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“Vår värld är förskolan, det som händer här är det vi kan göra något åt“ 
En kvalitativ studie om förskollärares resonemang kring anmälningsskyldigheten. 

 



	

	

Abstract 
Preschool teachers in Sweden are bound by the mandatory reporting process which is found in 
Socialtjänstlagen. This means that if they are worried that a child is being harmed, they must 
report this to the social services. The aim of this qualitative study is to investigate how the 
mandatory reporting process is applied at preschools. To investigate this, the participants 
gradually took part in a fictive case where they got to decide at what stage in the case they 
would file a report. After completing the case, the participants got to participate in a detached 
interview. The interview was mainly based on the routines to file a report and what the 
participant considered to be the hardest part with the mandatory reporting process.  
 
The main finding in this study is that there is no relation between age and experience when it 
comes to previous reports although the number of reports varied among the participants. The 
results also showed that age and experience played no part in the decision making regarding 
filing a report. A majority of the 5 participants chose to report after reading the second page 
of the case while the remaining two chose to report after reading the third page of the case. 
The common view concerning neglect among the participants is that it is easier to identify 
signs of physical neglect than psychological neglect. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nyckelord: försummelse, förskollärare, anmälningsskyldighet, vanvård, över- och 
underrapportering och omsorgssvikt. 
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Inledning 
Vårdnadshavare har skyldighet att ge barn en trygg uppväxt, god omvårdnad samt uppfostran. 
De ska även se till att barnets behov och personliga förhållanden blir tillgodosedda. När 
barnets vårdnadshavare inte kan tillgodose det behovet, har samhället som uppgift att stödja 
och skydda barn som riskerar att utvecklas ogynnsamt (Socialstyrelsen, 2014). 1990 
ratificerade Sverige barnkonventionen. Denna syftar till att oavsett vilken bakgrund ett barn 
har, har denne rätt till att behandlas med respekt och få komma till tals. Barnkonventionen har 
fyra stycken huvudprinciper, en av dessa principer är att barnets bästa alltid ska komma i 
första hand vid alla åtgärder (Barnombudsmannen, 2015).   
 
Förskolepersonal får mer insyn i både barnens och vårdnadshavarnas liv jämfört med andra 
verksamheter. I en sådan relation är det viktigt att personalen bemöter både vårdnadshavare 
och barn på ett respektfullt sätt. Genom denna relation ställs även andra krav, såsom att 
personalen måste ingripa om det misstänker att ett barn far illa. Ibland kan denna situation 
vara så pass allvarlig att en anmälan till socialtjänsten måste göras (Olsson, 2016). Enligt 14 
kapitlet 1§ (SFS 2001:453) Socialtjänstlagen är myndigheter, där verksamheten berör barn 
och unga skyldiga att anmäla till socialnämnden om personalen inom verksamheten får 
vetskap om eller misstänker att barn far illa. Socialnämnden har som skyldighet att inleda 
utredning utan dröjsmål om en ansökan inkommit eller på annat sätt som kan leda till en 
åtgärd av nämnden enligt 11 kapitlet 1§ (SFS 2001:453) Socialtjänstlagen. För att 
socialnämnden ska kunna fullfölja sina skyldigheter att ge barn det stöd och hjälp som behövs 
är det av största vikt att socialnämnden får veta när exempelvis förskolor har en misstanke 
eller vet att barn far illa (Bengtsson & Svensson, 2011). Barn och unga som utsätts för olika 
former av omsorgssvikt, såsom fysisk vanvård, försummelse och övergrepp under uppväxten 
har en större risk för utvecklingsmässiga svårigheter (Lundén, 2004).  
 
Inger Eriksson berättar i Chef och ledarskap (2012) att förskolor generellt sett väntar för länge 
med att anmäla. Tidigare forskning tyder på att olika anmälningsskyldiga professioner 
anmäler missförhållanden i väldigt låg grad, i dessa inkluderas bland annat förskolepersonal 
(Rädda barnen, 2012).  
 
I en studie med 1000 lärare hade 640 av dessa anmält om att de misstänker att ett barn far illa, 
det vill säga att det är 360 stycken lärare aldrig gjort en anmälan. Av dessa 360, som inte gjort 
någon anmälan har 36 stycken övervägt att göra en anmälan men låtit bli. En anledning till att 
det ej blev någon anmälan grundas i att lärarna kände sig för osäker om barnet i fråga 
verkligen for illa (Helte, 2015).  
 
I en doktorsavhandling genomfördes intervjuer med förskolepersonal från 187 olika 
avdelningar. Förskolepersonalen från dessa angav att de misstänkte att 2 procent av barnen på 
deras avdelningar (sammanlagt 62 stycken) for illa i sin hemmiljö. Personalen gjorde endast 
en anmälan på 19 av de 62 misstänkta fallen trots att de kände sig säkra på att deras 
misstankar stämde i de allra flesta fall (Svensson, 2013). Olika utredningar som utförts 
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påvisar att endast en liten del av de barn och ungdomar som misstänks fara illa faktiskt 
anmäls till socialnämnden (Socialstyrelsen, 2004). Vilket belyses i följande exempel:	 en flicka 
berättade för förskolepersonalen att hennes pappa slog hennes syskon samt mamman, redan 
när hon var 1 år. Personalen på förskolan kommunicerade med mamman, men de upprättade 
inte någon anmälan till socialtjänsten. Tre år senare gör en annan förskola en orosanmälan 
och nyligen dömdes denna pappa till två års fängelse för misshandel (Lärarnas, 2014). 
Berättelser som illustreras i ovanstående exempel får oss att undra, vilka svårigheter 
förskolepersonalen ser angående anmälningsskyldigheten, hur deras tillvägagångssätt ser ut 
när en anmälan ska upprättas hos socialnämnden samt vilka tecken som ligger till grund för 
en anmälan.  

Bakgrund 
Anmälningsskyldigheten återfinns så tidigt som 1924 i barnavårdslagen där det stadgades att 
kommunala myndigheter, sjuksköterskor och läkare utan dröjsmål skulle anmäla sådant som 
kunde leda till ett ingripande från barnavårdsnämnden. 1966 infördes en ändring där även 
allmänheten uppmanades att anmäla missförhållanden (Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). 
 
Anmälningsplikten är ett viktigt verktyg för samhällets arbete att identifiera utsatta barn 
(Backlund, Wiklund & Östberg, 2012). Socialtjänsten är en kommunalt styrd verksamhet och 
i enlighet med 2 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen, hädanefter förkortat SoL, har kommunen det 
yttersta ansvaret för att invånarna får den hjälp och stöd som de behöver. Detta ansvar innebär 
däremot ingen inskränkning som vilar på andra huvudmän (SFS, 2001:435). Då det är 
socialtjänsten uppgift att erbjuda stödinsatser, förebygga eller vidta åtgärder för barns skydd i 
enlighet med 5 kapitlet 1 § SoL (SFS 2001:453), krävs det att de får kännedom om barn som 
far illa eller misstänks fara illa. Kännedomen om dessa barn ska komma från anställda hos 
myndigheter och verksamheter som berör barn och ungdomar. Dessa professioner har en 
skyldighet att anmäla ifall de misstänker eller får kännedom om ett barn som far illa. Övriga 
verksamheter som inte omfattas av denna skyldighet samt allmänheten uppmanas även dem 
att göra en anmälan ifall de känner oro för ett barn (Prop. 2012/13:10). 
 
Anmälningsskyldigheten som förskollärarna omfattas av regleras i SoL, 14 kapitlet, 1 § (SFS 
2001:453). Där står följande: 
”Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 
1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 
2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen, 
3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 
4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 
sjukvården eller på socialtjänstens område.” 
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Definition	av	omsorgssvikt	 
Omsorgssvikt är ett brett begrepp som kan betyda flera olika saker för olika människor därför 
följer nedan en beskrivning av den definition av dessa begrepp som studien använt sig av.  
 
Lundén (2010) delar in omsorgssvikt i olika kategorier, försummelse, fysisk vanvård, fysiska 
övergrepp samt känslomässig otillgänglighet i vårdnadshavare-barn relationen. Under varje 
kategori har hon delat in olika tecken som kan förekomma när det handlar om omsorgssvikt, 
för att se hela definitionen, se bilaga 1.  
 
I kategorin försummelse tar Lundén (2010) bland annat upp att barnet blir ofta passat av 
större syskon eller av andra barn, barnet har varit med om att bevittna våld i hemmet och 
barnet har passats av personer som varit påverkade av alkohol, narkotika eller psykofarmaka. 
Kategorin försummelse handlar om att barnet hela tiden utsätts för oförutsägbarhet. 
Oförutsägbarhet innebär att barnet inte vet vad som förväntas av den och vet inte hur 
vårdnadshavarna kommer att agera och reagera. I kategorin fysisk vanvård tar hon upp att 
barnet får skrika väldigt länge innan det tas upp, blöja byts inte som det skall och barnet 
verkar smutsig och luktar illa. I kategorin fysiska övergrepp tar hon upp “oförklarliga” 
blåmärken, märken efter människobett och rivmärken eller hudavskrapningar kring mun, 
läppar, ögon eller genitalier. I kategorin tecken på känslomässig otillgänglighet i 
vårdnadshavare-barn relationen tar hon upp att barnet blir känslomässigt avvisat från 
vårdnadshavaren, barnet hotas med våld eller stryk och barnet beskrivs på ett kränkande sätt 
(Lundén, 2010).  

Syfte 
Syftet med denna studie är att undersöka förskollärarnas tankar om anmälningsskyldigheten 
som regleras i 14 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen samt vilka tecken de anser kan ligga till grund 
för en orosanmälan. 
	

Frågeställningar	
• Vilka tecken och faktorer ligger till grund för upprättande av en anmälan enligt 

förskollärarna?  
• Hur ser tillvägagångssättet ut vid misstanke om omsorgssvikt? 
• Vilka faktorer kan hämma anmälningsbenägenheten? 

	
 



	

	 4	

Tidigare forskning 
I detta avsnitt presenteras tidigare forskning som utförts på studiens område, såväl nationell 
som internationell forskning.  
 
Orosanmälningar som görs av yrkesverksamma i verksamheter som omfattas av 
anmälningsskyldigheten och är knutna till barn och unga utgör kärnan i arbetet för skyddandet 
av barn som far illa (Cocozza, 2007). Dock finns det flertalet studier som visar på att 
anmälningsskyldigheten alltför sällan uppfylls i arbetet med unga barn. Majoriteten av alla 
orosanmälningar kommer från polismyndigheten eftersom de alltid informerar socialnämnden 
om minderåriga begår brott enligt Lagen om unga lagöverträdare. Denna polisanmälan 
hanteras automatiskt som en orosanmälan enligt 14 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen. Detta 
resulterar i att rättsväsendet står för det allra flesta orosanmälningar som rör barn som far illa. 
Majoriteten av anmälningarna från rättsväsendet gällde pojkar medan majoriteten av 
anmälningarna från yrkesverksamma inom barnomsorgen gällde flickor (Cocozza, 2003). 
 
I en studie i Linköping undersöktes samtliga orosanmälningar som kommit in under år 1998. 
Fynden i denna studie visade att enheter inom barnomsorg (barn mellan 0 och 6 år) endast 
utgör enstaka procentenheter av de anmälningar som undersökts och att ungdomarna själva 
söker hjälp i större utsträckning än vad ovanstående verksamheter gör orosanmälningar. 
Artikelförfattaren menar att detta visar att problematiken inom dessa enheter i barnomsorgen 
behöver uppmärksammas. Detta medför att artikelförfattaren ställer sig väldigt kritisk till om 
dessa barns skyddsbehov är tillgodosett (Cocozza, 2003). En annan studie utförd av Cocozza 
(2007) visar att antalet anmälningar från professionella är oroväckande lågt i relation till hur 
många barn som vanvårdas. 
 
Det finns flertalet faktorer som gör att yrkesverksamma inom verksamheter knutna till unga 
barn avstår från att anmäla. En av de allra vanligaste anledningarna till att professionella 
avstår från att anmäla är osäkerhet om barnet verkligen blir vanvårdat eller försummat 
(Sundell, 1997). De personer som tidigare har gjort en orosanmälan men haft en negativ 
upplevelse av socialtjänstens hantering av anmälan är inte lika benägna att göra en 
orosanmälan till socialtjänsten i framtiden (Cocozza, 2007). Sundell (1997) menar i sin studie 
att de förekom flera exempel på förskollärare som i först och främst väljer att stötta barnet 
och/eller vårdnadshavarna på egen hand och avvakta resultaten av stöttningen innan de tog 
ställning till huruvida de skulle anmäla eller inte. 
 
Som tidigare nämnt förekommer det att yrkesverksamma avstår från att anmäla på grund av 
negativa upplevelser av tidigare anmälningar till socialtjänsten. Det är framförallt den vaga 
lagen och frånvaron av tydliga kriterier i beslutsfattande i första skedet efter att orosanmälan 
inkommit till socialtjänsten som skapar en risk för att anmälaren kommer bli besviken på 
socialtjänstens hantering av anmälningsprocessen. Cocozza (2007) menar att det är absolut 
nödvändigt att förtydliga kriterierna för barnutredningar och rutinerna kring orosanmälningar. 
Dels för att säkerställa att anmälaren känner att hen är behandlad med respekt och dels även 
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att kvaliteten på besluten är gemensam och garanterad över hela landet. Det huvudsakliga 
syftet med dessa förtydligade kriterier och rutiner är att säkerställa barnets skydd (Cocozza, 
2007). Under utformandet av SOU 2001:27 intervjuades 52 personer som arbetar inom 
förskola, skola och fritidshem om behovet av en ökad kunskap och ökat stöd för att förbättra 
deras arbete med barn som misstänks fara illa. Samtliga av dessa 52 personer uppgav att det 
någon gång haft en misstanke om barn som försummas i sin omgivning eller i sitt arbete, men 
endast 4 av dessa hade gjort en anmälan (SOU 2001:72).  
 
Resultaten i Sundells studie (1997) visar att majoriteten av den undersökta personalstyrkan 
avstod från att anmäla på grund av olika orsaker trots att de var säkra på att barnet 
vanvårdades. Vidare visade även resultaten att misstankar om vanvård eller försummelse 
generellt väcktes 6,8 månader efter att barnet blivit inskolad. Dock visade undersökningen 
även att det generellt sett dröjde 14,1 månader innan dessa misstankar ledde till en 
orosanmälan. I 91 fall av de ärenden som ledde till en orosanmälan, gjordes anmälan under 3 
månader från det att barnet blivit inskolat. Ju yngre barnet var vid inskolning, desto längre 
dröjde det från det att barnet blev inskolat till det att personalen började misstänka att barnet 
blev vanvårdat eller försummat (Sundell, 1997). 
 
De gånger det inkommer orosanmälningar från yrkesverksamma inom barnomsorgen finns 
det två anledningar till misstanke om vanvård som framkommer i flest fall. Dessa anledningar 
är neurotiska eller psykotiska vårdnadshavare och om barnet har drogmissbrukande 
vårdnadshavare. Mindre frekvent är anmälningar som inkommer på grund av misstankar 
gällande sexuella övergrepp eller fysisk misshandel (Sundell, 1997). 
 
I majoriteten av anmälningarna från förskolepersonalen bestod misstankarna om vanvård av 
flera olika aspekter. Den vanligaste kombinationen var att både vårdnadshavare och barnet 
uppvisade onormalt beteende. De vanligaste tecknen på ett beteende som avvek från normen 
var problem med koncentrationen, tecken på vanvård såsom dåliga kläder eller ett ovårdat 
yttre samt lågt självförtroende hos barnet.  I vissa fall grundade sig misstankarna endast på 
barnets beteende men inte en enda av de undersökta anmälningarna grundade sig enbart på 
vårdnadshavarens beteende (Sundell, 1997). 
 
En undersökningen genomförd av Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) visade att 
personalen trodde att de behövde ha tydliga bevis på vanvård eller försummelse för att kunna 
göra en anmälan och att det inte räckte med endast misstankar. I denna undersökning blev 
endast 16 av de 1 600 barn i kommunen föremål för en orosanmälan. När en uppföljning 
gjordes 5 år senare visade det sig att 9 av de barn som varit föremål för en orosanmälan men 
inte blivit utredda hade blivit föremål för en ny orosanmälan som i sin tur ledde till en 
utredning. Detta menar artikelförfattarna kan tyda på att anmälningsprocessen i Sverige inte 
är säker, eftersom studiens resultat visade att barn riskerar att fortsätta vanvårdas trots att en 
yrkesverksam agerat och anmält dessa misstankar.   
 
Webster, O’Toole, O’Toole och Lucal (2004) utförde en vinjettstudie med lärare i Ohio. I 
denna studie ville artikelförfattarna fastställa förekomsten av underrapportering, 
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överrapportering och konsekvent rapportering. Med underrapportering menas i denna studie 
att berörd lärare hade skattat ett högre värde vad gäller igenkänningsfaktorer än faktorer för 
rapportering, alltså att hen ser fler tecken på vanvård än vad hen anmäler. Med 
överrapportering menas att läraren skattat högre på faktorer för rapportering och lägre på 
igenkänningsfaktorer, det vill säga att hen anmäler fler gånger än vad det finns belägg för. 
Vid konsekvent rapportering överensstämde skattningarna på igenkänningsfaktorerna och 
rapporteringsfaktorer, det vill säga att samtliga igenkänningsfaktorerna anmäldes utan varken 
över- eller underdrift. Det finns vissa omständigheter som ökar risken för underrapportering, 
till exempel: ärenden gällande barnmisshandel, en hög ålder på barnet eller om personalen 
uppfattade barnets beteende som positivt. Utöver detta fanns även egenskaper hos lärarna som 
ökade risken för underrapportering. De lärarna som i största utsträckning underrapporterade 
var lärare med mindre utbildning, de med en administrativ roll, de som trodde att anmälan 
skulle leda till problem för barnet eller läraren själv samt de lärare som aldrig gjort en 
anmälan tidigare (Webster, O’Toole, O’Toole & Lucal, 2004). 
 
Vad gäller utbildning uppgav endast 68 stycken av de lärarna som Kenny (2004) intervjuade 
att ämnet barnmisshandel hade ingått i deras utbildning. De 200 lärarna i södra USA fick fylla 
i en Educators and Child Abuse Questionnaire (ECAQ-enkät). Denna enkät bygger på 12 
påståenden som relaterar till kompetens att identifiera och bedöma olika typer av vanvård, 
kunskap om anmälningsprocessen och attityder mot kroppslig bestraffning. Enkätresultatet 
visade att 152 av lärarna upplevde att de inte skulle få något stöd av administrationen ifall de 
skulle göra en orosanmälan. Endast 26 lärare uppgav att de visste hur deras skolor hanterade 
orosanmälningar och hur den processen såg ut. Överlag menade lärarna att de inte hade 
tillräckligt med kunskap om tecken och symptom på försummelse och fysiska eller sexuella 
övergrepp. Dock skattade lärarna att de var mer medvetna om tecken på sexuella övergrepp 
än vad de var om tecken på fysisk misshandel (Kenny, 2004). 
 
En studie i USA slog fast att det fanns en tydlig barriär som hindrar professionella inom 
barnomsorgen från att anmäla. Denna barriär bestod av okunskap vad gäller tecken och 
symptom på barnmisshandel och försummelse. Försummelse är något som ofta förbises 
eftersom det oftast jämförs med tydliga former av vanvård, till exempel misshandel. Flera av 
deltagarna i denna studie uppgav att de i flera fall avstått från att anmäla just på grund av 
avsaknaden av kunskap om signaler och symptom på försummelse och vanvård. En deltagare 
i studien som arbetat som kurator uppgav att hon avstått från att anmäla på grund av det 
faktum att hon inte kunde se fysiska bevis på att barnet blivit försummad eller vanvårdat 
(Alvarez, Kenny, Donohue & Carpin, 2003). Många av de som omfattas av 
anmälningsskyldigheten är oroade för att en anmälan kan leda till negativa konsekvenser dels 
för barnet men även för dem själva. Ofta tror personalen att de negativa konsekvenserna är 
fler och värre än vad de faktiskt skulle kunna bli i verkligheten.  Artikelförfattarna menar att 
det är viktigt att personalen får information om möjliga konsekvenser som skulle kunna 
uppstå vid en anmälan. På så vis anser artikelförfattarna att anmälningsbenägenheten skulle 
öka. Anmälare bör även få kunskap om strategier för självförsvar och aggressionshantering 
för att öka känslan av trygghet, då många yrkesverksamma upplever rädsla för att den 
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anmälde ska svara på ett aggressivt eller våldsamt sätt (Alvarez, Kenny, Donohue & Carpin, 
2003). 
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Metod 
I detta avsnitt presenteras vilken metod som använts, vilket urval som gjorts och hur det 
empiriska materialet är insamlat samt hur det materialet analyserats. De etiska 
ställningstaganden presenteras samt hur författarna förhållit sig till dessa. En diskussion 
utifrån validitet och reliabilitet presenteras samt hur ansvarsfördelningen sett ut under 
arbetet.   
 
För att besvara syfte och frågeställning användes en kvalitativ metod. Det innebär att 
forskaren beskriver “verkligheten” genom data som består av språkliga utsagor (Fejes & 
Thornberg, 2009). Den kvalitativa metoden är mer användbar då studien fokuserar på 
förståelsen hur organisationer och människor agerar (May, 2001). Denna metod är lämplig 
eftersom studien undersökte hur förskollärare upplevde sin anmälningsskyldighet och vilket 
tillvägagångssätt förskollärarna hade. 

Litteratursökning	
För att få en kunskapsöversikt över forskningsområdet användes två databaser för att utföra 
artikelsökningar, socindex och swepub. Sökord som användes var: anmälningsskyldighet, 
vanvård, förskollärare, neglect, preschool och mandatory reporting process. Detta resulterade 
i 7 stycken artiklar som berör forskningsområdet. Artiklarna är refereegranskade. Den senaste 
publicerade artikeln är från 2007, vilket visar att det finns en kunskapslucka på detta 
forskningsområde. Därav är det av stor vikt att forskningsområdet uppdateras och nya studier 
på området utförs. Kunskapsöversikten har presenterats i tidigare forskning. 

Insamlande av material 
Vinjetter (se bilaga 3) och kvalitativa intervjuer (se bilaga 4) genomfördes med utbildade 
förskollärare. Intervjutillfällena startade med att deltagarna fick ta del av det fiktiva caset 
stegvis, där de bestämde när de skulle upprätta en anmälan och vilka faktorer de ansåg bidrog 
till upprättandet. Därefter utfördes intervjuerna, som huvudsakligen är baserad på vilka rutiner 
förskolorna har för upprättandet av en anmälan samt vilka faktorer deltagarna såg som 
försvårande element i anmälningsprocessen. Intervjun och vinjetten är frikopplade från 
varandra. Samtliga intervjutillfällen genomfördes med en intervjuperson i taget. 
 
Avsikten med studien var att få en förståelse angående vilka rutiner förskolan har för 
upprättande av en anmälan, vilka tecken förskollärarna grundar sin anmälan i samt vilka 
element som var försvårande vid upprättandet av en anmälan enligt 14 kapitlet 1§ SoL. Då 
denna studie ville få fram personliga åsikter och värderingar samt detaljerade och fylliga svar 
bland intervjudeltagarna ansågs kvalitativa intervjuer vara lämpliga att genomföra. En 
semistrukturerad intervjumetod användes. Det innebär att intervjumallen konstruerades i 
förväg med redan färdiga specifika teman och frågeställningar. Denna intervjumetod 
användes för att säkerställa att de intervjuade höll sig till ämnet och på så sätt skapades en röd 
tråd genom intervjun (Bryman, 2011). 
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När en intervju genomförs är intervjuaren både intresserad av vad som sägs och på vilket sätt 
det sägs (Bryman, 2011). För att lättare kunna kartlägga detta spelades intervjuerna in, 
förutsatt att deltagarna godkände det, vilket samtliga gjorde.  
För att få en djup förståelse om detta ämne gjordes även en vinjett. I vinjetten skapades ett 
scenario som deltagaren behövde ta ställning till. Att använda sig av denna metod är lämplig 
om deltagarnas åsikter och agerande i en viss situation ska undersökas (Bryman, 2011). 
Vinjetten skapade författarna i studien, inspiration hämtades från Lundéns (2010) definition 
på omsorgssvikt, se bilaga 1. Vinjetten handlar om Sofia 4 år och där både hon och övriga 
familjemedlemmar uppvisar beteendeförändringar. I vinjetten presenteras olika tecken på 
omsorgssvikt. Exempelvis fel kläder till årstid, drar sig mer till de vuxna, mamman luktar 
alkohol och Sofia verkar vara rädd för Tony (mammans nya pojkvän). Vinjetten i helhet 
återfinns som tidigare nämnt i bilaga 3. 
 
Deltagarna fick själva välja plats för intervjuerna och vinjetterna, därav skedde de på olika 
platser. Gemensamt för dessa platser är att det var en lugn miljö med väldigt liten risk för 
störande moment. Exempel på platser som använts är den berördes kontor eller i universitetets 
lokaler. 

Urval 
För att komma i kontakt med deltagare i studien gjordes ett bekvämlighetsurval. Detta innebär 
att deltagarna i studien är de som finns tillgängliga inom det valda verksamhetsområdet, i 
detta fall utbildade förskollärare (Bryman, 2011).  
 
Förskolorna till denna studie valdes slumpmässigt ut genom en internetsökning. För att 
komma i kontakt med intervjudeltagarna skickades ett informationsbrev ut till 
förskolecheferna på de slumpmässigt utvalda förskolorna som i sin tur vidarebefordrade 
förfrågan till dess anställda. Informationsbrevet skickades ut till 30 förskolechefer ur detta 
resulterade i att 5 förskollärare deltog i studien. Den ursprungliga idén med uppsatsen var att 
göra vinjettstudien med 10 förskollärare och att 5 av dessa även skulle genomföra intervjun. 
Det visade sig vara svårt att få tag på deltagare på grund utav stor arbetsbelastning och diverse 
omorganiseringar inom majoriteten av de tillfrågade verksamheterna.  
 
I informationsbrevet lämnades även kontaktuppgifter till oss ut för att deltagarna på ett lätt 
sätt skulle kunna återkomma vid intresse att delta i studien. I studien deltog en man och fyra 
kvinnor. Vad gäller ålder och erfarenhet finns en bred spridning bland deltagarna i studien. 
Dels deltog unga förskollärare som jobbat max fem år, och äldre förskollärare som jobbat upp 
till 25 år. Detta medförde ett bredare perspektiv dels då verksamheterna och utbildningen 
förändrats genom åren samt att erfarenheten bland deltagarna varierade. 

Analysmetod 
Datamaterialet analyserades med innehållsanalys. Innehållsanalys innebär att forskarna 
identifierar, kodar och kategoriserar viktiga element som uppkommer genom insamlandet av 
datamaterialet. Detta innebar att materialet från intervjuerna och vinjetterna lästes flera gånger 
för att skapa en uppfattning om innehållet samt en större förståelse av helheten. Sedan lades 
tyngdpunkten på stycken som riktade sig till syftet. Efter det bearbetades texten och koder 
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skapades. Utifrån kodernas likheter och skillnader skapades olika kategorier (se bilaga 2). 
Under bearbetningen av transkriberingen bildades kategorier. Exempel på kategorier som 
bildades var gränsdragning, ansvar vid anmälan, rutiner, varningstecken, vanvård, 
försummelse och dilemman. Kategorierna illustrerades senare i form av citat, vilket är vanligt 
inom innehållsanalys (Bryman, 2011). 

Avgränsningar 
En avgränsning som gjordes i studien var att endast inkludera utbildade förskollärare även 
fast det finns andra professioner inom en förskola som arbetar med barnen. Denna 
avgränsning gjordes för att genomföra studien med personer som har en liknande 
kunskapsgrund. Ytterligare en avgränsning som gjordes var att endast inkludera en större 
kommun i Västerbotten med ett invånarantal över 100 000 och en mindre kommun i 
Norrbotten med ett invånarantal under 5 000. Valet att använda deltagare från två olika 
kommuner var en konsekvens av det låga deltagarantalet i startskedet. 

Etiska reflektioner 
Studien utformades med hänsyn till de grundläggande etiska principerna, det vill säga 
informations-, samtyckes-, konfidentialitet- och nyttjandekravet (Bryman, 2011). I 
informationsbrevet (se bilaga 5) som skickades till deltagarna informerades de om 
undersökningens syfte samt att deras deltagande är frivilligt och att de när som helst i studien 
får avbryta deras deltagande. Deltagarna i studien skrev även på ett intyg (se bilaga 6) att de 
fått information om förutsättningarna för deras deltagande. Vidare informerades deltagarna 
om att datamaterialet endast ska användas i forskningssyfte. Därav uppfylldes samtyckes-, 
nyttjande- och informationskravet. Deltagarna i studien har avidentifierats och avkodats så att 
resultatet i studien ej kommer att härledas till personerna som deltagit, vilket innebär att 
konfidentialitetskravet uppfylldes (Bryman, 2011). 

Metoddiskussion	
Hög validitet mäter ifall studien undersöker det som studien har som avsikt att undersöka 
(May, 2001). Kvale (1997) menar att under hela forskningsprocessen valideras det insamlade 
materialet under olika processer (Kvale, 1997). Under intervjutillfället uppkom följdfrågor, 
detta för att deltagarna skulle förtydliga vad dem menade. Genom att deltagarna i studien blev 
informerade om konfidentialitetskravet minskade risken att förväntade svar lämnades istället 
för uppriktiga. Detta eftersom deltagarna redan från start visste att deras namn samt 
förskolans namn ej skulle kunna härledas tillbaka till dem och de kan ha varit en bidragande 
faktor att deltagarna kände sig trygga att uttrycka sig. 
 
Vidare menar Kvale (1997) att under tolkningen krävs det att forskarna tolkar deltagarnas 
utsagor korrekt. På grund av att intervjuerna transkriberades direkt efter intervjutillfället kan 
validiteten ökat på grund av att intervjuerna var färsk i minnet. Efter transkriberingen var 
färdig, lyssnade vi på intervjuerna igen samtidigt som vi läste deltagarnas uttalanden. Detta 
säkerställde att inget insamlat material gick förlorat och kan ha bidragit till en ökad validitet. 
En högre validitet kan uppnås om slutsatserna i analysen förstärks genom den tidigare 
forskningen (Esiasson, m.fl., 2007), vilket gjordes i denna studies analysdel.   
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Hög reliabilitet uppnås om resultaten kan återskapas om studien genomförs igen. I och med 
detta är det viktigt att tillvägagångssättet i studien är tydligt (May, 2001). Med det i åtanke har 
metod och tillvägagångssätt förklarats på ett tydligt och beskrivande sätt. I en kvalitativ studie 
med intervjuer som metod kan det vara svårt att uppnå en hög reliabilitet. Detta på grund av 
det faktum att varje intervjutillfälle är unikt och en relation mellan forskare och 
intervjudeltagare skapas som är svår att återskapa (Esiasson m.fl., 2007). 
 
Generaliserbarhet går endast att tillämpa om de slutsatser som framkommit går att tillämpa på 
andra grupper än de som studerats (Esiasson m.fl., 2007). Studien har inte eftersträvat att 
generalisera resultaten på andra grupper än den grupp som har studerats.  

Internarbetsfördelning	
Genom hela arbetet har båda författarna tillsammans hanterat materialet. I första skedet 
delades arbetet upp, vilket ledde till att Caroline har skrivit tidigare forskning samt bakgrund 
och Agnes har skrivit inledning och metod. Båda författarna har varit inblandade i varje del 
eftersom varje del har lästs igenom av båda författarna och revideringar på varje del har 
utförts utifrån kommentarerna som uppstått under bearbetningen. Detta dels för att vi som 
författare ska vara insatt i varje del men även för att minska risken för missförstånd och 
misstolkningar. Även för att eftersträva en jämn arbetsbörda i arbetet samt ett sammanhållet 
och likställt genomförande. Transkriberingen, teori, resultat, analys, sammanfattande 
diskussion, intervjuguide och vinjett har författarna utformat tillsammans. Samt att vi 
genomförde alla intervjuer och vinjetter tillsammans.  
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Teori  
I denna studie har systemteori valts som teoretisk utgångspunkt som redogörs nedan.   
 

Systemteori 
För att förstå människor hur olika människor samverkar med varandra är systemteori och ett 
systemiskt tänkande ett värdefullt verktyg. Teorin är användbar i analyser där många typer av 
relationer och grupper ingår, till exempel arbetsgrupper, men även i analyser mellan olika 
typer av grupper och system (Røkenes & Hanssen, 2016). Systemteorin ser världen i helheter, 
gemensamma egenskaper, sammanhang, funktioner och relationer istället för att betrakta var 
del för sig (Öquist, 2003). Denna metod har sin utgångspunkt i en relationell förståelse av ett 
beteende (Røkenes & Hanssen, 2016). Människan måste betraktas i hela sitt sammanhang för 
att beteende ska kunna förstås till fullo (Öquist, 2003), men samspelet mellan olika 
sammanhang är också en viktig utgångspunkt i systemteorin (Røkenes & Hanssen, 2016). 
 
I samtliga system existerar olika hierarkier i samspelet. Beteendena hos personerna som ingår 
i systemen kontrolleras och organiseras alltid från toppen av hierarkin och ner. Desto längre 
ner i hierarkin desto mer begränsad blir kontrollen (Öquist, 2003). I denna studie är hierarkin 
som följande: Allmänheten, riksdag, regering, lagtext, förskolechef, personal, 
vårdnadshavare, barn. Enligt denna teori ses människan vara en del i flera olika sociala 
system. Till exempel så ses skolklassen och familjen som två separata system där en individ 
kan befinna sig. Ett socialt system klassas som en samling av olika aktörer samt relationen 
mellan dessa aktörer och de olika egenskaper som aktörerna besitter. Ett socialt system anses 
vara ett öppet system vilket innebär att de influeras av sin omgivning samtidigt som det är ett 
subsystem som är en del i ett större system (Røkenes & Hanssen, 2016). 
 
Ett systemiskt tänk har sin utgångspunkt i relationer snarare än i egenskaper. När ett problem i 
systemet uppstår uppmärksammas kontexten i vilket problemet uppstod i istället för att 
fokusera på individen. Ifall det uppstår ändringar inom systemet kan det resultera i att en 
obalans uppstår vilket i sin tur leder till att andra delar av systemet förändras. Varje individ i 
systemen har en roll vilket gör att balansen inom systemet upprätthålls (Røkenes & Hanssen, 
2016), och samtliga individer formas av de system hen befinner sig i (Öquist, 2003). 
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Resultat  
I avsnittet redovisas det empiriska materialet, det vill säga det insamlade materialet. Avsnittet 
är uppbyggt med underrubriker utifrån studiens frågeställningar. 
 
Vilka tecken och faktorer ligger till grund för upprättande av en anmälan enligt 
förskollärarna?  
Alla medverkande var överens om att det fanns indikationer på blad ett som pekade på att det 
var något i Sofias hemsituation som inte stod rätt till. Dock ansåg de att det inte fanns 
tillräcklig grund för att upprätta en orosanmälan. Vid blad två började deltagarnas 
resonemang gällande Sofias hemsituation skilja sig åt på flera punkter. Den gemensamma 
synen var dock att situationen hade eskalerat och att det fanns oroande element som hade 
förstärkts sedan blad ett. 
 
Tre av fem deltagare i studien valde att göra en orosanmälan efter blad två. De grundade sin 
oro i att Sofia hade fel kläder till årstid, att Sofia hade en beteendeförändring och att Sofia var 
hungrig när hon kom till förskolan. 
 
Två av fem deltagare i studien valde att göra en orosanmälan efter blad tre. Personerna i 
studien grundade sin oro i att Sofia hade fel kläder till årstid, att Sofia hade en 
beteendeförändring, att Sofia var hungrig när hon kom till förskolan, att mamman upplevdes 
onykter vid hämtning, att Sofia vid upprepade tillfällen sagt skål och att hon drack öl precis 
som hennes mamma. Deltagarna knöt även ihop Sofias rädsla för Tony som utspelade sig på 
blad tre med Sofias påstående på blad ett om att Tony retade henne. 
 
Deltagarna lyfte väldigt många och varierande varningstecken på att ett barn skulle vara 
försummat eller vanvårdat. Vid några av intervjuerna konstaterade deltagarna att det är lättare 
att upptäcka tecken på fysisk vanvård än försummelse. Utöver fysiska tecken såsom 
blåmärken och liknande så ansåg de flesta deltagarna att det tydligaste varningstecknet är ifall 
det aktuella barnet uppvisar en beteendeförändring och exempelvis går från att vara väldigt 
introvert till att bli utåtagerande men även att barnet får ett förändrat språk. Det utåtagerande 
beteendet menade några deltagare kunde vara ett tecken på att barnet sökte bekräftelse. 
Deltagarna ansåg att det är svårare att identifiera de psykiska tecken på vanvård eftersom de 
ansåg att relationen till barnet och i vilken utsträckning förskollärarna har tid att 
uppmärksamma barnet spelade en avgörande roll i hur synliga de psykiska tecknen på 
vanvård framträdde. Några av deltagarna nämnde även att det finns en speciell känsla som 
uppstår när de börjar misstänka att ett barn far illa som de hade svårt att förklara.   
 

“Ja men fysiska är ju självklart kanske lättare att se. Eh det är konkret. Medan kanske 
om det är psykiska. Alltså det handlar mycket om hur väl man känner barnet, och hur 
väl man som får tid att uppmärksamma som om det blir någon personlighetsförändring 
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eller om det ligger såna grunder i. Bakom. Förändrat beteende. Men självklart tror jag 
att det syns, det påverkar barnen.” 
 
“Ja, får andra beteenden, kanske blir introvert eller jätte extrovert, alltså börjar slå och 
sånahär saker. Så att nog kan man se om ett barn far illa.” 
 

Återkommande var även vikten av att barnet skulle vara tryggt. Deltagarna uppgav flera olika 
tecken på otrygghet hos ett barn och att detta var något som de tog på allra största allvar, 
framförallt om det sker en förändring där barnet varit väldigt tryggt till att upplevas som 
otrygg. 
 

“Ja jag tror ju att när ett barn inte får tillräckligt med trygghet och stabilitet och allt det 
här då rasar ju mycket hos ett barn.” 
 

Ett annat varningstecken som förskollärarna ansåg var tecken på vanvård var att 
vårdnadshavaren hade bristande uppsyn över sitt barn. 
 

“Ja jag tycker nog som att dålig uppsyn ändå är en varningsklocka. Typ om barnet får 
såhär typ springa ut själv över vägen där det kommer bilar och så. Det tycker jag är 
kanske ett tecken på vanvård.” 
 

En intervjudeltagare tyckte det var svårt att definiera vanvård. Samma intervjudeltagare lyfte 
att om vårdnadshavare har ekonomiska svårigheter kan det leda till att barnet far illa genom 
att vårdnadshavarna inte har råd att köpa rätt kläder kopplat till den årstiden. Deltagarna ansåg 
dock att om vårdnadshavarna gör allt för sitt barn men har inte nog bra förutsättningar att 
lyckas så är det vanvård. 
 

“Alltså om du utifrån dina förutsättningar ändå gör allt du kan för barnet men det 
kanske inte duger. Barnet kanske ändå vanvårdas… Men det är väl typ att man försöker 
göra det bästa utifrån sin förmåga och att barnet inte far illa av det.“ 
 

Varje intervjudeltagare ansåg att det var vanvård om vårdnadshavarna inte hade kläder 
anpassat till väder, barnet fick ej regelbundna måltider, barnet var ofta hungrig samt om 
hygienen var bristande hos barnet. En intervjudeltagare ansåg att det var vanvård om 
vårdnadshavare lämnade sitt barn som hade någon sjukdom som till exempel magsjuka eller 
feber eller om vårdnadshavarna inte passar tider och hämtar sitt barn långt efter den avtalade 
tiden. En intervjudeltagare pratade om psykisk ohälsa och om den psykiska ohälsan leder till 
att vårdnadshavare inte kan ta hand om sitt barn är det försummelse. Deltagaren ansåg att då 
borde den personen lämna ifrån sig sitt barn under en period tills den återfått förmågan att ta 
hand om sitt barn. Flera av intervjudeltagarna lyfter att om vårdnadshavarna har 
alkoholproblem är det tecken på försummelse. Eftersom de anser att då är inte den 
vårdnadshavaren lämpad att ta hand om sitt barn och dennes behov på det sätt som krävs. 
 
Hur ser tillvägagångssättet ut vid misstanke om omsorgssvikt? 
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Varje intervjudeltagare svarade att förskolechefen samt arbetslaget på något sätt var 
inkopplad i varje anmälan som upprättats. Antingen lyfte personalen oron till förskolechefen 
och förde en diskussion eller att personalen lyfte oron och förskolechefen bestämde huruvida 
det ska anmälas eller inte. De flesta intervjudeltagarna svarade att det är förskolechefen som 
upprättar anmälan. 
 

“...Men vi brukar ju alltså prata med arbetslaget och med rektor... Om nån annan har sett 
samma och gjort samma reflektioner.” 
 
“Nä, det är nog både och alltså… Både personal och rektor upprättar anmälan. Men man 
diskuterar ju med rektorn innan man gör det.” 
 

En intervjudeltagare ansåg att vid upprättande av en anmälan har en förskollärare ett 
professionellt ansvar att anmäla och det är ingenting som kan undvikas om en misstanke om 
oro finns utan det är barnets bästa som ska beaktas. Majoriteten av intervjudeltagarna var 
osäkra om rutiner om hur en anmälan ska upprättas fanns skriftlig eller inte. Trots osäkerheten 
så uppgav alla deltagare att de vid oro pratar med förskolechef, med arbetslaget samt med 
vårdnadshavarna. 
 

“Ja jag vet inte om det finns några skriftliga rutiner, det kan jag inte svara på för jag har 
aldrig sett några på min verksamhet...” 
 

Alla intervjudeltagare berättade att den initiala oron som fanns diskuterades med 
vårdnadshavarna vid hämtning och lämning. 
 

“... Alltså informera min chef om det här och sen så skulle jag nog, tillsammans med en 
kollega, prata med mamman och berätta det vi uppfattade.” 
 

En intervjudeltagare svarade att de hade den rutinen att varje gång ett nytt barn började på 
förskolan hade man ett möte med vårdnadshavarna där man gav information om skyldigheten 
personalen har att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Samt att en annan 
intervjudeltagare svarade att de kontinuerligt diskuterar de rutiner förskolan har och om dem 
behöver revideras. 
 

“...När alla nya barn börjar så har förskolechefen ett föräldramöte antingen en juni eller 
i augusti. När förskolechefen träffar nya föräldrar och då är ju också en punkt om 
anmälningsplikt, också vår skyldighet att göra en anmälan...” 
 

Fyra av fem intervjudeltagare tyckte att informationen vid nyanställning är bristande när det 
gäller anmälningsskyldigheten och rutiner. Tre deltagare svarade att de inte fått någon 
information överhuvudtaget om rutiner och skyldigheten att anmäla vid misstanke men att det 
kände sig trygg i sig själv att ändå kunna upprätta en anmälan. En deltagare uppgav att den 
själv behövde läsa på om rutiner och plikten att anmäla när tid fanns. Intervjudeltagaren 
pratade om dennes successiva inlärning och att när den blev anställd inte tyckte att den var 
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bekväm med att göra en anmälan och att den personen saknade verktyg för att kunna upprätta 
en anmälan. 
 

“...Eller då fick jag inte den informationen på det sättet att... Det var inte prio ett då. 
Tyvärr...” 

 
En intervjudeltagare pratade om vikten av dokumentation och att det skulle finnas konkreta 
bevis för att en anmälan skulle kunna upprättas. Deltagaren lyfte även att det är 
förskolechefen som ofta kommer med detta råd när personalen lyfter en oro om ett barn. 

 
“Och förmodligen skulle förskolechefen säga att vi ska dokumentera. Dokumentera… 
För det är ju det att gör du en orosanmälan måste du ha konkreta bevis.” 
 

Tre stycken intervjudeltagare berättade om att deras förskola hade samverkansforum där 
diskussioner pågick, för att i ett tidigare skede kunna ge hjälp och stöd åt en familj innan en 
orosanmälan är aktuell. En deltagare lyfte även vikten av mottagningsenheten och att de varit 
ett bra stöd och bollplank vid oro av ett barn.  
 
Majoriteten av intervjudeltagarna hade den rutinen, även om den inte var skriftlig, att inte 
lämna ut barn till vårdnadshavare som upplevs vara onyktra. Utan då försöker personalen 
istället att ringa till andra anhöriga, där personalen vet att det återfinns en bra kontakt till 
barnet. 
 
För att hantera sådana situationer, att vårdnadshavare var onyktra, var de alltid två stycken 
ur arbetslaget som var med. Detta dels på grund av att det kan finnas en risk om hot och 
våld men även för att vara två personer som sett och hört samma sak. 
 
Vilka faktorer kan hämma anmälningsbenägenheten? 
Samtliga deltagare uppgav att det fanns risk för att deras relation till de berörda 
vårdnadshavarma skulle påverkas av att de gjorde en orosanmälan, dock var de oeniga i 
vilken utsträckning relationen skulle påverkas. Alla deltagare ansåg att om relationen 
vårdnadshavarna måste förskollärare förhålla sig till detta och lära sig hantera det. Detta på 
grund av det är en del av deras profession, att hantera vårdnadshavare. Vidare under intervjun 
lyftes frågan om relationen till vårdnadshavarna påverkade förskollärarnas benägenhet att 
göra en anmälan. En deltagare uppgav att relationen till vårdnadshavare absolut skulle 
påverka förskollärarens anmälningsbenägenhet, oavsett om de vill det eller inte. Flera av de 
återstående deltagarna spekulerade och hoppades att den relationen inte skulle påverka 
anmälningsbenägenheten. De ansåg att uppdraget att handla i enlighet med barnets bästa 
överväger risken att trampa vårdnadshavarna på tårna.   
 

“Oavsett om jag har en bra eller en dålig så hoppas jag att det inte påverkar hur jag 
skulle agera… Alltså att jag agerar samma oavsett om det är en bra eller dålig relation.” 
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“Jag tror ju att den bli ansträngd. … Säkert lite kylig också. Men det är ju som 
någonting som man som på professionell nivå får... Som får lära sig att, ja men klara av 
att fixa för det är ju en del av vårt yrke.” 
 

Under intervjun lyftes även generella svårigheter och dilemman vid en anmälan. Det fanns två 
vanligt återkommande dilemman i samtliga intervjuer, att veta exakt när det är dags att göra 
en anmälan och rädslan för att anmäla “oskyldiga” vårdnadshavare. En av deltagarna lyfte 
även svårigheterna med att lägga sina egna känslor åt sidan under upprättandet av en anmälan 
för att kunna vara objektiv och en annan lyfte känslan av att “lägga näsan i blöt” som 
ytterligare ett försvårande element. 
 

“Vår värld är förskolan, det som händer här är det vi kan göra något åt. Att, ja men 
börjar vi som anmärka hur dom är då dom inte är på förskolan eller så, då vi som har 
släppt vårat ansvar så kan det ju känns som ett övertramp in i deras värld.” 
 
“Att lämna mina egna personliga känslor och sätta dom åt sidan och göra en konkret 
anmälan där jag skriver ner konkret vad jag upplevt och vad jag har sett. Och vad jag 
baserar min anmälan på. Det är lätt att känslor tar över.” 
 

Bristande erfarenhet av att upprätta en orosanmälan beskrevs även som ett försvårande 
element i anmälningsprocessen. Erfarenheten av att göra en orosanmälan varierade bland 
deltagarna. Flera av deltagarna hade vid intervjutillfället inte varit med och upprättat någon 
orosanmälan vid något tillfälle, medan en minoritet av deltagarna varit med och upprättat en 
eller flera anmälningar. 
 

“Jag har ju inte haft så många. Vi har ju inte haft 100 anmälningar under mina 25 år… 
Jag vet inte, i snitt om vi säger att det är 100 barn här. Det är ju inte ett per år men 
troligen har det ju varit ett vartannat år.” 
 

Bilden av socialtjänsten och dess verksamheter var också en faktor som påverkade 
deltagarnas anmälningsbenägenhet. Ingen av deltagarna uppgav att de skulle hämma dem utan 
de menade att deras bild snarare ökar deras anmälningsbenägenhet. Den gemensamma 
synpunkten på socialtjänsten var att det är en långsamt arbetande verksamhet och deltagarna 
menade därför att de på grund av det anmäler tidigare och fler gånger för att vara säkra på att 
orosanmälningarna skulle få effekt. Några av deltagarna påpekade även en bristande 
återkoppling från socialtjänsten som en punkt där de önskade förbättring. 
 

“Jag tror anmälningsbenägenheten påverkas för ibland så kan jag uppfatta att ingenting 
händer. … Jag tror nog att jag skulle anmäla fler gånger. Det tror jag nog att jag skulle 
göra.” 
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Analys av resultat 
I detta avsnitt analyseras resultatet i relation till tidigare forskning, bakgrund och teori. 
Avsnittet är uppbyggt med underrubriker utifrån studiens frågeställningar. 
 
Vilka tecken och faktorer ligger till grund för upprättande av en anmälan enligt 
förskollärarna?  
Den främsta analysen som kan göras av resultatet av vinjetten är att det fanns en relativt tydlig 
skillnad i säkerheten hos deltagarna i ställningstagandet om att göra en anmälan eller inte. 
Som tidigare nämnt valde tre av fem deltagare att anmäla efter att ha läst det andra bladet av 
vinjetten. Samtliga av dessa tre var dock märkbart tveksamma ifall det skulle göra en 
anmälan. Så var inte fallet för de två som skulle ha gjort en anmälan efter att ha läst blad tre. 
Vid blad två uppfattades att deltagarna som valde att anmäla tvivlade på att de hade 
tillräckligt med fakta att gå på för att göra en anmälan. Vid blad tre var det återstående 
deltagarna däremot övertygade om att det var rätt tillfälle att göra en anmälan. Förskollärarna 
som anmälde på blad 2 uppvisade en ambivalens gällande när en anmälan skulle göras. Det 
kan finnas risk att deltagarna kände sig granskade under genomförandet av vinjetten. Det kan 
i sin tur medföra att deltagarna valde att göra en anmälan i ett tidigare skede än vad de skulle 
om detta varit en verklig situation. De som anmälde på blad tre visade inte samma ambivalens 
som de som anmälde på blad två, utan de uppvisade en större säkerhet. Dock finns en 
riskfaktor att de som anmälde på blad tre valde att vänta i bristen på konkreta ”bevis” att 
grunda sin anmälan i. I vanliga fall kanske det inte rör sig om lika tydliga och markanta 
skillnader i verkligheten som de rörde sig om i vinjetten. Dock kan det vara så att deltagarna 
kände att de kunde avvakta ett blad till just av den anledningen att det var en fiktiv händelse 
och av avvaktandet inte kunde få verkliga konsekvenser. 
 
Denna ambivalens går att analysera med ett systemteoretiskt perspektiv. En slutsats som kan 
dras är att förskollärarna är rädda för att skapa obalans i samspelet mellan de olika systemen. 
Systemen som går att identifiera i det här fallet är dels personalgruppen som eget system och 
familjen/vårdnadshavarna tillsammans med barnet/barnen som ett eget system som 
tillsammans ingår i tidigare nämnda hierarki. En orosanmälan är något som skulle kunna 
skapa en obalans i samspelet i ovannämnda system då risken är att missförstådda 
vårdnadshavare förlorar förtroendet för förskollärarna och på så sätt rubbas balansen i 
systemet. Samtliga delar av systemen i en hierarki är direkt beroende av varandra (Öquist, 
2003) vilket gör att förskollärarna, oavsett om de är medvetna om det eller inte, tar 
vårdnadshavarna i beaktning i deras avvägande i huruvida de ska göra en orosanmälan eller 
inte. Detta eftersom det sker ett ständigt samspel mellan dessa två olika system vilket gör att 
samtliga individer ständigt påverkar varandra eftersom det är sociala system som beskrivs 
som öppna system (Røkenes & Hanssen, 2016). 
 
Vad gäller ålder och erfarenhet så fanns såväl de yngre och mindre erfarna förskollärarna och 
de lite äldre med mer erfarenhet i båda grupperna som bildades, både den grupp som anmälde 
efter andra bladet och den som anmälde efter tredje bladet. En tolkning som kan göras är att 
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dessa faktorer inte är avgörande för deltagarnas förmåga att ta ett beslut att göra en 
orosanmälan. Detta stämmer dock inte överens med resultaten från Webster, O´Toole, 
O´Toole och Lucal (2004) studie som återfinns i stycket om tidigare forskning. De menade att 
de lärare som har mindre erfarenhet om att upprätta en anmälan är mer benägna att 
underrapportera än det lärare som tidigare gjort en anmälan. Resultaten i vår studie pekade 
däremot på en annan riktning. Nämligen den att erfarenhet inte spelade en avgörande roll i 
vilket ställningstagande deltagarna gjorde, dock ansåg de med mindre erfarenhet av att 
upprätta en orosanmälan att de var ett försvårande element i anmälningsprocessen. . 
 
Deltagarna i studien lyfte många och varierande tecken på att ett barn skulle vara vanvårdat. 
Samtliga deltagare i studien ansåg att det var lättare att upptäcka tecken på fysisk vanvård än 
försummelse. Exempel på tydliga varningstecken är beteendeförändring hos barnet, 
utåtagerande, förändrat språk och fysiska tecken såsom blåmärken. Några deltagare nämnde 
att det är en speciell känsla som uppstår i och med misstanken om att ett barn far illa. Vilket 
innebär att vid bedömningen om en anmälan ska upprättas eller inte bestäms genom deras 
subjektiva bedömning.  
 
Tidigare forskning pekar på att en av de allra vanligaste anledningarna till att professionella 
avstår från att anmäla är osäkerheten om barnet verkligen blir vanvårdat eller försummat 
(Sundell, 1997). Majoriteten av deltagarna betonade svårigheterna med att känna igen 
försummelse där det inte finns fysiska bevis. En undersökningen genomförd av Cocozza, 
Gustafsson och Sydsjö (2007) visade att personalen trodde att de behövde ha tydliga bevis på 
försummelse för att kunna göra en anmälan och att det inte räckte med endast misstankar 
vilket överensstämmer med resultaten i denna studie. Det kan leda till att personerna i studien 
avvaktar tills de anser att det har fysiska bevis som tyder på försummelse. Det i sin tur kan 
leda till att barn som far illa tvingas lida under en längre period än nödvändigt. 
 
Sundell (1997) lyfter i sin studie att flertalet av de undersökta orosanmälningarna grundades i 
barnets beteendeförändring. Detta är även något som samtliga deltagarna i denna studie lyfte 
som en stor varningsklocka. Men precis som i Sundells studie (1997) togs vårdnadshavarnas 
beteende aldrig upp som en tillräckligt stark grund att basera en anmälan på. 
Vårdnadshavarnas beteende i kombination med en beteendeförändring hos barnet däremot 
återkom ofta under intervjuerna. En tolkning som kan göras är att det inte är vårdnadshavarna 
som står i fokus inom förskoleverksamhet, utan barnen. Detta gör att det faller sig naturligt att 
barnets beteendeförändring är lättare att identifiera och utvärdera än vårdnadshavarens 
beteende. 
 
Precis som det redovisades i resultatet så uppgav en av deltagarna att det är förskolan som är 
deras värld. Att anmärka på det som pågår utanför den världen ansåg den deltagarna innebar 
att de hade överskridit sitt ansvar och gjort ett övertramp in till familjens egen värld. Detta 
skulle kunna påvisa en viss typ av försummelse från förskollärarnas sida, då det skulle kunna 
betyda att de inte är villiga att ta i det som pågår utanför förskolan dock är det svårt att veta. 
En tolkning som kan göras är att förskollärarna lättare kan förändra och förhålla sig till den 
risken ifall de är medvetna om följderna av den här typen av förhållningssätt. Eftersom 
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vårdnadshavarnas beteende inte är något som tillhör förskolepersonalens “värld” kan det vara 
anledningen till att Sundells studie (1997) inte visade en enda orosanmälan som endast 
grundade sig på ett avvikande beteende hos vårdnadshavarna. Att göra anmärkningar på ett 
annat system kan ses som en faktor som riskerar att skada samspelet mellan dessa system och 
på så vis skapas ytterligare förändringar i systemet. Exempel på detta kan vara ett minskat 
förtroende från andra vårdnadshavare ifall de visar sig att de anmälda vårdnadshavarna varit 
oskyldiga. De utomstående vårdnadshavarna kan se orosanmälan som ett hot även mot dem 
och en tanke om att förskollärarna inte står på deras sida och analyserar allt vårdnadshavarna 
gör. Samspelet mellan alla olika system i den tidigare nämnda hierarkin riskerar alltså att 
skadas ifall orosanmälan visar sig felaktig.  
 
En deltagare i studien ansåg att om barnet blir utsatt för psykiskt lidande på grund av att 
vårdnadshavaren inte är psykiskt stabil bör den personen lämna sitt barn till någon annan 
under en period tills den personen återfått förmågan att ta hans om sitt barn igen. Deltagaren 
ansåg att om vårdnadshavaren utsätter sitt barn för detta så är det försummelse. Deltagaren 
resonerade att om vårdnadshavaren lider av psykisk ohälsa kan det leda till att barnet inte får 
någon kontinuitet i sin uppväxt och att barnets liv präglas av oförutsägbarhet. Flera av 
deltagarna lyfte även vikten av att om en vårdnadshavare har missbruksproblem är inte den 
personen kapabel att ta hand om sitt barn och dennes behov på ett sådant sätt som krävs, utan 
barnet blir försummat. Deltagarna resonerar att om detta sker hos en av vårdnadshavarna finns 
det grund till orosanmälan. Detta är något som Lundén (2010) tar upp i sina kategorier för 
omsorgssvikt, närmare bestämt kategorin försummelse. Om ett barn inte får förutsägbarhet i 
sin uppväxt samt om barnet träffar personer som är påverkade av narkotika, alkohol eller 
psykofarmaka finns det risk för försummelse. 
 
En slutsats som kan dras är att när det gäller om vårdnadshavaren har ett missbruk eller om 
vårdnadshavarna lider av någon psykisk sjukdom är deltagarna säkra på att det skulle göra en 
orosanmälan till socialtjänsten. Detta på grund av att de anser att vårdnadshavarna inte kan ta 
hand om sitt barn på det sätt som krävs. Tidigare forskning tyder även att när det inkommer 
orosanmälningar från verksamma inom barnomsorgen finns de två stycken anledningar. 
Dessa är neurotiska eller psykotiska vårdnadshavare och om barnet har drogmissbrukande 
vårdnadshavare (Sundell, 1997). Frågan som uppkommer är hur vanligt det är att tecken på 
detta blir synligt för förskolepersonalen.  
 
Majoriteten av studiens deltagare var överens att tecken på vanvård är att barn inte får 
regelbundna måltider, får för lite mat, inte är klädd för årstid och väder, har bristande hygien 
och hämtas inte från dagis på avtalad tid. Under vinjetten grundar deltagarna deras anmälan 
på de ovanstående tecknen och anser att det är grund till upprättande av en orosanmälan till 
socialtjänsten. En deltagare ansåg att det var vanvård om vårdnadshavarna lämnade sitt barn 
på förskolan om den hade feber, magsjuka eller dylikt. Lundéns (2010) tecken för 
omsorgssvikt pekar på samma tecken som deltagarna i studien tar upp gällande vad vanvård 
är. 
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Tidigare forskning tyder på att majoriteten av anmälningar från förskolepersonal gällde 
vanvård. Vanliga tecken på att barnet vanvårdades var att barnet hade dåliga kläder eller ett 
ovårdat yttre (Sundell, 1997), precis som deltagarna i vår studie ansåg. Flera deltagare i 
studien ansåg att det var lättare att upprätta orosanmälan om bevis fanns och att det var är 
lättare att se konkreta “bevis” på vanvård än vid annan omsorgssvikt, vilket även en 
undersökning genomförd av Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) visade. Lagtexten är i 
detta fall är tydlig, att det endast krävs misstanke och ej bevis för att upprätta en orosanmälan 
enligt 14 kapitlet 1§ SoL (SFS 2001:453). 
 
Hur ser tillvägagångssättet ut vid misstanke om omsorgssvikt? 
Varje deltagare i studien nämnde att förskolechefen och arbetslaget på något sätt är inkopplad 
i varje anmälan. Alla deltagare lyfte att det var positivt att förskolechefen var inkopplad, dels 
för att söka stöd men kändes även som en naturlig gång på grund av det är förskolechefen 
som har det övergripande ansvaret över verksamheten. En deltagare i studien lyfte vikten av 
det egna professionella ansvaret och i den profession de har måste upprätta anmälan om de 
misstänker att ett barn far illa. Tidigare forskning tyder på att lärarna upplevde att de ej fick 
något stöd av administrationen ifall de skulle upprätta en orosanmälan (Kenny, 2004). Till 
skillnad från vår studie som visar att det administrativa stödet är stort vid upprättandet av en 
orosanmälan. Att förskolechefen är inkopplad i varje orosanmälan kan leda till något positivt. 
Detta på grund av att det är av stor vikt att chefen finns där både vid upprättandet men även 
som ett bollplank eftersom det är förskolechefen som har det övergripande ansvaret för 
verksamheten. 
Alla deltagare sa att de ville diskutera med arbetslaget, om de hade sett samma tecken och 
hade en någorlunda överensstämmande oro för det barnet. Slutsatsen som kan dras är att 
personerna i studien vill söka bekräftelse hos arbetslaget. Detta kan vara en naturlig instinkt 
på grund av det faktum att det är mindre troligt att en förskollärare på egen hand upprättar en 
anmälan utan att samråda med någon annan. Detta på grund av den anledningen att 
förskollärarna vill diskutera med arbetslaget huruvida de uppmärksammat samma sak. Detta 
ses som naturligt inom systemteori eftersom varje enskild individ påverkas av det/dem system 
hen ingår i (Öquist, 2003). Det vi ställer oss kritiska till är vad som sker när arbetslagets åsikt 
och den berörda förskollärarens åsikt inte överensstämmer. Det som kan befaras är att det är 
en stor risk att förskolläraren då väljer att avvakta med en anmälan. Lagtexten (SFS 
2001:453) är tydlig, och säger att varje enskild person har en skyldighet att upprätta en 
anmälan om den personen misstänker en oro. Den skyldigheten hänger inte på hela arbetslaget 
utan på varje enskild individ. 
 
Fyra av fem stycken deltagare i studien sa att de inte trodde att deras förskola hade någon 
skriftlig rutin för hur de ska gå tillväga om det känner oro för ett barn. Samma deltagare ansåg 
även att de hade fått lite eller ingen information om skyldigheten att anmäla vid oro samt 
vilken rutin som finns vid nyanställning. 
 
Enligt tidigare forskning är informationen gällande rutiner och hur processen ser ut vid 
upprättandet av en orosanmälan väldigt bristande (Kenny, 2004). Detta samstämmer med det 
fynd som hittades i vår studie. Slutsatsen som kan dras utifrån detta, är att det är av stor vikt 
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att personalen blir informerade om hur verksamheten hanterar orosanmälningar och hur 
processen ser ut. Detta för att personalen ska känna sig mer trygg och säker i sin profession 
vid upprättandet av en anmälan. Annars kan det leda till att förskollärare väljer att inte 
upprätta en orosanmälan även fast de har belägg för det. 
 
Om en vårdnadshavare ska hämta sitt barn och den personen upplevs vara onykter, svarade 
fyra av fem deltagare att då får ej personalen lämna ut det barnet till vårdnadshavarna. Utan 
ska istället försöka få kontakt med någon anhörig som kan hämta barnet. Vid sådana tillfällen 
var de två stycken i arbetslaget, på grund av att det kunde finnas en risk om hot och våld men 
även för att det skulle vara två stycken som hade sett samma sak. Detta är faktorer som kan 
leda till att förskollärarna vågar ta detta ställningstagande, än om det endast hade varit en 
person som själv skulle stå emot en onykter vårdnadshavare, som tidigare nämnt pekar även 
Alvarez, Kenny, Donohue & Carpin (2003) studie på detta. Vid sådana tillfällen ansåg 
deltagarna att en anmälan till socialtjänsten skulle upprättas.  Enligt tidigare forskning är det 
viktigt att anmälaren får strategier om aggressionshantering för att på så sätt öka känslan av 
trygghet, vilket i sin tur ökar anmälningsbenägenheten. Detta på grund av att yrkesverksamma 
upplever ofta rädsla att den anmälde ska vara aggressiv och våldsam (Alvarez, Kenny, 
Donohue & Carpin, 2003).  
 
Vilka faktorer kan hämma anmälningsbenägenheten? 
Det tydligaste dilemmat som deltagarna upplever i en anmälningsprocess är just relationen till 
vårdnadshavarna eftersom de upplever en risk att ödelägga relationen dem emellan och 
förlora vårdnadshavarnas förtroende ifall anmälan visar sig vara felaktig. Det kan vara en 
naturlig reaktion eftersom det skapas en relation mellan förskollärare och vårdnadshavare 
oavsett om det är avsiktligt eller inte. Som nämnts tidigare så är rädslan för negativa 
konsekvenser en faktor som i stor utsträckning hämmar anmälningsbenägenheten (Alvarez, 
Kenny, Donohue & Carpin, 2003). Det faktum att majoriteten av deltagarna uppgav att 
relationen till vårdnadshavarna inte skulle påverka huruvida de gjorde en anmälan eller inte, 
är betryggande. En slutsats som vi kan dra av detta är att deltagarna framförallt värnar om det 
professionella ansvaret och beskyddandet av barnet i första hand, och att relationen till 
vårdnadshavarna kommer sekundärt. 
 
Återkommande var även svårigheterna att veta när en anmälan ska göras. Detta kan vara ett 
problem som är svårt att åtgärda. Oavsett hur mycket erfarenhet och utbildning personalen får 
kan denna gränsdragning alltid vara väldigt svår att göra. Varje fall kommer på sitt sätt att 
vara unikt vilket gör det svårt att förbereda förskolepersonalen på varje möjligt fall som kan 
komma att inträffa. Dock kan det underlätta även för förskolepersonalen ifall det utvecklades 
nationella riktlinjer och kriterier för hur en orosanmälan ska behandlas, som Cocozza (2007) 
lyfter i sin studie. Det skulle medföra en ökad förståelse från förskollärarna och att det skulle 
underlätta för dem att veta när en orosanmälan bör göras. Att de sedan även vet hur processen 
ser ut efter det att anmälan är gjord kan avdramatiserar hela processen vilket gör att 
personalens rädsla för negativa konsekvenser lindras och på så sätt ökar 
anmälningsbenägenheten (Alvarez, Kenny, Donohue & Carpin, 2003). 
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Under avsnittet tidigare forskning visades att de förskollärare som haft en negativ bild av 
socialtjänsten var mindre benägna att göra en orosanmälan (Cocozza, 2007). Samtliga av våra 
deltagare ansåg att deras bild av socialtjänsten inte hämmade deras anmälningsbenägenhet. 
Däremot ansåg flera stycken av dem att bilden av socialtjänsten snarare höjde deras 
anmälningsbenägenhet. Bristen på återkoppling från socialtjänsten efter upprättad anmälan 
var en återkommande synpunkt där flera deltagare önskade förbättring. Detta, tillsammans 
med deltagarnas känsla av att det inte händer något efter att de har anmält, kan resulterar i en 
minskad anmälningsbenägenhet i längden. Detta kan leda till maktlöshet och frustration hos 
anmälaren. Det i sin tur kan leda till att anmälaren vid ett annat tillfälle kanske avstår från att 
göra en anmälan. Den bristfälliga återkopplingen kan i längden riskera att leda till minskat 
förtroende från förskollärarnas sida, vilket på sikt även minskar anmälningsbenägenheten 
(Cocozza, 2007). Detta är ett problem som är lätt att förebygga genom att öka frekvensen av 
återkopplingen från socialtjänstens sida. I denna återkoppling bör socialtjänsten informera 
anmälaren hur händelseförloppet efteråt kommer att se ut, utan att socialsekreteraren bryter 
mot sekretessen. Som tidigare nämnt är rädslan för konsekvenserna av en anmälan för barnet 
en faktor som faktiskt kan hämma anmälningsbenägenheten (Alvarez, Kenny, Donohue & 
Carpin, 2003). 
 
Bortsett från ett missnöje gällande återkopplingen hade deltagarna överlag en neutral bild av 
socialtjänsten och trodde därför inte att den skulle påverka huruvida de gjorde en anmälan. 
Detta kan bero på att deltagarna inte gjort så många anmälningar, vilket resulterar i att 
tillfällena där deltagarna riskerar att utveckla en negativ syn på socialtjänsten inte är så 
många. Mängden anmälningar spelar en direkt roll i hur bilden av anmälningsprocessen ser 
ut. Ifall en person endast gjort en anmälan och haft en negativ upplevelse kan risken för att 
bilden av socialtjänsten blir negativ är väldigt stor, och tvärtom ifall upplevelsen varit 
positivt. Ifall en person däremot har gjort ett stort antal anmälningar där endast ett fåtal varit 
negativa, kan bilden med största sannolikhet kommer förbli positiv. Slutsatsen som kan dras 
av detta är att hanteringen av en orosanmälan är ytterst viktig eftersom det kan påverka 
framtida anmälningsprocesser, vilket Cocozza (2007) ansåg. 
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Sammanfattande diskussion 
Deltagarna i studien ansåg att det var lättare att identifiera tecken gällande vanvård än övrig 
omsorgssvikt. Deltagarna ville även ha konkreta bevis på omsorgssvikt för att minska att 
”oskyldiga vårdnadshavare” anmäls. Alla deltagare vände sig till både arbetslaget men även 
förskolechefen för att diskutera vad de uppmärksammat och om någon annan gjort liknande 
observationer. Risken med detta är att om arbetslaget tycker olika än den personen som startar 
diskussionen, är om den personen är lika benägen att upprätta en orosanmälan även fast 
misstanke att barnet far illa finns. 
 
De huvudsakliga fynden i denna studie är att ålder och erfarenhet inte spelar en avgörande roll 
i beslutandet om huruvida en orosanmälan bör göras, utan sågs endast som ett försvårande 
element. Överlag stämde samtliga deltagares resonemang under genomförandet av vinjetten 
överens med varandra. Det som framförallt skiljde deltagarna åt var deras säkerhet i 
beslutstagandet. Majoriteten av deltagarna valde att göra en anmälan efter att ha läst två blad 
av vinjetten. Detta gjordes dock med en viss mängd tvivel om huruvida det var rätt skede att 
göra en anmälan. De återstående deltagarna valde att göra en orosanmälan efter att ha läst 
blad tre av vinjetten. Dessa deltagare gjorde däremot sin anmälan med en större säkerhet än 
de övriga deltagarna. 
I vår studie fanns ingen skillnad bland de äldre, mer erfarna förskollärarna i jämförelse med 
de yngre, mindre erfarna lärare. Vi fann även att erfarenheten av att upprätta en orosanmälan 
skiljde sig åt mellan deltagarna. Dock var samtliga deltagare överens om att det är lättare att 
identifiera tecken på vanvård än försummelse. Detta kan medföra att antalet orosanmälningar 
gällande försummelse inte anmäls i den utsträckning som är nödvändig eftersom personalen 
avvaktar i väntan på fysiska och konkreta bevis på vanvård. 
 
Synen på vilka faktorer som kunde påverka anmälningsbenägenheten var väldigt 
överensstämmande bland alla deltagare i denna studie. De menade att det som anses vara det 
största dilemmat i anmälningsprocessen är att veta när det finns tillräckliga grunder för att 
göra en orosanmälan för att inte riskera att anklaga oskyldiga vårdnadshavare. Relationen till 
vårdnadshavarna anses överlag vara det svåraste med att göra en anmälan. Detta på grund av 
att förskollärarna inte ville kränka vårdnadshavarna med felaktiga anklagelser och på så sätt 
förlora deras förtroende. Dock var samtliga deltagare överens om att barnets bästa oavsett 
vad, alltid kommer i första hand och att vårdnadshavarnas behov kommer sekundärt. 
 
Bilden av socialtjänsten var inte heller något som deltagarna i dagsläget tyckte påverkade 
deras anmälningsbenägenhet. Deltagarna uppfattade det dock som att det ibland upplevdes 
som att ingenting hände efter en inlämnad orosanmälan och majoriteten av deltagarna tyckte 
att återkopplingen från socialtjänstens sida var bristfällig. Även om detta inte påverkat 
deltagarnas anmälningsbenägenhet i dagsläget anser vi att det är en stor risk att det kommer 
att göra det i framtiden då den bristfälliga återkopplingen riskerar att skada förskollärarnas 
förtroende för socialtjänsten. 
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Vad gäller kunskapen om verksamhetens rutiner för upprättande och genomförandet av en 
orosanmälan, fann vi att fyra av fem deltagare inte hade fått någon kunskap om dessa rutiner 
vid påbörjandet av deras anställning på förskolan. Huruvida rutinerna fanns skriftliga eller 
inte skiljde sig också åt bland deltagarna. Vi menar att detta kan påverka förskollärarnas 
känsla av trygghet när det gäller att upprätta en orosanmälan. Osäkerheten kan i sin tur 
hämma förskollärarnas anmälningsbenägenhet.   
 
Deltagarna i studien ansåg att barnet vanvårdades om barnet hade dåliga kläder till årstid eller 
ett ovårdat yttre samt att det är lättare att upprätta en orosanmälan om bevis fanns och att det 
var lättare att identifiera konkreta bevis på vanvård än vid annan omsorgssvikt. Dock 
uttrycker sig 14 kapitlet 1§ SoL (SFS 2001:453) sig tydlig att det endast krävs misstanke och 
ej bevis för upprättandet av en anmälan. Detta kan leda till två slutsatser. Antingen kan det 
leda till att färre orosanmälningar upprättas än vad det finns behov av på grund av att 
deltagarna i studien avvaktar och inväntar de konkreta bevisen. Alternativt att förskollärarna 
upprättar fler orosanmälningar gällande vanvård i jämförelse med annan omsorgssvikt. Detta 
på grund av deltagarna har lättare att identifiera dessa tecken. Den ena slutsatsen bör inte för 
den skull utesluta den andra, vanvård kan leda till fler orosanmälningar än annan 
omsorgssvikt samtidigt som deltagarna i studien inväntar konkreta bevis. Däremot kan dessa 
konkreta bevis vara lättare att identifiera vid vanvård.  
 
Ett dilemma som lyftes i studien var rädslan att anmäla ”oskyldiga” vårdnadshavare och kliva 
utanför förskollärarnas ”värld” vilket är dess verksamhetsområde. Förskollärarna ansåg att det 
var svårt att förhålla sig till detta, att huruvida det ska anmärka vad som händer utanför 
förskolans verksamhetsområde. De ansåg att det känns som ett övertramp in i 
vårdnadshavarnas värld om de gör det. Detta är något som genomsyrade alla intervjuer och 
vinjetter, rädslan att observera något som inte är deras sak att observera. Dock lyfte 
majoriteten av deltagarna att det är förskolechefen som upprättar anmälan. Vilket kan leda till 
att förskollärarna vågar observera sådant som sker utanför deras ”värld”, just på grund av att 
det är förskolechefen som står ansvarig för anmälan men även för att förskolechefen som 
väljer vad som är relevant för anmälan och inte. 
 
I den tidigare forskningen har gammal litteratur använts, bland annat Sundell (1997), av den 
anledningen att det inte finns speciellt många nya artiklar som är relevant för denna studie. 
Vilket visar att ny forskning på området bör göras. Dock är fortfarande Sundells (1997) 
artikel användbar på grund av att annan nyare forskning, även om den inte är dagsaktuell, 
pekar i samma riktning som de fynd som återfinns i Sundells studie.  
 
Det är av vikt att dessa brister i anmälningsprocessen belyses för myndighetspersoner som 
arbetar med barn samt de myndighetspersoner som tar emot anmälningar. Detta för att de ska 
kunna förändra, förebygga och åtgärda dessa brister. Alla kommuner har det yttersta ansvaret 
för sina medborgare och för att myndighetspersoner inom socialtjänsten ska kunna fullfölja 
sitt uppdrag är det viktigt att de att vet vart det finns brister för att kunna åtgärda dessa. 
 
Vi är medvetna om att studien kan förmedla en förenklad bild av verkligheten. Ett 
ställningstagande om huruvida en orosanmälan bör göras inte är lika enkelt som det är i 
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vinjetten som utformats. I verkligheten kan det vara betydligt svårare att ta ställning till vad 
som behövs göras i situationer där man misstänker att barn far illa eftersom det är betydligt 
diffusare situationer och inte lika konkret framlagt som det är i en vinjett. Detta kan haft 
påverkat resultatet i studien men inte så mycket att studien inte är tillförlitlig. Styrkan med 
detta tillvägagångssätt kan vara att det är så nära verkligheten det går att komma i den här 
typen undersökningar. 
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Förslag på fortsatt forskning 
Under skrivandet av uppsatsen väcktes förslag på vidare forskning. I vår studie ansåg alla att 
återkopplingen från socialtjänsten var bristande, vilket även den tidigare forskningen tyder på. 
Därav hade det varit intressant att i nya studier undersöka socialsekreterares syn samt hur de 
arbetar för att minska denna barriär. Betydelsen för socialt arbete är att veta hur 
socialsekreterare förhåller sig till de anmälningspliktiga och vad de aktivt gör för att främja ett 
samarbete mellan dem själva och övriga aktörer. Detta på grund av för att de ska kunna 
fullfölja sitt uppdrag, dels det yttersta ansvaret kommunerna har för sina medborgare enligt 2 
kapitlet 1§ SoL men även kunna erbjuda stödinsatser, förebygga eller vidta åtgärder för barns 
skydd enligt 5 kapitlet 1§ SoL (SFS 2001:453) 

1 juli 2012 trädde en motsvarighet till lex Sarah inom skolväsendet i kraft. Detta förslag 
innebar att verksamheter inom skolväsendet ska rapportera missförhållanden eller risker för 
missförhållanden inom den egna verksamheten (SOU 2011:33). Vi anser att det i framtiden 
skulle vara gynnsamt att utvärdera påföljderna av ett internt anmälningssystem, som en 
motsvarighet till lex Sarah, specifikt för förskoleverksamhet. Vi anser att det utöver tidigare 
nämnda förslag behövs ett anmälningssystem med fokus på huruvida personalen upptäckt 
missförhållanden för barnet som ligger utanför den egna verksamheten. I dagsläget återfinns 
ingen påföljd vid utebliven orosanmälan i det ärenden där det visat sig att ett barn farit illa 
och vi menar att detta anmälningssystem bör ha i uppgift att upptäcka kunskapsluckor och 
brister i rutiner gällande orosanmälningar. Efter en sådan anmälan har verksamheterna 
möjlighet att åtgärda dessa brister. Detta anser vi skulle öka anmälningsbenägenheten 
eftersom det systemet skulle medföra ett kvalitetsarbete som utvecklar verksamheten, vilket 
leder till ökad kunskap hos personalen om brister i rutinerna men även vilka tecken på 
vanvård och försummelse som de missade i ärenden som leder till en orosanmälan. Vi anser 
även att ett sådant anmälningssystem är något som skulle kunna förkorta den avvaktande 
perioden som förskolepersonalen har påvisat i denna studie. Det i sin tur leder till att fler barn 
som försummas eller vanvårdas upptäcks i ett tidigare skede. Vilket underlättar 
socialsekreterares uppdrag samt kan leda till att ett preventivt arbete kan starta i ett tidigare 
skede och att tvångsingripanden minskas. 
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Bilagor 
Bilaga	1	–	kategorier	för	omsorgssvikt	
Karin Lundéns (2010) kategorier för omsorgssvikt. 

Tecken på känslomässig otillgänglighet i föräldra-barn relationen 
 

- Barnet blir känslomässigt avvisat av föräldrarna 
- Barnets föräldrar är bara i begränsad omfattning i stånd till att reagera på barnets känslor 

och signaler 
- Barnet ignoreras aktivt av föräldern 
- Barnet hotas med våld/stryk 
- Föräldern/föräldrarna hotar att gå ifrån eller lämna bort barnet 
- Föräldern hotar barnet med ”förlust av kärlek” och/eller att barnet kommer att mista 

viktiga relationer. 
- Barnet beskrivs på ett kränkande sätt. 
- Föräldern/föräldrarna förhåller sig i perioder direkt fientlig till barnets behov. 
- Vid upprepande tillfällen visar föräldern/föräldrarna att den/de inte förmår att möta barnet 

”på dess nivå”. 
- Vid upprepande tillfällen avvisar föräldern/föräldrarna barnet eller svarar inte adekvat på 

dess kontaktförsök. 

Tecken på försummelse 
 

- Barnet hålls i perioder hemma på grund av föräldern ”behöver ha barnet hos sig” 
- Barnet blir aktivt hindrad samvaro med andra barn och/eller andra vuxna. 
- Barnet passas av ett stort antal skiftande eller tillfälliga vuxna. 
- Barnet blir ofta passat av större syskon eller av andra barn. 
- Barnet har varit med om att förälder/na misshandlats eller åsett annat våld i hemmet. 
- Barnet har ofta passats av personer som varit påverkade av alkohol, narkotika eller 

psykofarmaka. 
- Barnets dagliga liv är präglat av oförutsägbarhet. 

Tecken på fysisk vanvård 
 

- Barnet får skrika väldigt länge innan det tas upp. 
- Barnet byts inte på som det skall. 
- Barnet verkar smutsigt och luktar illa. 
- Barnet har inte för årstiden adekvat klädsel. 
- Barnet verkar ovanligt hängig och trött. 
- Barnet går inte upp i vikt, utan att det finns någon organisk orsak. 
- Barnet blir lämnat ensam utan vuxen tillsyn. 
- Barnet hämtas inte från dagis. 
- Barnet får för lite, för mycket eller oregelbunden mat. 
- Föräldrarna sköter inte BVC-kontrollerna och/eller uppsöker inte vården vid behov. 
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Kroppsliga tecken på fysiska övergrepp 

- Brott på armar, ben, revben, huvud och dylikt. 
- Oförklarliga blåmärken och/eller brännsår. 
- Märken efter människobett. 
- Märken efter fysisk bestraffning. 
- Oförklarliga rodnar och irriterade hudpartier. 
- Rivmärken eller hudavskrapningar kring mun, läppar, ögon eller genitalier. 
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Bilaga	2	–	koder	och	kategorier	
KODER KATEGORIER 

Det professionella ansvaret Ansvar vid anmälan 

Förskolechefens ansvar 
 Arbetslagets ansvar 
 

  Relation till vårdnadshavare Dilemman 

Rädslan att göra fel 
 Konfrontation 
 Lägga näsan i blöt 
 Våga stå på mig 
 Obekvämt 
 Övertramp 
 Bristande erfarenhet 
 Återkoppling 
 

  Drar sig till vuxna Varningstecken 

Otrygghet 
 Beteendeförändring 
 Personlighetsförändring 
 Utåtagerande 
 Bekräftelsesökande 
 Tidsaspekt 
 Skygga undan 
 Blicken/okontaktbar 
 Förändrat språk 
 Bristande uppsyn 
 Oregelbundna måltider 
 Känsla 
 

  Information till vårdnadshavarna Rutiner 

Konkreta bevis 
 Prata med förskolechef och med arbetslag 
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Dokumentera 
 Möten 
 Kontakt med vårdnadshavare  
   Hämtning 
 Skriftligt 
 Ej skriftligt 
 Nyanställning 
 Succesiv inlärning 
 Kontakta mottagningsenheten som ett bollplank 
 HLT/Norrbuss 
 Utlämning till påverkade vårdnadshavare 
 

  Fattigdom Vanvård 

Inte passa tider 
 Sjukt barn, ej vabbar 
 Ej klädd för väder 
 Får inte mat 
 Bristande föräldraförmåga 
 Bristande hygien 
 

  Psykisk ohälsa Försummelse 

Alkoholism 
 

  Osäkerhet Gränsdragning 

Säkerhet 
 Tvivel 
 Erfarenhet 
 Ställningstagande 
 



	

	 34	

Bilaga	3	–	vinjett	
Blad 1 
Sofia är 4 år och går på förskolan Hallonet. Sofia har gått på förskolan redan sedan hon var 13 
månader gammal. Sofia har alltid varit väldigt social och haft många kompisar som hon har 
tyckt om att leka med. De senaste månaderna har du dock märkt att Sofia allt mer drar sig 
undan de andra barnen och verkar mer intresserad av att vara tillsammans med de vuxna på 
förskolan. Sofia har även börjat använda “fula ord” mer och mer frekvent.  
 
Vid ett tillfälle på förskolan berättar Sofia för dig att hennes mammas nya kille, Tony, brukar 
reta henne. Sofia vill inte berätta på vilket sätt hon blir retad och när du fortsätter ställa frågor 
om det så låtsas Sofia om att hon inte alls har sagt att Tony retar henne. 
 
Hur går du vidare? 
 
Blad 2 
När Sofias mamma lämnar Sofia på förskolan har hon ofta trasiga kläder eller fel kläder för 
årstiden. Exempelvis kan Sofia komma med en tunn jacka och tunna täckbyxor när det är 
jättekallt ute. Samt att när Sofia kommer till förskolan är hon ofta väldigt hungrig och 
förskolepersonalen måste laga frukost till henne när hon anländer. Till frukosten på förskolan 
brukar Sofia få äppeljuice. Vid upprepade tillfällen har Sofia högt ropat till de andra barnen 
att hon dricker öl, precis som hennes mamma brukar göra. 
 
Hur går du vidare nu? 
 
Blad 3                                                           
Vid ett tillfälle när Sofia ska bli hämtad av sin mamma upplever du som förskollärare att 
mamman luktar alkohol och verkar vara onykter. När Sofia ser sin mamma upplever du att 
Sofia helt ignorerar sin mamma och fortsätter leka som om inget har hänt. Du iakttar 
situationen på håll och ser hur Sofias mamma försöker få kontakt med henne utan att lyckas. 
Till slut ser du hur Sofias mamma lyfter upp henne och bär ut henne till hallen för att klä på 
Sofia trots högljudda protester från Sofia. 
 
Några veckor senare hämtas Sofia av Tony. När Tony dyker upp på förskolan märker du att 
Sofia springer och gömmer sig. Efter upprepade försök att få Sofia att komma fram kommer 
Sofia äntligen fram men du upplever att hon är väldigt rädd och att hon verkar krypa ihop så 
fort Tony är i närheten. 
 
Hur går du vidare nu? 
 
Blad 4 
Sofia har upprepade gånger de senaste veckorna kommit till förskolan och haft blåmärken på 
armar och ben. När du som förskollärare frågat Sofia vart hon fått blåmärkena, svarar hon att 
jag ramlar ofta och mamma säger att jag är klumpig. Du har även hört rykten om att 
socialtjänsten är oroade för Sofia. Hur går du vidare nu?
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Bilaga	4	–	intervjuguide	
Bakgrundsfrågor 

• När tog du examen? 
• Hur länge har du jobbat inom förskoleverksamhet? 
• Hur länge har du jobbat på denna förskola? 

Inför anmälan 
• Skulle du kunna berätta, så detaljerat som möjligt, hur en anmälan går till? 

- Vad har ni för rutiner? Är rutinen skriftlig? 
- Kontakter med rektor, andra anställda? 
 

• - Hur är det vid nyanställning, upplever du att du fick tillräckligt information och 
verktyg för att vara bekväm med att göra en anmälan? Om nej, vad saknade du? Hur 
skulle det kunna göras bättre? 

 
• Har du gjort någon anmälan enligt 14 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen eller har du varit 

med om att en orosanmälan har upprättats på eran förskola? 
- Hur gick det till? Vad var det som gjorde att ni anmälde? Hur gick ni tillväga? Hur 
såg kontakten med föräldrar ut? 

 
• Har du någon gång övervägt men avstått från att göra en anmälan? 

- Om ja, vad var det som gjorde att du beslutade att inte göra det? Beskriv så utförligt 
som möjligt. 
 

• Vad anser du är dålig/bristande omsorg? 
- Gällande föräldraförmåga? 
- Gällande psykiska/fysiska behov? 
- Vad finns det för tecken eller signaler på att ett barn försummas eller vanvårdas? 

 
• Vilka dilemman och svårigheter anser du finns vid en anmälan, kan du beskriva så 

utförligt som möjligt? 
 

• Tror du att din bild av socialtjänsten och dess verksamhet påverkar din 
anmälningsbenägenhet? 
- Om ja, varför? 

 
• Tror du att relationen till föräldrarna påverkar benägenheten att göra en anmälan? 

 
Efter anmälan 

• Hur tror du att relationen till föräldrarna påverkas av att man har gjort en 
orosanmälan? 

• Hur tror du att relationen till barnet påverkas av att man har gjort en orosanmälan?
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Bilaga	5	–	informationsbrev	
Hej NAMN PÅ SKOLA! 

Vi heter Caroline Persson och Agnes Engström och vi går sjätte terminen på 
socionomutbildningen på Umeå universitet. Just nu är vi i startskedet av skrivandet av vår C-
uppsats. Syftet med vår studie är att undersöka vilka dilemman och attityder som kan finnas 
kring förskolepersonalens anmälningsskyldighet enligt 14 kapitlet 1§ Socialtjänstlagen.  För 
att kunna delta i studien krävs det att du är utbildad förskollärare. 

Vi hade velat komma i kontakt med förskollärare på er förskola som vill ställa upp på en 
vinjettstudie. En vinjettstudie innebär att du stegvis kommer få ta del av ett fiktivt case. Efter 
varje steg i case får du ta ställning till hur du skulle ha agerat i den specifika situationen. Vi 
söker även personer som, utöver vinjetten, är intresserade av att ställa upp på en intervju. 
Både vinjetten och intervjun genomförs enskilt. Vinjetten tillsammans med intervjun 
förväntas ta ungefär 1 timme att göra. 

Om någon på er arbetsplats är intresserad bestämmer vi tillsammans tid och plats som passar. 
Intervjun och genomförandet av vinjetten kommer att spelas in om deltagaren godkänner det, 
därefter kommer det transkriberas ordagrant. Materialet kommer sedan att avkodas och 
avidentifieras så att inga uppgifter kommer att kunna härledas till en specifik person. 
Materialet kommer även att förvaras på ett sådant sätt att endast berörda personer har tillgång 
till materialet. 

Deltagandet i studien är helt frivilligt, och du som deltagare kan när som helst avbryta 
studien, utan närmare förklaring. Om så är fallet kommer allt material gällande ditt deltagande 
även tas bort ur uppsatsen om det önskas. Ni är välkomna att kontakta oss om ni har fler 
frågor eller vill ha ytterligare information om studien på vår email eller telefonnummer, som 
står nedan. 

Vi skulle vara tacksamma om deltagandet i studien kan tas upp i arbetsgruppen och att de 
personer som är intresserade att delta återkommer till oss genom att sända ett mejl till någon 
av de nedanstående mejladresserna. Sista svarsdag är 22 mars. 

 
Tack på förhand! 

Med vänliga hälsningar 

Agnes Engström              

Caroline Persson            

Handledare: Ove Grape  
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Bilaga	6	–	samtyckesintyg	
Samtycke 

Undertecknad har blivit informerad om syftet med C-uppsatsen som ska genomföras. 
Samtliga deltagare i studien kommer att avidentifieras och avkodas. Det insamlade 
datamaterialet kommer endast att redovisas och presenteras i denna uppsats. 

Jag samtycker att delta i studien och jag har informerats att jag när som helst kan avbryta 
deltagandet i studien, utan en förklaring. 

Namnteckning                                                                                Datum och ort 
 
 
------------------------------------                                                    --------------------------------------- 
     
 

	
 
 
 
 
 
 
 

	


