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Abstract 
Authors: Erica Forsberg och Jonathan Andersson 
Title: Discovering maltreated children – Obligation to report in preschool 
[Upptäcka barn som far illa – Anmälningskyldighet I förskola] 
Supervisor: Paula Wahlgren 
Assessor: We have conducted personal interviews with eight different preschool 
teachers to try to find out why there are fewer reports about maltreated children being 
made from preschools than from other instances that has contact with children and are 
obligated to issue such reports, but also what different preschool teachers consider to be 
maltreatment of children. We also want to know how they reason when facing a 
possible maltreated child. We have then compared our results to those of previous 
science reports and to our selected theories, profession theory and collaboration theory. 
The main conclusions are that background, previous experiences and also knowledge 
about what happens after a report is issued are all important factors when making the 
decision to issue a report. We also see that all the subjects we interviewed values 
information highly and would like more education on the subject of how to report, but 
also on how to discover if a child is being maltreated. We also see that there is often a 
need to problematize the situations in a bigger picture, and not only the specific issue 
that is visible for the preschool teachers at the moment that they are in contact with the 
children. 
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1.INLEDNING 
När barn far illa så måste det finnas professionella vuxna i deras närhet som reagerar 
och agerar för barnets bästa. Socialtjänsten är den myndighet som ytterst ansvarar för att 
barn inte ska fara illa men de har inte något naturligt forum där de får kontakt med 
barnfamiljer. Socialtjänsten är därför beroende av att andra verksamheter 
uppmärksammar dessa barn och kan slussa dem in socialtjänsten (Hindberg, 2006). 
 
1.1 Problemformulering 
De flesta orosanmälningar gällande barn som far illa, görs av professionella personer 
som omfattas av anmälningsplikt, och inströmningen av anmälningar har ökat kraftigt 
bara de senaste åren. Enligt Sveriges kommuner och landsting (SKL) kommer 
majoriteten av dessa anmälningar från polis och skola, men väldigt få kommer från 
barnavårdscentralen, barn- och ungdomspsykiatrin och förskola. Att förskolan är 
underrepresenterad är något förvånande med tanke på att förskolan oftast har en ganska 
långvarig och intensiv kontakt med både barnen och föräldrarna, och därför har mer 
insyn i barnens liv och relation till sina föräldrar. Kari Killén (1999) beskriver att flera 
svenska forskare menar att barn ofta inte får den hjälp som de behöver, särskilt små 
barn, vilket måste ses med stort allvar eftersom ju tidigare insatser sätts in desto bättre 
effekt och mindre skadeverkning har dessa. I en undersökning som gjorts av 
förskolepersonal och socialtjänst så framkom att ca 3 procent av barnen misstänktes fara 
illa i sin hemmiljö. Från det att barnens situation uppdagades så dröjde det i snitt cirka 
ett år innan någon anmälan till socialtjänst gjordes (Killén, 1999).  

Killén (1999) menar att dålig samverkan mellan socialtjänsten och 
förskoleverksamheten påverkar benägenheten att anmäla och informera. Sedan den 1 
januari 2013 har socialtjänstlagen ändrats när det gäller möjligheten till återkoppling till 
anmälare (14 kap. 1b § SoL). Ändringen gör det möjligt för socialtjänsten att förutom 
att bekräfta att anmälan har tagits emot även berätta om anmälan har lett till utredning 
eller inte, samt om det redan pågår en utredning. Vid en begäran från en 
anmälningsskyldig anmälare ska denna information lämnas, om det inte är olämpligt, 
men socialtjänsten kan också lämna informationen på eget initiativ. Det är nu mer än ett 
år sedan ändringen trädde i kraft, huruvida detta tillämpas i praktiken och om det har 
påverkat förskolepersonals benägenhet att anmäla är något vi vill undersöka närmare.  
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1.2 Syfte 
Syftet är att förstå hur förskolepersonal resonerar när de ställs inför beslut om att anmäla 
att ett barn far illa, samt hur de anser att deras tidigare samarbete/kontakter med 
socialtjänsten fungerat. 
 
1.3 Frågeställning 

 Vilka resonemang förs av förskollärare när de står inför att anmäla till 
socialtjänsten när de känner oro för att ett barn far illa? 

 Hur upplever förskolans personal samarbetet med socialtjänsten?  
1.4 Begrepp 
Vi vill förtydliga att när vi skriver förskollärare så syftar vi till personer som genomgått 
en pedagogisk utbildning till förskollärare, och när vi skriver förskolepersonal så är all 
personal som arbetar på förskolan inkluderade.  
 
2. BAKGRUND 
Sveriges socialtjänsters markant ökade arbetsbörda är numera ett allmänt känt faktum 
och även omdiskuterat i media. Anmälningarna av barn som far illa har också ökat 
drastiskt bara de senaste åren, och det är framförallt myndigheter med anmälningsplikt 
som står för merparten av dessa anmälningar. Förskolan är bland dem som anmäler 
minst, de ligger på samma nivå ganska exakt som de gjort i flera år vilket är 
anmärkningsvärt. Det finns idag ingen myndighet eller skola som blivit kritiserad för att 
ha anmält för mycket eller helt obefogat, däremot finns det exempel på det motsatta.  
2013 fick en skola allvarlig kritik från JO för att ha underlåtit att uppfylla sin 
anmälningsskyldighet. Skolan skriver i sitt remissvar till JO att de har efter de uppgifter 
som framkommit, gjort ”interna bedömningar och överväganden”. JO skriver tydligt i 
sitt beslut (2013) att det inte är skolans sak att värdera de uppgifter som framkommit, 
det är en fråga för socialtjänsten och eventuellt polis, åklagare och allmän domstol.  
 
Även om det tillhör rutinerna att skolpersonalen gör en anmälan via sin arbetsledare så 
har all personal anmälningsskyldighet. Personalgruppen måste själva anmäla till 
socialtjänsten när personerna i ledande befattningar inte gör det. All anställd personal 
inom myndigheter som arbetar i verksamheter som rör barn eller unga, går under 
anmälningsskyldighet enligt 14 kap. 1 § SoL. Det innebär att de genast är skyldiga att 
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anmäla till socialnämnden om de får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa.  
Skyldigheten att anmäla är absolut, och gäller inte bara de allvarligaste 
missförhållandena utan det räcker med en misstanke om att ett barn far illa.  
 
Något som vi också intresserat oss för är den ändring i sekretesslagstiftningen som 
trädde i kraft vid årskiftet 2013-2014. Ändringen innebär att socialtjänsten nu får ge 
återkoppling till den anmälande myndigheten eller exempelvis förskola om huruvida 
utredning inletts eller inte, eller redan pågick (14 kap 1 b § socialtjänstlagen). Innan 
denna ändring så krävdes samtycke av vårdnadshavare för att lämna ut den 
informationen, men det behöver man alltså inte nu. Det gäller dock endast om det enligt 
omständigheterna inte kan anses olämpligt att ge ut informationen. Syftet med 
lagändringen är att kunna informera anmälaren om denne har fattat rätt beslut när den 
bestämde sig för att anmäla då frånvaron av information kan tolkas som att anmälan inte 
ledde till några åtgärder. Denna lagändring är av intresse då det kan ha betydelse för hur 
den enskilda anmälningsskyldiga upplever samarbetet och samverkan med 
socialtjänsten. 
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3. TIDIGARE FORSKNING 
I följande avsnitt presenterar vi svensk och internationell forskning där vi försöker lyfta 
fram flera perspektiv som är av relevans för vår studie. Eftersom många delar skiljer sig 
kraftigt mellan förskolor i Sverige och övriga världen så har vi fått plocka ut delar av 
den forskning som kan anses vara relevant utifrån en generell ståndpunkt. Detta 
eftersom det skiljer sig ganska mycket vad gäller lagar, normer och kultur, men också  
huruvida det alls finns en anmälningsplikt och vilken utbildning förskolepersonalen har.  
Vi inleder detta kapitel med att titta på vad forskningen säger om varför professionella 
inte anmäler, för att sedan ta upp två viktiga faktorer såsom den lojalitetskonflikt som 
finns och hur förtroendet för socialtjänsten påverka deras samarbete med densamma.  
 
3.1 Varför anmäler man inte 
Barn som lever under missförhållanden i hemmet är ett världsomfattande problem och 
det får ofta livslånga konsekvenser för den enskilda. Förebyggande insatser kan vara 
livsavgörande (Svensson, 2013). Mycket tyder på att endast en minoritet av de barn som 
inte får det stöd som de behöver hemifrån, anmäls till socialtjänsten. Flera studier, både 
svenska som utländska, visar att professionella anmäler cirka hälften av alla misstankar 
som de har. Av de anmälningar som görs så sållas en tredjedel bort redan under 
förhandsbedömningen och leder därför inte till en utredning (Cocozza, 2013). Cocozza 
(2013) menar att flera studier visar också att den erfarenhet som de professionella får 
vid en anmälan påverkar deras beslut när de ställs inför nästa anmälan. Negativa 
erfarenheter kan därför göra att man tvekar när man ställs inför ett nytt beslut om att 
anmäla  (Cocozza, 2013). 
 
Men även om en anmälan görs och det inte blir några insatser, så kan det i sig innebära 
svåra konsekvenser för barnet. Det är då inte helt ovanligt att föräldrarna då väljer att 
byta förskola eller till och med flytta till en ny kommun. Detta minskar insynen i 
familjen och barnet förlorar då den lilla trygghet den haft på förskolan (Backlund, m fl, 
2012). Insynen i familjen är också något som tryggar förskolepersonalen, och eftersom 
också de är medvetna om att familjerna ibland väljer att byta förskola vilket då innebär 
förlorad insyn så kan detta också vara ett hinder för personalen att våga anmäla. Att 
anmäla kan skapa en känsla av att helt förlora kontrollen över barnets situation. 
Lundén (2010) skriver att forskning visar att många omsorgsvikt ärenden aldrig anmäls, 
hon menar att förskolepersonalens tolkning av vad omsorgsvikt innebär har stor 
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betydelse i beslutet om att anmäla eller inte anmäla. Enligt Lundén (2010) anmäls inte 
fysiska tecken på fysisk vanvård, att barnet är smutsigt och luktar illa, mer än andra 
typer av symtom på att barn far illa. Hon upplever att förskolepersonalen har svårt att 
hantera dessa situationer och undviker helst en diskussion kring bekymmret med 
föräldrarna.  Istället försöker  personalen kompensera upp genom att exempelvis tvätta 
barnet och barnets kläder när de tycker att det behövs (Lundén, 2010).  
Lundén (2010) fann i sin studie att det inte fanns något samband mellan personaltäthet, 
antal barn, eller antal barn per anställd angående rapporteringen av utsatta barn. Den 
personal som hade mest korrekt förmåga i att upptäcka barn som far illa personer som 
arbetat mindre än fem år på arbetsplatsen såväl som i yrket. Var man också såg var att 
personal som fått längre fortutbildningar var också bättre på att upptäcka utsatta barn 
(Lundén 2010).  
 
I en studie som genomfördes av ”Educators and Child Abuse Questionnaire” (ECAQ) i 
de sydöstra regionerna i USA, intervjuades tvåhundra lärare från olika skolor av 
varierande kvalité. Intervjufrågorna var indelade efter tre olika teman där man vill 
undersöka lärarnas kunskap kring signaler och symptom som bör uppmärksammas, 
juridiska aspekter av anmälningsskyldighet, samt procedurer och processer kring 
anmälningar. Man undersökte också intervjupersonernas egna attityder och erfarenheter 
kring kroppslig bestraffning (Maureen C. Kenny, 2004). Vad man kom fram till var att 
många lärare saknade kunskap om hur proceduren kring en anmälan fungerar, de 
upplevde också att de hade för lite kunskap om vad som ska anmälas, och 
administrationen kring en anmälan upplevdes som försvårande. I studien kom man fram 
till att fyra faktorer var viktiga, medvetenhet om vilka symptom som bör 
uppmärksammas, kunskap om anmälningsproceduren, attityder kring kroppslig 
bestraffning samt hur allvarligt man såg på barnmisshandel. Generellt sett så såg man 
att det var lärarnas kunskap om och medvetenhet kring signaler på att ett barn far illa 
och hur man bör agera som avgjorde deras oförmåga att känna igen och kunna 
misstänka att något var fel. Man kom fram till att det finns ett starkt behov av att se över 
och upprätta tydliga rutiner och att generellt utbilda lärare i att kunna upptäcka när barn 
far illa. Man såg också att det fanns ett behov av övergripande internationella riktlinjer 
för hur barn som far illa ska kunna upptäckas och det måste också finnas ett adekvat 
stöd för de lärare som måste konfronteras med misstänkta fall (Maureen C. Kenny, 
2004).  
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3.2 Lojalitetskonflikt 
Svensson och Jansson (2008) beskriver den lojalitetskonflikt som drabbar 
förskolepersonal när en anmälan om missförhållanden görs. För att undersöka hur 
förskolepersonal i Sverige agerar vid misstanke om missförhållanden i hemmet och 
personalens tidigare erfarenheter samt relation med familjemedlemmar. Man använde 
ett frågeformulär som gavs ut till personal för ca 189 olika barngrupper i kommunala 
förskolor, vilket inkluderade över 3000 barn. Resultatet visade att ungefär i 30 procent 
av alla fall, där man misstänkte missförhållanden i hemmet, anmäldes till socialtjänsten. 
Vad man upptäckte vad att beslutet om en anmälan ska göras, starkt påverkades av 
förskolepersonalens arbetssituation samt deras relation till familjen. 

Enligt en annan studie, ”Early Child Development and Care”, kan en anledning till att 
anmälningsfrekvensen varierar kan vara att olika personer helt enkelt har olika 
uppfattning om vad det innebär att ett barn far illa, och vad barnmisshandel innefattar. 
En person uttrycker att han anser att barnmisshandel är när man slår barnet hårt och 
ibland svär på det, medans andra anser att det är alla handlingar som är menade att 
skada barnet, fysiskt eller psykiskt. En person uttrycker även skillnad på våld och 
vanvård och tar upp ett exempel där en mamma kanske lämnar barnet ensamt i flera 
timmar för att tjäna pengar. Detta är inte våld, men det är vanvård. (Merfat Fayez, m.fl, 
2014) Vanvård är dock ofta inte medvetet, mamman gör inte detta för att skada barnet, 
utan för att hjälpa barnet då hon måste ha råd att köpa mat och annat. Här verkar en 
gränsdragning finnas, om föräldrarna medvetet skadar sitt barn, eller om det är 
omedvetet.   

Dessa gränsdragningar kan i sin tur i vissa fall hänvisas till den vuxnes barndom. En 
intervjuperson uppger att han/hon, samt dennes syskon fick stryk som barn, men de är 
ok nu. Sen har olika personer också olika förmåga att upptäcka olika missförhållanden. 
Just sexuellt våld verkar fler anse sig ha svårare att upptäcka, en annat fysiskt våld, då 
sexuellt våld inte ger samma visuella ledtrådar. Detsamma gäller olika fall av 
missförhållanden. En gemensam uppfattning är att den kurs intervjuobjekten gått, för att 
lära sig att upptäcka fall av missförhållanden, misshandel eller utnyttjande i samtliga 
fall var uppskattad och alla deltagare kände att de lärde sig något av denna. (Merfat 
Fayez, m.fl, 2014) En del personer upplevde också ett obehag av att vara personen som 
är ansvarig för att upptäcka missförhållanden och kände att det borde någon annan vara 
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ansvarig för. Anledningarna till detta går isär, men rädsla för olika hämndaktioner från 
den som anmäls, och att man inte känner tillräckligt stöd från arbetsplatsen var två av 
anledningarna. Anmälningsbenägenheten ökade dock bland många deltagare efter den 
kurs dessa gick, när de lärde sig mer både om hur det fungerar, hur man ser barn som far 
illa och vilken hjälp dessa får efter anmälan. (Merfat Fayez, m.fl, 2014)  
 
3.3 Förtroende för socialtjänsten 
Olsson (2011) menar att det finns flera saker som har betydelse när det gäller 
förtroendet till socialtjänsten. För socialtjänsten är en anmälan något väldigt vardagligt 
medans för en förskola eller skola är det en väldigt svår och känsloladdad uppgift, vilket 
ger två helt olika utgångspunkter. Socialtjänsten får också ofta kritik för att vara 
otillgänlig samt att det är svårt att få den återkoppling som önskas när en anmälan har 
gjorts och få veta om något har förändrats för barnets situation. Som förskollärare gör 
en anmälan och sedan kan man bara hoppas att det går bra (Olsson, 2011).  
 
Birgitta Svenssons doktorsavhandling (2013) bygger på fyra delstudier varav den tredje 
är en enkätstudie, riktad mot förskolepersonal. Syftet med studien var att öka kunskapen 
kring barn som far illa, och det man studerade var i huvudsak två saker, det ena var våld 
mot barn som har funktionsnedsättning eller en form av långvarig sjukdom, och det 
andra är förskolans roll i att upptäcka barn som far illa och vilket stöd dessa barn kan få 
av förskolan. Resultatet av den visade att personalen hade misstanke om att cirka 2 
procent av barnen for illa i sin hemmiljö. I hälften av fallen så informerades föräldrarna 
och i en tredjedel av fallen så gjordes en anmälan till socialtjänsten. Det vanligaste 
svaret till varför personalen inte gjort en anmälan var för att man ansåg att förskolan 
hade tillräckliga resurser för att kunna hjälpa barnet. Det näst vanligaste svaret var att 
man saknade tilltro till socialtjänsten. Andra svar om varför man inte gjort en anmälan 
var att man inte upplevde de uppkomna situationerna som så pass allvarliga, men också 
att de kände ett obehag inför föräldrarnas reaktion (Svensson, 2013).  
Förskolepersonalen berättade i intervjuerna att de kände sig säkra på hur de skulle 
bemöta barnet och hur de skulle agera, men de uppgav sig sakna stöd från socialtjänst 
eller psykolog och kände en otrygghet i kontakten med föräldrarna. När anmälan gjorts 
angående misstanke om att ett barn far illa upplevde personalen att relationen till 
föräldrarna, främst pappan, försämrades medans relationen till barnen var fortsatt bra 
eller bättre (Svensson, 2013).  
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I en studie gjord av Björn Rönnerstrand och Susanne Johansson via SOM-institutet, 
avsedd att mäta förtroendet hos olika myndigheter i landet, kan man se att förtroende är 
högre för de myndigheter som folk i allmänhet oftare är i kontakt med, vilket de ser som 
en möjlig förklaring till varför förtroendet är högt (Rönnerstrand & Johansson, 2008). 
Just socialtjänsten finns det många fördomar om och de nyheter som presenteras i media 
tar bara upp fall där socialtjänsten har begått ganska grova fel. Det kan också bero på att 
siffrorna blir något skeva, då en mindre del av allmänheten kan svara annat än ”vet ej” 
och de flesta inte är i kontakt med socialtjänsten av nån gynnsam anledning för de 
själva. Man kan enkelt uttryckt säga att om socialtjänsten blir inblandad i ett 
barnavårdsärende, så börjar socialtjänsten inte på ett neutralt förtroendekapital utan det 
ska mycket till om man ska kunna komma upp till det ens (Rönnestrand, 2008). 
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4. METOD 
Från början var tanken göra en kvantitativ enkätstudie där vi skulle jämföra två 
kommuner i en komparativ studie, då vi hade en hypotes kring dessa båda kommuners 
sätt att arbeta med dessa frågor. Vår hypotes var att en av kommunerna hade ett mer 
utåtriktat förebyggande arbete med mer omfattande samverkansrutiner och 
samarbetsmodeller. Men eftersom vi ville veta mer om resonemanget bakom beslutet att 
anmäla eller inte anmäla, samt hur man som förskollärare upplever samarbetet med 
socialtjänsten och om man har uppfattat att en ändring i sekretesslagen har genomförts 
fann vi att en kvalitativ studie passar bättre till vårt syfte. 
 
Vi har därför gjort personliga intervjuer med ett antal förskollärare för att samla in vårt 
material. Detta för att ge oss en mer djupgående kunskap om hur de personer vi pratar 
med resonerat när de har hamnat i en situation där en anmälan kan vara aktuell 
(Meuwisse, mfl, 2008). Som Svensson och Ahrne (2011) skriver så kan man genom att 
göra intervjuer också anpassa frågorna och den ordning man ställer dem i efter 
situationen, något som är svårt att göra vid ett frågeformulär. Detta har vi tagit fasta på 
och även om vi har utgått från en intervjuguide så har vi lämnat rum för följdfrågor och 
egna tankar hos intervjupersonerna. Som Ahrne (2011) också säger så är det inte säkert 
att detta ger en djupare kunskap, men definitivt ett bredare perspektiv, något vi har varit 
ute efter att försöka. Vi tror inte det finns en absolut sanning om varför man avstår att 
anmäla, så det vi är ute efter är snarare att försöka förstå de olika anledningarna som 
leder fram till det slutliga beslutet. Vi ansåg dock att det var bra att ha intervjuguiden så 
att man har ett antal ”basfrågor” att följa, samt frågor som leder in på vidare 
diskussioner. 
 
En oro vi hade bestod av att det är en ganska känslig fråga och det kanske inte är helt 
bekvämt att i en intervju med någon, även om man i det slutliga arbetet är anonym, 
berätta att man inte har anmält om det är av en anledning man själv inte känner är 
”tillräcklig”. Vi förväntade oss till exempel inte att få svar i stil med att man inte har 
anmält för att man tyckte det var en för jobbig process.  
 
Vi var också medvetna om att vi inte kunde nå lika många personer att intervjua som vi 
hade kunnat göra vid en enkätstudie, då det både tar mer tid för oss att utföra intervjuer 
och det är svårare att hitta personer som har tid att avsätta för att bli intervjuade, 
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(Brinkmann och Kvale, 2009) men då vi inte var ute efter en absolut sanning utan 
snarare olika förklaringar, samt ville ha personliga erfarenheter, så ansåg vi detta vara 
acceptabelt. 
För att hitta respondenter gick vi in på respektive kommuns hemsida och letade upp 
telefonnummer till förskolor i kommunerna som ett första steg. Sen ringde vi upp och 
förklarade vilka vi var och varför vi ringde. De krav vi hade var att den person vi 
intervjuade skulle ha jobbat i minst fem år som förskollärare samt att han eller hon 
skulle ha varit inblandad i att göra en anmälan på något vis. Detta då de frågor vi ställde 
helt enkelt inte hade kunnat besvaras utan den erfarenheten. Därefter så hänvisades vi 
ofta till en person som var passande, om inte personen vi pratade med kände att detta 
var något han eller hon kunde göra. Vi undvek aktivt att fråga chefer direkt då vi inte 
ville riskera att få intervjupersoner som var ”valda” av chefen. Svensson och Ahrne, 
2011, skriver att genom att göra så, så undviker man att chefen väljer en person som 
svarar på ett sätt som är bra för verksamheten i sig. När vi hittade en person som ville 
och hade tid att ställa upp så bokade vi en tid. Det visade sig att samtliga 
intervjupersoner var kvinnor. Vi pratade med en man som ville ställa upp på intervju, 
men han hade ingen erfarenhet av anmälningar. Under intervjuerna så spelade vi in hela 
samtalet, något vi så klart informerade om, samt tog anteckningar på det som stack ut. 
Vi försökte att inte ställa ledande frågor, men ibland kunde det bli svårt, då man drog 
paralleller till andra intervjuer efter ett tag. 
 
4.1 Hermenuistisk ansats 
Vi tänker använda oss av hermeneutik som inom humanvetenskapen är en tolkande 
ansats. (Thomassen, 2007) tar upp förförståelsen och innerbörden av denna. Forskaren 
liksom alla andra människor bär med sig egna kunskaper och erfarenheter från livet som 
hela tiden påverkar på det sätt vi tolkar omvärlden. Dessa föreställningar och fördomar 
är inte bara av ond karaktär utan är också en hjälp till att förstå det som vi möter. Detta 
menar (Thomassen, 2007) är viktigt att som forskare vara medveten om och hur detta 
påverkar studien och hur vi tolkar densamma. I hermeneutiken har vi förväntningar när 
vi tolkar en text, vi är inte objektiva och neutrala utan subjektiva, påverkade av våra 
egna tankar, erfarenheter och känslor. Vi tolkar alltid utifrån vår egen förståelsehorisont.  
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4.2 Datainsamlingsmetod 
Vår studie utgår från kvalitativ forskningsmetod och vi har valt att använda 
semistrukturerad intervjumetod eftersom den utgår ifrån olika teman men lämnar 
samtidigt utrymme för öppna frågor (Meuwisse, mfl. 2008). Vi använde oss av ett 
informationsbrev till förskolorna som vi först skickade ut via mail, sen ringde vi upp 
flera förskolor och frågade om någon kunde tänka sig att ställa upp. Det var flera 
förskolor som tackade nej på grund av hög arbetsbelastning och att det var få personal. 
Något vi noterade var att det i nuläget verkade vara lite av en kris på grund av att 
personal slutat och rekrytering av ny personal behövdes på nästan alla förskolorna, det 
bekräftades också av de vi intervjuade. 
 
Under alla intervjuerna gjordes ljudinspelningar som vi sen lyssnade av och 
transkriberade för att sen sammanfatta och plocka ut det som vi själva ansåg vara av 
vikt utifrån syftet med studien och våra frågeställningar. Intervjuaren måste tolka 
materialet och försöka kartlägga mönster eller strukturer och även kunna reflektera över 
sin egen uppfattning. Det är viktigt att leta efter olika perspektiv och kunna se nyanser  
(Brinkmann och Kvale, 2009). Under arbetets gång sker hela tiden val och 
avgränsningar som en del i arbetsprocessen. Vi är dock väl medvetna om att vi inte är 
objektiva eftersom vi går in i arbetet med en förförståelse och att våra tolkningar av 
meterialet också påverkar resultatet. 
 
Vi valde också mellan personliga intervjuer och telefonintervjuer, men fastnade för 
personliga intervjuer. Det vi främst fastnade vid var att det kanske är lättare att vara mer 
”ärlig” på telefon, då man blir något mer anonym, men vi kom fram till att det är bättre 
att försöka ha personliga möten och på det viset komma på djupet. Just det med 
telefonintervjuer kände vi kan slå på båda hållen, då många har svårt för att prata med 
personer de inte känner på just telefon, så vi bestämde oss för att hålla personliga 
intervjuer. Det gav också möjlighet att läsa personernas kroppsspråk och gav således en 
extra dimension till de svar vi fick. (Svensson och Ahrne, 2011) 
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4.3 Urval och avgränsning 
Med utgångspunkt i syftet med studien så ska ändamålsenligt urval göras. Urvalet vi 
gjorde var ett så kallat bekvämlighetsurval. Detta innebär att vi valde intervjupersoner 
som var lättillgängliga för oss, i detta fallet personer i vår närhet, de kommuner vi 
jobbar och bo i. Nackdelarna med denna typ av urval är att det kan bli svårare att 
generalisera resultaten, (resultatet är inte generaliserbart oavsett i just vår studie) då alla 
personer kommer från ungefär samma ställe, men vi ansåg att det var det bästa 
alternativet (Brinkmann och Kvale, 2009). Till exempel snöbollsurval och kvoturval 
hade inte fungerat, främst på grund av att det hade tagit alldeles för lång tid. Det finns 
inte heller någon databas att söka efter personer som jobbar som förskollärare i 
(Brinkmann och Kvale, 2009). 
 
Vi har valt att använda oss av åtta förskollärare från två olika kommuner som 
intervjupersoner från olika förskoleverksamheter. Vi tänker att förskollärarna är ett 
lämpligt alternativ eftersom det är dem som ser barnen och deras familjer på nära håll. 
Förskollärarna har också en utbildningsbakgrund där det ingår, mer eller mindre 
beroende på när de utbildat sig, kurser och föreläsningar om just anmälningskyldighet 
och vad det innebär. Våra intervjupersoner hade alla gedigen erfarenhet av 
förskoleverksamhet, många hade dessutom arbetat flera år på samma förskola. Detta var 
också något vi efterfrågade i samband med att vi tog kontakt med förskolepersonal inför 
vår studie. Vi valde erfarna pedagoger eftersom de helst skulle ha gjort en anmälan eller 
varit med om att en anmälan gjorts, men eftersom forskning säger att de oftast är 
nyutexaminerade pedagoger som anmäler mest så borde vi tagit det i beaktande också 
när vi efterfrågade intervjupersoner men möjligheterna var också begränsade. Flera 
förskolor tackade nej till att delta i studien, sammanlagt fyra stycken tackade nej.  
 
Alla intervjupersoner hade vid minst ett tillfälle varit med om en anmälan. Även om det 
oftast inte är förskollärarna som anmäler själva utan rektorn, så är det deras oro som lett 
fram till beslutet om att anmäla. Vi sökte efter erfarna förskollärare som arbetat i 
förskoleverksamhet minst fem år, och helst skulle personen ifråga ha varit med om eller 
själv gjort en anmälan till socialtjänsten. 
 
 
 



  
 

16 

4.3.1 Kommunerna 
Vid samtal med utredare på individ- och familjeomsorgen i kommun A, framkommer 
att det finns ett visst förebyggande arbete, mest i form av en familjecentral som är 
nyöppnad. Familjecentralen är ett samarbete mellan barnavårdcentralen, öppen förskola 
och förebyggande individ- och familjeomsorg. Det är tänkt att vara en mötesplats som 
kan hjälpa till att stärka det sociala nätverket runt barn och föräldrar. Här erbjuds också 
lättillgängligt stöd. Verksamheten styrs av delvis av barnfamiljernas behov och av 
ämnen som personalen vill lyfta. Man har även något man kallar råd och stöd, där 
föräldrar anonymt kan ringa in för rådgivning om de känner att detta behövs. Det är helt 
frivilligt från förälderns sida och avslutas helt enkelt genom att föräldern inte ringer 
igen. Inga journaler förs och tystnadsplikt gäller, personalen har dock anmälningsplikt.  
Vad gäller rutiner och samarbete med förskolor så är socialsekreterare ibland ute och 
informerar på förskolor om anmälningsplikt och utredningsmetodik. Detta är dock något 
som görs i mån av tid och antalet anmälningar har ökat på sista tiden, så det har inte 
hunnits med. Under pågående utredning ska en ständig kontakt med förskolan hållas.  
En intressant reflektion från den utredare vi pratade med var att antalet anmälningar ofta 
ökar markant efter att större händelser inom ”området” uppmärksammas. Som exempel 
gavs när ett barn mördade ett annat barn i kommunen för några år sedan, och ett nyligen 
uppmärksammat fall i Karlskrona. Nämnas ska också att utredaren vi pratade med också 
har märkt en generell ökning i antalet anmälningar de senaste 3-4 åren. 
 
Kommun B har, liksom de flesta andra kommuner, haft en kraftig ökning av antalet 
anmälningar de sista åren, utifrån den anmälningsstatistik som vi har fått ta del av så 
bekräftas den fördelning av anmälningar mellan myndigheter som vi tidigare angett 
utifrån statistik från SKL. Vi har tittat på och jämfört två årtal, 2011 samt 2014, alltså 
innan lagändringen samt efter, så kan man se att polisen och skola/fritids har mer än 
dubblat antalet anmälningar medans förskolan fortfarande är på en mycket låg nivå.   
Rutiner finns väldokumenterade på hur samverkan mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialförvaltningen i kommunen ska se ut. Det är främst 
kommunövergripande rutiner och föreskrifter riktade mot rektorer och chefer i samband 
med att misstanke finns om att ett barn far illa. Det finns också en lista på 
kontaktpersoner, varje socialsekreterare har ett eget ansvarsområde där exempelvis 
skola, förskola, bvc, mödravården, kvinnofrid, och andra samverkanspartners finns 
inkluderade. Områdena utgår från olika delar av kommunen, så den som ansvarar för ett 
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specifikt område har då också ansvar för de skolor, mödrahälsovård, bvc med mera som 
då är inkluderat. 
Även i kommun B har man nyss startat en familjecentral, dess funktioner är samma som 
beskrivits i föregående avsnitt om familjecentralen i kommun A. Man hoppas att 
familjecentralen ska hjälpa socialtjänsten att kunna uppmärksamma familjer i behov av 
stöd mycket tidigare. 
 
4.3.2 Respondenterna 
Våra respondenter är alla utbildade förskollärare vilket var något som vi också 
efterfrågade. Alla var kvinnor i i varierade åldrar men med gedigen arbetserfarenhet. 
Vissa hade jobbat länge som barnskötare inom förskoleverksamhet innan man skolade 
om sig sig till förskollärare.  
Förskolorna som är representerade i studien är av varierande storlekar, två av 
förskolorna hade endast små barn mellan 1-2,5 år gamla 1-2 avdelningar, fyra av 
förskolorna  har fler än fyra avdelningar med blandade åldersgrupper 1-5 och två 
förskolor hade 1-2 avdelningar med barn från 2,5 år upp till 5 år. Vi kommer benämna 
de åtta förskollärarna från de olika verksamheterna i citaten till A, B, C, D, E, F, och H. 
 
4.4 Analysmetod 
Vi har använt oss av en tematisk analysmetod för att analysera den empiri vi har samlat 
in. Tematisk analysmetod enligt Bryman (2011) är att leta efter teman utifrån 
exempelvis repetitioner, likheter och skillnader genom att grundligt läsa och analysera 
det empiriska materialet. För att denna analys ska vara representativ för materialet så 
måste först en väl genomförd transkribering göras. (Bryman, 2011). 
Vi ansåg denna analysmetod vara mest lämpad då vi framförallt var intresserade av 
återkommande resonemang i vår empiri. Vi har sedan letat efter skillnader, likheter, 
samband och liknande för att kunna identifiera huvudteman att använda oss av och som 
också är relevanta i förhållande till våra frågeställningar. De fyra vi har landat i är 
samverkan, professionsetik, återkoppling samt anmälningsskyldighet. Dessa har vi 
sedan använt i vår resultatdel, ihop med ett par underteman, till exempel erfarenhet av 
anmälningar. Vi valde även att ha med citat som vi kände var av betydelse för de teman 
vi presenterade. 
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4.5 Arbetsfördelning 
Vi har tillsammans tagit fram de frågor vi vill få svar på genom den tidigare 
forskningen, sen läst igenom alla forskningsrapporter och delat upp dessa emellan oss 
där vi har valt ut intressanta svar och resultat, som är relevanta för vår egen studie.  
Alla intervjuer har genomförts med båda två närvarande utom vid en intervju då dethelt 
enkelt inte gick på grund av tidsbrist. Det var viktigt redan från början att båda skulle 
vara delaktiga i hela processen, och i hela arbetet, för att inte förlora den röda tråden, 
vilken man lätt kan göra om båda arbetar för mycket på egen hand. Samtidigt så har det 
bitvis varit väldigt påfrestande att arbeta så tätt och intensivt som ju nog alla har upplevt 
som skrivit en uppsats med någon annan. 
 
4.6 Etiska överväganden 
 Etiska överväganden ska alltid göras i samband med en forskningsstudie. Ahrne (2011) 
berättar om de olika etiska principerna, informerat samtycke innebär att personerna som 
ska intervjuas, ska bli informerade om vad studien innebär för att sen välja om de vill 
delta. Med konfidentialitetskravet menas att de uppgifter som framkommit i 
forskningssyftet ska redovisas på ett sätt som inte röjer identiteterna på de medverkande 
för någon utomstående. Nyttjandekravet innebär att uppgifter som framkommit endast 
ska användas i forskningssyfte (Ahrne, s, 31. 2011). Inför vår studie så har vi reflekterat 
över olika etiska dilemman som vi kan komma att ställas inför, det finns etiska regler 
och principer att följa under hela forskningsprocessen. Det är av största vikt att de 
tillfrågade intervjupersonerna får tydlig information om vad studien kommer beröra, 
dess övergripande frågeställningar samt vilket syfte den tjänar. Viktigt är också att 
tydliggöra att det endast är vi som är uppsatsskrivare som kommer få ta del av det 
obearbetade materialet exempelvis ljudinspelningar. I själva uppsatsen kommer inga 
identiteter avslöjas och det ska inte heller finnas möjlighet att identifiera någon utifrån 
det skrivna materialet, vi har även i efterhand valt att hålla kommunerna anonyma.  
 
I etikprövningslagen står vilka olika hänsynstaganden som behöver göras i samband 
med forskningsprojekt inkluderande människor. Etikprövning görs av innehållet i ett 
forskningsprojekt, kriterierna säger att om det förekommer något fysiskt ingrepp på 
försöksobjektet, eller om metoden innebär fysisk eller psykisk påverkan eller innebär 
risk för dessa i någon mening, eller om försöket gäller biologiskt material av 
identifierbara personer, så ska dessa etikprövas (Vetenskapsrådet, 2011). 
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4.7 Resultat och tillförlitlighet 
Med validitet menas att man undersökt det som är relevant utifrån studiens syfte och 
med reabilitet menar man att värdera trovärdigheten i studiens resultat (Kvale, 2009). 
Detta innebär att vi måste ha ett kritiskt förhållningssätt till vår egen analys och 
resultatet vi kommer fram till.  
Utifrån vår studie kan inga generella slutsatser dras, detta eftersom det inte erhåller 
tillräckligt stor omfattning av empiriskt material. Vi tycker ändå att den information vi 
fått fram genom våra intervjuer är tillräcklig för att kunna svara på de frågeställningar vi 
har. Trovärdigheten i informanternas berättelse anser vi är stark eftersom vi anser att 
deras identiteter är väl skyddade. Dock så är det av relevans att diskutera hur vårt 
resultat kan påverkas beroende av vilka som valt att medverka i vår studie. Det var flera 
förskollärare som tackade nej till en intervju, sammanlagt fyra stycken, och det är 
intressant att diskutera varför man väljer att vara med. Det är möjligt att de som valt att 
delta har något som de vill framföra, kanske dåliga erfarenheter eller liknande och detta 
kommer ju sin tur att påverka studiens resultat. 
Våra resultat styrks till stor del av vår tidigare forskning, något vi anser styrker 
tillförlitligheten i vår studie. 
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5. TEORI 
Teorier avses att användas till att tolka och förstå det empiriska material som samlats in. 
Vi avser att använda oss av professionsteori och samverkansteori i vår analys för att 
med hjälp av dessa kunna lyfta och belysa de resultat som kommit fram. Genom att 
använda professionsteori hoppas vi kunna få hjälp att förstå hur man har genom sin 
profession som förskollärare utöva sitt ansvar och de skyldigheter som denna innefattar. 
Med samverkansteori vill vi belysa hur samverkan mellan myndigheter kan påverka den 
enskilda och vilka konsekvenser den kan få beroende på vilka förutsättningar finns. 
 
5.1 Professionsetik 
Vad som gör en handling rätt eller fel måste hänvisas till utgångspunkten i etablerade 
värden och normer som i samhället uppfattas som generellt giltiga. Det är också en 
viktig professionell kompetens att kunna föra etiska resonemang och göra etiska 
överväganden och bedömningar. Det är i våra etiska reflektioner som de teman och 
frågeställningar kan lyftas fram som inte ryms i regelverk och författningar 
(Blennberger, 2005). 
Professionsetik handlar om det som förväntas av personer inom vissa specifika 
områden, där man har viss makt och ansvar för andra människor. Dessa människor 
måste, och förväntas, kunna ta beslut och göra bedömningar i sitt yrke som majoriteten 
inte klarar av att göra, då majoriteten inte har fått den relevanta utbildningen som krävs 
(Christoffersen, 2007). I dessa professioner ingår både förskollärare och socialarbetare.  
Christoffersen (2007) diskuterar i sin professionsforskning till exempel relationer, makt 
och gränser. Han tar upp Abbott, vilken enligt honom menar att professioner är arbeten 
där man har lyckats behålla ett monopol över vissa aktiviteter. Christoffersen (2007) tar 
också upp Talcot Parson, vilken han menar ansåg att professioner finns till för att lösa 
vissa uppgifter som de har fått av samhället, då professionsutövarna besitter speciell 
kompetens. Enligt Christoffersen (2007) sammanfattar Robert Merton denna 
funktionalistiska synen på professioner med att säga att de bygger på tre centrala 
funktioner, knowing, doing and helping. Detta ger professionsutövarna auktoritet att 
göra saker i samhället som andra inte får göra, till exempel får inte en svetsare fatta 
beslut om att omhänderta ett barn, men en socialarbetare får fatta ett sådant beslut. Att 
man har sådana befogenheter gör att det är oerhört viktigt att man utgår från klientens 
bästa när man fattar beslut och inte har egenintresse i det beslut man tar. En dansk 
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pedagog vid namn Per Fibaek Larsen sammanfattar Parsons professionsetik i fem 
punkter (Christoffersen, 2007). Punkt ett berör känslomässig neutralitet, att man inte har 
känslomässiga band till klienten och inte engagerar sig känslomässigt i klientens liv. 
Punkt två handlar om att man ska behandla alla lika, den kallas för universalism. Tredje 
punkten talar om att det är klientens och professionens intressen som är det väsentliga, 
inte egennyttan för professionsutövaren. Punkt fyra säger att utövaren måste vara 
prestationsinriktad och inte bedöma klienter utifrån till exempel ras, kön eller religion 
utan utifrån dess handlingar. Den femte och sista punkten tar upp det omsesidiga 
förtroendet mellan utövare och klient, att även klienten har vissa etiska aspekter att ta 
hänsyn till, så som att tala sanning och verkligen beskriver situationen som den är vid 
samtal med en utövare (Christoffersen, 2007). 
 
5.2 Samverkansteori 
Samverkansteori tar sin utgångspunkt från samverkan mellan olika myndigheter, deras 
olika kompetenser och hur de kan hjälpas åt att lösa problem. Samverkan är viktig 
eftersom en myndighet inte har resurser att göra allt som behövs. (Danermark, 2000). 
Samverkan kan ske på olika nivåer och det är ett hjälpmedel för att tillsammans med 
berörda kunna arbeta mot gemensamma mål. Det är viktigt att tidigt i processen 
klargöra ett syftet och målsättning för att undvika dubbelarbete och inte kliva över 
varandras professioner i onödan. 
 
Danermark (2000) menar att en bra samverkan kräver en tydlig ledning, någon som har 
ansvaret för att sammankalla och hålla i mötena. Det behövs också en tydlig målsättning 
som alla är överens om och tillräckliga resurser för att det ska vara genomförbart 
(Danermark 2000). Boklund (1995) delar upp samverkan i fyra grupper, separation, 
koordination, kollaboration samt sammansmältning. Seperation innebär att man mellan 
olika verksamheter kan hjälpa en klient vidare utan att man samverka. Med kordination 
menas att man samordnar berörda organisationer eller professioner men utan att 
egentligt möte skett.  Sammansmältning är  när professionerna jobbar nära varandra och 
som ordet i sig själv säger, deras arbetsuppgifter går in i varandra eller liknar varandra. 
Det våra intervjupersoner använder sig av i samarbetet med socialtjänsten är 
kollaboration, det vill säga att man behåller de gränser som finns mellan olika 
organisationer, men vid behov kan dessa korsas, i vårt fall till exempel genom att 
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socialtjänsten ”tar över” efter en anmälan. Danermark (2000) tar även upp att det är 
viktigt att förstå varandras organisationer och hur dessa fungerar, för att på så vis 
undvika missförstånd som kan leda till frustration på grund av att man till exempel 
upplever att den andra organisationen inte gör något åt saken. Danermark (2000)  menar 
att det finns tre viktiga förutsättningar för att en samverkan ska vara möjlig. Den första 
kallas kunskaps- och förklaringsmässiga förutsättningar, att förstå att människor med 
olika professioner och utbildningsbakgrunder har olika utgångspunkter, det är då viktigt 
med en tydlig ledning som sätter gränser. Den andra grundförutsättningen är "skilda 
synsätt", olika professioner talar olika språk, man använder exempelvis olika termer om 
man arbetar inom vård eller inom socialtjänst vilket såklart försvårar kommunikationen. 
Ledningen måste även i detta vara tydlig och hitta ett gemensamt språkbruk som alla 
berörda kan förstå. Den sista grundförutsättningen är beslutsbefogenheten, olika 
organisationer har olika rutiner och deras olika "beslutsheirakier" ser olika ut och 
framförallt så tar det olika lång tid att få igenom beslut. Viss kunskap om varandras 
organisationers rutiner kring detta kan motverka onödig frustration hos de olika 
samverkanspartnerna. För att samverkan ska fungera bra så är det viktigt att båda 
verksamheterna gynnas och att båda lär av varandras kunskaper och respektive 
professioner (Danermark, 2000). Samverkan har också flera uppenbara fördelar, det 
viktigaste är att motverka att individer hamnar ”mellan stolarna” och får tillgång till det 
stöd som de behöver, men det är tids- och energikrävande och kräver ett stort 
engagemang av alla inblandade på alla nivåer (Danermark, 2000). 
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6. RESULTAT OCH ANALYS 
 I detta kapitel presenterar vi studiens resultat och analyserar med hjälp av de teorier 
som vi valt, professionsteori och samverkansteori, samt lyfter fram de delar av vår 
empiri som vi valt ut lämpliga i förhållande till studiens syfte.  
 
6.1 Våra teman 
Vårt resultat redovisas utifrån teman som till viss del återspeglar vårt intervjunderlag. 
Vi går kort in på våra intervjupersoners bakgrund och de verksamheter de representerar 
för att sedan gå in på deras svar kring anmälningsskyldigheten och varför de tror att så 
få anmälningar kommer från förskolorna. Vi kommer sen gå närmare in på hur 
förskollärarnas profession kan påverkas av de nära relationer som, ibland under flera år, 
byggs upp mellan förskolepersonalen och familjerna. Vi fortsätter sen med att analysera 
den empiri vi fått fram kring hur samverkan fungerar och våra respondenters erfarenhet 
av denna. Vi kommer sedan att belysa hur våra respondenter upplever den återkoppling 
som ges av socialsekreterarna eller avsaknaden av densamma samt analysera deras 
reflektioner kring förändringen i sekretesslagstiftningen. 
Slutligen vill vi återge våra respondenters egna tankar om vad de upplever behöver 
förbättras på detta område i deras egna verksamheter. 
 
 
6.3 Anmälningsskyldighet 
Samtliga intervjupersoner ansåg att de fick för lite eller ingen information alls om 
anmälningsskyldigheten under utbildningen. En person upplevde att man fick en bild av 
yrket under utbildningen som inte stämmer överens med den faktiska verkligheten. 
Sociala problem som man kan träffa på togs inte upp alls under utbildningstiden tyckte 
någon, och de allra flesta svarade att de kände en stor osäkerhet. Verkligheten är mer 
komplex och sällan är allt svart eller vitt.  
En förskollärare som varit verksam sen åttiotalet berättade om förskolans ursprung som 
en verksamhet för barn med särskilda behov utifrån sociala skäl. Det kunde handla om 
ensamstående mödrar som behövde avlastning eller barn som var socioekonomiskt 
utsatta exempelvis. Hon upplevde den delen som bortglömd och att förskolan numera 
enbart är inriktad på pedagogik och lärande. 
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Vi fick många olika svar på vilka överväganden personalen gör, och vad som upplevs 
vara svårt i samband med anmäla. Flera intervjupersoner beskrev ett starkt obehag av att 
vara den som formulerade anmälan, vilka ord man använder för att förklara sin oro var 
svårt, och många tänkte på hur det kan påverka barnet i framtiden.  
Vi fick många svar på vilka svårigheter som kan dyka upp i samband med en anmälan 
men just kännedom och kunskap om vad en anmälan innebär rent praktiskt hade stor 
betydelse för intervjupersonerna. Alla intervjupersonerna hade någon gång haft kontakt 
med socialtjänsten utifrån sin profession, oftast inte på grund av att förskolan hade gjort 
en anmälan utan oftast i samband med ett referenssamtal eller att de hade fyllt i ett 
konsultationsdokument. Utifrån intervjupersonernas berättelse upplevde vi att de som 
faktiskt gjort en anmälan eller varit med om en anmälan var mer benägna att göra 
anmälan igen, än för dem som aldrig varit med om det. En av intervjupersonerna som 
gjort en anmälan uttryckte en frustration över vad dennes anmälan innebar i ett specifikt 
fall. 
 
”Vi visste inte vad en anmälan skulle innebära, i detta fallet innebar det att familjen tog 
sitt pick och pack och flyttade, socialen var inte snabba nog så vår anmälan hjälpte ju 
inte”   
(Förskollärare, verksamhet A) 
 
Vad som bör anmälas fanns en stor osäkerhet kring. Det handlade både om när man bör 
göra en anmälan, och vad som anses vara relevant att anmäla och inte, få saker är 
självklara. Intervjupersonerna fick frågan om vad det innebär för dem att ett barn far 
illa. Alla kunde svara utförligt att det kan vara både fysiskt och psykiskt våld, 
bekymmer i omsorgen om barnet, eller hur föräldern bemöter sitt barn. Det upplevdes 
som betydligt svårare att sätta ord på var gränsen går och hur man vet när man bör göra 
en anmälan till socialtjänsten, något som understryker hur viktigt det är med samverkan 
mellan de olika professionerna. Som förskollärare måste man själv vara uppmärksam på 
signaler som kan antyda att barn far illa, då små barn kan oftast inte berätta och sätta ord 
på vad de har varit utsatta för eller om det finns något som känns fel. 
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”Vi hade en pappa som luktade sprit två gånger när han kom gåendes för att hämta sin 
son, vi pratade med rektorn då men vi gjorde ingen anmälan, vi var osäkra på om det 
var sprit han luktade eller någon stark cologne. Flera år senare blev han tagen rattfull 
av polisen och då fick vi reda på att han haft alkoholproblem i över tio år, alltså hela 
barnets uppväxt”  
(Förskollärare, verksamhet A) 
 
Det finns flera obehag förknippat med att göra en anmälan till socialtjänsten och våra 
respondenter, liksom andra förskollärare, är rädda för att göra fel, att gör en anmälan 
som sedan visar sig vara obefogad. Men Olsson (2011) menar att det (ännu) inte finns 
något fall där en myndighet blivit kritiserad för att ha gjort en obefogad anmälan. Ett 
verkligt problem är däremot de anmälningar som inte görs, underlåtenhet att anmäla är 
allvarligt och skulle kunna ses som tjänstefelsbrott (Olsson, 2011). 
 
Förskollärarna vi intervjuade upplevde omsorgsbekymmer som det vanligaste orsaken 
till oro. Exempelvis att barnen inte hade adekvata kläder för säsongen, för små kläder, 
det kanske ofta fattas blöjor och liknande saker som har med omsorgen om barnen att 
göra. Det är som personal, lättare att täcka upp för dessa problem, än att göra en 
orosanmälan till socialtjänsten. Det kan upplevas som en väldigt drastisk och ibland till 
och med som en obefogad åtgärd. Ofta funderar man också då på hur det blir om 
utredningen läggs ner, och om det då har gjort mer skada än nytta för familjen. 
Relationen till familjen riskerar att försämras och då kanske barnet förlorar på det 
genom att mista den lilla trygghet som fanns. 
 
Birgitta Svensson (2013) menar också att en vanlig orsak till att förskolepersonal drar 
sig för att anmäla är obehag samt oro över hur föräldrarna ska reagera. Även flera av 
våra intervjupersoner hade denna oro, och en (förskollärare, verksamhet B) hade också 
varit utsatt för hot. Respondenten som hade blivit utsatt för hot, upplever sig fått väldigt 
bra stöd från både kollegor och arbetsgivare, vilket gjorde situationen lättare att hantera, 
men det är ändå en faktor som spelar in nästa gång en anmälan görs menar hon på. 
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6.4 Förskollärarens profession 
Andra saker som spelade in i beslutet om att anmäla var relationen till barnens föräldrar 
som man oftast är tvungen att träffa varje dag. Att ha mycket insyn i familjernas liv är 
inte bara positivt, det suddar ut gränserna för personalens profession och det band som 
skapas mellan personalen och familjerna.   
Christoffersen (2007) tar upp Parsons fem principer för professionsetik, där några 
viktiga faktorer som förskolepersonal, liksom andra professionsutövare som arbetar 
med människor, behöver beakta, exempelvis ett känslomässigt neutralt förhållningssätt, 
att man inte engagerar sig känslomässigt i barnens eller familjernas liv, det blir då 
betydligt svårare att behålla en professionell distans (Christoffersen, 2007).  Många 
beskrev den här ”familjära känslan”, att som förskolepersonal så kommer man väldigt 
nära familjerna och det skapas vissa band.  
 
”Vi träffar ju hela familjen hela tiden, man blir ju en del av familjen, på gott och ont. Vi 
vet mycket om familjen, ibland mer än vi behöver” 
(Förskollärare, verksamhet A) 
 
Detta är ju inget konstigt men det är då rimligt att fråga sig hur yrkesprofessionaliteten i 
det praktiska arbetet kan påverkas av detta. Svensson och Jansson (2008) beskriver den 
lojalitetskonflikt som kan bli ett problem då den kan påverka om man beslutar sig för att 
anmäla eller inte, beroende på ens band med den inblandade familjen (Svensson, 2008).  
Respondenterna menade på att de var medvetna om problematiken i att jobba väldigt 
nära familjerna. Någon (förskollärare, verksamhet A) beskrev att det blir svårare att då 
”lämna över” en familj till en annan myndighet, för då fick man en känsla av att förlora 
kontrollen och insynen till en främling som också då ska fatta kanske stora och 
livsavgörande beslut. Även här visar man åter ett känslomässigt engagemang som 
kanske innebär att man prioriterar sina egna känslomässiga värderingar högre än sin 
professionella roll.  
 
Flera respondenter pratade varmt om sitt jobb och de barn de tar hand om och att vara 
förskolepersonal innebär många år med barn som är i ständig utveckling och ett 
känslomässigt band är svårt att undvika, om man ens ska undvika det.  
Att utöva en specifik profession innebär ett medförande av ansvar, krav och vissa 
avvägningar.  Det finns därmed vissa förväntningar på de personer som innehar en viss 
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profession att de agerar och reagerar i enlighet med de ramar som givits. Men inom 
ramarna så måste individen göra egna val eftersom det är omöjligt att gå in och 
detaljstyra då ingen situation är den andra lik. Människor i sin yrkesprofession måste få 
rätt verktyg för att på bästa sätt kunna hantera de avvägningar som de kommer att 
behöva göra (Christoffersen, 2007).  
 
Det hände vid flera intervjuer att respondenterna, i samband med att de berättade om att 
de inte har gjort så många anmälningar, säger att deras förskola finns i ett ”skonat 
område”. Vi upplevde att våra respondenter har en bild av att barn som far illa kommer 
från familjer med låg socioekonomisk status och att de hade ett överlag oproblematiskt 
förhållningssätt till sina egna värderingar och normer, vilket vi ser kan finnas stora 
risker med då vi kan se i den tidigare forskningen att anmälningsbenägenheten kan 
variera beroende på ens egna värderingar och normer. Det skulle kunna innebära att 
barn som far illa men kommer från familjer som ser välmående ut sällan upptäcks. 
Etiska dilemman är något man ofta stöter på i socialt arbete, det handlar inte alltid om 
att göra val utifrån vad som är bäst för den enskilda, ibland handlar det om vad som är 
minst dåligt. Vilken hjälp och vilka insatser som erbjuds kan skilja sig beroende på var i 
landet man bor vilket också påverkar beslutet att göra en anmälan eller inte. Anses 
möjligheterna vara små kan en anmälan upplevas både meningslös och till och med 
oetisk. 
 
Inte bara förskolepersonal brister i sitt professionsutövande, respondenterna gav flera 
exempel på när personal från socialtjänsten inte agerat utifrån ett professionellt 
perspektiv. Vissa intervjupersoner berättande om situationer där socialsekreterarna 
brustit vid exempelvis referenssamtal och möten med förskolepersonal. En 
intervjuperson berättade om vilka skilda bemötande hon hade fått beroende på vilka 
socialsekreterare som deltagit vid mötena. De fanns de socialsekretare som verkade mer 
nyfikna på oväsentliga saker än det faktiska problemet vid samtal om en anmälan. Man 
ville helt enkelt få reda på detaljer som inte var av relevans, som för att stilla en 
personlig nyfikenhet. Christoffersen (2007) menar att klientens och professionens 
intressen är det väsentliga, inte egennyttan för professionsutövaren. Professionaliteten 
hos socialarbetare var varierande enligt de intervjupersoner som hade haft kontakt med 
socialtjänsten. Det ska dock tilläggas att majoriteten av våra respondenter hade en bra 
upplevelse av sina möten med socialtjänsten. 
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6.5 Rutiner och samverkan 
Enligt socialtjänstlagen 5 kap, 1 a §, ska socialnämnden i frågor som rör barn som far 
illa eller riskera att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra 
som berörs. Det finns alltså ett tydligt lagstöd för samverka och det gäller även i 
enskilda fall, dock utan att sekretesslagstiftningen bryts (Olsson, 2011). 
 
De båda kommunerna i vår studie har samverkansrutiner mellan barn- och 
utbildningsnämnden och socialförvaltningen, men det framkom väldigt lite om det 
under intervjuerna. Några trodde att det förekommer möten förskolecheferna och 
cheferna på socialtjänsten emellan men de visste inte säkert. Daanemark (2000) menar 
att samverkan mellan olika verksamheter och på olika nivåer är en tidskrävande och 
svår process, det är lätt att engagemanget hinner svalna. Viktigt är att det finns en tydlig 
ledning som sätter ramarna för hur samverkan ska se ut och formulerar ett tydligt syfte 
(Daanemark, 2000). 
 
Det är ganska tydligt utifrån våra intervjuer att informationen inte nått ut till hela 
verksamheten, ingen av respondenterna vet riktigt säkert om det förekommer samverkan 
mellan de olika verksamhetsområderna eller hur det i så fall se ut, den information som 
ges behöver få möjlighet att nå ut i alla led. Flera av våra intervjupersoner berättade att 
rektorerna, tjänstemännen och politikerna hade regelbundet informationsutbyte men 
detta kommer inte hela organisationen till del, detta skulle kunna vara en del av svaret 
om varför så få anmälningar till socialtjänsten görs. En av intervjupersonerna 
(verksamhet G) hade vid ett tillfälle, för några år sedan, varit på en informationsträff där 
förskolepersonal fick veta lite mer om hur man jobbar på socialtjänsten och vad en 
utredning innebär. Hon visste också att det finns en uppdelning där socialsekreterare har 
kontaktpersonsfunktion utifrån olika ansvarsområden, men hon var den enda av våra 
respondenter som hade vetskap om detta. 
 
”Man har knytit några som jobbar på socialtjänsten till vissa enheter, och då träffar vi 
dem i vissa sammanhang och får allmänn information, inte ofta men det har hänt. ” 
(Förskollärare, verksamhet G) 
 
Desto bättre samverkan fungerar, desto lättare är det för förskollärare att anmäla, men 
man måste även ta i beaktning personerna som är föremål för anmälan. Då kan problem 
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uppstå i samverkan, då man har olika sätt att hantera ärendet och har olika kontakt med 
de personer som ingår i anmälan. Samverkan mellan förskola och socialtjänst är dock 
inte samverkan på en nivå där man gör gemensamma insatser, utan mer på en nivå där 
man behöver hjälp av varandra för att kunna se de barn som behöver insatser och ge de 
insatser som behövs. Utifrån Boklunds (1995) fyra grupper skulle detta vara en 
samverkansform enligt kollaboration där det finns gränser mellan professionerna men 
dessa kan överträdas vid behov. Ett exempel kan vara när socialtjänsten beslutar om att 
barnet ifråga behöver extra tid på förskola eller fritids på grund av sociala skäl, då 
överträder socialtjänsten sina beslutsbefogenheter men rektor ska som regel godkänna 
det beslutet om inte särskilda skäl finns att inte göra det.  
 
Alla intervjupersoner, i båda kommunerna, hänvisade till sin förskolechef och 
arbetsledare när det gällde nerskrivna rutiner för anmälan, och nästan alla svarade att de 
själva inte hade tillgång till dessa dokument. Vid misstanke så kommunicerar man alltid 
i arbetsgruppen och man dokumenterar eventuella händelser, men man förlitar sig på att 
rektorn ska ta beslutet om att anmäla eller inte. Detta var också något som vi 
reflekterade över, avsaknaden av rutiner för förkolepersonalen i själva verksamheten. 
Det framkom att det finns en intention mellan socialnämnden och barn- och 
utbildningsnänmden i båda kommunerna att ha en bra samverkan mellan deras olika 
ansvarsområden. Det finns tydliga samverkansmodeller och rutiner nerskrivna och det 
förekommer mer eller mindre regelbundna mötesformer mellan rektorer och 
enhetschefer. Detta är dock något som den förskolepersonal vi intervjuat inte har fått ta 
del av. Det är rimligt att ifrågasätta varför denna information främst är tillgänglig för 
förskolechefen. Det vore rimligt som vi se det, att den personal som har mest kontakt 
med barnen och deras familjer har kunskap om och tillgång till information för att 
kunna veta när och hur man gör en anmälan till socialtjänsten. Det vi kunde se var att 
viss personal som vi intervjuade inte ens visste om att de till exempel hade en speciell 
kontaktperson på socialförvaltningen om de behövde fråga något. Här ser man ett bra 
exempel på när samverkan mellan olika myndigheter eller organisationer skulle kunna 
fungera bättre. Myndighet A har rutiner för att underlätta för myndighet B, men 
myndighet B vet inte om dessa och kan därför inte dra nytta av det. 
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6.6 Återkoppling 
Alla intervjupersoner utom en (förskollärare H), hade någon gång fyllt i 
konsultationsdokument eller deltagit på ett referenssamtal. De har då också, i samband 
med referenssamtal, fått sitta tillsammans med en eller två socialsekreterare för att gå 
igenom dokumentet tillsammans eller fått det färdigskrivna materialet skickat till sig för 
att kunna godkänna innan föräldrarna fick ta del av det. 
 
”det vanligaste är att någon utifrån anmäler och att vi sedan får ge vår bild av 
situationen” 
(Förskollärare, verksamhet C) 
 
Någonting som många av intervjupersonerna tog upp var vikten av återkoppling, och 
många uttryckte en frustration över att aldrig få veta något om vad som hände efter 
anmälan. Ingen av våra respondenter hade vetskap om att sekretesslagen ändrats och att 
det numera finns möjlighet att som anmälare få återkoppling från socialtjänsten om 
huruvida utredning har inletts, om ärendet har lagts ner eller om utredning eller insats 
redan pågår.  
 
En förskollärare (verksamhet E) säger att föräldrarna ibland berättar om vad som händer 
och hur socialtjänsten är involverad i familjen men långt ifrån alla. Hon menade också 
att även om det finns en dialog med föräldrarna så kan det ibland vara bra att få prata 
direkt med berörd socialsekreterare. 
 
”Vi får ju information via föräldrarna men det är ju faktiskt såhär i vårt samhälle att 
människor uppfattar saker väldigt olika, socialsekreteraren säger en sak till föräldern 
som förstår det på ett sätt och så ska föräldern föra det vidare till oss det hinner 
förändras mycket på vägen, ibland kan jag känna att det hade varit bättre att få den 
dialogen tillbaka direkt” 
(Förskollärare, verksamhet E) 
 
En respondent (verksamhet F) berättar om att vissa familjer kan beviljas insatser i form 
av utökad tid på förskola och fritidshem om det finns särskilda skäl för detta. Det 
händer då ibland att familjen ändå inte utnyttjar den tiden, eller ens kommer alls, då blir 
personalen på förskolan eller fritids oroliga eftersom man ju inte riktigt vet varför barnet 
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har utökad tid, och om barnet då ansetts behöva den extra tiden så blir man orolig när 
barnet inte dyker upp. Även i dessa fall önskas någon form av återkoppling till socialen 
så att man vet vad det handlar om och hur man bör agera när barnet inte får den extra 
tiden. Dessa mindre saker kan bli väldig stora och det kan skapa ett stort missnöje som i 
förlängningen kan leda till ett sämre samarbetsklimat, samt sämre förståelse för barnets 
situation. Professionellt bemötande handlar om att hålla sig inom ramarna för det 
ansvarsområde som yrkesutövaren ska befatta sig med, att inte missbruka makt eller 
göra öveträdelse i syfte av egenintresse (Christoffersen, 2007). Nästan alla 
intervjupersoner hade upplevt både positivt och negativt bemötande av socialtjänsten. 
Det tog sig i uttryck på flera olika sätt., det handlade både om socialsekreterarnas 
tillgänglighet och deras bemötande av förskolepersonalen vid referenssamtal. En 
intervjuperson beskrev en situation då hon träffat socialsekreterare och hur hon 
upplevde detta. 
”Några socialsekreterare har ställt extra nyfikna irrelevanta frågor, men de som var 
här sist ställde väldigt bra och relevanta frågor, kanske handlade det om personkemi 
men ja så det finns nog både ock..” 
(Förskollärare, verksamhet E) 
Samma intervjuperson berättar också att hon vid ett tillfälle när hon försökt göra en 
orosanmälan och ringt till socialtjänsten blivit kopplad till sammanlagt nio olika 
personer, utan att få ha pratat med en enda. Hon  tyckte att det var anmärkningsvärt 
eftersom socialtjänsten omöjligt kunnat veta hur allvarligt eller akut hennes ärende var. 
Att det är svårt att få tag i någon på socialtjänsten är också en bild hon har fått från 
andra förskolepersonal. Detta i kombination med dåligt bemötande i ett möte har gjort 
att hon upplever vissa tvivel kring socialtjänsten och deras verksamhet. Hon säger också 
att det kan komma att påverka framtida beslut om huruvida en anmälan ska göras eller 
ej. 
 
”Sen frågar hon från receptionen - gäller det barnet x -  då tänkte jag att nu bröt du 
nog din sekretess men okej, så jag frågar henne om hon kan be att någon av dem som 
har ärendet ringer upp mig när jag har rast, sen blev klockan fyra och fortfarande hade 
ingen ringt upp. Man har ju inte trott att det var så illa som alla säger men nu börjar 
man tro att det faktiskt är så” 
(Förskollärare, verksamhet E) 
 



  
 

32 

Som vår tidigare forskning om tilltron till socialtjänsten visar så är förtroende ofta redan 
lågt. Detta är en bild som stärks av de uppgifter våra intervjupersoner lämnar. Olsson 
(2011) skriver också om socialtjänstens otillgänglighet som påverkar förtroendet, när 
förskolan ger uttryck för stark oro och socialtjänsten inte finns tillgänglig för att ta emot 
den så skapar det klyftor mellan de olika organisationerna. Även om flera av våra 
respondenter poängterar att det finns många bra socialsekreterare som man har varit i 
kontakt med, så är den generella uppfattningen inte alltid så positiv.  
 
6.7 Respondenternas egna förslag på förbättringar 
I slutet av varje intervju fick intervjupersonerna frågan om de upplevde att något 
behöver förbättras och i så fall hur. Flera uppgav att de saknade information från 
socialtjänsten, någon form av regelbundna informationsmöten vartannat år eller 
pappersutskick var olika förslag som gavs. 
Allra helst ville man ha en slags kontaktperson från socialtjänsten, ett ansikte på en 
person som skulle underlätta när man behöver höra av sig för att fråga om råd 
exempelvis. En förskollärare påpekade att mer information borde ges till både lärare och 
föräldrar kring vad socialen kan hjälpa till med och vilka insatser som erbjuds 
exempelvis. Detta för att arbeta mer förebyggande och för att avdramatisera, och 
förhoppningsvis minska stigmatiseringen för de familjer som är aktuella hos 
socaltjänsten. Hon menar att om alla får samma information så behöver ingen känna sig 
utpekad, vi behöver alla hjälp ibland och detta gör kanske då att det blir lättare att be om 
hjälp och framförallt veta vilken hjälp som finns att få. Det är ju ett sätt att hitta familjer 
i tidigare skede så att socialtjänsten förhoppningsvis kan hjälpa till och stötta upp innan 
bekymmren blir för stora. Man kan igen se att vår tidigare forskning om förtroende för 
socialtjänsten är relevant, då mer eller mindre samtliga förslag i grunden handlar om att 
bygga förtroende för socialtjänsten och hur man genom mer samverkan känner att 
förtroendet kan byggas upp. 
Det var tydligt att alla intervjupersonerna efterfrågade mer information om 
anmälningsskyldighet under utbildningen. Vad det innebär att barn far illa, när man ska 
anmäla, hur det fungerar och liknande. En respondent sa också att hon hade önskat att 
högskolan förmedlade en mer verklighetsförankrad bild av förskolan. Förskolans värld 
är så mycket mer än glada barn, alla olika sorters familjer är inkluderade med allt vad 
det innebär. Vi tror att detta kan vara en anledning till att man kanske ibland brister i sin 
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professionsutövning, då man under utbildningen inte verkar problematisera över vad 
jobbet som förskollärare faktiskt kan innebära. 
 
6.8 Summering 
Vi vill kort sammanfatta vad vi tycker är de viktigaste punkterna utifrån vårt empiriska 
material, men också inta ett kritiskt förhållningssätt till densamma. Våra upplevelser av 
intervjuerna var att man kanske inte vågade säga allt man ville säga, vi tyckte också 
förnimma en känsla av att respondenterna förminskade sin egen roll och sitt ansvar 
utifrån sin yrkesprofession. Det är mycket lättare att förskjuta ansvaret på någon annan 
utifrån eller en högre uppsatt exempelvis förskolechefen. Det skulle också kunna vara 
en konsekvens av att den samverkan som finns inte når ut till hela verksamheten vilket i 
förlängningen kan skapa en en känsla av att inte vara betrodd till att få viktig 
information. Något som också blir väldigt konkret är att förskolepersonalen gör först 
egna interna bedömningar om vad de ska anmäla, innan de så att säga ”lämnar över” sin 
oro till socialtjänsten som sen i sin tur ska göra bedömning och ta beslut huruvida denna 
oro är befogad. Här skiljer sig teorin och verkligheten åt och det måste vi på något sätt 
förhålla oss till, därför att det är väldigt svårt att komma runt det och där har man helt 
enkelt inte lyckats. (Olsson, 2011). 
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8. SLUTDISKUSSION 
Vår uppsats har utgått från förkollärares upplevelser av att hantera 
anmälningsskyldighet, samverka med socialtjänsten och deras kunskaper om 
förändringen i sekretesslagen angående återkoppling till anmälare. Vi har försökt att ta 
reda på vilka faktorer som kan spela in när förskollärare tar beslut om att orosanmäla 
barn som far illa. För att kunna genomföra vår studie så har vi läst tidigare forskning, 
lagtexter, och intervjuat åtta förskollärare i två olika kommuner, alla från olika 
förskoleverksamheter. Vår analys av de åtta förskollärarnas intervjuberättelse hjälper 
oss att svara på våra frågeställningar och fyller syftet med studien men vi är väl 
medvetna om att resultatet inte på något vis är generaliserbart. Vi har också reflekterat 
över det faktum att informanternas berättelse är deras egna subjektiva upplevelse. 
 
Utifrån den förförståelse vi gick in arbetet med så hade vi en tanke om att förändringen i 
sekretesslagstiftningen skulle ge förskolepersonalen en upplevelse av ökat 
handlingsutrymme genom att kommunikationen mellan socialtjänst och förskolan skulle 
öppnats upp något vilket i sig skulle minska känslan av maktlöshet. Detta visade sig 
genom våra intervjuer stämma. De personer vi pratade med visste i och för sig inte om 
ändringen som gjorts, men när vi berättade om den så var samtliga positiva till att kunna 
få veta om man gjorde rätt som anmälde samt om det ledde till något.  
 
Verkligheten är komplex och varje människa har sina egna referensramar att förhålla sig 
till. Utifrån vårt material kan vi se att det finns många faktorer som spelar in när det 
gäller förskollärares anmälningsbenägenhet därmed inte sagt att detta resultat är giltigt 
för alla förskolor eller förskollärare. Av våra intervjuer fick vi fram att  erfarenhet och 
kunskap om vad en anmälan innebär, hur det går till och vad som bör anmälas har en 
stor betydelse. Kontinuerlig information är något som efterfrågas samt tidigare 
forskning visat behövs för att upprätthålla kunskapen. Kunskap är inte något statiskt 
utan hela tiden en förändelig process som måste kommuniceras kontinuerligt. Både 
tidigare forskning och vår egen studie säger oss att ju mer information som getts, ju mer 
erfarenhet man har, desto lättare är det att göra en anmälan. Att veta hur socaltjänsten 
fungerar, vilka lagar som gäller och att generellt få vissa ramar att hålla sig inom skapar 
en trygghet. Likaväl som att man har brandövning och tränar hjärt- och lungräddning 
varje år så är kanske detta också något som man regelbundet behöver uppdatera 
förskoleverksamheter i. Vår tidigare forskning bekräftar detta, Lundén (2010) tar upp att 
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personal som fått extra utbildning är mer benägna att anmäla. Något annat vi insåg 
ganska tidigt var synen på socialtjänsten, att det är en myndighet med stor makt och 
vars största uppgift är att omhänderta barn. Det kan vara en av anledningarna till att man 
dra sig för att anmäla, som en intervjuperson svarade, att det känns så ”drastiskt” att 
göra en anmälan till socialtjänsten. Många undrade vad det fanns för annat stöd att få, 
vilka insatser som socialtjänsten faktiskt kan erbjuda.  I vår tidigare forskning kan vi se 
att längre utbildning också betyder att man ofta har bättre förmåga att upptäcka barn 
som far illa (Lundén, 2010), men samtliga intervjupersoner sa att det var inget man hade 
lagt större vikt vid under just utbildningen, hur man upptäcker om barn far illa. Man 
konstaterade också att många saknade kunskap i hur en anmälan fungerar och vad som 
händer, även detta är något som stämmer överens med våra resultat, då de som visste 
hur det går till var de som lärt sig genom att göra en anmälan tidigare.  
 
Vår slutsats är att kontinuerlig information och återkoppling från socialtjänsten  är en 
viktig del i det förebyggande arbetet i att kunna upptäcka barn som far illa. 
Socialtjänsten är trots allt beroende av att andra myndigheter kan upptäcka och fånga 
upp de här barnen för att de ska få tillgång till hjälp. Kan man upptäcka barnen i tid så 
kanske det inte behöver bli så stora och drastiska åtgärder. Birgitta Svensson ger oss i 
vår tidigare forskning stöd för detta. Bättre kommunikation och samarbete från 
socialtjänstens sida ansågs positivt av samtliga förskollärare och är det svar som Birgitta 
Svensson också fick fram i sin studie från 2013, att man känner att stöd från 
socialtjänsten saknas.  
 
Om ett barn ofta har smutsiga kläder och man då tvättar kläderna så hjälper man barnet 
med just det, men smutsiga kläder kan innebära att föräldrarna brister i sitt 
omsorgstagande och behöver mer hjälp hemma, något som kan utebli eftersom att man 
tror sig ha löst problemet redan genom att tvätta kläderna. 
Av denna anledning tänker vi att det räcker inte med mer utbildning och fortlöpande 
information om bara anmälningsskyldighet, förskolepersonal behöver få verktyg eller 
”glasögon” till att kunna identifiera dessa barn som behöver stöd från socialtjänsten. 
Vidareutbildning som komplement till deras pedagogiska bas, exempelvis anknytning, 
så att de kan se familjerna och barnen också ur andra perspektiv. Lundén (2010) menar 
att det finns ett samband mellan kontinuerlig fortbildning och förmåga i att 
uppmärksamma barn som är utsatta för omsorgsbrist. Lundén menar också att personal 
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som har jobbat färre än fem år inom samma verksamhet eller i yrket har bättre förmåga i 
att upptäcka dessa barn (Lundén, 2010). Det är svårt att upptäcka något när man inte 
riktigt vet vad man ska leta efter, sällan är verkligheten entydig och lätthanterad, man 
måste kunna urskilja nyanserna och se saker ur flera perspektiv. 
 
Vår uppfattning är att gemene man inte är speciellt insatt i vad socialtjänsten har att 
erbjuda, att det är en myndighet som ska fungera som stödjande och hjälpande arena är 
det få som vet något om. Den förlegade bilden om socialtjänsten som  endast 
maktutövande myndighet som tvångsomhänderta barn skulle nog gynnas av att få ut en 
mer nyanserad bild som också visar vilka stödinsatser som finns tillgängliga. Detta får 
stöd av den tidigare forskning vi har på området från Björn Rönnerstrand och Susanne 
Johansson. Enkelt sagt kan man säga att ett ärende där man utreder om ett barn ska 
omhändertas sällan slutar med att alla parter är nöjda.  
 
Anmälningar om barn som far illa har generellt ökat kraftigt i hela landet, dock inte från 
förskolan. Det var intressant att få göra ett arbete om detta och vi har tyvärr inte 
möjlighet att gå in djupare i ämnet för att kunna belysa ur andra perspektiv exempelvis 
genus eller ur ett organisatoriskt perspektiv eller hur kulturella skillnader påverkar 
synen på normativt beteende. Men det skulle ju kunna vara något för andra att forska 
vidare i.  
 
Slutligen, när man skriver om ett ämne som detta måste man se saken ur flera 
perspektiv. Vi har genomgående i uppsatsen primärt fokuserat på den statistiska 
underrepresentationen av förskollärares anmälningar till socialtjänst och vi har utgått 
från det som någonting negativt. Men därför måste man också använda ett kritiskt 
perspektiv för att kunna se andra sidan av myntet, där kärnfrågan skulle kunna tänkas 
vara, blir det verkligen bättre för barnen om förskolan gör en anmälan? Vad händer om 
anmälan inte leder någonstans eller om socialtjänsten inte kan hjälpa, eller för den 
delen, om anmälan faktiskt leder nånstans, men det blir ändå inte bättre, kanske sämre? 
En anmälan innebär ju inte per automatik att alla eventuella problem löser sig, utan det 
är snarare bara ett första steg i en ofta väldigt lång process. Alla problem bör kanske 
inte anmälas heller utan vissa saker löser man kanske bäst med samtal mellan 
förskollärare och föräldrar. Det är långt ifrån en svartvit fråga. Utgångspunkten ska, 
som alltid, vara barnets bästa och det är personer som måste fatta dessa beslut.  
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I rädsla av att förvärra situtationen, om den i nuläget är ett gränsfall på om man ska eller 
inte ska anmäla kan säkerligen vissa avskräckas från att anmäla och kanske är det i vissa 
fall det rätta, även om utgångspunkten är att alla missförhållanden ska anmälas. 
 

Slut! 
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BILAGA 1 
Informationsbrev 
 
Hej, 
 
Vi studerar på socionomutbildningen termin 6, vid Linnéuniversitetet i Växjö och skall 
nu skriva vår kandidatuppsats. Uppsatsen kommer att handla om anmälningsskyldighet i 
förskolan och samarbetet mellan förskola och socialtjänst. Vi vill undersöka hur 
ändringarna i sekretesslagstiftningen gällande återkoppling till anmälare, har haft för 
betydelse. Vi söker därför nu förskolelärare som arbetar i förskoleverksamhet och som 
vi kan intervjua.  
 
Intervjuerna kommer att påbörjas i vecka 17 och avslutas i vecka 19. Varje intervju 
förväntas ta ungefär 45-60 minuter. Intervjuerna kommer att avidentifieras för 
publicering och inga namn kommer att framgå i uppsatsen. Den som vill kan sen få ett 
exemplar av den publicerade uppsatsen i mitten på juni. 
 
De som är intresserade kan kontakta oss via mail eller telefon så snart som möjligt så 
kan vi boka en tid som passar. Tack på förhand!  
 
 

Vänliga hälsningar 
Jonathan Andersson & Erica Forsberg 

 
 

 
Kontaktuppgifter: 

 
Ef222dz@student.lnu.se Mobil: 076 110 10 33 
ja222kh@student.lnu.se  Mobil: 076 851 26 72 
 
 
Handledare: Paula Wahlgren  
Linnéuniversitetet Växjö 
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BILAGA 2 
Intervjuguide Förskolelärare 
 
Bakgrundsfrågor 
1. Vad har du för yrkesbeteckning? 
2. Hur länge har du arbetat som ..........? 
3. Hur länge har du arbetat på denna förskola? 
4. Vilken ålder är det på barnen på den här förskolan? 
5. Vad har du för utbildning? 
 
Anmälningsskyldighet 
6. Fick man bra kunskap genom utbildningen när det gäller 
anmälningsskyldigheten? 
7. Har du någon gång övervägt att göra en anmälan till socialtjänsten 
gällande något barn som riskerat att fara illa? 
8. Visste du hur det skulle gå till och vad det skulle innebära? 
9. Hade dina tankar/kunskaper på förra frågan någon inverkan på ditt beslut om att 
anmäla eller inte? 
10. Vilken typ av stöd finns att få om man gör en anmälan? 
11. Hur kommer ni fram till om en anmälan ska göras eller inte göras? 
 
Rutiner 
12. Finns det tydliga rutiner i den verksamhet där du jobbar angående anmälningar om 
ett 
barn riskerar att fara illa? 
14. Har ni någon speciell handlingsplan för hur ni agerar efter att en anmälan gjorts? 
16. Tycker du att era rutiner är bra och tillräckliga när det gäller anmälningar 
om ett barn riskerar att fara illa? 
17. Vad innebär det för dig att ett barn riskerar att fara illa? 
18. När anser du att man bör göra en anmälan? 
19. Var går gränsen när du överväger att anmäla? 
20. Finns det några svårigheter som du upplever angående att göra en anmälan 
till socialtjänsten om barn som riskerar att fara illa? 
21. Tycker du att ni har tillräckligt med stöd från er arbetsgivare och närmsta 
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chefer när det gäller anmälningar till socialtjänsten? 
22. Anser du att du har tillräckligt med kunskap om barn som riskerar att fara 
illa, så att det räcker för att kunna avgöra när en anmälan bör göras? 
 
Samarbete med socialtjänst 
23. Har du haft någon kontakt med socialtjänsten i din yrkesroll angående 
anmälningsskyldigheten? 
24. Hur upplevde du detta? 
25. Vad beror det på? 
26. Upplever du en förändring sen sekretesslagstiftningen ändrades angående 
återkoppling till anmälare? 
27. Vet du om det finns någon form av samverkan eller ett förebyggande arbete mellan 
socialtjänsten och förskoleverksamheterna, i den kommun där du jobbar?  
28. Om det behövs en förbättring gällande ert samarbete med socialtjänsten, 
har du några förslag på hur detta skulle kunna se ut? 
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