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Sammanfattning  
Barn som är utsatta i sin hemmiljö är beroende av att vuxna i deras omgivning 
uppmärksammar missförhållanden och gör ett ingripande. Professionella som i sin 
yrkesutövning kommer i kontakt med barn har därför enligt svensk lagstiftning en 
obligatorisk anmälningsskyldighet. Förskolepersonal är en av de yrkeskategorier som 
omfattas av anmälningsskyldighet och som har en betydelsefull roll då det gäller att i ett 
tidigt skede upptäcka barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö. Det övergripande syftet 
med denna studie är att belysa vilka faktorer som kan påverka hur förskolepersonal förhåller 
sig till sin skyldighet att anmäla vid oro för barn som far illa eller riskerar att fara illa i sin 
hemmiljö. Kvalitativa intervjuer har genomförts med fem personer, alla i grunden utbildade 
förskollärare och verksamma inom förskolan. Studiens resultat visar att förskolepersonalen 
upplever att anmälningsskyldigheten är en viktig del i deras uppdrag men samtidigt fylld av 
utmaningar. Det kan exempelvis vara svårt att avgöra när och på vilket sätt ett barn far illa. 
Den som är anmälningsskyldig kan även bära på starka känslor som kan påverka 
benägenheten att anmäla. En slutsats som kan dras är att det i teorin tycks vara lättare att 
förhålla sig till anmälningsskyldigheten än vad det är i verkligheten.  
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1. Inledning 
Barn föds in i en social miljö som de inte själva kan välja (Cocozza, 2007). Små barn är i 
många avseenden helt beroende av att vuxna i deras omgivning kan tillgodose dess behov av 
trygghet, kärlek och omsorg. I första hand är det barnets föräldrar som har ansvar för att 
tillgodose barnets grundläggande behov. Föräldrar har stor betydelse för barnets uppväxt och 
utveckling, dessvärre är det inte alla föräldrar som i tillräcklig utsträckning förmår att ge den 
trygghet och omsorg som ett barn är berättigad. Att växa upp under trygga förhållanden är 
något som varje barn har rätt till (Rädda Barnen, 2012). Enligt Barnkonventionen (2009) har 
alla barn rätt att skyddas mot fysiskt eller psykiskt våld, övergrepp, vanvård eller utnyttjande 
av föräldrar eller av någon annan vuxen. Rädda Barnen (2012) uppger att trots dessa 
rättigheter utsätts en del barn för våld, kränkningar och försummelse av vuxna.  
  
Barn som är utsatta i sin hemmiljö är beroende av att vuxna i deras omgivning 
uppmärksammar missförhållanden och gör ett ingripande. Samhället behöver ingripa till 
skydd och stöd för barn som riskerar en ogynnsam utveckling i det fall då vårdnadshavare 
brister i sin omsorgsförmåga. Kommunens socialnämnd har det yttersta ansvaret för 
samhällets utsatta barn. För att socialnämnden ska ha möjlighet till att ta sitt ansvar behöver 
de få kännedom om barn som andra känner oro för (Socialstyrelsen, 2014a). Anmälningar 
från människor i barnets omgivning blir därmed ett sätt för socialtjänsten att nå utsatta barn 
(Östberg, 2010).  
  
Det saknas konkreta uppgifter om hur många barn som far illa eller som riskerar att fara illa i 
Sverige. Det kan vara svårt att ta fram uppgifter då det inte finns någon säker metod för att ta 
reda på detta (Socialstyrelsen, 2014b). Enligt Socialstyrelsen (2014b) bedöms mörkertalet 
vara stort och många barn antas aldrig bli kända för omvärlden. Mörkertalet handlar främst 
om brott mot mindre barn som begås inom familjen. Rädda Barnen (2012) uppger att det 
även saknas nationell statistik för hur många anmälningar som görs. Däremot kan enskilda 
kommuner föra egen statistik kring inkomna anmälningar till socialtjänsten. Den kommunala 
statistiken är däremot inte alltid jämförbar, detta kan dels bero på att socialtjänsten definierar 
begreppet anmälan på olika vis och enligt Socialstyrelsen (2014b) används olika 
mätinstrument vid statistikföring. Även om det har varit svårt att ta fram exakta uppgifter på 
hur många anmälningar som varje år har gjorts till socialtjänsten gällande barn som far illa, så 
har utredningar visat på en ökning av antalet anmälningar under 2000-talet. Ökningen antas 
huvudsakligen bero på att satsningar har skett för att förbättra rutinerna kring 
anmälningsplikten. Detta sedan Kommittén mot barnmisshandel år 2001 rapporterade att 
anmälningsskyldiga yrkesgrupper, framförallt förskola, skola och sjukvård, sällan anmälde 
sina misstankar till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2012; BRÅ, 2011). Att det finns tillgång 
till tydliga rutiner och riktlinjer på arbetsplatser där det råder anmälningsskyldighet är något 
som tidigare forskning har visat är viktigt då det kan påverka benägenheten att anmäla vid 
oro (Svärd, 2016). 
  
Personer som kan ha en avgörande roll i att uppmärksamma och slå larm vid misstanke om 
att ett barn far illa är personal inom förskola, skola och sjukvård (Rädda Barnen, 2012). I 
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Sverige har professionella som kommer i kontakt med barn i sin dagliga yrkesutövning en 
obligatorisk anmälningsskyldighet. Det innebär att om exempelvis personal inom förskola får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa ska en anmälan göras till socialtjänsten i 
kommunen (Socialstyrelsen, 2014a). Statens offentliga utredningar (2009:68) beskriver att 
det kan vara en svår uppgift att avgöra om och när en anmälan ska göras eller inte. 
Förskolepersonal kan känna oro över vad som kommer att hända med barnet och dess familj 
när en orosanmälan har genomförts. Den som är skyldig att anmälan kan känna oro för att en 
anmälan kan skada barnet. Detta hänger ofta ihop med en bristande kunskap om vad en 
anmälan kan leda till samt bristande återkoppling från och kontakt i övrigt med socialtjänsten 
gällande anmälningar och vad de utmynnat i. Socialstyrelsen (2014a) förklarar att ytterligare 
orsaker till att det kan kännas svårt att göra en anmälan är att det för den som anmäler kan 
vara svårt att veta vilken information som bör lämnas till den berörda familjen. Den som 
anmäler kan känna rädsla för att tappa en positiv relation till barnet och föräldrarna samt kan 
rädsla finnas för att barnets föräldrar ska välja att säga upp barnets plats på förskolan vilket 
gör att vidare insyn hindras.  
  
Utifrån tidigare kännedom, som nämns ovan, ämnar denna studie att undersöka vilka faktorer 
som kan påverka hur förskolepersonal förhåller sig till sin anmälningsskyldighet. Avsikten är 
att synliggöra faktorer som kan ligga till grund för att förskolepersonal ibland väljer att 
anmäla och ibland väljer att inte anmäla. Då nästintill alla barn i åldrarna 1–5 år är inskrivna i 
förskolan (Skolverket, 2013a) har förskolan en unik möjlighet att i ett tidigt skede 
uppmärksamma barn som far illa i sin hemmiljö och bidra till att de tidigt får den hjälp de 
behöver.  
  
1.1 Syfte & frågeställningar 
Syftet med denna studie är att belysa vilka faktorer som kan påverka hur förskolepersonal 
förhåller sig till sin skyldighet att anmäla vid oro för barn som far illa eller riskerar att fara 
illa i sin hemmiljö.  
  
För att besvara syftet ställs följande frågeställningar:  
●    Hur förhåller sig förskolepersonal till sin skyldighet att anmäla?  
●    Hur ser förskolepersonalens rutiner ut gällande anmälningsskyldigheten?  
●    Vilken erfarenhet har förskolepersonalen av sin anmälningsskyldighet i tjänsten?  
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2. Begreppsöversikt 
Under detta avsnitt kommer en redogörelse för relevanta begrepp inom det studerade 
ämnesområdet att presenteras. Syftet med redogörelsen är att bidra till en grundläggande 
förståelse för hur barn kan fara illa i sin hemmiljö och hur man som professionell bör agera i 
mötet med människor som befinner sig i utsatta situationer.  
 
2.1 Barn som far illa 
“Vad det innebär att växa upp under goda och trygga förhållanden är inte enkelt att definiera, 
det är lättare att definiera vad det inte innebär. Ett barn kan fara illa på många olika sätt” 
(Ljusberg, 2008, s. 174).  
  
Begreppet barn som far illa inkluderar alla former av övergrepp, försummelse och 
utnyttjande som kan leda till faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa och/eller vidare 
utveckling. Det kan exempelvis handla om barn som i sin hemmiljö utsätts för fysiskt eller 
psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar samt fysisk eller psykisk försummelse. Det 
kan även handla om att barnets familjerelationer brister, likaså om barnet lever i en miljö där 
hot och våld förekommer. Barn kan också fara illa på grund av sitt eget beteende, exempelvis 
genom missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende (Socialstyrelsen, 2014b).  
  
Fysisk barnmisshandel innebär att en vuxen människa utsätter barn för kroppslig skada, 
smärta, vanmakt eller orsakar sjukdom. Att slå, sparka, bränna, skaka, knuffa, bita och lugga 
ett barn är exempel på fysisk misshandel som ett barn kan utsättas för. Följder av fysisk 
misshandel kan visa sig genom blåmärken, sårskador, skelettskador men även skador på inre 
organ samt hjärnskador (Rädda Barnen, 2010).  
  
Psykisk barnmisshandel innebär att en vuxen människa uttrycker att ett barn är värdelöst, 
oälskat och oönskat. Exempel på psykisk misshandel är att avvisa, isolera, kritisera, håna och 
frysa ut ett barn. Hot om våld och olika former av kränkningar betraktas även som psykisk 
misshandel. Bestraffningar eller hot om övergivande är vanligt när det förekommer psykisk 
misshandel. Exempel kan vara att barnet kan bli inlåst, stängas ute från familjegemenskapen, 
att barnet inte tillåts träffa sina vänner eller ignoreras genom att ingen hör eller ser barnet. 
Något mer som utmärker sig som psykisk misshandel är då barnet bevittnar våld mellan 
vuxna i sin närhet. Psykisk misshandel kan leda till att barnets känslomässiga och 
intellektuella utveckling, självkänsla och sociala kompetens kan skadas. Barnets förmåga att 
skapa nära emotionella relationer kan även påverkas. Detta i sin tur kan leda till att barnet kan 
få en skadad självbild som gör att barnets möjligheter att skapa goda relationer till andra 
människor hämmas (Rädda Barnen, 2010).  
  
Sexuella övergrepp innefattar alla former av sexuella handlingar som en vuxen människa 
påtvingar ett barn. Sexuella övergrepp kan ses som en form av både fysisk och psykisk 
misshandel och kännetecknas av att barnets beroendeställning utnyttjas och barnet utsätts för 
handlingar som barnet varken kan förstå eller är moget för (Blomgren, 2016). Sexuella 
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handlingar kan exempelvis vara muntliga sexuella uttalanden, sexuellt betonad beröring eller 
fullbordat samlag (Rädda Barnen, 2010).  
  
Att ett barn utsätts för försummelse innebär att vuxna på olika vis underlåter att tillgodose 
barnets behov. Det kan handla om både fysisk och psykisk försummelse. Barn kan visa 
tecken på fysisk försummelse genom att exempelvis få för lite eller för mycket mat, ha 
bristande hygien och otillräcklig klädsel. Ytterligare fysiska tecken på att barn utsätts för 
vanvård/försummelse kan vara att barnet inte växer som förväntat eller inte får sina 
medicinska behov tillgodosedda. Psykisk försummelse innebär att vuxna i barnets omgivning 
inte tillräcklig förmår att möta och stödja barnets känslomässiga behov. Det kan visa sig 
genom att en förälder brister i att ge barnet känslomässig värme och närhet samt inte ger 
tillräckligt med uppmärksamhet och stimulans. Att lämna barnet utan uppsikt, att låta barnet 
uppleva en våldsam hemmiljö och att ha förväntningar på barnet som det inte kan leva upp 
till är några andra exempel på känslomässig försummelse som riskerar att skada barnets hälsa 
och utveckling (Lundén, 2010; Blomgren, 2016).  
 
2.2 Barnets bästa 
Barnombudsmannen (2013) förklarar att begreppet barnets bästa är komplext samtidigt som 
det är flexibelt och anpassningsbart. Det är svårt att formulera en samlad definition av 
begreppet då innebörden av vad som är ett barns bästa kan skilja sig från ett barn till ett 
annat. Vad som är barnets bästa måste därför avgöras från fall till fall utifrån det enskilda 
barnets situation. En vidare anledning till att det är svårt att definiera barns bästa är att det 
skiljer sig åt hur olika människor uppfattar barnets behov och därför kan begreppet ha olika 
betydelse för olika individer. Begreppet barns bästa varierar från ett samhälle till ett annat, i 
och med att kulturella och sociala värderingar kan skilja sig åt i olika samhällen. Samtidigt 
kan begreppets innebörd förändras då samhällets värderingar och kunskap förändras med 
tiden.  
  
Barnets bästa ska användas som en vägledning vid alla frågor och beslut som rör barn. Det 
enskilda barnets berättelse och inställning måste synliggöras för att man ska kunna avgöra 
vad som är det enskilda barnets bästa. Det är inte tillräckligt att med hjälp av forskning och 
beprövad erfarenhet bedöma barnets bästa utan barnet själv måste få komma till tals och få 
yttra vad denne anser är det bästa för den själv (Barnombudsmannen, 2013).  
  
2.3 Barnperspektiv och barns perspektiv 
För barn som lever i en utsatt livssituation är det viktigt att få möjlighet att göra sina röster 
hörda i frågor som rör dem själva. Det innebär att vuxna måste lyssna på och ta hänsyn till 
barnets tankar samt bemöta barnet med respekt. Barnkonventionen belyser barnperspektiv 
och barns perspektiv som viktiga begrepp. Begreppen används ofta synonymt men det finns 
en viktig skillnad mellan begreppen (Brodin, 2008). Söderbäck (2010) förklarar att:  
   

Det är dock skillnad om det är ansvariga vuxna som utifrån ett barnperspektiv vill se till barns 
bästa, eller om det är barnet själv som utifrån sitt perspektiv ges möjligheter att visa och 
uttrycka sina erfarenheter och önskningar. Å ena sidan rör det sig alltså om barnets bästa 
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utifrån en vuxens perspektiv, och å andra sidan rör det sig om barnets perspektiv och dess rätt 
att göra sin röst hörd och få sina synpunkter beaktade (s. 25).  

   
Detta innebär därmed att begreppet barns perspektiv står för ett inifrånperspektiv medan 
barnperspektiv är ett utifrånperspektiv (Brodin, 2008). Barns perspektiv talar om hur ett barn 
utifrån sina erfarenheter, sin uppfattning och sin förståelse ser på sig själv, sin livssituation 
och sin omvärld. Det finns endast ett tillvägagångssätt för att ta del av barnets perspektiv, 
vilket är genom att låta barnet själv komma till tals och få berätta om sina upplevelser, 
känslor och tankar. Att ha ett barnperspektiv innebär att alltid se till barnets bästa vid alla 
beslut och åtgärder som rör barn. Vuxna kan utveckla ett barnperspektiv genom att i olika 
sammanhang försöka se tillvaron utifrån ett barns ögon och så långt som möjligt försöka sätta 
sig in i ett barns situation (Söderbäck, 2010).  
 
2.4 Professionellt förhållningssätt  
I arbete med människor behöver man som yrkesverksam anta ett professionellt 
förhållningssätt. Det är viktigt att den som arbetar med människor lär känna sig själv. Det 
innefattar bland annat att man reflekterar över sin egen människosyn och sina egna 
grundvärderingar. Detta eftersom en viktig del i att anta ett professionellt förhållningssätt är 
att våga stå för något i mötet med andra människor. Den professionelle förutsätts kunna agera 
i enlighet med sin egen värdegrund och den värdegrund verksamheten baseras på (Røkenes & 
Hanssen, 2007).  
  
När man arbetar med människor är det viktigt att ha ett genomtänkt förhållningssätt. Det 
innefattar bland annat att kunna kontrollera sina egna reaktioner och känslor eftersom man i 
mötet med människor kan komma att ställas inför situationer som kan vara smärtsamma och 
krisartade och där det krävs att man kan hantera situationen på ett professionellt sätt. Det kan 
handla om att förhålla sig till andras känslor utan att själv bli alltför överväldigad eller känna 
sig hotad. Det kan även handla om att kunna förhålla sig till tabubelagda ämnen, exempelvis 
sexualitet eller incest. I vissa situationer måste yrkesverksamma också hantera olika etiska 
dilemman utan att söka efter förenklade lösningar. I arbetet med människor behöver man vara 
beredd på att konflikter kan uppstå och att man kan komma att bli utsatt för orättvisa eller 
kränkande anklagelser. En viktig del i ett professionellt förhållningssätt är att kunna hantera 
sådana situationer. Som professionell behövs därför en förmåga att på ett konstruktivt sätt ta 
emot kritik och tillsägelser istället för att inta olika försvarsstrategier (Røkenes & Hanssen, 
2007).  
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3. Kunskapsöversikt  
Under detta avsnitt presenteras anmälningsskyldigheten gällande barn som far illa och 
förskolans arbete med utsatta barn. Författarna redogör för aktuell lagstiftning samt vad 
tidigare forskning har kommit fram till inom området. Syftet med redogörelsen är att bidra till 
en förståelse för vad anmälningsskyldigheten innebär och hur arbetet med barn som far illa i 
sin hemmiljö ser ut.   
 
3.1 Barnens rättigheter - vad säger lagstiftningen? 
Ett litet barn är i behov av omvårdnad och skydd för att det ska det ska överleva (BRIS, u.å.).  
Föräldrarna förväntas vara de som ska beskydda barnet i alla tänkbara situationer (Brodin, 
2008). Enligt föräldrabalken (1949:381) har föräldrarna ansvar för barnet och är skyldiga att 
tillförsäkra att barnet växer upp under trygga förhållanden. Alla barn har rätt till trygghet, 
omsorg och en god fostran. Barn har även rätt till att inte bli utsatt för kroppslig bestraffning 
eller annan kränkande behandling.  
  
Barnkonventionen är FN:s konvention om barns rättigheter och antogs av FN:s 
generalförsamling den 20 november år 1989. Barnkonventionen innehåller bestämmelser om 
mänskliga rättigheter gällande barn och är för de länder som har anslutit sig, ett rättsligt 
bindande internationellt avtal. Att göra det yttersta för att barns rättigheter ska respekteras är 
något som är utgångspunkten. Det finns fyra grundprinciper som alltid ska beaktas när det 
kommer till frågor som rör barn. Dessa principer är att: alla barn har samma rättigheter och 
ett lika värde, barnets bästa ska vid alla beslut beaktas, alla barn har rätt till liv och utveckling 
samt att alla barn har rätt att komma till tals och bli respekterad. Principen om att alla barn 
har samma rättigheter och ett lika värde innebär att varje barn ska respekteras och behandlas 
likvärdigt oavsett kön, hudfärg, religion, etnicitet samt socialt ursprung etc. Barnet ska även 
skyddas mot alla former av diskriminering och/eller bestraffning. Att barnets bästa ska 
beaktas vid alla beslut innebär att barnets bästa ska komma i det främsta rummet när det 
kommer till alla åtgärder som rör barnet. Det innebär också att alla barn har ett lika 
människovärde och vid behov ska barnet tillförsäkras särskilt stöd och skydd. Principen om 
barnets rätt till liv och utveckling innebär att alla barn har rätt till livet och barnets överlevnad 
och utveckling ska därför säkerhetsställas. Hänsyn ska också tas till barnets rätt till att 
upprätthålla en kontakt med båda föräldrarna om barnet är skilt från en eller båda av 
föräldrarna. Detta så länge det inte strider mot principen avseende barnets bästa. Att alla barn 
har rätt att komma till tals och bli respekterad är den fjärde principen och innebär att barnet 
har rätt att fritt få uttrycka sig i de frågor som berör barnet, både allmänt men även i specifika 
situationer som till exempel att höras i domstol (Barnkonventionen, 2009).  
 
År 1990 skrev den svenska regeringen under barnkonventionen och i och med det finns det 
därmed en obligation på att ha en lagstiftning som överensstämmer med barnkonventionens 
krav. Denna ratificering har inneburit att nya bestämmelser har trätt i kraft i både 
socialtjänstlagen (2001:453) men även i lagen (1990:52) med särskilda bestämmelser om 
vård av unga, gällande barnets delaktighet och barnets bästa (Prop. 2012/13:10). 
Barnkonventionen är en värdegrund som kan vägleda de yrkesverksamma som i sitt dagliga 
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arbete möter barn som far illa och barnkonventionen ger en gemensam syn på barns rätt till 
skydd, utveckling och delaktighet (Socialstyrelsen, 2014b).  
  
Socialtjänstens mål är att främja människors sociala och ekonomiska trygghet, jämlikhet i 
människors levnadsvillkor samt aktiva deltagande i samhällslivet (2001:453). Insatser enligt 
socialtjänstlagen bygger främst på individens eget självbestämmande och förmåga till ett eget 
ansvar och möjlighet till att förändra sin livssituation. Enligt 1 kap 2 § socialtjänstlagen står 
det att: “Vid åtgärder som rör barn ska barnets bästa särskilt beaktas. Vid beslut eller andra 
åtgärder som rör vård- eller behandlingsinsatser för barn ska vad som är bäst för barnet vara 
avgörande. Med barn avses varje människa under 18 år” (2001:453). Att barnets bästa ska 
komma i det främsta rummet vid alla beslut och insatser som berör barnet är, som tidigare 
nämnts, något som även återfinns i Barnkonventionens tredje grundprincip 
(Barnkonventionen, 2009).  
                                                             
3.2 Anmälningsskyldighet 
Barn som far illa i sin hemmiljö är beroende av olika former av skydd och stöd från 
samhället. På vilket sätt och när samhället ingriper till skydd för ett barn ser olika ut i olika 
länder och regleras i respektive lands lagstiftning. I Sverige är samhällets skydd och stöd för 
utsatta barn organiserat som en bland flera välfärdstjänster inom ramen för socialtjänstlagen 
och brukar kallas för den sociala barnavården (Cocozza, 2007). Barn och unga kan bli 
aktuella inom den sociala barnavården genom att en ansökan från föräldrar eller en anmälan 
från någon i barnets omgivning görs till kommunens socialtjänst. När socialtjänsten har fått in 
en ansökan eller en anmälan utreder de familjesituationen samt barnets behov för att kunna 
bistå med skydd och stöd åt barnet (Andersson, 2013).  
  
I Sverige har konstruktionen av anmälningssystemet en betydande roll för arbetet med att 
tillförsäkra att barn och unga växer upp under trygga och goda förhållanden (Östberg, 2010). 
Till skillnad från verksamheter inom förskola, skola samt hälso- och sjukvård har 
socialtjänsten inte någon naturlig kontaktyta som gör att den träffar alla barn i samhället 
(Hindberg, 2006). Socialtjänsten har därför svårighet med att själv uppmärksamma när barn 
far illa och är därmed beroende av att verksamheter som kommer i kontakt med barn i sitt 
dagliga arbete informerar socialtjänsten vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa i 
sin hemmiljö eller på grund av eget beteende. Anmälningar blir med andra ord ett sätt för 
socialtjänsten att nå de utsatta barnen. Sverige med sin välfärdsinriktning har obligatorisk 
anmälningsskyldighet för professionella som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med barn 
och unga (Östberg, 2010).  
 
De första bestämmelserna om anmälningsskyldighet infördes år 1924 i den tidigare kallade 
barnavårdslagen. Dessa bestämmelser har i efterhand utvecklats och skärpts. När 
socialtjänstlagen till stora delar förändrades under år 1998, gjordes även förändringar 
gällande anmälningsskyldigheten. Antalet anmälningsskyldiga yrkesgrupper utökades och 
bland annat kom de som är verksamma i yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som rör 
barn och unga att omfattas av anmälningsskyldighet (Olsson, 2011).   
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Idag regleras anmälningsskyldigheten i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453). 
Anmälningsskyldigheten innebär att vissa 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 (2001:453). I Prop. 2012/13:10 står att läsa att:  
  

Skyldigheten avser myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 
myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten och kriminalvården. Anmälningsskyldigheten gäller även dem som är anställda 
hos sådana myndigheter samt verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet 
som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- 
och sjukvården eller på socialtjänstens område (s. 44).  

  
För att underlätta för den anmälningsskyldige vid anmälan förtydligades lagtexten för några 
år sedan. Tidigare lydelse av lagtexten var att anmälan ska ske när man har: “kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” (Prop. 
2012/13:10, s. 46). Detta innebar att anmälaren tidigare var tvungen att försöka förstå och 
förutse socialnämndens agerande, det vill säga om och hur socialnämnden skulle ingripa vid 
en anmälan. Den nya förtydligade och omformulerade lagtexten trädde i kraft den första 
januari 2013 och innebär att ingen förkunskap om socialtjänstens arbete krävs. Anmälarens 
egna iakttagelser och oro för barnet är istället det som har betydelse för när anmälan ska ske. 
Förhoppningen är att denna omformulering ska underlätta för anmälaren att avgöra när en 
orosanmälan ska göras (Prop. 2012/13:10).  
  
Yrkesverksamma som omfattas av anmälningsskyldighet är inte alltid fullt insatt i 
socialtjänstlagens bestämmelser men däremot väl insatt i den lagstiftning som reglerar den 
egna verksamheten. För att förtydliga anmälningsskyldigheten för yrkesverksamma som i sin 
arbetsvardag möter barn har hänvisningar till 14 kap. 1 § socialtjänstlagen införts i bland 
annat 29 kap. 13 § skollagen och 2 f § hälso-och sjukvårdslagen (Prop. 2012/13:10).  
  
3.3 Förskolans arbete med barn som far illa 
Den första juli 2003 infördes bestämmelser i lagen som säger att:  
 

Socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt förskolan, skolan och fritidshemmet ska samverka 
med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa 
eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten har ett huvudansvar för att samverkan kommer till 
stånd och har således en samordnande och pådrivande roll för att barns och ungas behov ska 
kunna tillgodoses (Prop. 2012/13:10, s. 95).   
 

Bestämmelserna som berör förskola och socialtjänst återfinns i 5 kap. 1 a § socialtjänstlagen 
och 29 kap. 13 § skollagen.  
   
Enligt Socialstyrelsen (2014a) är det angeläget att det på varje arbetsplats där det råder 
anmälningsskyldighet finns tydliga rutiner för hur och till vem en anmälan ska göras när ett 
barn far illa. En anmälningssituation kan underlättas om det i verksamheten finns klara 
rutiner för hur anmälningar ska hanteras och det är därför viktigt att den som är ansvarig för 
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en verksamhet med anmälningsskyldig personal ser till att all personal känner till när och hur 
en anmälans ska upprättas (Socialstyrelsen, 2014a). Inom förskolans verksamhet innebär 
detta att förskolechef och förskollärare måste vara medvetna om att de genast ska göra en 
anmälan till socialtjänsten när de får kännedom om eller misstänker missförhållanden som 
hör ihop med barnets hemmiljö och/eller barnets eget beteende (Skolverket, 2013b).  
  
Socialstyrelsen (2014b) betonar vikten av att sätta barnets behov i centrum och att barnets 
behov och rättigheter är utgångspunkten för när en anmälan ska göras eller inte göras. Som 
tidigare har nämnts finns det i förskolan en skyldighet att genast anmäla till socialnämnden 
vid oro eller misstanke om att ett barn far illa. Det innebär att man inte ska dröja med att göra 
en anmälan, detta då tidsperspektivet är betydelsefullt för barn då det på kort tid händer 
mycket i ett barns utveckling. Vid en anmälan räcker det att endast ha en misstanke om att ett 
barn inte får sina grundläggande behov tillgodosedda i sin hemmiljö och/eller att barnet är 
utsatt för fysiskt eller psykiskt våld eller annan utsatthet som kan medföra en fara för barnets 
hälsa och vidare utveckling (Socialstyrelsen, 2014b). Det är viktigt att barn och ungdomar 
som lever i utsatthet fångas upp i ett tidigt skede. Personal i förskola har därmed en 
betydande roll i upptäckten av barn som far illa eller vid risk för att ett barn far illa 
(Skolverket, 2013b).  
  
3.4 När anmälningar uteblir 
I litteraturen framgår det att det finns många orsaker till att det kan kännas svårt att göra en 
anmälan när man misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Att anmälningar inte 
görs kan vara på grund av osäkerhet. Anmälningsskyldiga kan låta bli att anmäla då de 
känner osäkerhet gällande vad man ser i förskolan och hur det ska tolkas. Rädsla för att 
misstankarna ska visa sig vara obefogade kan vara en orsak till att anmälan uteblir (Hindberg, 
2006). Vidare orsaker till att anmälningsskyldigheten inte följs kan vara att den som är 
skyldig att anmäla kan vara orolig för att barnet skadas om en anmälan görs. Denna oro kan 
grunda sig i okunskap om vad en anmälan kan leda till samt bristande återkoppling från 
socialtjänsten gällande vad tidigare anmälningar har resulterat i (Olsson, 2011; Prop. 
2012/13:10). Negativa erfarenheter av vad tidigare anmälningar har resulterat i kan även vara 
en förklaring till att anmälan uteblir (Olsson, 2011). Bakom osäkerheten kring att anmäla kan 
det hos den anmälningsskyldige finnas en misstro till socialtjänstens möjligheter att kunna 
förbättra barnets situation (Prop. 2012/13:10). Somliga är rädda för att det bara blir värre för 
barnet om socialtjänsten kopplas in, medan andra inte har tillit till socialtjänstens arbete och 
anser att socialtjänsten ändå ingenting gör (Hindberg, 2006).  
                                                                                                         
Ytterligare ett skäl till att anmälan uteblir kan bero på att anmälningsskyldiga inom förskola 
kan känna oro för att en anmälan ska leda till att de tappar en positiv relation till barnet och 
föräldrarna (Prop. 2012/13:10). Förskolepersonal har en tät kontakt med föräldrar, vilket kan 
vara ett hinder för att dels upptäcka och dels anmäla barn som far illa i sin hemmiljö. Lojalitet 
gentemot föräldrarna kan vara en orsak till att förskolepersonalen tänker att de egna 
insatserna kan vara nog tillräckliga för att tillgodose barnets behov. Att som yrkesverksam 
möta barn som far illa väcker ofta starka känslor i form av sorg, ilska, vanmakt och 
frustration. Att värja sig, förringa eller bortförklara sina misstankar kan vara ett sätt att 
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skydda sig själv rent känslomässigt. Genom att se problemet som tillfälligt och något som 
kommer att lösa sig av sig själv finner man en anledning till att inte anmäla (Hindberg, 2006).  
  
Det är viktigt att barn som far illa eller riskerar att fara illa upptäcks i ett tidigt skede. Detta 
för att barnet ska få det stöd och skydd som denne är i behov av, men även för familjens 
skull. Att veta att ett barn far illa kan vara svårt. Det finns ingen specifik metod som man kan 
använda sig av för att säkert veta att ett barn far illa. Barn som är små kan inte på egen hand 
göra en anmälan till socialnämnden och/eller till polisen. Därför är det av stor betydelse att 
personer som kommer i kontakt med barnen uppmärksammar missförhållanden som kan 
finnas och gör en anmälan till socialnämnden eller till polis. Detta för att barn som far illa 
eller utsätts för brott ska bli kända hos myndigheterna. Tidsaspekten är viktig eftersom att 
leva i utsatthet kan vara en allvarlig riskfaktor för att drabbas av allvarliga psykiska men i 
framtiden (Socialstyrelsen, 2014b).  
  
3.5 Tidigare forskning 
Enligt tidigare forskning anses förskolan vara en de mest betydelsefulla basverksamheterna 
då det gäller att i ett tidigt skede upptäcka barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö 
(Svensson, 2013). Svensson (2013) beskriver att förskolepersonal kan ha svårigheter med att 
identifiera tecken på olika former av utsatthet hos barn. För att identifiera förskolans 
utmaningar när det gäller att arbeta förebyggande för barn som riskerar att fara illa har 
Svensson (2013) bland annat valt att studera förskolepersonals upplevelser och agerande vid 
misstanke om att barn far illa i sin hemmiljö. Studiens resultat visar att endast i en tredjedel 
av de fall där förskolepersonal misstänkte att barn far illa gjordes en anmälan till 
socialtjänsten. I fallen där ingen anmälan gjordes var den vanligaste förklaringen till 
utebliven anmälan att förskolan ansåg att de hade tillräckligt med egna resurser för att hjälpa 
barnet. I en del av fallen gjorde förskolepersonalen bedömningen att inte genomföra en 
anmälan på grund av att de ansåg att situationen inte var tillräcklig allvarlig. Ytterligare skäl 
till att anmälningar hade uteblivit var att förskolepersonalen upplevde en otrygghet inför hur 
föräldrarna skulle komma att reagera på en anmälan men även en misstro gentemot 
socialtjänsten. Svensson (2013) poängterar betydelsen av fortsatt forskning inom området då 
mer kunskap behövs för att ta sig an de identifierade utmaningar som förskolan idag möter 
när det gäller att fånga upp barn som riskerar att fara illa.  
  
I en annan parallell studie undersöker Svärd (2016) vilka erfarenheter sjuksköterskor, 
undersköterskor, läkare och kuratorer har av att arbeta med barn som far illa eller misstänks 
fara illa. Bland annat undersöks vilka olika faktorer som påverkar sjukvårdspersonals 
bedömningar och anmälningar till socialtjänsten. Svärd (2016) undersöker även hur dessa 
faktorer påverkar anmälningsgraden och de beslut som tas om att inte anmäla trots att det 
finns en oro för ett barn. Resultaten visar bland annat att faktorer som påverkar kan vara att 
den anmälningsskyldige känner osäkerhet i att bedöma vilka situationer ett barn far illa i. En 
annan faktor som påverkar är att sjukvårdspersonalen kan känna osäkerhet kring vilken 
åtgärd som är mest lämpad för det utsatta barnet. Bristande tillit till socialtjänstens arbete kan 
påverka benägenheten att anmäla vid oro. Likaså kan tillgången till rutiner och riktlinjer 
påverka i vilken mån personalen är benägen att anmäla vid oro. Resultaten visar även att oro 
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väcktes lättare i de fall då sjukvårdspersonalen mötte barn som kom från en, vad den 
professionelle upplevde som, stereotypisk särskilt utsatt familj. Sjukvårdspersonalen hade 
högre benägenhet att känna tveksamhet när de mötte barn som kom från vad de ansåg var 
“normala” familjer. Den slutsats som Svärd (2016) uttalar är att det finns bristande kunskap 
om den aktuella lagstiftningen och att det därmed krävs att man sätter in mer 
utbildningsresurser för all personal som har anmälningsskyldighet.  
  
I en annan studie är Södermans & Jacksons (2011) syfte att beskriva BVC-sjuksköterskors 
upplevelser av att möta och hjälpa barn som far illa i sin hemmiljö. Studien fokuserar på 
BVC-sjuksköterskornas upplevelser av att möta barn som far illa i sin hemmiljö samt att möta 
barnens föräldrar. Söderman & Jackson (2011) undersöker även BVC-sjuksköterskors 
upplevelser av att kunna hjälpa barn som far illa. I studien framgår det att studiens deltagare 
anser att det är en svår uppgift att ta beslut om att genomföra en orosanmälan till 
socialtjänsten, eftersom anmälningssituationen ofta präglas av osäkerhet och starka känslor 
hos sjuksköterskorna. Studien framhåller vikten av att professionella som möter utsatta barn 
kan hantera de egna känslorna, då risk annars finns för att man förlorar fokus på barnet. Om 
de som är skyldiga att anmäla inte kan hantera sina egna känslor finns en risk för att det kan 
leda till att barnets situation bagatelliseras, vilket i sin tur kan leda till en underrapportering 
till socialtjänsten. Resultatet visar att studiens deltagare finner ett stöd genom att det finns 
tydliga riktlinjer för hur de ska bemöta barn som far illa. Studiens resultat visar även att 
kollegorna kan utgöra ett viktigt stöd eftersom det kan stärka den egna självtilliten hos den 
som ska genomföra en anmälan. Ett kollegialt stöd kan därmed resultera i att beslut tidigare 
tas om att genomföra en anmälan. Den slutsats som Söderman & Jackson (2011) kommer 
fram till är att anmälningsskyldiga har en svår uppgift i att möta barn som far illa i sin 
hemmiljö. Erfarenhet av att möta barn som far illa och stöd från kollegor ökar självtilliten då 
det gäller den egna förmågan att hjälpa de utsatta barnen de möter i sitt arbete. Att den 
professionelle har en stark självtillit påverkar hur snabbt ett beslut tas om att anmäla till 
socialtjänsten när barn far illa eller riskerar att fara illa. Det blir därmed betydelsefullt att 
anmälningsskyldiga har en stark självtillit eftersom det ökar förutsättningarna för att utsatta 
barn ska få den hjälp de är i behov av.   
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4. Metod 
 
4.1 Datainsamling  
Studien genomförs utifrån kvalitativ forskningsmetod. Kvalitativ forskningsmetod handlar 
om att söka en fördjupad förståelse av det fenomen som studeras, att beskriva fenomenets 
karaktär eller egenskaper (Bryman, 2011). Utifrån studiens syfte; att belysa vilka faktorer 
som kan påverka hur förskolepersonal förhåller sig till sin skyldighet att anmäla vid oro för 
barn som far illa eller riskerar att fara illa i sin hemmiljö, anses kvalitativ metod vara mest 
lämpligt att använda. Detta då den kvalitativa metoden är passande när det finns en önskan att 
få en fördjupad förståelse för fenomen i deras kontext samt när målet är att fånga individers 
upplevelse av eller förhållningssätt till ett fenomen (Justesen & Mik-Meyer, 2011). Fokus i 
studien är att fånga intervjupersonernas perspektiv och att uppfatta olika situationer på 
samma sätt som dem.  
  
Vid insamlandet av data har kvalitativa intervjuer använts. En fördel med kvalitativa 
intervjuer är att författarna ges möjlighet att utforska några få fall på djupet för att få ut det 
mesta om det ämnet som studeras (Andersson & Ahnlund, 2009). Att använda sig av 
kvalitativ intervjumetod för att besvara studiens syfte och frågeställningar kan vara ett bra 
alternativ eftersom kvalitativa intervjuer enligt Bryman (2011) fokuserar på att få fram 
intervjupersonernas synsätt.  
   
En intervju kan vara mer eller mindre strukturerad och denna studie utgår från en så kallad 
semistrukturerad intervju. Justesen & Mik-Meyer (2011) beskriver att:  
   

Den semistrukturerade intervjun definieras av att intervjuaren arbetar med en intervjuguide 
där teman och en rad huvudfrågor är definierade på förhand, men där det finns utrymme för 
avvikelser från guiden i intervjusituationen om intervjupersonen skulle ta upp oväntade 
intressanta ämnen (s. 47).  

  
Att intervjupersonerna ges möjlighet att prata mer fritt om aspekter som de anser är viktiga, 
utöver de frågor som en intervjuguide berör, anses vara en fördel för studiens syfte. Det är 
också en fördel att intervjuaren vid en semistrukturerad intervju kan ställa följdfrågor när 
intervjupersonerna lyfter något oväntat intressant. Samtidigt är det fördelaktigt att kunna 
ställa följdfrågor för att risken för missförstånd ska minimeras i det fall då det råder 
oklarheter kring vad intervjupersonen menar.  
  
En intervjuguide har konstruerats utifrån studiens syfte och frågeställningar. 
Frågeställningarna berör områden såsom förskolepersonalens upplevelser, erfarenheter och 
förhållningssätt när det gäller anmälningsskyldighet. Det är dessa områden som ligger till 
grund för skapandet av frågorna i intervjuguiden (se bilaga 2). Målet har varit att få alla 
intervjupersoner att reflektera över samma frågor. Extra energi har lagts på att ha bra ordning 
på frågorna, att ha öppna frågor och att inte styra intervjupersonerna eftersom det har funnits 
en önskan att ta reda på vad intervjupersonerna anser är viktigt. Att intervjupersonerna ges 
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möjlighet att reflektera fritt och ge egna exempel ur verkligheten är något som är fördelaktigt 
för att besvara studiens syfte (Bryman, 2011).  
   
De genomförda intervjuerna har spelats in för att sedan transkriberats. En fördel med att spela 
in och transkribera intervjuerna är att författarna lär känna datamaterialet bättre dels eftersom 
icke-verbala uttryck lättare uppmärksammas och dels eftersom det kan vara svårt att komma 
ihåg allt som sägs under intervjun. Det transkriberade materialet gör det lättare att gå tillbaka 
och kontrollera vad som faktiskt har sagts. Att transkribera det inspelade materialet 
underlättar också vid analys av vad intervjupersonerna har sagt, samtidigt som processen att 
transkribera också blir en del av analysarbetet (Bryman, 2011).  
  
4.2 Databearbetning 
Kvalitativ innehållsanalys är ett sätt att hantera data. Kvalitativ innehållsanalys är vanlig vid 
analys av texter och innebär att forskaren genom systematisk kategorisering av materialet 
letar efter teman och mönster i texten (Bryman, 2011). Det finns olika versioner av kvalitativ 
innehållsanalys och datamaterialet i denna studie har strukturerats upp med hjälp av 
konventionell kvalitativ innehållsanalys. Det innebär en förutsättningslös kodning av det 
insamlade datamaterialet, det vill säga att inte utgå ifrån redan förutbestämda kategorier vid 
kodning (Hsieh & Shannon, 2005).  
                                                            
När det inspelade materialet var transkriberat analyserades sedan data utifrån textmaterialet. 
När textmaterialet lästes igenom identifierades textens så kallade meningsbärande enheter, 
det vill säga meningar och fraser som innehöll information som är relevant för studiens 
frågeställningar. Nästa steg blev sedan att skapa koder utifrån de meningsbärande enheterna. 
En kod kan ses som en etikett som kortfattat beskriver den meningsbärande enhetens 
innehåll. Beroende på hur de olika koderna relaterade till varandra (ifall de uttryckte samma 
sak) sattes de samman för att skapa kategorier. Fem kategorier identifierades: hur 
anmälningsskyldigheten upplevs, att anmäla i praktiken, att skapa trygghet kring 
anmälningsskyldigheten, faktorer som försvårar att anmäla och faktorer som underlättar att 
anmäla. Efter att ha kodat och kategoriserat var nästa steg att utifrån dessa försöka finna 
teman som kunde representera datamaterialet. Teman beskriver den underliggande meningen 
i texten och speglar vad som kommit fram av studien (Hsieh & Shannon, 2005). För att 
tydliggöra hur tillvägagångssättet har sett ut i databearbetningen har en kodningsmall 
utformats (se bilaga 3).  
                 
4.3 Urval 
Studien bygger på intervjuer med fem personer. Intervjupersonerna som medverkade i 
studien är alla i grunden utbildade förskollärare och verksamma inom förskola. Två av 
intervjupersonerna arbetar som förskolechef medan de tre resterande arbetar som 
förskollärare. Intervjupersonerna har olika lång yrkeserfarenhet, allt från sex månader till 25 
års erfarenhet av arbete inom förskola. Intervjupersonerna representerar fyra olika förskolor 
inom två olika kommuner.   
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Via respektive kommuns hemsida fick författarna tillgång till kontaktuppgifter till 
verksamma förskolechefer inom kommunerna. Totalt kontaktades 54 förskolechefer via mail 
där en önskan framfördes om att de skulle vidarebefordra ett bifogat informationsbrev (se 
bilaga 1) till förskolepersonal inom de förskolor som de är chefer för. Informationsbrevet 
innehöll en förfrågan om deltagande i studien och förskolepersonalen uppmanades att ta 
kontakt med oss vid intresse att delta i studien. Att kontakta deltagare till studier på detta vis 
kan enligt Bryman (2011) liknas vid ett målinriktat urval. Vid ett målinriktat urval kontaktas 
personer som anses vara mest relevanta för de forskningsfrågor som har formulerats. Det 
innebär att forskaren vänder sig till potentiella deltagare som uppfyller ett visst kriterium. Det 
kan exempelvis vara att de har en viss utbildning eller yrkestitel och att de därmed anses vara 
de personer som är mest lämpad för att öka förståelsen av den sociala företeelsen som 
studeras.  
  
4.4 Litteratursökning 
För att få fram litteratur som är relevant för studien har information till stor del inhämtats från 
olika organisationer och myndigheters hemsidor.  De vetenskapliga artiklar som har använts 
har författarna funnit via artikelsök i databaserna Swepub, Socindex och via Umeå 
universitetsbiblioteks databas. Sökord som har använts är: ”barn som far illa”, ”barn som 
riskerar att fara illa”, ”anmälningsskyldighet”, “anmälningsplikt” “barnmisshandel” samt 
motsvarande engelska begrepp. Övrig litteratur har inhämtats via Umeå universitetsbibliotek.  
  
4.5 Trovärdighet 
Ett grundläggande kriterium för bedömningen av en kvalitativ undersökning är trovärdighet. 
Det finns fyra delkriterier för att uppnå trovärdighet och dessa är tillförlitlighet, 
överförbarhet, pålitlighet och konfirmering (Bryman, 2011). För att skapa tillförlitlighet i 
resultaten har författarna säkerställt att forskningen utförs i enlighet med de regler som finns 
för hur vetenskapliga studier bör utföras. Stor hänsyn har tagits till att återge de beskrivningar 
som intervjupersonerna har förmedlat utan att ändra innebörden. De citat som har valts ut för 
att presenteras i studiens resultatdel har i vissa fall justerats för att underlätta för läsaren men 
utan att dess innebörd har gått förlorad. För att uppnå kriteriet överförbarhet har författarna 
försökt att detaljerat beskriva den sociala kontext som förskolepersonalen befinner sig i, så att 
studiens läsare kan bedöma i vilket utsträckning resultaten är överförbara till en annan miljö. 
Författarna har även varit noga med att tydligt beskriva de olika stegen i arbetsgången samt 
vad som ligger till grund för olika val som gjorts, exempelvis val av forskningsmetod, 
analysmetod och undersökningspersoner. När det gäller konfirmering har insikt funnits om att 
det kan vara svårt att vara fullständigt objektiv när en vetenskaplig studie genomförs. 
Författarna har genomgående reflekterat och försökt säkerställa att personliga värderingar 
inte har påverkat utförandet av och slutsatserna kring studien. Detta har skett genom att 
författarna ständigt har fört en dialog för att påminna varandra om att vara objektiv.   
  
4.6 Metodologiska reflektioner 
Som tidigare har nämnts kan en fördel med kvalitativa studier vara att det möjliggör att 
studera några få fall på djupet snarare än på ytan. Dock kan författarna inte veta säkert att det 
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urval som har gjorts kan representera djupet av det ämne som studeras. Författarna har inte 
tillgång till individers tankar och upplevelser. Det kan därför vara svårt att veta att en individ 
kan representera djupet av det studerade ämnet, endast utifrån att denne uppfyller ett visst 
kriterium som forskaren har valt (Andersson & Ahnlund, 2009).  Författarna anser däremot 
att det valda kriteriet i denna studie har varit lämpligt, då de intervjupersoner som ingår i 
studien har bidragit till en fördjupad förståelse för fenomenet anmälningsskyldighet samt 
förskolepersonals förhållningssätt till fenomenet.  
 
En aspekt som författarna har reflekterat kring under studiens gång är gällande 
tillvägagångssättet för att få tag i intervjupersonerna. Reflektionerna har gällt vilka fördelar 
och nackdelar som har funnits med att gå via chefer för att nå studiens informanter. En fördel 
är att det genom förskolecheferna var enkelt att nå ut till ett stort antal förskollärare och 
därmed potentiella intervjupersoner. En nackdel kan samtidigt vara att det blev upp till 
cheferna att avgöra vilka förskollärare som tillfrågades om att delta i studien. Det är svårt att 
säkert veta hur många som fick en förfrågan, däremot har det inte varit av större vikt för 
författarna att veta hur många som har blivit tillfrågade om att delta. Det viktigaste har 
snarare varit att finna personer som uppfyller kriteriet, det vill säga att de arbetar inom 
förskola. Att förskolepersonalen som utgör studiens intervjupersoner har olika lång 
yrkeserfarenhet och titlar är något som enligt författarna lyfter studien. Detta då dessa 
bakgrundsfaktorer eventuellt skulle kunna ha en inverkan på intervjupersonernas synsätt och 
förhållningssätt. För att minska risken för att betydelsefull data ska gå förlorad har författarna 
medvetet tagit kontakt med personer som representerar olika förskolor och olika kommuner.  
 
Något författarna anser är av vikt att lyfta för diskussion är gällande bortfallet. En förfrågan 
om deltagande skickades ut till 54 förskolechefer. Författarna är därtill informerade om att 
åtminstone några av förskolecheferna har vidarebefordrat förfrågan till sina medarbetare, 
vilket innebär att ett betydligt större antal personer är tillfrågade om deltagande i studien. 
Trots detta tackade endast fem personer ja till att delta i studien. Författarna har reflekterat 
och diskuterat kring vad detta kan bero på. Författarna ifrågasätter om förfrågan förmedlades 
på fel sätt. Hade ett annat tillvägagångssätt kunnat få ett annat utfall? Hade exempelvis 
direktkontakt varit ett bättre alternativ än mailkontakt? Kan det vara så att förskolecheferna 
inte vidarebefordrade författarnas förfrågan i den utsträckning författarna önskade? Eller kan 
anledningen till att det var få som hade intresse över att delta i studien bero på att det 
studerade ämnesområdet är känsligt och/eller hotfullt? Författarna reflekterar över om det kan 
finnas rädsla för att bli kritiserad och granskad. Kan det finnas rädsla för att förskolornas 
rutiner och tillvägagångssätt, när det gäller anmälningsskyldighet, ska ifrågasättas? Eller kan 
det handla om en resurs- och tidsfråga och att förskolepersonal därmed inte hade möjlighet att 
delta? Författarna har reflekterat över hur det kom sig att de som valde att delta i studien 
gjorde det. Kan det vara så att de som kontaktade författarna om deltagande i studien var 
särskilt engagerade i studiens ämnesområde? Om så är fallet, kan det ha påverkat studiens 
resultat? Författarna anser att det vore intressant att få veta vad bortfallet beror på för att 
kunna avgöra om och hur det påverkar studiens resultat.   
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4.7 Forskningsetiska principer 
Inom svensk samhällsvetenskaplig forskning finns fyra etiska principer som är viktiga att 
förhålla sig till i syfte att skydda forskningsdeltagare. Dessa principer är informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. Under studiens gång har 
hänsyn tagits till dessa principer. Detta har skett genom att författarna både muntligen, vid 
intervjutillfällena, och skriftligen, via informationsbrev (se bilaga 1), har informerat studiens 
deltagare om studiens syfte och deras möjlighet att själva bestämma över sin medverkan. 
Därtill har uppgifter om intervjupersonerna behandlats med största möjliga konfidentialitet 
och uppgifter om intervjupersonerna har förvarats på ett sådant sätt att obehöriga inte har haft 
möjlighet att ta del av dem. Information har också lämnats om att de insamlade uppgifterna 
om de enskilda intervjupersonerna endast kommer att användas för detta forskningsändamål 
(Vetenskapsrådet, 2002).  
 
4.8 Arbetsfördelning 
Den största delen av arbetet har författarna utformat tillsammans, detta då det ansågs vara det 
mest fördelaktiga för denna studie. Det enda tillfället då arbetet har delats upp har varit vid 
transkribering av intervjuerna. Det har varit tidskrävande att skriva allt tillsammans men 
författarna har upplevt att det har varit värt det. Att ständigt ha möjlighet att bolla idéer 
mellan varandra under arbetets gång, anser författarna är fördelaktigt. Därtill har det också 
underlättat att sitta tillsammans och skriva eftersom det har gjort det lättare att hålla en röd 
tråd.  
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5. Resultat 
Under detta avsnitt kommer en sammanställning av resultatet från intervjuerna att 
presenteras. Det har inte gjorts någon åtskillnad mellan förskolechefer och förskollärare utan 
samtliga benämns som förskolepersonal samt intervjupersoner. I de fall då författarna vill 
belysa förskollärare och förskolechefers olika roller benämns de vid deras titlar.  
  
5.1 Hur anmälningsskyldigheten upplevs 
Alla intervjupersoner tycker att det är positivt att personal inom förskola har 
anmälningsskyldighet. De uttrycker bland annat att det är naturligt och en självklarhet. Detta 
eftersom förskolepersonal träffar barn så mycket och så ofta, det vill säga att de ser barnen så 
många timmar under dygnet. Små barn som far illa kan inte föra sin egen talan och därför 
anser de intervjuade personerna att de har en viktig uppgift som innefattar att de behöver ta 
ansvar och föra barnets talan i de fall då föräldrarna brister i omsorgen om barnet. Att 
förskolepersonal har anmälningsskyldighet är därför en viktig hjälp för barnen. Att föra ett 
litet barns talan är däremot inte helt enkelt. I och med att förskolepersonal arbetar med barn 
som har ett icke eller väldigt lite utvecklat verbalt språk, ställs stora krav på förskolepersonal 
att ha förmåga att ta till sig det barnen försöker att förmedla.  
  
Fyra av intervjupersonerna har erfarenhet av att anmäla, medan en intervjuperson inte har det. 
Trots att flera av intervjupersonerna upplever att de har stor erfarenhet av att göra 
orosanmälningar uppger de att de trots erfarenheten känner osäkerhet kring att göra 
anmälningar eftersom omständigheterna ofta är komplexa. Att det är en svår uppgift att 
förhålla sig till sin anmälningsskyldighet beror bland annat på att intervjupersonerna 
beskriver att anmäla ofta är en känsloladdad uppgift. Intervjupersonerna uttrycker att 
anmälningsprocessen ofta ger upphov till osäkerhet och till många frågor och funderingar. 
Bland annat beskriver en intervjuperson att:  
 
 “Jag tycker att det känns lite… lite obehagligt faktiskt. Det är så svårt att veta om man gör 
rätt.”  
  
Flera intervjupersoner har erfarenhet av att förskolepersonalen vid misstanke om barn som far 
illa vill veta ganska mycket innan de gör en anmälan. Detta eftersom de upplever att det är ett 
ganska stort kliv att genomföra en orosanmälan. Samtidigt uppger samtliga intervjupersoner 
att det är viktigt att vara medveten om att vid minsta oro eller misstanke ska anmälan göras 
då det ingår i deras uppdrag. Några är tydliga med att påpeka att om anmälningsskyldigheten 
inte följs begår förskolepersonalen tjänstefel.  
  
5.2 Att anmäla i praktiken 
Genom intervjuerna framgår det att det vanligaste sättet förskolepersonal ser tecken på att 
barn far illa är genom barnets beteende. Barns beteende säger väldigt mycket om hur de mår.  
Förskolepersonal följer i det dagliga arbetet barns utveckling och om ett barn till exempel 
beter sig eller uttrycker sig annorlunda än vad det brukar göra eller visar avvikande beteende 
i lek med andra barn kan det vara varningssignaler som väcker en oro. En oro som kan vara 
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grunden för att en anmälan bör göras. Samtliga uppger att det kan vara svårt att bedöma när 
en anmälan ska göras. Omständigheterna kring de barn som misstänks fara illa är ofta 
komplexa. Att det finns konkreta händelser eller uppenbara tecken på att ett barn är utsatt kan 
underlätta. Det kan exempelvis vara att ett barn uttrycker att det har blivit slagen av en 
förälder och det samtidigt finns synliga blåmärken. En intervjuperson förklarar att något som 
försvårar genomförandet av anmälningsskyldigheten är:  
  
“Det är ju bara det här med om man är jätteosäker. När man inte har konkreta händelser, 
utan det bara är typ en magkänsla. Det försvårar, men min erfarenhet är att har man en 
magkänsla så ska man lyssna på den för, har man jobbat så många år så är man garvad i att 
se och känna, man ser tydligt på barns beteende att det är nått som inte står rätt till här. Jag 
har varit med om väldigt få gånger när man har haft fel. Utan det brukar visa sig att ´jaha, 
jag hade rätt´”.  
  
Intervjupersonerna talar om de svårbedömda fallen som gråzoner och särskilt i de fallen vill 
förskolepersonalen utreda mer för att stärka sina misstankar innan de gör en anmälan. De 
uppger även att svårigheter med att bedöma när en anmälan ska göras ofta hänger ihop med 
vilken typ av utsatthet det handlar om. Att ett barn blir slagen eller utsätts för sexuella 
övergrepp anser samtliga intervjupersoner är självklara fall som ska anmälas. Det kan vara 
svårare i de fall då det handlar om emotionell försummelse, såsom att ett barn inte verkar få 
tillräckligt med uppmärksamhet eller närhet. Intervjupersonerna anger även att hur familjens 
levnadsförhållanden ser ut kan påverka förskolepersonalens benägenhet att anmäla. En av de 
intervjuade beskriver:  
  
“Man går ju och tänker på det. Om man gjorde rätt eller inte. Nu är dom ju oftast kvar ett 
längre tag så man hinner ju se mer, men, det kan ju också vara sådana familjer där det inte 
naturligt misstänks att barn far illa. Att det är en fin akademikerfamilj, och dom har 
märkeskläder och är hela och rena. Men man kan ju fara illa av andra anledningar och där 
har man ju också haft tankar att, dom där barnen har det inte så bra hemma av andra 
anledningar som man kanske inte kan anmäla. Det är ingenting som man kan åtgärda via 
socialtjänsten, utan det är väl en lite bristande insikt om vad det innebär att vara förälder 
och vad barn har för behov”.  
  
I citatet ovan nämner intervjupersonen att barn är kvar i förskola under en längre tid och 
därför hinner förskolepersonalen se mer som kan stärka deras misstankar. Flera 
intervjupersoner talar om att det är vanligt att man tänker så, samtidigt upplever de att de 
många gånger väntar alldeles för länge med att göra en orosanmälan. Detta har bland annat 
att göra med att förskolepersonalen gärna ser att familjen i första hand själv klarar ut 
problemen. En intervjuperson berättar att rädsla finns för att det kommer vara svårt för 
föräldrarna att bli fri från tankarna om att man brister i sitt föräldraskap. Detta eftersom det 
finns stor risk att omgivningen kommer att fortsätta ha bilden av att föräldern brister i sitt 
föräldraskap och därmed kommer ifrågasätta allt denne gör. Med anledning av detta kan en 
orosanmälning komma att bli väldigt integritetskränkande. Intervjupersonen tydliggör 
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samtidigt att om det finns en oro ska en anmälan göras och om den som är anmälningsskyldig 
bär på sådan rädsla måste denne stålsätta sig och se förbi rädslan.  
  
5.3 Att skapa trygghet kring anmälningsskyldigheten 
En anmälan initieras vanligtvis genom att förskollärarna, efter att ha samtalat inom 
personalgruppen, lyfter sin oro med förskolechefen. Efter dialog mellan förskolechef och 
förskollärare tas sedan beslut om huruvida en orosanmälan ska göras. Samtliga 
intervjupersoner förklarar att det vid deras förskola är förskolechefen som avgör om en 
anmälan ska göras eller inte. Chefen står som anmälare och anses därför ha det yttersta 
ansvaret för orosanmälningar. Det framkommer att anledningen till att chefen bär ansvaret för 
anmälningar bland annat är för att underlätta för förskollärarna i mötet med föräldrar. Detta 
då förskollärarna dagligen träffar föräldrarna vid lämning och hämtning av barnet och för att 
inte denna kontakt ska påverkas negativt står förskolechefen som anmälare. Samtidigt 
berättar några intervjupersoner att det i de flesta fall är förskollärarna som informerar 
föräldrarna om att en anmälan har gjorts av förskolan.  
  
Att man inte behöver känna att man är ensam i att göra en anmälan skapar trygghet enligt 
intervjupersonerna. De anser därmed att det är viktigt att få bra stöd från chef och kollegor. 
De uttrycker bland annat att det är viktigt att ha en närvarande chef som man kan föra en god 
dialog med. En chef som inte själv tycker att det är jobbigt att anmäla och som inte 
förminskar eller avfärdar personalens oro. Det är också angeläget att ha en god dialog 
kollegor emellan. Några av intervjupersonerna uttryckte att det är otroligt viktigt att prata om 
anmälningsskyldigheten och att anmäla oro för barn främst för att området är lite tabubelagt 
och väcker rädsla. Man bör prata mer om området för att det inte ska kännas som en sådan 
stor och skrämmande händelse. Därför är det viktigt med öppet klimat och högt i tak inom 
arbetsgruppen. En god dialog behövs också för att skapa ett gemensamt förhållningssätt till 
barn som riskerar att fara illa. En av intervjupersonerna påpekar att:  
  
“Jag tror att det är viktigt att resonera på varje förskola vilken ribba har vi? När tycker vi att 
ett barn far illa? Och vad tycker vi att barnen är värda här? Vilka rättigheter har dom här 
och hemma hos sina familjer? Det tror jag är jätteviktigt. Sen tror jag också att det är 
jätteviktigt att prata om det, ja men okej, jag tycker det är jätteobehagligt att göra en 
anmälan”.  
  
Intervjupersonerna uttrycker att det även är viktigt att prata med föräldrar om att 
förskolepersonal har anmälningsskyldighet. För om föräldrarna har vetskap om att det ingår i 
förskolepersonalens uppdrag att anmäla vid oro kommer det inte som en chock för 
föräldrarna om en anmälan blir aktuell. En del av intervjupersonerna uppger att vid deras 
förskola har de som rutin att ge information om anmälningsskyldigheten varje läsår vid 
föräldramötet. En annan intervjuperson berättar att föräldrarna får informationen vid barnets 
inskolning på förskolan.  
   
Det framgår genom intervjuerna att förskolepersonal främst får information om 
anmälningsskyldigheten genom universitetsutbildningen och vid anställningstillfället, men att 
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det skulle behöva beröras i större utsträckning än vad det gör. Bland annat önskar några av 
intervjupersonerna mer tydlighet kring hur hela anmälningsprocessen bör gå till och i vilka 
fall man ska göra en anmälan och inte. Den intervjuperson som är ny i sin yrkesroll och 
saknar erfarenhet av att anmäla uttrycker att:  
  
“Jag tycker att det känns som en viktig grej att diskutera och få mer erfarenhet utav under 
utbildningen, så att man känner sig mer hemma vid det när man kommer ut på 
arbetsplatserna. Samt att man som ny på en arbetsplats bör få den utbildningen och 
informationen kring det. Jag tror att det är ofta man tas för givet att man ska veta”.  
  
En annan intervjuperson med lång yrkeserfarenhet och erfarenhet av att anmäla säger att:  
  
“Alla vet ju om att dom har en anmälningsskyldighet men jag tror liksom att det är ganska få 
som förstår den stora vidden av det”.  
  
Flera av intervjupersonerna uttryckte, utifrån deras erfarenhet att anmäla, att de anser att det 
behövs mer utbildning om anmälningsskyldigheten dels på arbetsplatserna och dels under 
förskollärarutbildningen. Ett annat sätt att öka tryggheten kring orosanmälningar skulle enligt 
intervjupersonerna kunna vara att socialtjänsten kommer och informerar om hur de arbetar 
med anmälningar och barn som far illa. För att det inte ska vara lika tabubelagt och inte heller 
så skrämmande om socialtjänsten kopplas in behöver även föräldrar få denna information. 
Intervjupersonerna tror att det i allmänhet finns bristfällig kunskap om socialtjänsten. De tror 
att många människor tänker att socialtjänsten är en sista anhalt, dit man vänder sig när det är 
“typ kört”. Intervjupersonerna uppger att de därtill önskar ett starkare samarbete med 
socialtjänsten. Samtliga intervjupersoner uppger att det finns möjlighet att konsultera med 
socialtjänsten inför en eventuell orosanmälan. De anser att det är positivt att möjligheten till 
ett sådant samarbete finns. Flertalet av intervjupersonerna berättar att det sedan en tid tillbaka 
finns ett tvärprofessionellt samarbete mellan arbetsgrupper som arbetar i syfte att utsatta barn 
och deras familjer ska få ett tidigt och samlat stöd. Detta är något som intervjupersonerna 
upplever som något positivt eftersom det ger möjlighet till att lyfta ärenden och få feedback 
och tips på hur man kan tänka i olika situationer kring barnet.  
  
5.4 Faktorer som försvårar att anmäla 
Intervjupersonerna påtalar vid ett flertal gånger att det kan vara svårt och påfrestande att göra 
en anmälan. Resultatet visar att en återkommande faktor som försvårar genomförandet av 
anmälningsskyldigheten, det vill säga att anmäla vid oro, är rädsla hos den 
anmälningsskyldige. Det framgår att hur man upplever processen kring att göra en 
orosanmälan kan påverkas av flera olika rädslor. Dessa kan exempelvis handla om:  
   
●    Rädsla på grund av osäkerhet för om det man har sett stämmer.  
●    Rädsla för vad en anmälan kommer att resultera i.  
●    Rädsla för att socialtjänsten inte kommer att ta anmälan på allvar.  
●    Rädsla för att oskyldigt anklaga någon och själv få skit för det sen.  
●    Rädsla för hur föräldrarna kommer att reagera och agera när en anmälan är gjord.  
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●    Rädsla för vad som kommer att hända med barnen när en anmälan är gjord.  
●    Rädsla för att relationen med föräldrarna kommer att påverkas negativt.   
●    Rädsla för att föräldrarna ska ta barnet från förskolan.  

  
Vidare uppger intervjupersonerna att rädsla även kan finnas för att behöva möta familjen 
efter att en anmälan är gjord. Det gäller framförallt då det handlar om anmälningar som gäller 
misstanke om sexuellt övergrepp eller våld. I dessa fall får inte förskolepersonalen informera 
familjen om att en anmälan är gjord eftersom det kan medföra en fara för barnet. 
Intervjupersonerna menar att i dessa lägen är det särskilt jobbigt att möta föräldrarna eftersom 
personalen måste låtsas som ingenting. Samtidigt kan man vara rädd för att man själv ska bli 
utsatt för exempelvis hot från föräldrarna och/eller deras anhöriga. Dessa rädslor kan ligga till 
grund för att anmälan uteblir trots oro.  
  
Något ytterligare som påverkar intervjupersonerna är bristfällig återkoppling från 
socialtjänsten då en anmälan har gjorts. De är medvetna om att socialtjänsten har sekretess 
som hindrar dem från att delge detaljer kring hur de hanterar ärendet och om den oron 
förskolepersonalen upplever är befogad. Intervjupersonerna berättar att de har olika 
erfarenheter och tankar kring kontakten med socialtjänsten. Vissa anser att det fungerar bra, 
de utnyttjar möjligheten att konsultera med socialtjänsten inför en anmälan. Andra uppger att 
de anser att det kan förbättras. Flera intervjupersoner uttrycker att det spelar stor roll vilken 
handläggare inom socialtjänsten man kommer i kontakt med. Bland annat kan återkopplingen 
se olika ut beroende på vem som är handläggare.  
  
5.5 Faktorer som underlättar att anmäla 
Faktorer som kan underlätta vid genomförandet av anmälningsskyldigheten enligt 
intervjupersonerna är att känna att man kan rådgöra med kollegor och chef och få stöd från 
dem. Ytterligare något som underlättar är om man kan behålla en god och öppen 
kommunikation med föräldrarna. Det underlättar om föräldrarna kommer till insikt att man 
har gjort en anmälan utifrån barnets bästa och med avsikten att hjälpa familjen. En 
intervjuperson förklarar att det brukar underlätta att tänka att, om inte barnet får hjälp i ett 
tidigt skede kan problemen oftast bli större i framtiden. Det är lätt hänt att man tänker att 
barnen är så små när de går i förskolan och att det man oroar sig för förmodligen kommer att 
ordna till sig med tiden. Dock betonar intervjupersonen vikten av att det vanligtvis inte gör 
det och att det därför är viktigt att barnet får stöd i ett tidigt skede.  
  
Enligt några intervjupersoner handlar anmälningar gällande barn som far illa om ett 
ställningstagande. Det handlar mycket om att själv ta ställning för vem man jobbar för, om 
man jobbar för familjen eller om man jobbar för barnet. Trots att förskolepersonalen 
beskriver att de arbetar för att skapa goda relationer till familjen så är det i slutändan barnen 
förskolepersonalen arbetar för. När man medvetet har tagit ställning för barnet kan man få en 
trygghet som gör det lättare att till exempel motivera genomförandet av en orosanmälan. 
Ställningstagandet handlar också om att känna större rädsla för vad som kan hända barnet om 
ingen anmälan görs snarare än vad som kan hända en själv om en anmälan görs. Det är viktigt 
att sätta barnet i fokus och se förbi sin egen rädsla för att anmälningar ska ge konsekvenser 
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för en själv i yrkesrollen, exempelvis att föräldrar tar ut sin ilska på en. Några av 
intervjupersonerna anser att det är viktigt att inte se orosanmälan som något dåligt och det är 
viktigt att arbeta med fokus på barnets bästa. En anmälan behöver inte vara det värsta som 
skulle kunna hända ett barn. Om en anmälan görs kan det exempelvis leda till att barnet får 
leva under trygga omständigheter istället för otrygga. En intervjuperson menar att:  
  
“Om man säger att de här barnen skulle bli omhändertagna, är det de hemskaste som kan 
hända dom här barnen? Där de får vara trygga, de får vara fria, där dom får vara barn och 
där de inte behöver oroa sig för om mamma eller pappa lever eller inte. Är det liksom det 
hemskaste som kan hända dom? Eller alltså, jag tror att det är jättemycket rotat i att ja men 
oj, men om vi då gör en anmälan då kommer vi ju riva upp den här familjen. Då kommer dom 
kanske aldrig mer få träffa sin mamma och pappa... Dom har ju förbrukat sin rättighet till 
sina barn, det anser jag. Att när man gör ett barn illa då har man förbrukat den rättigheten”.  
 
En annan intervjuperson förklarar varför man gör en anmälan:  
 
“Det är ju inte för att jäklas utan, det är ju för att måna om de barn som det berör, att dom 
ska få hjälp. Familjen ska få hjälp…”.   
  
Majoriteten av intervjupersonerna gör hellre en anmälan en gång för mycket än en gång för 
lite. De vill inte behöva vara med om att ett förskolebarn kommer tillbaka i vuxen ålder och 
undrar hur det kom sig att ingen i personalen såg någonting eller inte gjorde något. Två 
intervjupersoner belyser detta. Den ena berättar att: 
 
“Det absolut värsta jag tror skulle kunna hända, det är att ett barn som man har haft kommer 
i vuxen ålder och berättar och säger ‘såg du aldrig att det här hände?’. Det är min enda fasa 
jag har. Just kring det här att, ‘fan, jag har inte sett det barnet’. Förstår ni, den känslan... 
Det kan ju säkert finnas barn som vi har missat under mina år. Det tycker jag känns hemskt. 
Så jag är glad att anmälningsskyldigheten är en del i vår professionalitet. Men också lite 
läskigt, rädd att jag har tappat nån på vägen”.  
 
Gällande detta uttrycker den andra intervjupersonen att:  
 
“Den känslan är ju tio gånger värre än att man har gjort en anmälan för mycket”.  
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6. Diskussion 
Syftet med studien har varit att belysa vilka faktorer som kan påverka hur förskolepersonal 
förhåller sig till sin skyldighet att anmäla vid oro för barn som far illa eller riskerar att fara 
illa i sin hemmiljö. Nedan följer en diskussion kring studiens resultat.  
  
6.1 Bejakar anmälningsskyldigheten till fullo utan att förneka dess 
utmaningar 
Resultatet visar att anmälningsskyldigheten är en viktig och självklar del i 
förskolepersonalens uppdrag men samtidigt går det att utläsa att det finns utmaningar med att 
ha anmälningsskyldighet. Framförallt är det svårt att se tecken på att barn far illa men även 
kan de tecken som uppmärksammas vara svåra att tolka. Att små barn inte har ett fullt 
utvecklat språk och att de inte alltid förstår de handlingar de utsätts för gör det svårt för 
barnen att förmedla att de far illa. När barnet har svårt att förmedla att det är utsatt blir det än 
mer komplicerat att upptäcka att barn far illa. På så vis blir det svårt för de vuxna i barnets 
omgivning att uppmärksamma missförhållanden och göra ett ingripande, något som barn som 
är utsatta i sin hemmiljö är beroende av. Svårigheten med att upptäcka att barn far illa kan 
också förstås utifrån att Socialstyrelsen (2014b) förklarar att det är svårt att ta fram en 
specifik metod att använda sig av för att säkert veta när ett barn far illa. Söderbäck (2010) 
beskriver att vuxna så långt som möjligt behöver se tillvaron utifrån ett barns ögon och 
försöka sätta sig in i barnets situation. Om den vuxne har svårt att göra det kommer den inte 
fullt ut kunna förstå vad ett barn som far illa försöker att förmedla. Svårigheten med att 
upptäcka utsatta barn kan därmed också förklaras utifrån att den vuxne inte har ett utvecklat 
barnperspektiv.  
  
Det framgår att erfarenhet av att anmäla inte nödvändigtvis är en aspekt som gör det lättare 
att förhålla sig till sin anmälningsskyldighet. Detta då ingen anmälningssituation är den andre 
lik och olika bedömningar måste göras från fall till fall. Omständigheterna kan variera och 
vara komplexa samtidigt som alla barn och familjer skiljer sig åt. Barn kan fara illa på olika 
vis och förmedla sin utsatthet på olika sätt. I studien framkommer att detta är något som ger 
upphov till en känsla av att man aldrig kan vara säker på att de misstankar man har är 
befogade. Svårigheten med att göra bedömningar kring ett barn som misstänks fara illa kan 
även ha att göra med det Barnombudsmannen (2013) förklarar gällande att olika människor 
har olika uppfattning om vad som är ett barns bästa. Hur den anmälningsskyldige kommer att 
agera beror på hur denne uppfattar det enskilda barnets behov och situation samt hur den 
anmälningsskyldige uppfattar vad som är ett barns bästa. Dessa aspekter kan påverka om och 
hur man uppfattar att barnet far illa och om man därifrån väljer att anmäla eller inte. 
Sannolikt är att det finns större benägenhet att anmäla sin oro för barn som befinner sig i 
situationer där omständigheterna uppenbart inte stämmer överens med vad 
förskolepersonalen anser är barnets bästa.  
  
Vidare framgår det av studien att det finns en viss tendens att förskolepersonalen 
undermedvetet kan göra skillnad på familjer. Det kan handla om att familjer har olika 
förutsättningar såsom sociala och ekonomiska förhållanden. Det finns en större benägenhet 
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att naturligt misstänka att barn far illa i mindre privilegierade familjer. I enlighet med det 
Svärd (2016) påtalar tenderar oro att väckas lättare i de fall då familjens förhållanden 
stämmer överens med den professionelles stereotypa bild av vad en utsatt familj är.  
  
Något som återkommande påtalas är att intervjupersonerna upplever att det är en 
känsloladdad uppgift att anmäla. Det kan handla om en känsla av osäkerhet, rädsla eller 
obehag. Det är synnerligen viktigt att påtala att det inte är konstigt att man känner så. Enligt 
Hindberg (2006) är det inte lätt för någon att möta utsatta barn och att ha vetskap om att barn 
far illa. Det är något som ger upphov till en mängd olika starka känslor hos de flesta 
människor. Enligt Hindberg (2006) kan svårigheten att hantera dessa känslor göra att 
människor i barnets omgivning värjer sig, förringar eller bortförklarar de misstankar man har 
som ett sätt att skydda sig själv rent känslomässigt. Att förskolepersonal ibland väljer att se 
problemen som tillfälliga och som något som familjen förhoppningsvis kommer att lösa själv 
kan därmed tolkas som ett sätt att skydda sig själv känslomässigt. För att kunna anta ett 
professionellt förhållningssätt är det enligt Røkenes & Hanssen (2007) dock viktigt att kunna 
förhålla sig till sådana känsliga ämnen och samtidigt kunna kontrollera sina egna reaktioner 
och känslor. Yrkesverksamma behöver även kunna hantera svåra situationer utan att söka 
efter förenklade lösningar.  
  
Att känna starka känslor i mötet med utsatta barn är något som författarna tänker kan vara 
något positivt. Att förskolepersonal vill vara säker inför ett beslut om en anmälan tyder på att 
det finns ett starkt fokus på barnets bästa. Enligt Olsson (2011) kan rädsla finnas för att en 
anmälan ska skada barnet. När man resonerar kring hur barnet kommer att påverkas och 
väljer att handla efter vad man tror blir bäst för barnet, då upplever författarna att man har ett 
starkt fokus på barnets bästa. Något som Socialstyrelsen (2014b) påpekar är det som ska vara 
utgångspunkten när det gäller åtgärder som rör barn.  
  
Att man är rädd att en anmälan ska skada barnet kan handla om att det i grunden finns en 
misstro till socialtjänstens arbete. Enligt Olsson (2011) kan tidigare negativa erfarenheter av 
att anmäla till socialtjänsten vara en orsak till att anmälan uteblir. Intervjupersonerna talar om 
sina erfarenheter av att vara i kontakt med socialtjänsten och i enlighet med Hindberg (2006) 
förklarar de att förskolepersonal kan vara rädda för att barnets situation ska förvärras om 
socialtjänsten kopplas in. Denna oro kan grunda sig i okunskap om samt bristande tillit till 
socialtjänstens arbete (Olsson, 2011). Att förskolepersonalen upplever detta tyder på att ett 
bättre samarbete mellan förskola och socialtjänst krävs och en bättre förståelse för varandras 
uppdrag är nödvändig. Detta eftersom Svärd (2016) betonar att bristande tillit till 
socialtjänstens arbete kan påverka anmälningsskyldigas benägenhet att anmäla vid oro.  
  
Intervjupersonerna uttrycker vid ett flertal tillfällen att det finns komplexa omständigheter 
som gör att de vill utreda mer kring den uppmärksammade oron. Att de vill utreda ytterligare 
är för att de vill bekräfta att misstankarna är befogade innan de gör en anmälan. Samtidigt 
som det finns en skyldighet att genast anmäla vid oro eller misstanke om att ett barn far illa. 
Enligt Socialstyrelsen (2014b) bör man inte dröja med en anmälan då det händer mycket i ett 
barns utveckling på kort tid och att tidsperspektivet därmed är betydelsefullt för barn. Av 
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resultatet framgår det att intervjupersonerna visar en medvetenhet om att de genast vid 
misstanke ska göra en orosanmälan samtidigt som de påvisar en motstridighet i och med att 
de är medvetna om att de i vissa ärenden väntar för länge med att göra en anmälan.  
  
6.2 Tydliga ramar inåt och utåt krävs 
Av intervjuerna framgår det att tydliga rutiner kring anmälningsprocessen är något som ökar 
tryggheten hos förskolepersonalen. Intervjupersonerna påtalade återkommande vikten av att 
förtydliga verksamheternas rutiner och se till att personal inom förskola får mer utbildning 
gällande vad anmälningsskyldigheten innebär. Att tydliga rutiner är viktiga påtalar även 
Socialstyrelsen (2014a), då de anser att det är angeläget att det inom verksamheterna finns 
klara rutiner för hur anmälningar ska hanteras eftersom det underlättar i en 
anmälningssituation. Genom att det därtill finns tydliga riktlinjer för hur bemötandet av barn 
som far illa ska hanteras, kan anmälningsskyldiga personer uppleva ett stöd (Söderman & 
Jackson, 2011). Finns det inte tydliga rutiner och riktlinjer kan det leda till osäkerhet och det i 
sin tur kan vara en orsak till att den som är skyldig att anmäla låter bli att göra det (Svärd, 
2016).  
  
Studiens resultat visar att ett flertal av förskolepersonalen anser att det är viktigt att lyfta 
ämnet om anmälningsskyldighet och att anmäla oro för barn. Enligt förskolepersonalen 
upplevs området som tabubelagt och något som väcker rädsla hos både förskolepersonal och 
människor i allmänhet. Resultatet synliggör ett behov av att avdramatisera orosanmälningar. 
Det gäller både att anmäla och att bli anmäld. Det är svårt att undkomma att föräldrar 
kommer att reagera om de blir anmäld eftersom det på ett sätt är integritetskränkande. 
Däremot kan det underlätta om man i förväg har varit tydlig med att personalen har 
anmälningsskyldighet. Det kan förenkla om föräldrarna från start blir informerade om 
anmälningsskyldighetens innebörd och att grunden i att en anmälan upprättas är att de vuxna 
vill hjälpa barnet som de oroar sig för snarare än att förstöra för familjen.  
  
Intervjupersonerna lyfter också att man bör prata mer om området barn som far illa inom 
arbetsgrupperna för att det inte ska kännas så skrämmande att möta barn som är utsatta i sin 
hemmiljö. Det innebär bland annat att förskolan behöver skapa ett gemensamt 
förhållningssätt till barn som far illa. Det kan innefatta att tala om vilken värdegrund 
förskolan har. Frågor som blir aktuella att diskutera inom arbetsgruppen är bland annat: när 
anser vi att ett barn far illa? När ska man anmäla? Vad är ett barns bästa? Røkenes & Hanssen 
(2007) menar att professionella behöver kunna agera i enlighet med sin egen värdegrund och 
den värdegrund verksamheten baseras på. Det förutsätter att man har reflekterat över sin egen 
människosyn och sina egna grundvärderingar men också de gemensamma värderingar som 
finns inom den verksamhet där man arbetar. Detta eftersom en viktig del i att anta ett 
professionellt förhållningssätt är att våga stå för något i mötet med andra människor. Med 
detta i åtanke blir det tydligt att inom alla förskolor bör förskolepersonal ges chans att 
gemensamt reflektera över barn som far illa och den anmälningsskyldighet som råder. Detta 
för att flera ska känna sig säker i förhållande till sin anmälningsskyldighet. Att lyfta ämnet 
inom arbetsgruppen är av betydelse eftersom kollegorna utgör ett viktigt stöd i en 
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anmälningssituation. Att den som är anmälningsskyldig upplever ett kollegialt stöd kan leda 
till att beslut tidigare tas om att genomföra en orosanmälan (Söderman & Jackson, 2011).   
 
6.3 Fokus på vad som är bäst för barnet – egna rädslor får inte styra 
Resultatet visar att den mest framträdande faktor som påverkar hur förskolepersonal förhåller 
sig till sin anmälningsskyldighet är rädsla av olika slag. Det kan handla om rädslan för hur en 
anmälan kan påverka barnet, föräldrarna och anmälaren själv. Intervjupersonerna uttrycker i 
enlighet med Svensson (2013) att rädsla av olika slag kan vara anledning till att anmälningar 
uteblir. Intervjupersonerna påtalade återkommande vikten av att trots rädsla och att det kan 
upplevas som svårt och jobbigt att göra en orosanmälan, krävs det som professionell att 
stålsätta sig när situationen kräver det. Att vid oro eller misstanke om att ett barn far illa ska 
en anmälan göras utifrån barnets bästa, dels för att det ingår i uppdraget som 
anmälningsskyldig men även för barnets skull. Fokus på barnets bästa är något som 
intervjupersonerna återkommande nämner.  
  
Utifrån resultatet tolkar författarna det som att det är viktigt att den som är anmälningsskyldig 
har civilkurage. Det krävs att den som är anmälningsskyldig vågar se och vågar agera. Bland 
annat krävs det att våga erkänna för sig själv att det finns en oro, det vill säga inte blunda för 
eller förringa vad man ser, samtidigt som man måste våga lyfta sin oro med andra såsom 
kollegor och chef. Att våga agera kan handla om att våga vara den som tar initiativ till att en 
anmäla görs, även när andra förminskar oron. Att den som är anmälningsskyldig har 
civilkurage innebär att denne har mod att stå för sin mening även om den är riskabel eller 
andra tycker annorlunda. För att kunna stå upp för det man tror på behöver man ha ett 
genomtänkt förhållningssätt. Det handlar om att fundera kring sin egen människosyn, 
värdegrund och vad man anser är rätt och fel. Det som är framträdande i vårt resultat är att 
ställningstagande är viktigt. För att stå upp för utsatta barn behöver anmälningsskyldiga ta 
ställning utifrån sin värdegrund och vilka rättigheter man anser att barn har. När man 
medvetet har tagit ställning för barnets rättigheter kan man få en trygghet som gör det lättare 
att förhålla sig till sin anmälningsskyldighet.  
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7. Avslutande reflektioner 
Studiens resultat tyder på att det finns en mängd faktorer som påverkar hur förskolepersonal 
förhåller sig till sin skyldighet att anmäla. De bakomliggande faktorerna är till stor del 
överensstämmande med de faktorer som har belysts i litteratur och tidigare forskning. Att 
anmälningsskyldiga upplever anmälningsskyldigheten som komplicerad att förhålla sig till är 
inte svårt att förstå. Författarna kan konstatera att anmälningsskyldigheten inte är något som 
får trivialiseras. Det kan låta lättare att förhålla sig till den i teorin än vad det egentligen är i 
praktiken. Det som är framträdande är att förskolepersonal har en svår uppgift i att 
uppmärksamma och anmäla barn som riskerar att fara illa i sin hemmiljö eftersom det ofta rör 
sig om komplexa omständigheter som man möter. Det handlar om svåra dilemman för 
förskolepersonalen att hantera, för oavsett hur man än väljer att göra kan det kännas som att 
någon drabbas negativt när det handlar om barn som är utsatta i sin hemmiljö. Då det inte 
finns några enkla svar eller garantier för hur man ska eller bör förhålla sig till sin 
anmälningsskyldighet anser författarna att det är av särskilt stor vikt att i större utsträckning 
lyfta ämnet och hålla diskussionen vid liv. Det kan vara ett första steg som kan underlätta för 
anmälningsskyldiga och som i förlängningen kan leda till att det blir lättare att förhålla sig till 
sin skyldighet att anmäla.  
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9. Bilagor 
 
9.1 Bilaga 1 – Informationsbrev 
 
Arbetar Du inom förskola och vill delta i vår studie om anmälningsskyldighet?  
 
Studien är ett examensarbete på grundnivå och är en del av socionomprogrammet vid Umeå 
universitet. Studien kommer att genomföras med intervjuer under vecka 43-44 2016. Syftet 
med studien är att belysa vilka faktorer som kan påverka hur förskolepersonal förhåller sig till 
sin skyldighet att anmäla vid oro för barn som far illa eller riskerar att fara illa i sin hemmiljö. 
Intervjun kommer att beröra din uppfattning om och erfarenhet av anmälningsskyldighet. 
Intervjun beräknas ta ca 45–60 minuter. Det är viktigt att intervjun sker i en trygg miljö, på 
en tid och plats som du bestämmer. Intervjun kommer att spelas in och skrivas ut i text.  
 
Den information som du lämnar kommer att behandlas säkert och ingen obehörig kommer att 
få ta del av den. Redovisningen av resultatet kommer att ske så att ingen individ kan 
identifieras. Resultatet kommer att presenteras i form av en muntlig presentation till andra 
studerande samt i form av ett examensarbete. När examensarbetet är färdigt och godkänt 
kommer det att finnas i en databas vid Umeå universitet. Inspelningarna och den utskrivna 
texten kommer att förstöras när examensarbetet är godkänt. Du kommer ha möjlighet att ta 
del av examensarbetet genom att få en kopia av arbetet. Deltagandet är helt frivilligt och du 
kan när som helst avbryta din medverkan utan närmare motivering.  
 
Om du vill delta i denna studie vill vi att du hör av dig till oss antingen via mail eller telefon. 
Har du frågor om studien är du välkommen att höra av dig till någon av oss.  
 
Tack för att du har tagit dig tid till att läsa detta. Din medverkan skulle vara av stor betydelse 
för oss och vår studie!  
  
 
Angelica Löfgren       Evelina Lantz                                                
xxxxxx@hotmail.com       xxxxxx@outlook.com  
073-XX XX XXX       073-XX XX XXX                     
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9.2 Bilaga 2 – Intervjuguide 
 
1. Vad har du för utbildning?  
2. Hur många år har du arbetat inom förskola?  
3. Vad tänker du om att personal inom förskola har anmälningsskyldighet?  
4. På vilket sätt får förskolepersonal information om anmälningsskyldigheten?  
5. Hur ser rutinerna kring att göra en anmälan ut på den förskola som du arbetar på?  
6. Vad känner du inför att göra en orosanmälan?  
7. Känner du dig tillräckligt trygg och säker för att kunna avgöra när och hur en anmälan ska 
göras?  
8. Har du erfarenhet av att ha känt oro för att ett barn far illa och i samband med det 
genomfört en orosanmälan?  
                Om ja: hur upplevde du det?  
9. Har du erfarenhet av att ha känt oro för att ett barn far illa, men inte genomfört en 
orosanmälan?  
                Om ja: hur upplevde du det?  
10. Har du varit med om tillfällen då någon i personalgruppen känt oro för ett barn, men där 
ingen anmälan gjordes? Vad var i sådana fall anledningen till det?  
11. Vad anser du är viktiga aspekter att resonera kring när man tar ett beslut om att göra en 
orosanmälan?  
12. Finns det några faktorer som du anser underlättar genomförande av 
anmälningsskyldigheten, dvs. att anmäla vid oro?  
13. Finns det några faktorer som du anser försvårar genomförande av 
anmälningsskyldigheten, dvs. att anmäla vid oro?  
14. Vad tror du att möjligheten att anmäla anonymt, som tjänsteman, hade inneburit?  
15. Påverkar anmälningsskyldigheten dig i ditt arbete?  
16. Har du erfarenhet av att konsultera med socialtjänsten gällande misstanke eller kännedom 
om att ett barn far illa?  
17. Hur ser samarbetet ut mellan er förskola och socialtjänsten när det gäller barn som 
riskerar att fara illa i sin hemmiljö?  
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9.3 Bilaga 3 – Kodningsmall 
 
Koder                                                    Kategori                           Tema  

En självklarhet  
Viktigt  
Ingår i förskolans uppdrag  
Plikt  
En hjälp för barnen  
Föra barnens talan  

   
Hur anmälningsplikten 
upplevs  

   
   
   
   
Bejakar 
anmälningsskyldigheten till 
fullo utan att förneka dess 
utmaningar  

Osäkerhet  
Komplext  
Svårt att avgöra  
Gråzoner  
Tabubelagt  
Vid minsta misstanke  

   
   
Att anmäla i praktiken  

Utbildning  
Tydliga rutiner  
Stöd  
Samarbete  
Medvetenhet  
Erfarenhet  

   
   
Att skapa trygghet kring 
anmälningsskyldigheten  

   
Tydliga ramar inåt och utåt 
krävs  

Rädsla  
Osäkerhet  
Erfarenhet  
Relationer  
Reaktioner  
Återkoppling  

   
   
Faktorer som försvårar att 
anmäla  

   
   
   
   
 Fokus på vad som är bäst för 
barnet – egna rädslor får inte 
styra  
   
   
   
   

Ställningstagande  
Stålsätta sig  
Professionalitet  
Barnets bästa  

   
Faktorer som underlättar att 
anmäla  

   
  


