detta att personalen inte heller har möjlighet att vända 

sig till socialtjänsten för att få information enligt 14 kap. 1b § SoL, även om förskole-

personalen följt ärendet på nära håll utifrån uppmaningen ”dokumentera och observera” 

(bilaga 1).  

Under en av intervjuerna framkom att det på en förskola hade gjorts två anmälningar till 

socialtjänsten enligt 14 kap. 1 § SoL under år 2013, men deras rektor hade inte fått någon 

återkoppling från socialtjänsten. Inte heller förskolepersonalen hade fått någon respons från 

socialtjänsten, men det ska dem inte heller få utifrån lagbestämmelsen i 14 kap. 1b § SoL. 

Respondenterna i vår studie tycks dock inte fått vetskap om att eventuell information från 

socialtjänstens sida har en koppling direkt till anmälaren, inte till förskolepersonalen eftersom 

denna inte får göra någon anmälan: ”[…] dem har gjorts i år och det har vi inte fått någon 

återkoppling till […] för det pratade förskolechefen om senast förra veckan […] vi får ingen 

återkoppling” (IP3). Skälet till varför rektorn som anmälare inte, enligt förskolepersonalen, 

fått information är dock mer svårbedömd.  

Vid intervjuerna konstaterades att själva anmälningen påverkade många personer runt 

omkring barnet. Det blev som cirklar på vattnet där bland annat barnet i fråga, föräldrarna, 

deras släktingar och arbetslaget på förskolan påverkades. Att i ett sådant fall inte få någon 

återkoppling upplevde respondenterna var väldigt påfrestande. Detta eftersom förskole-

personalen inte visste hur de skulle agera efter att en anmälan gjorts. Än mindre hur de skulle 

tolka sin anmälan vid de tillfällen då föräldrarna plötsligt valde att flytta barnet till en annan 

förskola och således bara hade ”försvunnit”. Det fanns en tanke hos respondenterna om att en 

bättre återkoppling från socialtjänstens sida skulle underlätta för dem att gå vidare och arbeta 

på ”som vanligt” efter rektorns anmälan. Respondenterna menar att de då inte skulle behöva 

lägga ned energi på att grunna över hur barnavårdsärendet hade utvecklats. Som tidigare 

nämnts kan det konstateras att kommunens riktlinjer omöjliggör för personalen att få direkt-

information från socialtjänsten i denna typ av fråga, eftersom det enligt 14 kap. 1b § SoL 

enbart är anmälaren som har rätt till återkoppling, det vill säga rektorn i detta fall. 
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7. SAMMANFATTNING OCH AVSLUTANDE DISKUSSION 

I detta kapitel avrundar vi studien med en sammanfattning, avslutande diskussion och ett förslag om 

att beforska kommunala riktlinjer som rör anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § SoL. 

7.1 Sammanfattning  

Undersökningen är en kvalitativ intervjustudie av förskolepersonal (åtta kvinnor) vid fem 

förskolor i olika delar av Växjö kommun. Syftet med vår studie var att undersöka hur 

förskolepersonalen resonerar om anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § SoL när ett barn far illa 

eller misstänks göra det: dels i förhållande till kommunens riktlinjer, dels i förhållande till 

personalens agerande i enskilda ärenden.  

Alla respondenter utom en kände till anmälningsplikten och att en anmälan enligt 14 kap. 1 § 

SoL ska göras genast om det uppkommer oro för att ett barn far illa, även om de inte har 

belägg för sina misstankar.  Samtliga sade sig känna till Växjö kommuns riktlinjer om 

anmälningsplikten. Dessa riktlinjer är inte särskilt utförliga, men anger bland annat att det 

enbart är rektorn som får göra en orosanmälan till socialtjänsten. Detta innebär ett avsteg från 

lagbestämmelsen i 14 kap. 1 § SoL eftersom alla yrkesverksamma vid ”myndigheter vars 

verksamhet berör barn och ungdom”, däribland förskolepersonal, både har befogenhet och 

skyldighet att göra en sådan anmälan. Förskolepersonalens uppgift enligt riktlinjerna är enbart 

att ”dokumentera och observera”, vilket även detta går emot ovannämnda lagbestämmelse 

(bilaga 1). Enligt förskolepersonalen utgjorde riktlinjerna ett stöd genom att föreskriva ett 

handlingsmönster för hur personalen skulle agera när de misstänker att ett barn far illa. 

Riktlinjerna upplevdes emellertid också som diffusa eftersom det inte fanns någon beskriven 

övergång om hur mycket som skulle dokumenteras och observeras innan en anmälan kunde 

initieras till rektorn.  

Respondenterna ansåg att det fanns fler nackdelar än fördelar med att initiera en anmälan. Det 

framgick exempelvis att en anmälan kunde leda till en lojalitetskonflikt mellan föräldrarna 

och förskolepersonalen. Personalen påpekade att relationen till föräldrarna blev till det sämre 

efter en anmälan. En anmälan kunde även leda till att personalen och dess verksamhet 

”stämplades” och fick dåligt rykte. Trots dessa nackdelar betonade respondenterna vikten av 

att det slutligen ändå handlade om att se till barnets bästa och agera vid minsta misstanke om 

ett barn for illa. Samtidigt fanns det dock en diskrepans mellan denna retorik och hur de 

faktiskt påstod sig agera innan de ansåg sig kunna ta upp frågan om anmälan med rektorn.  
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Det fanns olika omständigheter som var avgörande för förskolepersonalens agerande i 

anmälningsfrågan. Respondenterna upplevde en svårighet med att definiera vad som avsågs 

med ”fara illa” och förklarade i intervjuerna att begreppet behövde begripliggöras och 

placeras i en bestämd kontext med fokus på det enskilda barnet och dess situation. Det fanns 

också former av barnmisshandel som var svårare att upptäcka, exempelvis psykisk 

misshandel. En annan omständighet som lyftes fram av personalen var att de riskerade att 

hamna i en personlig konflikt med föräldrarna, trots att personalen ofta samtalade med 

föräldrarna innan en anmälan initierades för att dessa skulle få möjlighet att förklara och 

förändra sitt beteende gentemot barnet. Kollegors uppfattning var ytterligare en omständighet 

som var betydelsefull huruvida man initierade anmälan till rektorn.  

Förskolepersonalen tvivlade inte så sällan på sin egen kompetens och förmåga vad gällde att 

bedöma om ett barn for illa. De var med andra ord osäkra på om det var rätt att initiera en 

anmälan till rektorn eller om de istället borde avvakta. Personalen letade efter ”bevis” för att 

legitimera sitt handlande, vilket de också uppmanades att göra i kommunens riktlinjer (bilaga 

2). 

7.2 Avslutande diskussion 

I vår studie blir det tydligt att förskolepersonalen i många fall har blivit trakasserade och 

ibland även hotade av föräldrar som blivit anmälda. Detta har skett på såväl förskolan som 

efter personalens arbetstid. Vi ifrågasätter därför förskolepersonalens säkerhet och skydd samt 

hur Skol- och barnomsorgsförvaltningen har agerat vid dessa tillfällen. Om personalen 

upplever att de inte känner sig säkra på eller utanför arbetet är det inte är förvånansvärt, anser 

vi liksom Sundell (1997), om personalen avstår från att ta upp frågan om en anmälan med 

rektorn. Enligt Växjös riktlinjer är syftet med en centraliserad anmälningsbefogenhet att 

motverka konflikter mellan personal och föräldrar (bilaga 1), men det bakomliggande motivet 

från förvaltningens sida kan också, anser vi, vara att vilja ha kontroll över anmälnings-

processen.  

Trots förvaltningens intentioner att låta rektorn ensam stå för anmälan till socialtjänsten 

framgår det dock av intervjuerna att berörd förskolepersonal trots allt inte är anonym, 

eftersom namnet på personalen ändå kommer till föräldrarnas kännedom. Det som är 

paradoxalt är att personalen trots detta anser att de ”skyddas” genom detta anmälnings-

förfarande. I realiteten är förskolepersonalen dock inte skyddad från trakasserier och verbala 
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hot från vissa föräldrar. Detta tror vi möjligtvis kan förklaras med att personalen är 

ambivalent vad gäller synen på rektorn som anmälare.  

Det faktum att kommunens riktlinjer inte överensstämmer med vad som stadgas om 

anmälningsplikt i 14 kap. 1§ SoL är både anmärkningsvärt och klandervärt, eftersom 

bestämmelsen inte ger utrymme för lokala avvikelser: ”Det är inte skolans sak att värdera de 

uppgifter som framkommit, utan det är en fråga för socialtjänsten och eventuellt polis, 

åklagare och allmän domstol” (JO 2013, dnr 6755-2012, s. 4). Genom att dels låta förskole-

personalen agera som brottsutredare och samla ”bevis” för att belägga att barnet verkligen far 

illa, dels låta enbart rektorn ha befogenhet att besluta om det ska ske en anmälan till 

socialtjänsten, så innebär detta att anmälningsprocessen drar ut på tiden. Detta menar vi är till 

nackdel för det barn som misstänks fara illa. Rektorns ställning i Växjö kommun som ensam 

anmälare innebär också att denne och förskolepersonalen kan göra skilda bedömningar 

huruvida en anmälan ska göras eller inte, något som också bekräftas av en av respondenterna i 

vår studie. Denna person upplevde sig motarbetad av rektorn som inte ville göra en anmälan 

och som uppmanade henne att istället fortsätta med att dokumentera. 

Det kan tyckas vara anmärkningsvärt att en av våra respondenter inte tycktes veta att hon 

omfattades av anmälningsplikten och inte heller kände till vad som skulle göras om en 

misstanke skulle uppkomma om att ett barn for illa. Denna bristande kunskap anser vi 

förmodligen till stor del kan förklaras med dels bristande fortbildningsinsatser, dels att 

kommunens riktlinjer föreskriver att förskolepersonalen inte får utöva sin lagstadgade 

anmälningsskyldighet. Vi menar att detta ger upphov till en osäkerhet hos personalen om hur 

de ska handla i svåra ärenden. Vi anser att rektorn, förvaltningsledningen och socialtjänsten 

bör vara mer aktiva vad gäller fortbildning av förskolepersonalen. En ytterligare åtgärd bör 

även göras kring utformningen av Skol- och barnomsorgsförvaltningens riktlinjer så att de 

framöver överensstämmer med lagbestämmelsen i 14 kap. 1 § SoL. 

Som tidigare nämnts önskar respondenterna att de fått bättre återkoppling från tidigare 

anmälningar. Värt att poängtera är att det i 14 kap. 1b§ SoL framgår att det är anmälaren som 

har rätt till återkoppling från socialtjänsten. Eftersom det i detta fall är rektorn och inte 

förskolepersonalen som personligen gör en anmälan kan personalen i detta fall inte begära att 

få en återkoppling från socialtjänsten. Får dock förskolepersonalen ingen återkoppling från 

socialtjänsten resulterar det i en permanent osäkerhet i yrkesrollen som Ponnert (2013) 

belyser, det vill säga en osäkerhet om personalen gör rätt eller fel bedömning vid ett 



 

47 

 

initierande till en anmälan. I likhet med Lipsky (1980/2010) menar vi att det inte är möjligt att 

avgöra om personalens bedömning, att i detta fall initiera en anmälan, är rätt eller fel, vilket 

inte heller är deras uppgift. Det är som påpekats ovan socialtjänsten som ska svara för den 

fortsatta utredningen om barn som far illa. Det faktum att förskolepersonalen tar initiativ till 

en anmälan som sedan kanske avskrivs eller inte leder till någon insats från socialtjänstens 

sida innebär inte att personalen har agerat felaktigt eller att rektorns anmälan har varit 

obefogad.  

Riktlinjerna bidrar enligt oss till en svårhanterlig verksamhet eftersom förskolepersonalen inte 

själv får göra en anmälan till socialtjänsten. Det faktum att respondenterna ställer sig frågan 

om anmälningsplikten verkligen gynnar barnen, gör att man som utomstående bör ställa 

frågan vad detta bottnar i. Personalens tvivel hänger förmodligen samman med deras egna 

negativa erfarenheter om hur vissa ärenden har utvecklats efter det att de har initierat en 

anmälan till rektorn. Om personalen anser att fördelarna med en anmälan, som de inte själva 

får göra, inte uppväger eventuella nackdelar som kan uppkomma för både barn, föräldrar och 

personal så är den givna frågan: vem står då på barnens sida? 

7.3 Vidare forskning 

Då vår undersökning visar att de kommunala riktlinjerna i Växjö går emot lagbestämmelsen 

14 kap. 1 § SoL finns det anledning att beforska hur kommuners riktlinjer kring anmälnings-

plikten är utformade på andra platser runt om i landet. Enligt Ponnert (2013) kan 

organisationer på grund av osäkerhet ha en benägenhet att efterlikna eller härma varandra. 

Ytterligare forskning kan både kartlägga omfattningen av lokala riktlinjer på detta område, 

hur eventuella avvikelser gentemot lagen motiveras, hur förskolepersonalen ser på dessa 

avvikelser och hur det påverkar deras arbetssituation.  
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Bilaga 1: Växjö kommuns riktlinjer vid anmälan i vissa fall till socialtjänsten. 

      

    2013-09-26  

 

Riktlinjer för personal inom skol- och barnomsorgsförvaltningen 

vid anmälan till socialtjänsten 

Ta alltid på största allvar antydan eller misstanke om psykisk/fysisk 

barnmisshandel och/eller sexuella övergrepp. 

Dokumentera och observera. Beakta sekretessen! 

Kontakta Socialtjänsten/nämnden för arbete och välfärd (AoV) för anmälan 

enligt socialtjänstlagen (SOL 14 kap, 1 §) eller anonym konsultation, tfn 

XX XX XX 08.00 – 12.00, 13.00 – 16.30 (fredagar 16.00), På 

kvällar/helger ring sociala beredskapen via 112. 

Anmälan kan kompletteras med polisanmälan. Vid eventuella polisförhör 

råder särskilda rutiner som socialtjänsten och åklagare beslutar om och 

ansvarar för. 

Rektor gör anmälan – härigenom kan berörd personal ha en god kontakt 

med barnet/ungdomen och vårdnadshavare fortsättningsvis. 

Vid anmälningsärenden som gäller misshandel och/eller sexuella övergrepp 

Ska vårdnadshavarna ej informeras före anmälan. 

Efter att anmälan gjorts ska berörd verksamhet inom Skol- och 

barnomsorgsförvaltningen och Socialförvaltningen upprätthålla kontakt. 

Återkoppling till den/de som gjort anmälan görs av Socialtjänsten/nämnden 

för arbete och välfärd (AoV) 

Erbjud alltid berörd personal stöd och handledning. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FÖRVALTNINGSKONTORET Skol- och barnomsorgsnämnden 1 (2) 

Postadress Box 0000, 000 00 Växjö kommun Besöksadress - 

Tel. XXXX-XXXXX Mobil 0XX- XX XX XX Fax Org.nr XXXXXX-XXXX Bg. XXXX-XXXX 

E-post – 
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Bilaga 2: 14kap. 1§ socialtjänstlag.  

14 kap. Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. 

1 § Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:  

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 

undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården, 

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

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 

uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 

sjukvården eller på socialtjänstens område. 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 

utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga 

att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns 

behov av stöd och skydd. 

Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om 

Barnombudsman. Lag (2012:776). 

1 a § Socialnämnden bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och den som gjort anmälan enligt 1 

§ ett möte om det med hänsyn till barnets bästa är lämpligt. Lag (2012:776). 

1 b § Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har 

inletts, inte har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till 

anmälaren om det med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta. Lag 

(2012:776). 

1 c § Var och en som får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta 

till socialnämnden. Lag (2012:776). 
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Bilaga 3: Intervjuguide 

Inledning: 

Vi vill påminna dig om att det är frivilligt att delta och att du när som helst kan välja att 

avbryta ditt deltagande i intervjun. 

Samtycker du till att vi spelar in denna intervju och använder det inspelade materialet i vår 

kandidatuppsats? 

Bakgrund om informanten: 

 Vilken befattning har du? 

 Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamheten? 

Identifiera barn som misstänks fara illa 

 Vad innebär det enligt din mening att ett barn far illa? 

 Finns det några kännetecken som enligt dig kan vara lättare respektive svårare att 

upptäcka? Ge exempel.  

Lagbestämmelser och Riktlinjer: 

Inom kommunen finns riktlinjer om hur bland annat personal vid förskolan ska gå tillväga vid 

misstanke om att ett barn far illa.  

 Innebär dessa riktlinjer ett stöd för dig?  

 Diskuteras tillämpningen av dessa inom arbetsgruppen? Om ja – vad diskuteras?  

 Tycker du att dessa riktlinjer bör förändras på något sätt? I så fall hur och varför?  

 På vilket sätt informeras personalen om viktiga förändringar i lagstiftningen, 

exempelvis gällande anmälningsplikten?  

 Har du och arbetsgruppen informerats om lagändringen som trädde i kraft den 1 

januari 2013 och som bland annat innebär att socialtjänsten får informera den inom 

förskoleverksamheten som gjort anmälan om: att utredning exempelvis har inletts?  

 Har denna ändring diskuterats inom arbetsgruppen?  

 Vad är dina erfarenheter så här långt av denna lagändring?  

Erfarenheter: 

 Har du erfarenheter av att ha medverkat till att en anmälan gjorts till socialtjänsten? 

Kan du berätta om bakgrunden till anmälan och varför den gjordes?  
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- Hur agerade du i det läget – gentemot din närmaste chef/rektor, övriga i 

arbetsgruppen, berörda föräldrar? 

- Var det något som du i efterhand anser kunde gjorts annorlunda?  

- Fanns det stöd från kollegor/rektor? 

- Hur påverkades relationen till barnets föräldrar? 

- Skulle du gjort om anmälan om det hade inträffat idag? 

 Har du någon gång velat göra en anmälan trots att övriga i arbetslaget inte har delat 

din uppfattning? Om ja – hur påverkade detta dig framöver?  

 Om du inte varit med om att en anmälan gjorts - hur skulle du agera i en situation där 

du misstänker att ett barn far illa?  

Enligt riktlinjerna så är det rektorn som ska göra en anmälan till socialtjänsten vid 

misstanke om att ett barn far illa. 

 Har du någon gång rapporterat till rektorn om en misstanke att ett barn far illa, där 

rektorn valt att inte gå vidare med detta till socialtjänsten? Om ja, hur resonerade 

rektorn då och accepterade du detta resonemang? 

Anmälningsplikt 

 Vad anser du kan hindra dig från att rapportera till rektorn trots att du misstänker att 

ett barn far illa? Har du varit med om en sådan situation? 

 Vad skulle enligt dig underlätta att göra en anmälan när det finns en misstanke om att 

ett barn far illa? 

 Vilka positiva aspekter finns det enligt din mening med att göra en anmälan? 

 Anser du att det ibland kan vara en fördel med att inte anmäla? Har du själv varit med 

om att göra en sådan bedömning? Ge gärna exempel. 
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Bilaga 4: Informationsbrev 

Hej! 

Vi heter Veronica Borowicz och Amanda Rydh och vi läser sjätte terminen på 

Socionomprogrammet vid Linneuniversitetet i Växjö. Nu i höst skriver vi vårt examensarbete, 

en vetenskaplig studie som behandlar ämnet anmälningsplikt på förskolan. Syftet med studien 

är att undersöka hur förskolepersonalen resonerar om anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § 

SoL när ett barn far illa eller misstänks göra det: dels i förhållande till kommunens riktlinjer, 

dels i förhållande till personalens agerande i enskilda ärenden.  

Vår önskan är att få intervjua dig som är i daglig kontakt med förskolebarn och få ta del av 

dina erfarenheter. Intervjuerna önskas få utföras under veckorna 47-48 och intervjuerna 

beräknas ta cirka 30-40 minuter.   

Under examensarbetet kommer vi följa Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Vi tar 

hänsyn till samtyckeskravet och vi vill därför poängtera att ditt deltagande i studien är 

frivilligt. Ni kan när som helst, innan eller under intervjun, avbryta och välja att inte vara 

med. För att inte röja din identitet kommer vi att förhålla oss till konfidentialitetskravet, vilket 

innebär att personuppgifter anonymiseras i examensarbetet. Informationen ni lämnar till oss 

kommer endast användas i syfte för vårt examensarbete och intervjumaterialet kommer att 

raderas efter godkänd examination. 

Vår önskan är att använda oss av röstinspelning under intervjun, detta för att vi ska kunna 

återge dina ord ordagrant. Röstinspelningen kommer inte vara tillgängligt för obehöriga. De 

som får tillgång materialet är Ni, Amanda, Veronica och därutöver också vår handledare och 

examinatorn.  

Önskar ni ytterligare information får ni gärna kontakta oss! 

Med vänliga hälsningar! 

Veronica Borowicz 

E-post: - 

Telnr: 070-XXX XX XX 

 

Amanda Rydh 

E-post: - 

Telnr: 076-XXX XX XX 

 

Vi hoppas ni finner vår studie intressant och vi ser fram emot ett eventuellt möte! 


