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SAMMANFATTNING 
Förskolan är bland dem som ligger lägst i antalet orosanmälningar till socialtjänsten. 

Bristande återkoppling är en faktor som tidigare nämnts i vilka hinder som finns för 

förskolelärare att anmäla. Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vilka 

faktorer som idag kan påverka förskolelärares benägenhet att göra orosanmälningar. Det 

material som används är tidigare nationell och internationell forskning kring 

anmälningsplikt och anmälningsbenägenhet. Datainsamlingen har gjort via 

semistrukturerade intervjuer med fyra förskolelärare vid två förskolor i Västerbottens län. 

En kvalitativ konventionell innehållsanalys användes för att komma fram till resultat och 

slutsatser.  De faktorer som visade sig påverka de intervjuades anmälningsbenägenhet är 

fortfarande bristande återkoppling, deras syn på socialtjänsten, relationen till föräldrarna 

och osäkerhet kring regelverket. Studiens slutsatser är att det inom de två förskolorna kan 

behövas mer information till förskolelärarna kring både regelverk och tillvägagångssätt vid 

anmälningsskyldighet. Men även en samverkan på högre nivå, där socialtjänst och 

förskolelärare genom fysiska möten kan träffas för utbyte av kunskap kring de olika 

verksamheterna, erfarenheterna och utbildning kring barn som far illa. 
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1. INLEDNING 
Inom förskolan arbetar förskolelärare som bedriver pedagogisk undervisning och tillsyn av 

barn. All personal inom förskolan har en individuell anmälningsplikt vilket innebär en 

skyldighet, att vid minsta misstanke om att ett barn far eller riskerar att fara illa, anmäla det 

till socialtjänsten. Olsson (2017) förtydligar att anmälningsplikten är ett barns yttersta 

skydd, och därför är det viktigt att förskolelärarna uppfyller sina skyldigheter. Förskolan är 

en viktig del i anmälningsprocessen, skriver Hindberg (2006). Hon menar att socialtjänsten 

själva inte har någon naturlig förbindelse med barnen, där är förskolans roll värdefull i 

uppmärksammandet av barn som far illa. Barn som far illa i hemmet är en särskilt utsatt 

grupp eftersom de inte på egen hand kan anmäla sin situation till polis eller socialtjänst. 

Begreppet barn som far illa är inte helt enkelt att definiera då det utöver fysisk misshandel 

och sexuella övergrepp innehåller psykisk misshandel och försummelse. De barn som råkar 

ut för någon form av misshandel eller försummelse kan även påverkas i sin vidare 

utveckling och sitt lärande. Misshandel och försummelse kan även ligga till grund 

långvarigt skadliga effekter på både hälsa och funktionsmöjlighet (Svensson & Janson, 

2008). I en rapport från Socialstyrelsen (2012) visar det sig att trots förskolans täta kontakt 

med barnet så hamnar förskolan långt ner i resultatet av antal orosanmälningar till 

socialtjänsten. Denna studie kommer att fokusera på vad som kan påverka förskolelärarnas 

anmälningsbenägenhet, samt att skapa en ökad förståelse och kunskap. Utan kunskap eller 

förståelse för vad som kan påverka anmälningsbenägenhet, försvåras möjligheten till 

förändring och förbättring.  

2. SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNING 
Syftet med denna studie är att få en ökad förståelse för vilka faktorer som kan påverka 

förskolelärares benägenhet att göra orosanmälningar. Studiens frågeställningar är: 

 Hur kan förskolelärares inställning till, och erfarenhet av, samverkan med 

socialtjänsten påverka benägenheten att göra orosanmälan? 

 Hur kan förskolelärares kunskap om, och inställning till, gällande regelverk påverka 

benägenheten att göra orosanmälning? 

 Hur kan förskolelärares relation till föräldrarna påverka benägenheten att göra 

orosanmälningar? 

3. KUNSKAPSÖVERSIKT 
I denna del av studien presenteras först en kort redogörelse för vad skollag och socialtjänstlag säger 

om anmälningsplikten bland förskolelärare. Därefter sammanfattas forskning och utredningar 

kring anmälningsplikt och anmälningsbenägenheten bland förskolelärare, både nationellt och 

internationellt.  

 

3. 1 Socialtjänstlagen och skollagen 

Skollagen (SFS 2010:80) omfattar förskolan och i kap 29, § 13 finns det beskrivet vad det 

är som gäller i situationer där barn far illa. All personal inom förskolan ska på 

socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka 

tillsammans med samhällsorgan och organisationer som berörs. Det som står i kap 29, § 13 

kan även återfinnas i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap 14, § 1.  I socialtjänstlagen (SFS 

2001:453) kap 5, § 1 kan man läsa att socialnämnden ska arbeta för att barn ska få växa upp 



under trygga och säkra förhållanden. Tillsammans med andra samhällsorgan, bland annat 

förskolan, ska socialnämnden bedriva en uppsökande verksamhet och arbeta förebyggande 

för att motverka att barn far illa. Socialnämnden ska även aktivt arbeta för att skapa 

samverkan. I socialtjänstlagen kap 14, § 1, är det klargjort att alla som möter barn i sitt 

arbete, däribland förskolelärare, är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i 

sin verksamhet får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa. Man är dessutom 

skyldig att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för en utredning av barns behov 

av stöd eller skydd. Eftersom att återkopplingen har varit en faktor som påverkar 

anmälningsbenägenheten har man sedan 2013 rätt att återkoppla från socialtjänst till 

anmälare. Detta står förtydligat i socialtjänstlagen kap 14, § 1a och § 1b. Att socialtjänsten 

dels bör erbjuda barnet, vårdnadshavaren och anmälaren ett möte tillsammans med 

socialtjänsten och/eller ge besked till anmälaren om en utredning har inletts eller inte. Detta 

är information som får lämnas ut på begäran av anmälaren.  

 

3. 2 Forskning och utredning 

Anmälningsplikt och anmälningsskyldighet 

Det är inte enbart föräldrarna som ansvarar över att barn växer upp under trygga 

förhållanden, utan även socialnämnden. När barn behöver stöd och/eller skydd av olika 

anledningar så är det socialnämndens ansvar att hjälpa till. Men för att socialnämnden ska 

få kännedom om dessa barn så krävs det bland annat att professionella som arbetar i 

verksamheter där barn vistas använder den anmälningsplikt man enligt lag är ålagd. Genom 

att utgå ifrån ett barnperspektiv skriver Wallin (2016) att det är av stor vikt att de personer 

som har en anmälningsplikt även tillämpar den, anmäler och på så sätt uppmärksammar 

socialtjänsten på att ett barn far eller riskerar att fara illa. Wallin (2016) menar även att 

anmälningsplikten ska ses som det yttersta skyddet för de barn som lever i utsatta 

situationer. Därför är förskolan och dess personal med sin anmälningsskyldighet så viktiga 

personer då dessa kanske är de enda vuxna som har möjligheter att uppmärksamma barnets 

situation. 

 

Konsekvenser av att inte anmäla 

Både internationell och nationell forskning visar att man inom skola och förskolan inte alltid 

ser en anmälan som den mest självklara handlingen att genomföra vid misstanke om att barn 

far illa eller riskerar att fara illa. Olsson (2017) skriver att man från förskolan inte alltid 

uppmärksammar eller tar det på allvar när ett barn indikerar att något inte är bra. Cocozza, 

Gustafsson & Sydsjö (2007) bekräftar det Olsson (2017) skriver och menar att en anmälan 

som ska göras vid minsta misstanke ändå inte alltid anmäls och registreras. Svensson et al. 

(2008) skriver att det ibland kan gå månader eller år efter första misstanke innan en anmälan 

inkommer till socialtjänst. Genom att anmäla de misstankar kring att ett barn far illa eller 

riskerar att fara illa kan barnets utsatthet upptäckas tidigt (Goebbels, Nicholson, Walsh, & 

De Vries, 2008). Att inte anmäla sina misstankar skapar problem för socialtjänsten. Alvarez 

et al. (2003). Att avstå från att anmäla sin misstanke kan leda till att barnet i fråga inte får 

den hjälp, stöd och skydd som barnet har rätt till (Webster, O´Toole, O’Toole, & Lucal, 

2004; Alvarez et al. 2003). Konsekvenserna drabbar inte bara barnet utan kan även drabba 

barnets familj och även den som väljer att inte anmäla (Alvarez et al. 2003) Svensson et al. 

(2008) beskriver en del av konsekvenserna som barnet kan drabbas av vid utebliven 

anmälan och utredning är en barndom fylld av psykologiska konsekvenser. Det i sin tur kan 
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komma att påverka barnets utveckling och lärande men även ligga till grund för mer 

långvariga skadliga effekter på hälsa och funktionsmöjligheter.  

 

Anmälan.  

Enligt Socialstyrelsen (2015) saknas det, på nationell nivå, statistik för antalet 

orosanmälningar som inkommer gällande barn som far illa eller riskerar att fara illa. Statistik 

kring orosanmälningar finns däremot i den lokala statistiken, bland annat från kommun och 

länsstyrelse. Socialstyrelsen har utifrån tillgänglig statistik identifierat att antalet 

orosanmälningar ökat efter lagändringen 2013. Cocozza et al. (2007) undersöker i sin studie 

anmälningsplikten i Sverige med syftet att undersöka anmälningsplikten genom att granska 

1570 anmälningar. Cocozza et al. (2007) menar att effektiviteten av anmälningsplikten har 

ifrågasatts i olika internationella studier och att det finns ett behov av att föra statistik över 

orosanmälningar. Genom statistik kan vi se vilken inverkan anmälningsplikten har, vad som 

anmäls under anmälningsprocessen och inte enbart utfallet av utredningen.  Utifrån en sådan 

information skulle man enligt Cocozza et al. (2017) få en bättre förståelse kring vilken 

säkerhet som saknas för de barn som far illa. 

  

Förskolan  

Under hösten 2016 fanns det enligt Skolverket (2017) 9 813 förskolenheter varav 2 708 

fristående förskolenheter. I dessa förskolor fanns 501 013 barn och 105 849 anställda. 

Utbildad personal med förskollärarutbildning var 39 % medan 28 % av de som arbetade 

inom förskolan saknade utbildning för arbete med barn. Till förskolan kommer det dagligen 

barn mellan 0-6 år och personalen inom förskolan blir den vuxenkontakt som barnet har 

tillgång till under den tid föräldrarna arbetar eller studerar. Förskolans personal blir den 

vuxenvärld som barnet möter utanför hemmet och vars ansvar är att erbjuda barnet en 

pedagogisk undervisning och tillsyn under barnets vistelsetid. Inom förskolan har all 

personal en anmälningsplikt som innebär en skyldighet att vid minsta misstanke om att ett 

barn far eller riskerar att fara illa anmäla det till socialtjänsten. Olsson (2017) skriver att 

anmälningsplikten är ett barns yttersta skydd, och därför är det viktigt att personalen 

uppfyller sina skyldigheter. Förskolan omfattas av skollagen (SFS 2010:800) där man i kap 

29, 13§ kan läsa om anmälningsplikten. Hänvisning till socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 

kap 14, 1§ finns även medtagen. Wallin (2016) förtydligar att den som anmäler ska bygga 

sin anmälan utifrån de egna observationerna och behöver inte fundera huruvida 

socialnämnden kommer att inleda utredning kring anmälan. Wallin (2016) förtydligar att 

den person som anmäler inte behöver göra sin egen utredning huruvida barnet är i behov av 

socialtjänstens insatser eller inte. Detta är socialnämndens ansvar. Trots detta skriver 

Alvarez et al. (2003) att en del skolor och förskolor gör egna utredningar innan man väljer 

att anmäla till socialtjänst. Hindberg (2006) menar att förskolan är en viktig del i 

anmälningsprocessen i och med att socialtjänsten själva inte har någon naturlig förbindelse 

med barn, och där är förskolans roll värdefull i uppmärksammandet av barn som far illa.  

 

Motstånd till att anmäla  

Så vad visar tidigare forskning kring de faktorer som förskolelärare uppgett som hinder för 

att anmäla? Generellt visar forskningen liknande resultat. Alvarez et al. (2003) har i sin 

studie kommit fram till att det finns problem med att veta och känna igen vilka barn som far 

illa. Man har svårt att veta vad man ska identifiera, vilka symtom och tecken som ska 



uppmärksammas för olika typer av barnmisshandel och/eller försummelse. Svensson, 

Andershed & Janson (2015) skriver att man inom förskolan har lite erfarenhet, medvetenhet 

och bristande kunskaper kring barn som far illa. Svensson et al. (2008) skriver även att 

förskolelärarnas egen erfarenhet av att identifiera och anmäla och självförtroendet spelar en 

roll i ifall man anmäler eller inte. Alvarez et al. (2003) påpekar även att man inte alltid vet 

när en anmälan ska upprättas eller hur det ska gå till. Svensson et al. (2008) skriver att 

personal inom förskolan emellanåt inte tror att barnets situation skulle vara så pass allvarlig 

att det krävdes en anmälan till socialtjänst. Svensson et al. (2008) menar också att personal 

inom förskolan kan känna sig säkra i sina misstankar om att ett barn far illa och att det för 

förskolelärarna inte känns som ett problem att samtala med barnet om detta. Däremot anser 

de att det finns en osäkerhet i hur de ska agera gentemot föräldrarna och hur föräldrarna 

skulle reagera på att bli anmälda. Svensson et al. (2015) skriver även att det kan kännas 

svårt i och med föräldrakontakten, att det finns en osäkerhet och tankar kring att en 

orosanmälan skulle kunna leda till något som är mer ont än gott. Goebbels et al. (2008) 

skriver att den täta kontakten mellan pedagog och förälder kan påverka huruvida man väljer 

att anmäla eller inte. En rädsla finns för att eventuellt ha gjort en ”onödig” anmälan som 

skulle kunna resultera i att den anmälda föräldern vill ”hämnas” på anmälaren. Alternativt 

att skada av familjen sker på grund av anmälan. Alvarez et al. (2003) skriver också om att 

en del tänker att anmälan skulle kunna påverka den anmälda familjen negativt genom att 

familjen utreds. När förskolan inte vet vad som händer barnet vid ett omhändertagande blir 

det svårt att veta om barnet hamnar i en sämre situation än innan. De skriver även att det 

finns en rädsla för att relationen mellan den som anmäler och föräldern ska försämras.  

Schols, DeRuiter & Öry (2013) skriver att man inte alltid känner sig bekväm med att tala 

med föräldrarna kring sina misstankar och argumenterar med att barn är lojala sina föräldrar 

vilket i sin tur kan påverka hur pedagogerna kan prata med barnet eller inte om sina 

misstankar.  Föräldrar med hög utbildning, eller föräldrar som är av bestämda åsikter, 

föräldrar som har en förmåga att inte tala sanning är speciellt svåra att bemöta. Webster et 

al. (2004) skriver i sin studie att rädslan för personliga problem är ett hinder för att anmäla. 

Svensson et al. (2008) skriver att reaktionen eller bristen på reaktion från personalens sida 

kan bero på psykologiska perspektiv. De menar att förskolelärarna kan känna sig obekväma 

och därmed avdramatisera barnets misstänkta situation för att själv behöva ta ett jobbigt 

beslut i att anmäla eller inte. Svensson et al. (2008) skriver att förskolan ibland anser till ha 

tillräckliga resurser för att hjälpa barnet. 

 

Psykologiska försvar 

Hindberg (2006) skriver att inför en anmälan så handlar det mycket om ifall pedagogerna 

anser att det finns någon hjälp att få för barnet. Om man vet vilken hjälp som finns att få 

kan det påverka förskolelärarnas vilja att se och reagera på barn som far illa eller riskerar 

att fara illa. Olsson (2017) påpekar att för personal inom förskolan kan en anmälan kännas 

svår att göra då det väcker obehag och andra känslor medan för socialtjänsten behöver en 

orosanmälan inte väcka dessa känslor då personalen där dagligen arbetar med detta. 

Hindberg (2006) skriver att det är svårt för förskolelärarna när de tvingas se att ett barn far 

illa eller riskerar att fara illa.  Hon menar att vårt sätt att se på vår kultur stödjer sig i att inga 

barn ska råka illa ut, och framförallt inte av familjen. Vid misstankar om att barn far illa kan 

detta bli en väldigt omtumlande känsla för den som är anmälningsskyldig och man söker 

gärna andra förklaringar på vad man hört eller sett. Hindberg (2006) skriver även att som 
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vuxen kan det vara svårt att identifiera sig med ett barn vilket kan leda till att ett 

vuxenperspektiv går framför ett barnperspektiv och man väljer att inte anmäla.  

 

Socialtjänsten och återkoppling 

I den forskning som granskats för denna studie har de flesta intervjupersonerna en negativ 

bild av socialtjänst där tilltron inte är stark och/eller att samarbetet eller samverkan är dålig 

eller icke existerande. Olsson (2017) skriver att förskolan anser att socialtjänsten inte har 

någon förståelse för hur förskolan fungerar samt att socialtjänsten i sig upplevs sluten. Han 

menar även att det skadar förtroendet för socialtjänsten. Webster et al. (2004), Alvarez et 

al. (2003), uppger i sina studier att den finns en problematisk relation mellan pedagoger och 

socialtjänst. Detta leder till att anmälningsskyldiga väljer att inte anmäla. Alvarez et al. 

(2003) beskriver att bristen på återkoppling till anmälaren efter att anmälan är gjort anges 

som ett argument till varför man inte anmäler. Olsson (2017) skriver även att utöver de 

tidigare erfarenheterna som förskolan haft av socialtjänsten så saknas det tillit och kunskap 

om hur socialtjänsten fungerar och hur de arbetar. Även han menar att den dåliga 

återkopplingen från socialtjänsten är en förklaring till varför förskolan inte anmäler. Under 

år 2009 genomfördes på regeringens begäran en utredning som fick namnet 

barnutredningen. I barnutredningen (SOU 2009:68) beskriver man det behov som finns av 

att från socialtjänsten återkoppla till anmälaren vid orosanmälan. I barnutredningen skriver 

man att de som fått återkoppling på sin anmälan även påverkat anmälningsbenägenheten 

positivt. I (prop. 2012/13:10) föreslogs en ändring av socialtjänstlagen (SFS 2001:453) där 

en del av ändringen handlade om att socialtjänsten skulle få återkoppla till anmälaren om 

ifall en utredning hade inletts, var pågående eller inte hade inletts (Socialstyrelsen, 2015). 

Därefter skedde en lagändring 1 januari 2013 och de nya bestämmelserna kring återkoppling 

finns att läsa i socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap. 14, 1b§. Via socialstyrelsen hemsida 

anmälan till socialnämnden vid kännedom eller misstanke om att ett barn far illa 

(Socialstyrelsen, 2018) finns det även tydliga beskrivningar av information kring anmälan, 

återkoppling och konsultation med socialtjänsten. Informationen ges via text och film. 

Hindberg (2006) skriver att socialtjänsten fortfarande kan ses som en myndighet med 

negativ klang. I och med detta synsätt kan då en anmälan ses som ett straff. Hindberg (2006) 

anser här att det underlättar om förskolan och socialtjänsten samverkar med varandra för att 

lära känna varandras verksamheter bättre och få en djupare förståelse för varandras 

arbetssätt och lagar. 

 

Samverkan 

Wallin (2016) skriver att Socialnämnden, som enligt lag är skyldiga att i första hand initiera 

samverkan med övriga myndigheter/verksamheter som arbetar med barn, även har ett 

ansvar att informera om anmälnings- och uppgiftsskyldigheten. Där menar Wallin (2016) 

att socialnämnden genom samverkan kan påverkan anmälningsbenägenheten i en positiv 

riktning genom att informera om anmälningsskyldighet till berörda verksamheten, b.la. 

förskola, och att de som omfattas av anmälningsplikten bör skapar rutiner kring hur 

verksamheten upprättar en anmälan och ser till att den följs. Även Olsson (2017) skriver att 

genom samverkan mellan socialtjänst och exempelvis förskola så kan förståelsen för 

lagstiftningen öka och en samsyn kan uppstå i hur man bedömer att ett barn far illa. De 

brister som Olsson (2017) har identifierat när det gäller uteblivna anmälningar från förskola 

är bland annat att kunskap kring hur socialtjänsten arbetar brister samt att tilliten till 



socialtjänsten arbete är dålig. Återkopplingen från socialtjänst till förskola vid en anmälan 

är inte heller tillfredsställande. Hindberg (2006) skriver att bristen på återkoppling till 

anmälaren kan ses som en nyckelfråga i samverkan mellan socialtjänsten och exempelvis 

förskola och Wallin (2016) menar att återkopplingen i sig kan ses som en del av en 

samverkan mellan socialtjänst och förskola. 

4. TEORI 

Studiens teoretiska del utgörs av två teorier, samverkansteori och symbolisk interaktionism. De två 

teorierna kommer att användas som verktyg och stöd i analysen där frågeställningarna ska 

besvaras. 

 

4.1 Samverkansteori 

I kunskapsöversikten anges samverkan som en viktig del av anmälningsplikten. Tidigare 

forskning och utredning visar att det brister i samverkan mellan socialtjänst och förskola. 

Samverkansteori kommer i analysen att användas för att förstå vad en samverkan mellan 

socialtjänst och förskola kan ha för betydelse för anmälningsbenägenheten hos 

förskolelärarna. 

 

Kring problematiken med att barn som far illa är socialnämnden enligt lag skyldiga att 

samverka tillsammans med andra myndigheter och verksamheter som i det dagliga arbetet 

kommer i kontakt med barn.  Hur man från förskolelärarnas sida kan se på samverkan 

mellan socialtjänst kring barn som far illa eller riskerar att fara illa är en viktig del av en 

fungerande samverkan enligt Olsson (2017), detta för att lättare förstå vad förskolelärarna 

ser som hinder för att anmäla. Definitionen av samverkan hämtas både från Danermark 

(2000) och Grape (2015). Enligt Danermark betyder samverkan att man samarbetar som en 

del av vardagen. Man samverkar i arbetet med människor av med annan utbildning än en 

själv, vars arbetsroll och uppgifter kan vara styrda av ett helt annat regelsystem än ens egen 

verksamhet men där man tillsammans arbetar mot ett gemensamt mål (Danermark, 2000).  

Grape (2015) hänvisar till olika typer av samverkansformer som tillsammans samlas under 

begreppet samverkan. Likt Danermark (2000) skriver Grape (2015) att samverka gör man 

genom att tillsammans arbeta och agera kring gemensamma problem för en gemensam 

lösning. När man talar om samverkan brukar även samarbete och samordning nämnas. Att 

samarbeta gör man genom kommunikation i arbetsgrupper. Samordning är att personal 

förväntas följa en arbetsgång och beskrivning av ett arbetssätt som bestämts på en högre 

nivå (Grape, 2015). Idag talas det ofta om att myndigheter och verksamheter tillsammans 

ska samverka mot ett gemensamt mål. Både i socialtjänstlagen (2001:453) och skollagen 

(2010:800) finns samverkan inskriven med socialnämnden som ytterst ansvarig över att 

samverkan mellan socialtjänst och övriga verksamheter som arbetar med barn kommer till 

stånd.  Enligt Danermark (2000) har olika verksamheter, bland annat skola, påbörjat 

samverkansprocesser kring elever. Många försök till samverkan har däremot misslyckats 

och Danermark (2000) ger exempel på samverkan är komplicerat. Enligt Danermark (2000) 

är det sällan samverkan diskuteras innan processen börjar.  Oftast finns intentionerna till en 

god samverkan med i början men leder sällan till något positivt resultat. Danermark (2000) 

skriver att det är grundläggande förutsättningar som oftast saknas i samverkansprocessen. 

När dessa förutsättningar saknas skapas det istället irritation som kan få 
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samverkansprocessen att avslutas. Men Danermark (2000) menar att det inte handlar om 

personkemin mellan dem som ska samverka utan att personalen i de olika verksamheterna 

har olika typer av utbildning, olika syn på problemet och olika sätt att angripa problemet på. 

Just dessa grundläggande faktorer kallar Danermark (2000) för de kunskaps- och 

försäkringsmässiga faktorerna. Inom förskolan är pedagogerna utbildade för att främja 

barnens utveckling och lärande. Danermark (2000) skriver även att den personal som 

tillsammans ska samverka mot gemensamt mål oftast lyder under olika lagar och regler och 

denna faktor kallar han för de formella- och informella reglerna och dessa styr arbetet. Det 

är inom denna kategori som sekretess och anmälningsplikt för förskolelärarna kan placeras. 

Den tredje faktorn som Danermark (2000) beskriver som en grundläggande faktor för 

samverkan är den organisatoriska situationen. I denna kategori handlar det om att förskolan 

i samverkan med socialtjänsten kring ett barn och dess familj kommer från olika 

organisatoriska positioner och detta blir tydligt när båda ska samarbeta tillsammans. Enligt 

Danermark (2000) är det en blandning av känslor och kunskap som kan försvåra för en 

fungerande samverkan. Människors egna åsikter och känslor påverkar vårt sätt att reagera. 

Olika yrkeskategorier har varsitt kunskapsområde och kunskap i samband med känslor kan 

skapa slitningar och konkurrens mellan verksamheter. Danermark (2000) nämner att det 

finns olika ambitionsnivåer inom samverkan, låg och hög. På den låga ambitionsnivån 

används yrkesgrupper för att ge råd och stöd. Inom den högre ambitionsnivån har man 

adderat två verksamheter och samordnat insatser för att nå ett bra resultat. Samverkan bör 

enligt Danermark (2000) ses som en läroprocess. Han menar att mötet med andra ger en 

stimulans, att genom samtal skapas en respekt för varandra, en komplettering. Att skapa en 

samsyn, förstå varandras begrepp och kommunicera kring problem är en lyckad samverkan. 

Danermark (2000) påpekar att man lär sig mycket av att förstå hur andra ser problemen. I 

en samverkan ska beslut fattas. Danermark (2000) skriver att om en obalans uppstår, där 

några fattar beslut medan andra inte får fatta några beslut alls så kan det skapa problem och 

ineffektivitet. Med det kan arbetet i sig försenas då man istället kan behöva invänta en 

annans godkännande. Om man har en chef som är tillmötesgående menar Danermark (2000) 

att det inte behöver bli något större problem. Om personal däremot behöver lägga fram skäl 

och bevisa det man behöver få godkänt och gå vidare med blir det problematiskt. 

 

4.2 Symbolisk interaktionism 

Tidigare forskning och utredning visar att förskolelärarna kan känna rädsla och osäkerhet 

när det gäller anmälningsplikt, svåra känslor kan uppstå i mötet och relationen med 

föräldrar vid en anmälningssituation. Den symboliska interaktionismen kommer användas 

som ett tolkningsverktyg för att försöka förstå hur förskolelärares relation till föräldrarna 

kan påverka anmälningsbenägenheten. 

 

Inom socialpsykologin intresserar man sig människor i det sociala sammanhanget, hur vi 

samspelar med varandra i vardagen när det sociala och det psykologiska går samman i 

möten och situationer (Johansson & Lalander, 2013) För att förstå människan måste man 

enligt socialpsykologin se till de sociala samspelen i vardagen och därigenom kan man 

försöka tolka människors beteenden (Johansson et al, 2013). Genom socialpsykologin får 

vi chansen att tänka igenom och analysera det sociala samspelet på bland annat arbetsplatser 

(Johansson et al, 2013). En inriktning inom socialpsykologin är den symboliska 



interaktionismen. Grundare av den symboliska interaktionismen, George Herbert Mead, 

menade att individen i sig är resultatet av samspel med omgivningen (Thunman & Persson, 

2011).  Johansson et al. (2013) beskriver att man inom den symboliska interaktionismen 

anser att människan ska ses som tolkande och reflekterande och där kommunikationen sker 

med symboler och att det i vardagens olika situationer skapas det mänskliga 

självmedvetandet. De menar även att utifrån människans tolkande och reflekterande 

påverkar det mänskliga medvetandet och handlandet. Lindqvist & Nygren (2016) skriver 

att symboler kan vara ord, kläder, gester etc. Vi människor tolkar dessa symboler och ger 

dem mening och betydelse som människan sedan agerar utifrån. Genom interaktionen i 

samspel med andra skapas människans identitet (Lindqvist et al, 2016). Lindblom (2011) 

skriver att den symboliska interaktionismen menar att den enskilda individen har en 

förmåga att själv lösa problem och medvetet försöker att förstå vad som sker inom en själv 

och ens omgivning.  Människan ser den andre som ett subjekt och inte ett objekt, utan den 

andre försöker man förstå, identifiera sig med och bedöma (Lindblom, 2011).  

 

4.3.1 Rollövertagandet och symboliskt motstånd  

Inom den symboliska interaktionismen talar man om rollövertagandet. Det innebär att 

människan i mötet med andra ser sig själv utifrån den andres sätt att se. Det kan innebära 

att man anpassar sitt beteende gentemot den andra utifrån hur man tror att den andre 

förväntar sig att jag ska agera (Johansson et al, 2013). Grunden till människans känsloliv 

ligger i rollövertagandet där människan vill bli sedd av den andre. Att bli sedd ger en känsla 

av stolthet vars motsats är skam och osäkerhet (Johansson et al, 2013). Lindblom (2011) 

skriver även att genom rollövertagandet kan man förstå människan som en del av ett 

samhälle. Inom den symboliska interaktionismen skriver man om det symboliska 

motståndet. Människan föds inte med tillskrivna egenskaper, utan blir moralisk eller 

omoralisk i mötet med andra människor (Thunman et al, 2011). Mead menar att 

självutveckling handlar om att bli medveten om sig själv, att utveckla ett självmedvetande, 

förmågan att reflektera över oss själva (Thunman et al, 2011). Utveckling av självet och att 

iaktta sig själv i förhållande till omvärlden gör vi enligt Mead genom olika motstånd till 

omvärlden, symboliska och materiella (Thunman et al, 2011). Det symboliska motståndet 

utsätts vi inför i samtalet med andra människor vid de tillfällen vi inte förstår den andre. 

Motståndet behöver inte enbart handla om svårigheter i att förstå språket, utan även i 

kulturella eller sociala värderingar som skiljer sig gentemot de egna. Det symboliska 

motståndet uppstår i vardagen då vi upplever slitningar (Thunman et al, 2011). Det 

symboliska motståndet införlivar normer, värderingar och föreställningar som blir till 

sanning i sociala gemenskaper. Då ett beteende framkallar samma reaktioner hos en stor 

grupp, oavsett vem som tillämpar beteendet, så kallas det sociala institutioner (Thunman et 

al. (2011). I en socialiseringsprocess, anpassar sig människan in i samhällets sätt att tänka, 

känna och agera. Dessa sociala institutioner blir en del av individen och utvecklar ett 

symboliskt själv (Thunman et al, 2011). För att självet ska fortsätta att utvecklas krävs 

motstånd, möten där människan i samspelet med andra fortsätter att förändras. Om sättet vi 

människor agerar på aldrig utsätts för motstånd försvårar det för den personliga 

utvecklingen. De vanor vi lagt oss till med eller vanor vi medför i olika situationer kan 

genom motstånd och utveckling ifrågasättas och förändras (Thunman et al. 2011). Det 
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symboliska motståndet hjälper människan att få en medveten kontroll över ett annat 

vanemässigt agerande.   

5. METOD 
I detta avsnitt presenteras valet av metod, urval, kvalitativ semi-strukturerad intervju, 

datainsamling, kvalitativa konventionella innehållsanalysen, studiens generaliserbarhet, reliabilitet 

och validitet och etik.  

 

5.1 Kvalitativ metod 

Utifrån studiens syfte och frågeställningar användes en kvalitativ metod. I denna form av 

metod har man för avsikt att undersöka intervjupersonens egen erfarenhet av det fenomen 

man vill studera (Henricson & Billhult, 2017), vilket lämpade sig väl då studiens syfte är 

att försöka förstå de faktorer som kan påverka anmälningsbenägenheten. I försöket att 

besvara studiens syfte kunde intervjuer med förskolelärare bidra med värdefull information 

(Danielsson, 2017). Genom den kvalitativa metoden går det att komma åt den verklighet 

som förskolelärarna upplever och genom intervjuer får de möjlighet att uttrycka sin egen 

åsikt. I andra metoder, som den kvantitativa, så genererar man statistiskt material där 

insamlingsmetoden av data sker vanligtvis genom enkäter. Det positiva med att svara via 

enkät hade varit att de mest personliga frågorna hade kunnat ställas. Genom enkäter 

besvaras ofta de mest personliga frågorna utifrån att intervjupersonen är helt anonym. 

Däremot hade en negativ effekt varit att intervjupersonen inte kan påverka sitt svar i lika 

hög grad som de kunde genom en kvalitativ intervju (Bryman, 2011).  

 

5.2 Urval 

Studiens urval gjordes utifrån syfte och frågeställningar. Ett bekvämlighetsurval användes  

i ett försök att hitta förskolelärare till intervjuerna. I studien avgränsades sökområdet och de 

förskolor som kontaktades låg i Västerbottens län, Umeå kommun med kranskommuner.  

För att nå ut till förskolorna användes kommunernas hemsidor. Studiens urval har 

genomförts i två steg. Vid första urvalstillfället skickades ett informationsbrev (Se bilaga 1) 

ut till samtliga kommunala förskolechefer i kranskommunerna till Umeå kommun. Via 

kranskommunernas hemsidor fanns endast e-mail uppgifter till förskolecheferna. Den första 

kontakten togs med förskolechefer med en förfrågan om e-mail adresser till varje förskola. 

Antalet förskolechefer som tillfrågades var 10. Av dessa svarade 3 att man skulle förmedla 

förfrågan om intervjupersoner till de förskolor man ansvarade över. Totalt 13 förskolor 

tillfrågades om man utgår ifrån att förskolecheferna tillfrågade de förskolor som finns inom 

deras ansvarsområde.  Av de 13 förskolor som tillfrågades valde en förskola att delta.  

Utifrån det låga antalet respondenter genomfördes ytterligare en urvalsprocess där 

kommunala förskolor inom Umeå kommun kontaktades. Via Umeå kommuns hemsida 

finns e-mail adress till både förskolechefer och till förskolornas avdelningar. Samma 

förfrågan skickades ut till samtliga förskolor som bidrog med ytterligare en förskola. För att 

hitta intervjupersoner finns det enligt Zetterquist & Ahrne (2011) ofta ett behov av någon 

inom aktuell verksamhet som har en förteckning över anställda. I sökandet efter 

intervjupersoner hade det varit önskvärt att nå förskolelärarna direkt men via kommunens 

hemsida är det förskolechefens kontaktuppgifter som finns.  De två förskolorna som valde 

att delta i studien bidrog med sammanlagt fyra förskolelärare.  



 

5.3 Kvalitativ semi-strukturerad intervju 

Frågor kring det egna beteendet när det gäller anmälningsbenägenhet kan uppfattas som 

känsliga för den som ska besvara dem. Utifrån syftet med studien och dess frågeställningar 

kändes det viktigt att intervjupersonen skulle få möjlighet att utforma svaren på sitt eget 

sätt. Genom att använda en semistrukturerad intervjuguide fick intervjupersonen den 

möjligheten. Inför intervjun skapades en intervjuguide innehållande fyra olika kategorier 

(Se bilaga 2), med ett antal frågeställningar vardera. Bryman (2011) menar att genom denna 

form av intervjuguide har frågorna ingen bestämd gång utan kan ställas allt eftersom, 

intervjupersonen blir oberoende en viss följd av frågorna och kan samtala mer öppet.  

Utifrån denna form av intervju kunde även frågorna anpassas utefter vad som framkom 

under intervjun och följdfrågor kunde ställas. Det negativa med denna form av intervjuguide 

var att en del av intervjupersonerna gärna pratade mer än andra vilket resulterade i att svaren 

på frågorna svävade iväg. Konsekvensen av det blev att det önskvärda naturliga flytet i 

intervjun emellanåt saknades. Det resulterade i att följdfrågor inte alltid ställdes som man i 

transkriberingarna av intervjuerna insåg borde ha ställts.  

 

5.4 Datainsamling 

För att förenkla för intervjupersonerna genomfördes intervjuerna på den förskola personen 

arbetar. Intervjupersonerna fick själv bestämma vilken tid intervjun skulle ske för att 

intervjun inte skulle uppta alltför mycket av arbetstiden. Intervjuerna pågick mellan 35- 50 

minuter. Utifrån att studien skedde i både i kommuner inom och utanför Umeå kommun 

fanns även en ekonomisk aspekt, att intervjupersonen inte skulle behöva bekosta sin resa 

och därmed även sätta av mer tid för intervjun. Att genomföra en intervju på 

intervjupersonens arbetsplats är däremot inte alltid optimalt då personen enligt Zetterqvist 

et al. (2011) kan hämmas i sina svar. Det kan finnas vissa svar som intervjupersonen inte 

vågar uttrycka eller att man framhäva sig som en bra medarbetare och svarar därefter. 

  

5.5 Kvalitativ konventionell innehållsanalys 

Texten som genererats av de transkriberade intervjuerna analyserades genom en kvalitativ 

konventionella innehållsanalys. Den formen av innehållsanalys är vanlig inom kvalitativ 

metod och har en induktiv ansats vilket innebär att man utgår från innehållet i texten 

(Danielsson, 2017). Graneheim & Lundman (2004) beskriver de olika stegen i en 

innehållsanalys; meningsbärande enhet, kod, och kategori. De meningsbärande enheterna 

är enligt Graneheim et al. (2004) en sammanställning av ord eller påstående och ska relatera 

till varandra genom deras kontext. I denna studie lästes det transkriberade materialet igenom 

i flera omgångar och det genererade en känsla för materialet på en djupare nivå. 

Genomgången av materialet tydliggjorde vilka av intervjupersonernas svar som bildar de 

meningsbärande enheterna. Nästa steg av innehållsanalysen är enligt Graneheim et al. 

(2004) att bilda rubriker ovanför de meningsbärande enheterna, en så kallad kod. De skriver 

att för varje meningsbärande enhet finns en kod. Utifrån studiens meningsbärande enheter 

kunde en mängd koder urskiljas, exempelvis egna värderingar, osäkerhet, normer. 

Graneheim et al.(2004) skriver vidare att koder kan placeras i grupp och skapa kategorier. 

En av de kategorier som skapades av de meningsbärande enheternas koder i denna studie 

var känslor som påverkar anmälningsbenägenheten (Se tabell 1). Inom den kvalitativa 
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innehållsanalysen är kategorierna själva kärnan, menar Graneheim et al. (2004). De skriver 

att data som kan hämtas ur texten måste användas i de kategorier som är lämpliga och inget 

får uteslutas. De kategorier som genererades utifrån innehållsanalysen var slutligen 

barnfokus som får kliva åt sidan, när känslan är svår att konkretisera, förskolechefens 

betydelse vid individuell anmälningsskyldighet och en efterfrågad socialtjänst. Dessa fyra 

kategorier presenterar studiens empiri. 

Koder 

Svårt att identifiera 

Oro 

Egna värderingar 

Känslan som styr 

Normer 

Kanske överdriver 

Vad är sant 

Otrygghet 

Osäkerhet 

Kategorier 

 

 

 

Känslor som påverkar 

anmälningsbenägenheten 

 

 

 

Tema 

 

 

 

När känslan är svår att 

konkretisera 

Tabell 1. Exempel på tillvägagångssätt vid kodning 

 

5.6 Generaliserbarhet, reliabilitet, och validitet 

Svensson & Ahrne (2011) & Bryman (2011) skriver båda att statistisk generaliserbarhet 

inom den kvalitativa metoden är svårt. Ska man i en kvalitativ studie generalisera så ska det 

ske med stor självkritik och försiktighet (Svensson et al, 2011). Bryman (2011) menar att 

kvalitativa studier där datainsamling sker genom intervjuer eller inom ett visst område blir 

det omöjligt att generalisera. Inom den kvantitativa metoden kan ett stickprov genomföras 

på en känd population och vara representativ. Ett stickprov i en kvalitativ studie är omöjlig 

att göra. Reliabilitet och validitet är viktigt inom den kvantitativa metoden då den visar på 

säkerheten i studien. Däremot är de båda begreppen svåra att applicera inom den kvalitativa 

metoden (Bryman, 2011). Begreppens komponenter, extern reliabilitet och validitet samt 

intern reliabilitet och validitet, förklarar varför dessa är svåra att använda inom den 

kvalitativa metoden. Extern reliabilitet, står för den utsträckning som studien kan upprepas. 

Intern reliabilitet, där olika forskare tillsammans ska tolka det man ser och hör. Intern 

validitet, betyder att det ska finnas en överenskommelse mellan forskare, vad de observerar 

och de teorier som genereras. Genom det sociala samspelet kan en hög grad av 

överenskommelse säkerställas. Extern validitet, handlar om vilken utsträckning resultatet 

kan generaliseras till övriga miljöer. Och situationer (Bryman, 2011). I denna studie går det 

inte att göra en statistik generalisering av resultatet. Utifrån det låga antalet intervjupersoner, 

representerar inte resultatet i studien resterande förskollärare i landet. Däremot visar 

studiens resultat, i kontext till tidigare forskning, en samstämmighet kring vilka faktorer 

som påverkar förskollärarnas anmälningsbenägenhet. Enligt Kvale (2007) tyder detta på en 

analytisk generaliserbarhet som innebär att resultatet kan vara vägledande för hur andra 

förskollärare kan tänkas svara i andra studier med liknande syfte och frågeställningar. I varje 

kommun har socialtjänst och förskola dessutom sitt sätt att samverka på. Varje förskola har 

sina rutiner eller inga rutiner alls och dessa kan inte appliceras på övriga kommuner och 

förskolor. Därför kommer inte en ny studie kunna upprepas med exakt samma resultat.  

 



5.7 Etik 

Inom forskning och studier finns även skyldigheter och krav på att vissa etiska principer 

används av forskaren. Dessa fyra principer, informations-, nyttjande-, samtycke-, och 

konfidentialitetskravet är bestämda av vetenskapsrådet, en myndighet med uppgift att säkra 

kvalitén på svensk forskning. De fyra huvudprinciperna har till uppgift att skydda deltagarna 

i studien från att utsättas för obehag, skada och kränkningar (Vetenskapsrådet, 2002). I det 

informationsbrev som skickades ut via förskolecheferna samt innan varje intervjutillfälle 

informerades intervjupersonerna om de fyra etiska principerna som de omfattas av genom 

att delta i studien (Bryman, 2011). Informationskravet där syftet med studien presenterades 

och intervjupersonernas frivillighet till att delta samt rätt att avbryta eller avstå från att svara 

på frågorna. Information gavs kring hur intervjun kommer att användas, att ljudfilerna 

transkriberas, analyseras och därefter raderas när studien är färdig. Nyttjandekravet innebär 

att intervjuerna endast kommer att användas i aktuell studie. Utifrån samtyckeskravet 

informerades intervjupersonen om hens rätt att i efterhand ångra sitt svar eller sin 

medverkan och intervjun skull då inte användas i studien. Konfidentialitetskravet vars 

betydelse är att intervjupersonernas namn inte nämns i studien, att de avidentifieras samt att 

intervjuaren har tystnadsplikt. 

6. EMPIRI 
I detta avsnitt presenteras resultatet av studiens intervjuer. Utifrån en kvalitativ konventionell 

innehållsanalys har intervjuerna analyserats och kategoriserats för att förenkla texten. De fyra 

kategorierna är ”Barnfokus som får kliva åt sidan”, ”När känslan är svår att konkretisera”, 

”Förskolechefens betydelse vid individuell anmälningsskyldighet” och ”En efterfrågad 

socialtjänst”.  

 

De fyra personerna som intervjuades för studien var alla utbildade förskolelärare. Två av 

intervjupersonerna hade ytterligare varsin universitetsutbildning för arbete inom 

människobehandlande organisationer. Intervjupersonerna utbildades mellan 1975-2011 och 

har arbetat inom förskolan mellan 7-45 år. Tre av fyra intervjupersoner har själva gjort 

orosanmälningar men alla intervjupersoner har deltagit i diskussioner gällande anmälningar. 

Vid de två förskolor som intervjupersonerna arbetar på har man de senaste tre åren gjort 

sammanlagt tre orosanmälningar.  

 

6.1 Barnfokus som får kliva åt sidan 

Att vara förskolelärare förknippas med att vara en god person som är harmonisk och skapar 

roliga dagar för barnet, säger (Ip3). I en anmälningssituation kanske det sker en krock och 

det blir obekvämt att ta tag i de bitarna.  När man utbildar sig till förskolelärare så vill man 

helst att bilden av yrket ska stämma överens med vardagen medan personer med yrket som 

polis eller socionom är medvetna över de tuffa beslut som de kan tvingas ta.”(…) en lärare 

tänker ju inte så, och helst inte förskolelärare. Där är det mer att vi har bakat pepparkakor 

idag och haft det jätteroligt.  Det är det man helst vill ha.”(Ip3). I arbetet med barn ska 

många sidor bejakas, menar (Ip4). Förskolelärare har olika roller där de får ta en del av 

föräldrarollen i arbetet med barnet. Det kräver att man har en god relation och bra 

kommunikation mellan förskola och förälder, och det gagnar även barnet. Att informera 

föräldrarna om förskolans anmälningsplikt är inget man gör idag, vilket kan spela en roll i 

att det känns svårt när man ska berätta för föräldrarna att en anmälan kommer att göras, 
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menar (Ip4). Att vid varje inskolning informera kring förskolans anmälningsskyldighet hade 

underlättat vid en eventuell anmälningssituation. Det finns en svårighet i att göra en anmälan 

då man har skapat en god kontakt med föräldrarna och att det är något man har strävat efter. 

Om man informerar föräldrarna om anmälningsplikten är föräldrarna medvetna om 

förskolans ansvar. Vid en anmälan behöver det kanske inte bli lika känslomässigt svårt när 

man både ska anmäla och prata med föräldrarna om det, menar (Ip4). ”(…) Jag tror att jag 

är tryggare i det och kan lägga fram det på ett annat sätt, men att vi går ut med vår 

anmälningsplikt i början är ju jätteviktigt.”(Ip4) Ett exempel gavs på ett möte med ett par 

föräldrar där man skulle ha ett samtal med dem angående en viss oro för deras barn. 

Förskoleläraren kände att alla kort inte kunde läggas fram på bordet på grund av en 

osäkerhet kring huruvida man skulle ha föräldrarna med sig om all oro lades fram. Där ville 

förskoleläraren värna om en fortsatt god kontakt med föräldrarna kvar på sin sida så att man 

kunde skapa en situation som blev bättre för barnet. (Ip1) säger att barnperspektivet får 

flytta på sig på grund av rädslan för att det ska skära sig med föräldrarna. Det är svårt när 

det blir en balansgång, och även om man vill barnets bästa så menar hen att man inte har 

hela bilden av situationen utan bara det som visar sig på förskolan. (Ip2) nämner att fokus 

på barnet får kliva åt sidan ibland när rädslan för att hamna i en konflikt med föräldrarna. 

Det blir svårt att anmäla föräldrar som man har en god relation till och då vill man gärna 

vänta och se vad som händer och där kan det dra ut på tiden. ”(…)men ibland har vi sagt 

att det här barnet har det nog bättre på förskolan än hemma, men ska det vara så? Ska man 

göra en anmälan då? Och varför har han det inte bra, är mamman för upptagen av sitt 

jobb? Och det är väl också vanvård, men inte samma som ett barn som lever i ett missbruk 

eller misshandel.”(Ip2) En av intervjupersonerna menar att det finns en slags feghet som 

gör att man väljer att inte anmäla. När misstankarna inte är glasklara drar man ut på att 

anmäla, utifall man skulle ha fel. (Ip4) nämner även att det viktiga förhållandet mellan 

förskolelärarna och förälder kan vara en broms. (Ip3) menar att det är lättare att tänka på 

förhållandet med den vuxna än förhållandet till barnet. Men hen betonar även att man måste 

börja tänka om lite, få en tydligare rutin och mer kunskap och tydlighet på vad och när de 

ska anmäla.”(…) och bli ännu mera ställd inför frågan är du där för den vuxna eller för 

barnet? Det är en ganska tydlig fundering. För det är klart att jag är där för barnet. ”(Ip4) 

Det framkommer att man ser olika på föräldrar och behandlar dem därefter. Man behandlar 

föräldrarna olika och vissa har ett sämre utgångsläge. Ett exempel var ett barn som nämnde 

att hen blir slaget hemma. Förskoleläraren tog upp detta med föräldrarna och efter någon 

månad hade familjen flyttat till ett annat ställe. Förskolelärarens beskrivning av mamman 

var att hon var så söt och väldigt trevlig.”(…)Och där har vi i efterhand tänkt, för där var 

det ju förnekelse, att ja, vi köptes kanske av den här trevligheten som man vill ha mellan 

förälder och personal… det är svårt.”(Ip4) 

 

6.2 När känslan är svår att konkretisera 

Det finns en osäkerhet när det kommer till att se de barn som far illa eller riskerar att fara 

illa. När det gäller tecken på fysisk misshandel eller sexuella övergrepp nämner (Ip2) att det 

är självklart att de kan identifiera dessa. I de fall där barnen far mer eller mindre illa vill 

(Ip2) tro att man kan identifiera dem och veta när det är dags att anmäla samt att de känner 

sig trygga med det. Alla nämner att man ibland går på en känsla, känslan av att barnet inte 

har det bra. Många gånger finns det inga konkreta exempel utan det är känslan som styr men 



det medför även en osäkerhet och en självrannsakan kring ens egna värderingar och 

bedömningarna. (Ip1) säger att man funderar på om känslorna är överdrivna eller 

överanalyseras. Känslorna brukar lyftas tillsammans med kollegorna och om den känslan 

delas med andra så kanske oron är berättigad. Ibland är det barnets beteende som 

uppmärksammas, om man ser blåmärken, om barnet är jättesmutsigt, om det inte har kläder 

anpassade efter årstid eller tider anpassade efter barnet. (Ip3) tror att om man själv kommer 

från förhållanden där allt har varit bra så kanske man försöker identifiera om barnet far illa 

utifrån om det är ”helt och rent”. Men har man egna erfarenheter av barn som far illa så har 

man också större erfarenhet och kunskap av vilka fällor som finns. Man kanske tänker mer 

på föräldrars psykiska ohälsa, att lov inte alltid är bra för barnen som har det dåligt hemma. 

Men det är erfarenheter som varken utbildningen eller förskolan kunnat ge. (Ip4) uttrycker 

att det är svårt att veta vad man ska gå efter, att de inte riktigt har den information över vad 

det är man ska se och reagera på. Hen menar att det är svårt att se, veta och snabbt agera. 

Det finns mer diffusa saker där man inte riktigt vet hur man ska agera, som när barnen 

sinsemellan pratar om att en förälder vad arg igår eller att något barn säger att ”Kalles pappa 

slår honom”. Det är svårt att veta när barnet talar sanning och när det fantiserar. ”(…) Ja, 

att man hör ett barn prata om att min pappa slår mig. De kan ju prata om leken eller att det 

är något som har hänt… och det är ju jättesvårt att veta hur ska jag som professionell 

förhålla mig till det här?(…)”(Ip2) När förskolelärarna misstänker att något inte står rätt till 

brukar de föra loggbok över det man iakttar hos barnet. Man samlar information, skriver ner 

konkreta exempel och dokumenterar. Att föra loggbok är något som båda förskolorna har 

som rutin, speciellt när man känner att det inte är akut utan kanske en tillfällighet där man 

vill känna efter innan man anmäler. Hur länge man dokumentation pågår innan anmälan ser 

olika ut. (Ip4) menar att man för anteckningar över barnet vid de tillfällen man känner att 

något inte stämmer. Från förskolorna har man ibland ringt till socialtjänsten för att rådfråga 

om det man antecknat ligger till grund för anmälan. (Ip2) berättar att hen har ringt för att 

konsultera socialtjänsten och där man från socialtjänsten direkt hade bekräftat oron och tagit 

emot konsultationen som en anmälan då förskolans oro låg till grund för detta. (Ip1) berättar 

att man vid ett tillfälle i hade dokumenterat iakttagelser kring ett barn under en väldigt lång 

tid men där en anmälan inte gjordes på grund av dåvarande förskolechef som inte ansåg det 

som nödvändigt. Ett annat exempel gällde ett barn och dennes renlighet där förskolelärarna 

kände att så ingrott och smutsigt kan det inte vara. Men i det fallet hade förskolan precis 

börjat föra anteckningar då socialtjänsten ingrep och hämtade barnet från förskolan.(Ip2) 

menar att loggboken fungerar som en miniutredning, en process inför en eventuell anmälan 

som känns tryggt för personalen. Loggböckerna används främst i de fall där personalen inte 

känner sig 100 procent säker i sina misstankar men vet även när de ska ringa direkt till 

socialtjänsten. (Ip3) säger att det känns bättre att föra loggbok än att inget göra alls. ”(…)Vi 

har åtminstone ögonen, för det värsta vore att det skulle komma fram flera år senare att det 

här och det här hände men ingen gjorde något”(Ip3) 

 

6.3 Förskolechefens betydelse vid individuell anmälningsskyldighet 

Vid en anmälan är alla överens om att det är viktigt med en förskolechef som är väl insatt i 

hur det ska gå till. Vid de båda förskolorna är det förskolelärarnas skrivelse som är 

underlaget för anmälan men där det även är bestämt att det är förskolechefen som står som 

anmälare och tar eventuella stötar. Det är förskolechefen själv som bestämt att det ska gå 
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till på det viset och intervjupersonerna ser det som en ”backup”, något tryggt. (Ip3) nämner 

att det är bra om förskolechefen är den som står för anmälan eftersom ett samarbete mellan 

förskolelärare och förälder/barn ska få finnas kvar. Hen ger ett exempel på när ett barn 

nämnde att föräldrarna brukade slåss i hemmet. Förskolan gjorde en orosanmälan till 

socialtjänsten utifrån barnets information. Föräldrarna bokade ett möte med förskolan 

utifrån anmälan, där ingen från socialtjänsten närvarade, och nekade till det barnet hade 

berättat. Konsekvensen blev att barnet tappade förtroendet för förskolelärarna och berättade 

inget mer. ”(…)Inget hände, utan barnets upplevelse var att vi angett honom. Då hade det 

varit bättre om det hade varit en chef som anmälde, så att vi hade haft kvar förtroendet från 

barnet. Att berätta saker. Att vi inte hade skvallrat.(…)”(Ip3). Däremot har alla 

intervjupersonerna erfarenheter av förskolechefer som inte varit insatta i vad lagen säger 

eller gjort egna bedömningar som fått konsekvenser. Vid tillfällen då förskolelärarna känt 

oro för ett barn har förskolechefen haft en annan åsikt. Konsekvensen blev att anmälan 

uteblev och skapade en otrygghet för pedagogerna som än idag kan känna att man borde ha 

anmält.(Ip1) menade att det kan finnas en rädsla i en situation där anmälan kan bli aktuell. 

I sådana situationer har det både funnits och ibland saknats stöd från förskolechef under och 

efter att en anmälan är gjord. Oftast verkar det finnas stöttning från förskolechefen under 

tiden innan anmälan och under tiden man gör en anmälan. Det är i skedet efteråt, när 

anmälan är gjord som stödet saknas. (Ip3) berättade att vid en anmälan var det glasklart att 

hen skulle anmäla utan att först prata med förskolechefen, och det upplevde hen inte var 

några konstigheter alls. (Ip4) upplevde inget stöd alls från förskolans chef: ”(…)efter första 

orosanmälan som gjordes så, den gjorde vi ju själva på avdelningen, och där hade vi inget 

internt stöd från vår chef, utan det var ok att vi gjorde det, men inget resonemang 

efteråt.(…)”.(Ip4) (Ip3) berättar att man numera har nedskrivna rutiner på den förskolan 

som hen arbetar på. Det är kommunens förskolechefer som tillsammans arbetat fram rutiner 

för hur en anmälan ska gå till. De kommuner som (Ip3) tidigare arbetat för hade även de 

arbetat fram tydliga rutiner utifrån att förskolan hade utsatts för så många olika situationer 

att man arbetat fram en tydlig struktur för hur man hanterar olika dilemman. De övriga 

intervjupersonerna kunde inte säga om de hade några nedskrivna rutiner på deras förskolor. 

Där är rutinen att förskolelärarna går till förskolechefen med sin oro och att det är 

förskolechefens ansvar att guida dem vidare i hur de ska agera och vem de ska ringa.  

Däremot kände intervjupersonerna att det skulle underlätta om det fanns nedskrivna rutiner 

för hur en anmälan ska gå till samt att man får öva med exempelvis olika ”case”. Dessa 

rutiner ansåg man att arbetsgruppen tillsammans skulle arbeta fram. Intervjupersonerna 

menar att det känns viktigt att skapa tydliga rutiner och att man i arbetsgrupperna samtalar 

kring dessa. Att det förs diskussioner där tankar får utvecklas och att de får lära sig mer och 

få en större förståelse för ämnet och plikten som de nu känner inte finns.  Man önskar att 

någon från socialtjänsten kan besöka förskolorna där det ska finnas möjligheter att ställa 

frågor. ”(…) Det känns liksom att man varit i kontakt med socialtjänsten så pass lite, så 

man vet inte riktigt hur de går tillväga eller hur det funkar när vi lämnar ifrån oss 

något.”(…)(Ip1). Som förskolelärare är man kanske inte alltid tidigt ute och att de känner 

sig osäkra på vad som gäller. (Ip2) menar att det även blir komplicerat när förskolelärarna 

inte delar förskolechefens syn på vad som bör anmälas, eftersom det är chefen man vänder 

sig till med sin oro. Vid den förskola som (Ip3) arbetar på tycker hen att man har bra koll 

på vad som gäller vid anmälningsplikt. Men vid ett tillfälle hade förskolechefen menat att 

man inte skulle anmäla med argumentet: ”(…)att om ett barn kom från en annan kultur så 



skulle man se lite mellan fingrarna kring uppfostran, att det kunde förekomma våld, för 

annars skulle man få hålla på hela tiden ”(…)(Ip3). På frågan om intervjupersonerna känner 

sig insatta i vad anmälningsplikten och anmälningsskyldigheten innebär svarar (Ip2) att man 

vet att anmälningsplikten gäller vid minsta misstanke men att man ändå går till 

förskolechefen med misstankarna innan socialtjänsten kontaktas. Det är sekretessen som 

(Ip2) känner sig osäker över, vad man får och inte får säga, och om föräldrarna ska kontaktas 

före anmälan eller inte. (Ip2) menar att de hamnar i en situation där förskolechefen guidar 

förskolelärarna men att det hade känts tryggare med mer kött på benen för egen del. (Ip4) 

menar att de känner sig ganska trygga i sin anmälningsplikt även om de samtidigt inte är 

helt säkra på hur anmälningsplikten ser ut. Det är upp till personalen själva att ta reda på 

sådant. Via de två förskolorna ges ingen information eller fortbildning kring 

anmälningsplikt eller barn som far illa. Det är i samtalet med kollegorna som 

anmälningsplikten diskuteras vid misstankar. Men även vid dessa tillfällen finns ingen 

solklar bild över vad lagen säger och många kollegor kan även ha olika uppfattningar kring 

vad som gäller vid en anmälan. (Ip4) berättar att förskolelärare utbildningen tog upp att de 

är skyldiga att anmäla vid misshandel men frågar även efter ytterligare definition av fysisk 

och psykisk misshandel. Ingen av intervjupersonerna anser att utbildningen till 

förskolelärare gav någon bredare information om barn som far illa förutom deras skyldighet 

att anmäla vid misshandel.  (Ip2) menar att man får använda det egna sunda förnuftet och 

värdegrund, samt normen över vad som är ok och inte. Men det blir alltid blir en 

bedömningsfråga från förskolelärarnas sida. (Ip4) anser att man är dåligt underbyggda inom 

förskolan och att man bör diskutera barn som far illa och anmälningsplikten i arbetslaget. 

Att det även bör finnas en krisplan för sådana tillfällen. (Ip1) säger att man är medveten om 

att man ska anmäla och att det ansvaret ligger på dem. Däremot känner personen inte att 

man är väl insatt i vad lagen skriver om anmälningsplikten. Det är inte något som man inom 

förskolan går igenom. ”(…)Vi har en plan för hur vi utrymmer vid brand, men vi har ingen 

plan för hur vi ska förhålla oss när vi ser saker som kanske skulle gå till en anmälan. Vad 

är det vi ska titta på? Hur säkra måste vi vara, kan vi anmäla på bara det här? Det har vi 

inte.”(…)(Ip1). (Ip3) säger med säkerhet i rösten att förskolelärarna ska anmäla vid minsta 

misstanke, att de inte behöver ha några bevis. Det är socialtjänstens ansvar att utreda om det 

finns fog för misstankarna, så egentligen ska det inte vara så svårt, men där är 

återkopplingen viktig. Tryggheten menar (Ip3) kommer med åren och erfarenheter. Det 

viktigaste är att man känner att det gör skillnad för barnen, att anmäla är trots allt en jobbig 

sak att göra. Hen menar att det finns en förståelse för att föräldrar kan bli upprörda men att 

det ingår i deras jobb. Det är viktigt att barnen inte är utelämnade till enbart vårdnadshavarna 

som inte mår bra av olika anledningar utan att det finns ett skyddsnät. Skolan, förskolan och 

fritids behöver uppmärksamma om något inte står rätt till. ”(…)Vi blir ju företrädare för 

barnen.”(…)(Ip3) Alla fyra intervjupersoner är överens om att anmälningsplikten är viktig 

och att man är medveten om ens skyldigheter. Man berättar att det ändå finns en 

underliggande rädsla kring att anmäla föräldrarna. Det blir en konflikt mellan ens 

anmälningsplikt och den relation som förskolelärarna har byggt upp tillsammans med 

föräldrarna. Man är rädd för att relationen ska skära sig. (Ip1) säger att det är så otroligt 

viktigt att ha föräldrarna med sig i det gemensamma arbetet för varje enskilt barns bästa. 

Det blir en svår balansgång där man vill känna förtroende för föräldrarna och att de ska ha 

samma förtroende för förskolan. (Ip4) säger att kommunikationen med föräldrarna också är 

viktig, att man från båda håll har en dialog kring barnet och berättar om något speciellt har 
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hänt på förskolan eller i hemmet som påverkat barnet. Men det är även relationen som 

påverkar förskolelärarna i sin anmälningsbenägenhet. Man vill i de flesta fall vänta med en 

anmälan om det inte är akut, för att inte relationen ska påverkas negativt. ”(…) är det här 

något jag ska göra en orosanmälan på? Men jag tycker att förhållandet till föräldrarna som 

är något som vi vill ha, kanske bromsar.”(…)(Ip4) Alla intervjupersoner fick frågan om 

man skulle resonera annorlunda kring att göra en orosanmälan som privatperson kontra 

förskolelärare. Svaren var både ja och nej, men orden skyldighet och plikt gjorde att man 

gärna ville ha mer kött på benen innan man anmäler. Det handlade även om att man som 

privat kanske inte känner personen som man anmäler vilket underlättar. Att anmäla en 

granne kunde även det kännas svårare som privatperson på grund av grannrelationen. ”(...) 

Man är rädd för att den ska skära sig, att man ska klampa in och göra något helt galet… 

även om jag vet att man inte ska tänka så.”(…)(Ip2) 

 

6.4 En efterfrågad socialtjänst 

En av förskolorna nämner HLT möten1 som den enda samverkan de har där socialtjänsten 

är delaktig. Ingen av de två förskolorna nämnde att det fanns någon övrig samverkan med 

socialtjänsten specifikt kring barn som far illa. Ena förskolan säger att socialtjänsten inte är 

något de pratar om. Det finns en väldigt liten erfarenhet av socialtjänsten i allmänhet, men 

vid en av de två förskolorna hade ena förskoleläraren en lite positivare bild av socialtjänsten. 

I en kranskommun där förskoleläraren tidigare arbetat hade den förskolan tillsammans med 

socialtjänst utarbetat en bra struktur för en samverkan. Vid föräldramöten kom 

socialtjänsten ut och presenterade sig och socialtjänsten fanns i närheten via en 

familjecentral. Alla intervjupersoner nämnde att det vore bra med en socialsekreterare 

ansluten till sitt skolområde. De efterfrågade en kontaktperson från socialtjänsten för att få 

ett ansikte på vem de rådfrågar. Hittills kändes det oklart kring vem det är man ringer och 

till vem man lämnar över sin oro. (Ip3) nämnde att det fanns full förståelse för att man inte 

tidigare har vänt sig till socialtjänsten med sin oro med tanke på den dåliga återkopplingen 

som varit. Av fyra intervjupersoner var endast en person medveten om att socialtjänsten 

efter 2013 numera får återkoppla till förskolan vid en anmälan. Vid de anmälningar som 

förskolorna hade gjort efter 2013 fick endast en intervjuperson återkoppling. Alla tycker att 

återkoppling är en viktig del i en anmälan för att veta vad och om något händer med barnet. 

(Ip3) gav ett exempel på ett tillfälle då förskolan skulle hålla stängt över sommaren och där 

det var viktigt att veta om socialtjänsten hade tagit emot anmälan.”(…)För då känns det 

som att vi är ett team runt, och vi behöver inte ha alla detaljer runt om. Bara så att vi vet 

att det händer något.  För det är just det som är vår grej, som gör att det känns lätt att 

anmäla tycker jag.”(…)(Ip3) Att återkoppling numera kan ges känns bättre, då man får veta 

att ens anmälan tagits emot och någon agerar för barnets bästa. Man efterfrågar en tydlighet 

från socialtjänsten, vilka man ska kontakta och vad som händer med barnet efter en anmälan. 

(Ip1) önskar att socialtjänsten kunde komma ut till förskolorna och berätta vad som händer 

vid en anmälan, hur man inom förskolan ska tänka och olika strategier. Ett samarbete. (Ip3) 

                                                      
1 HLT står för hälsa, lära och trygghet. HLT möten finns i 8 områden i Umeå kommun. Det är en samverkan 

mellan socialtjänst, elevhälsa, förskola/skola och hälsocentral. Syftet är att i tidigt skede ge insatser för att 

förebygga psykisk ohälsa (Umeå kommun, 2018). För att förskolan ska kunna ta upp ett barns problematik i 

ett HLT möte krävs ett samtycke från föräldrar. Vid HLT möten har förskolelärare överlämnat ”ärendet” till 

specialpedagogen som är knuten till förskolans skolområde. Specialpedagogen för därefter förskolans talan i 

HLT mötet. 



instämmer i att man vill veta vad som händer med barnet när en anmälan är gjord. 

Förskolelärarna engagerar sig i barnet, och vid ett omhändertagande från socialtjänsten vill 

förskolan veta vad som hände det. I ett exempel berättar (Ip4) familjehemmet som ett barn 

placerades hos själva kontaktade förskolan och berättade vart barnet nu befann sig. I det 

fallet blev det ett bra överbyggande menar hen. (Ip3) önskar att den som anmälde hade 

möjligheten att följa anmälningsprocessen och berättar om ett exempel där en anmälan 

gjordes från förskolan och där barnet en dag omhändertogs. ”(…)Förskole pedagogerna 

bildar en relation till barnet och kan snabbt tas ifrån dem. Och där vill förskole 

pedagogerna veta vad som händer med barnet i fortsättningen. Att det bara kom två 

människor… och den biten vill jag aldrig vara med om mer. Och nu blir jag lätt rörd, att 

på nåt sätt… jag kände att jag inte skyddade dom. Två människor som de inte kände bara 

kom och plockade dom.(…)”(Ip3) Under intervjuerna framkommer det att några 

intervjupersoner anser att socialtjänsten har en negativ stämpel och kan verka skrämmande 

för många. (Ip1) anser att den känslan måste de som arbetar inom förskolan försöka få bort. 

Hen säger att det kan vara svårt med tanke på att man har två bilder, en privat och en 

professionell. (Ip1) tror att socialtjänsten har en ganska dålig status, att myndigheten ses 

som något ont och är många föräldrars värsta mardröm. Hen tror att om man kan få bort den 

stämpeln kan det påverka anmälningsbenägenheten hos många. ”(…)för det tror jag kan 

ligga över mig och andra som arbetar inom mitt yrke att det är liksom något som hänger 

ovanför som gör att man kanske stoppar ibland, fast vi är skyldiga att anmäla, förstår 

du?(…)”(Ip1) (Ip2) nämner att hen har en kollega som brukar ringa och konsultera 

socialtjänsten, men att personen själv inte vet vem det är man ringer till. (Ip2) menar att hen 

själv inte känner till om det finns något från socialtjänsten som redan tillhör skolområdet, 

men att det vore bra att känna till. (Ip4) berättar att hen hade ringt till socialtjänsten för 

konsultation kring ett barns situation men valde att som förskolelärare ringa anonymt. 

Anonymiteten valde hen på grund av föräldrarelationen, att det fanns en osäkerhet i de egna 

misstankarna samt att det var första gången som hen konsulterade socialtjänsten i ett ärende. 

(Ip4) ville känna trygghet och veta vad socialtjänsten gör och har för kapacitet.  (Ip1) menar 

att man inte alltid vill namnge någon i dagsläget utan mer få råd kring hur de kan gå tillväga. 

I de fall man inte bestämt om man tänker anmäla eller inte så kan de ringa socialtjänsten 

anonymt för att höra om ens misstankar har tillräcklig grund. Från förskolans håll har man 

lite kunskap om vilka insatser socialtjänsten kan ge vid en orosanmälan. Ingen av 

förskolelärarna känner att man vet vilka insatserna är, förutom att barnet kan omhändertas. 

Intervjupersonerna tycker att det skulle underlätta om man inom förskolan visste vad 

socialtjänsten kan ge för stöd och insatser. (Ip4) anser att de skulle kännas lättare att berätta 

för föräldrarna att man gjort en anmälan om man hade vetat vilka andra insatser som finns 

förutom omhändertagandet. (Ip1) säger att om socialtjänsten redan har en negativ stämpel 

så kunskap det bästa sättet att motverka den bilden. Genom att möta socialtjänsten och få 

en bild av processen samt vad som senare kan hända- vilka insatser som kan ges. ”(…) För 

idag är det ju många som ”ja, du anmäler mitt barn och nu tar dom det ifrån mig”, men jag 

vet ju att det inte är så i alla fall.(…)”(Ip1) Ip4 tror att det vore bra med information direkt 

från socialtjänsten kring förskolans skyldigheter och hur socialtjänsten arbetar vid en 

orosanmälan. Det hade underlättat när de senare ska berätta för föräldrarna att man gjort en 

orosanmälan. ”(…)Det blir enklare då vi arbetar med ett mjukt arbete och detta blir en 

mjukare infallsvinkel i en anmälan.(…)”(Ip4) 
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7. ANALYS 
I empiriavsnittet redovisas de kategorier som genererades av det strukturerade materialet. 

Analysavsnittet fokuserar på att besvara studiens tre frågeställningar som återfinns på s. 3. 

I analysen sker en sammankoppling mellan empiri, tidigare forskning, samverkansteori och 

symbolisk interaktionism.  

 

7.1 Hur kan förskollärares inställning till, och erfarenhet av, samverkan med 

socialtjänsten påverka benägenheten att göra orosanmälan? 

Utifrån studiens intervjuer blev svaren att det idag inte finns någon samverkan mellan de 

två förskolorna och socialtjänst, kring barn som far illa. Dock fanns tidigare erfarenhet av 

samverkan med socialtjänsten hos en av förskollärarna. Vid hens tidigare arbetsplats, också 

en förskola, hade en väl fungerande samverkan skapats. Socialtjänsten hade varit synlig och 

delaktig vid exempelvis föräldramöten. Myndigheten var lättillgänglig och man hade ett 

ansikte på dem som arbeta där. Danermark (2000) och Grape (2015) benämner detta sätt 

som samverkan. Enligt dem är arbetssättet som finns med i vardagen, i kommunikationen 

och strävan mot ett gemensamt mål som är definitionen av samverkan. Förskollärarens 

tidigare erfarenheter kring samverkan speglade de övriga förskollärarnas tankar och 

önskemål kring hur samverkan mellan deras förskolor och socialtjänst skulle kunna se ut. 

Under intervjuerna ger de fyra förskollärarna sin bild av socialtjänsten både utifrån deras 

privata- och professionella åsikter. Inom de två förskolorna är socialtjänsten är ingen 

myndighet man pratar om, enligt de fyra förskollärarna. Synen på socialtjänsten kan 

uppfattas som mer negativ än positiv utifrån att myndigheten har en dålig status, kan verka 

skrämmande och ibland uppfattas som en förälders värsta mardröm, enligt Ip1. Att 

beskrivningen av socialtjänsten många gånger är negativ och där en anmälan kan uppfattas 

som ett straff är något som Hindberg (2006) bekräftar i tidigare forskning.  Enligt 

samverkansteori och Danermark (2000) kan känslor i sig försvåra en samverkan då våra 

egna åsikter och känslor påverkar våra reaktioner på olika sätt. Intervjuerna gav ett tillfälle 

för förskollärarna att reflektera kring anmälningsplikten de faktorer som påverkar dem i 

deras anmälningsbenägenhet. Alla fyra förskollärare ansåg att anmälningsplikten var viktig, 

men att det fanns en del otydligheter som påverkade dem i en anmälningssituation. Alla 

visste att socialtjänsten är den myndighet som ska ta emot orosanmälningar, men 

omständigheterna runt anmälan skapade osäkerhet kring tillvägagångssättet och 

hanteringen av anmälningssituationen. Från de två förskolorna efterfrågade alla 

intervjupersonerna en tydlighet från socialtjänsten och en önskan om att få mer kunskap och 

information kring anmälningsplikten och vem man ska kontakta samt att man en 

återkoppling och få veta vad som händer med barnet. Den ändring som gjordes 2013 i 

socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap. 14, § 1b, gällande att återkoppling till anmälaren kan 

ges, var det endast en av fyra förskollärare som kände till. Återkoppling är något som 

tidigare forskning betonar påverkar anmälningsbenägenheten positivt (SOU 2009:68). 

Däremot är det bristande återkoppling en vanlig orsak till låg anmälningsbenägenhet 

(Olsson, 2017). Återkoppling i denna studie anges även här som en viktig faktor i huruvida 

man anser att en anmälan åstadkommer någon förändring. I bristen på kunskap och 

information ansåg förskolelärarna att en samverkan mellan förskola och socialtjänst skulle 

kunna ge dem det som saknades samt att i samarbetet få erfarenheter som idag fattades. 

Vikten av insyn i varandras verksamheter skriver Danermark (2000) om i samverkan teorin. 



Han skriver att det kan vara viktigt att utbyta kunskap och erfarenheter mellan förskola och 

socialtjänst för att dels försöka ”arbeta bort” tidigare uppfattningar kring verksamheterna 

om dessa ligger till grund för att påverka anmälningsbenägenheten. Han skriver även att en 

bra samverkan innebär att man måste kunna förstå varandra och kommunicera kring olika 

problem som uppstår och utgå från ett gemensamt synsätt på det problem man tillsammans 

arbetar kring. Förskolelärare vid förskolan och socionomer vid socialtjänsten har två olika 

utbildningar. Ingen av förskollärarna i studien kände sig väl förberedda i sin 

anmälningsplikt utifrån den kunskap som de fått via förskollärarutbildningen. En av 

förskollärarna poängterar att de inte förbereds på samma sätt som socionom studenterna 

kring att fatta tuffa beslut. Att fatta rätt beslut var viktigt för alla intervjupersoner men man 

upplevde att det saknades kunskap om vilka barn som far illa. Man var osäker på om ens 

misstankar har tillräcklig grund för en anmälan och detta resulterade i att man ringer 

anonymt till socialtjänsten för att konsultera. Förskollärarna menade att det skulle underlätta 

om man kände till vilka insatser som socialtjänsten kan erbjuda de familjer som förskolan 

anmäler och hur socialtjänsten arbetar med orosanmälningar. De insatser som 

intervjupersonerna idag kände till var omhändertagandet av barn. I och med att man inte vill 

fatta felaktiga beslut och inte är säker på hur socialtjänsten arbetar så väntar man ibland med 

att anmäla. Att inte veta hur socialtjänsten arbetar med orosanmälningar, att ha olika 

utbildningar där man i ena utbildningen kanske inte förbereds på att fatta tuffa beslut eller 

se ett problem på två olika sätt kan påverka en samverkan enligt Danermark (2000). Han 

kallar detta för kunskaps- och försäkringsmässiga faktorer och menar att dessa kan vara ett 

hinder för en fungerande samverkan. Inom den symboliska interaktionismen skriver 

Thunman et al.(2011) om utvecklandet av moral och självmedvetenheten i mötet med andra. 

I mötet med andra människor stärks förmågan över att reflektera kring sig själv. Thunman 

et al.(2011) skriver även om motståndet där vi i mötet med andra utmanas i att omvärdera 

det invanda beteendet, våra normer och värderingar. I en samverkan kan förskola och 

socialtjänst möta detta motstånd där arbetssätt, lagar och riktlinjer skiljer sig åt men där 

kunskap kan utvecklas. Utbyte av erfarenhet och en större insyn i varandras verksamheter 

och tankesätt. 

  

7.2 Hur kan förskolelärares kunskap om, och inställning till, gällande regelverk 

påverka benägenheten att göra orosanmälning? 

Kring de frågor som berörde regelverket svarade alla fyra förskolelärarna att de både vet 

och känner att anmälningsplikten är viktig. De känner sig även insatta i vad anmälningsplikt 

och anmälningsskyldighet betyder, men när det kommer till det praktiska utförandet av 

anmälan uppstår osäkerhet. Anmälningsbenägenheten påverkas negativt av osäkerheten. 

Det kan visa sig på olika sätt; dels att det tar lång tid från en misstanke till att bli en anmälan. 

Känslorna kan ta överhand och en anmälan uteblir eller att förskoleläraren påverkas av 

andras bedömningar och avstår från att följa sin anmälningsskyldighet. Förskolan och 

socialtjänsten lyder under två olika lagar men med gemensamma nämnare, 

anmälningsplikten, och det är viktigt att alla med anmälningsskyldighet förstår vad plikten 

innebär och hur den ska användas. Att tillsammans arbeta mot gemensamt mål men under 

varsin lag är en faktor som kan skapa hinder för att en samverkan ska fungera menar 

Danermark (2000). Han kallar dessa för de formella- och informella reglerna och dessa styr 

arbetet från bägge håll. Inom förskolan finns en relation till barnet och dess föräldrar vilket 
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påverkar anmälningsbenägenheten. I och med föräldrarelationen vill man gärna känna sig 

säker kring sina misstankar innan man anmäler, enligt intervjupersonerna. Förskolelärare 

har enligt skollagen (SFS 2010:800) kap 29, § 13 och socialtjänstlagen (SFS 2001:453) kap 

14, § 1 en skyldighet att vid misstanke göra en anmälan till socialtjänsten om ett barn far- 

eller riskerar att fara illa. När det kommer till anmälningsplikten i sig förtydligar Wallin 

(2016) att en anmälan bygger på anmälarens egna misstankar och anmälaren behöver inte 

fundera kring huruvida misstankarna är nog för att påbörja en utredning. Johansson et 

al.(2013) beskriver utifrån den symboliska interaktionismen att människor kan förstås 

genom sociala samspel. I vardagen analyser och tolkar vi varandras beteenden och detta 

gäller även inom förskolan. Att från början skapa misstanke, konkretisera en känsla, föra 

loggbok och bestämma sig för att anmäla är anmälningsprocessen för en förskolelärare. Att 

sedan meddela föräldern om anmälan och möta deras frågor kan upplevas som en 

känslosamt jobbig situation. Vid de två förskolorna för man loggbok över sina misstankar. 

På grund av intervjupersonernas osäkerhet kring vad man ska anmäla så används loggböcker 

som ett stöd. De fungerar som en ”miniutredning” innan man tar ställning för att anmäla 

eller inte. Trots att den bedömningen inte åligger förskoleläraren används denna metod då 

förskolelärarna inte fullt ut litar på sin känsla. Dessutom krävs en konkretisering av känslan 

vid konsultation med socialtjänsten vilket inte alltid är enkelt. Det som framkommer i 

intervjuerna bekräftas av den tidigare forskningen (Svensson et al. 2008, och Svensson et 

al. 2015) i att det finns problem med att identifiera barn som far illa, utöver en uppenbar 

misshandel. Inom den symboliska interaktionismen skriver Lindblom (2011) att vi 

människor försöker förstå vad vi själva känner och upplever. Våra känslor och tolkningar 

använder vi som redskap för att lösa de problem eller situationer vi ställs inför. Att utgå från 

sin känsla och lita på sin bedömningsförmåga kan vara svårt när man enbart känner till sin 

anmälningsplikt utan att på djupet veta när, var och hur den ska användas. Finns det 

dessutom ingen samverkan mellan socialtjänst och förskola där utbyte av information och 

kunskap ges kring anmälningsplikten kan känslor lättare ta överhand och tveksamhet 

uppstå. Vid misstanke brukar förskolelärarna lyfta sina misstankar tillsammans med andra 

förskolelärare och förskolechef. Osäkerheten på vad som gäller, om misstankarna ligger till grund 

för anmälan brukar förskolechefen konsulteras. Förskolechefen är den person som enligt 

intervjupersonerna har störst ”koll” på regelverket. Trots att förskolecheferna är de personer som 

förskolelärarna vända sig till mot när det gäller frågor kring orosanmälningar så nämner några av 

intervjupersonerna att det hade känts bra om de själva hade mer kunskap. I och med orden skyldighet 

och plikt kände man att det hade varit bra med mer ”kött på benen”. Konsekvenserna av att 

förskolelärarna själva inte är väl insatta i vad lagen säger blir att förskolechefens bedömning väger 

tungt.  Utifrån samverkansteorin beskriver Danermark (2000) att obalans kan uppstå när andra fattar 

besluten åt en, när man behöver argumentera och lägga fram bevis för att få ett godkännande och gå 

vidare i en process. Det kan tydligt ses när intervjupersonerna berättar om förskolechefer som haft 

en egen tolkning av vilka lagen gäller, om en anmälan ska göras eller om man ska vänta. Detta kan 

senare påverka förskolelärarnas erfarenhet och bild av hur och när man bör anmäla. 

 

7.3 Hur kan förskolelärarnas relation till föräldrarna påverka benägenheten att 

göra orosanmälningar? 

Relationen till föräldrarna på förskolan är komplex i samband med en anmälningssituation. 

De båda förskolorna menar att en bra kontakt med föräldrarna är någon man inom förskolan 

strävar efter. Förskolelärarens roll är att ta hand om de barn som finns på förskolan och 



kommunikationen med föräldrarna blir oerhört viktig, inte enbart för förskoleläraren och 

förälderns skull, utan för barnets. Förskoleläraren är även, enligt Hindberg (2006), en viktig 

del i anmälningsprocessen då det är förskoleläraren som dagligen träffar barnen och kan 

uppmärksamma om något inte står rätt till. När en anmälningssituation uppstår blir det enligt 

intervjupersonerna ett känslomässigt dilemma. Den eller de personer som man har byggt 

upp en relation med ska både misstänkas och anmälas. Schols et al. (2013) tar även de upp 

detta i sin forskning och menar att det kan kännas obekvämt att prata med föräldrarna om 

sina misstankar och kan bortförklara detta med att barnen är lojala mot sina föräldrar.  

Svensson et al. (2008) bekräftar både denna studies intervjupersoner och Schols et al. 

(2013). Genom sin forskning beskriver Svensson et al. (2008) att förskolelärarna kan 

avdramatisera barnets situation för att undvika jobbiga beslut. Hindberg (2006) beskriver 

anmälningssituationen som en omtumlande känsla där man som anmälningsskyldig gärna 

försöker hitta förklaringar till sina misstankar. I den symboliska interaktionismen beskriver 

Johansson et al.(2013) att människan anpassar sitt beteende utefter hur man själv förmodar 

att andra tror att man själv ska agera. Den bilden som finns av en förskolelärare, och som 

man gärna vill att andra ska se en, är en snäll och omhändertagande pedagog, menar Ip3. 

Föräldrarna har förväntningar på förskolan och förskolelärarna och dessa förväntningar kan 

hamna i konflikt vid en anmälningssituation. Vid inskolning eller föräldramöten ger man 

ingen information till föräldrarna kring förskolelärarnas anmälningsplikt. Detta är 

ytterligare en faktor som förskolelärarna tror kan påverka deras anmälningsbenägenhet, att 

det känns svårt att anmäla när man inte berättat att den plikten i rollen som förskolelärare. 

Utöver det nämner de även att man ser ordet anmälan som ett hårt ord. En av 

intervjupersonerna menade att ordet anmäla kan förknippas med något brottsligt, och inte 

bara oro. När det då inte är en självklar anmälningssituation så väljer man ibland att vänta 

och se vad som händer.  Utöver nära relationer med föräldrarna, bilden av hur en 

förskolelärare ska vara och att man inte informerar om anmälningsplikten finns ytterligare 

en faktor som påverkar anmälningsbenägenheten. I intervjuerna nämner man att uppfattar 

föräldrar på olika sätt och att vissa har ”sämre utgångslägen”. Trevliga föräldrar skapar man 

oftast en starkare relation till och blir därmed svårare att misstänka. Ip3 gav exempel på att 

en del föräldrar som är väldigt unga och klär sig på ett speciellt sätt, kanske granskas mer 

än andra. Inom den symboliska interaktionismen förklarar Lindqvist et al. (2016) att 

symboler som kläder, ord och gester används i vår tolkning där vi ger dem mening och 

betydelse som vi sedan agerar utifrån. På så sätt kan det även bli svårare att lita på sina 

känslor, misstankar eller vad barnet säger när bilden av föräldern är väldigt positiv eller ser 

väldigt trevlig ut. Det kan finnas ett samband med dessa ”skygglappar” och det Hindberg 

(2006) skriver om att man inte vill tro att barn far illa och att man då söker andra 

förklaringar. 

8. AVSLUTANDE DISKUSSION 
I det sista avsnittet diskuteras empiri och analys i förhållande till studiens syfte och frågeställningar.  

Därefter presenteras förslag på vidare studier. 

 

I denna studie har fyra förskolelärare inom två förskolor intervjuats för att få en ökad 

förståelse för vad som kan påverka förskolelärares benägenhet att göra orosanmälningar. 

Studiens frågeställningar syftade till att besvara hur förskolelärares kunskap och inställning 

till samverkan, regelverk och föräldrarelationen kan påverka anmälningsbenägenhet. 



 

25 
 

Frågeställningarna besvarades i analysen och i detta avsnitt lyfts delar av studien ut för 

vidare diskussion. De faktorer som påverkade anmälningsbenägenheten hos denna studies 

intervjupersoner liknande i mångt och mycket de faktorer som i kunskapsöversikten, s.4, 

identifierats. Men utöver dessa tidigare kända faktorer så framträdde ytterligare två delar 

som både har och kan påverka anmälningsbenägenheten hos förskolelärarna. Dessa var 

främst förskolechefens betydelse och bristande information kring anmälningsplikten. Under 

studiens gång framträder en djupare förståelse för vilka faktorer som påverkar 

anmälningsbenägenheten hos förskolelärarna. Den känsla som uppstår i arbetet med empiri 

och analys är att anmälningsplikten, som intervjupersonerna anser väger tungt, enbart 

”känns till” på ytan. Intervjupersonerna vet att de har en anmälningsskyldighet men saknar 

det som en av intervjupersonerna uttryckte, ”kött på benen”. Detta kan ses i studiens empiri 

där intervjupersonerna å ena sidan menar att de vet vad anmälningsplikten innebär, men 

samtidigt uttrycker osäkerhet inför hur den ska användas och på vilket sätt. Denna osäkerhet 

bekräftas i tidigare forskning av Alvarez et al. (2003) som i sin forskning funnit liknande 

svar. I studiens inledning menar Wallin (2016) att förskolan kan uppleva en enklare kontakt 

med socialtjänsten vid tidig samverkan. Både empiri och analys visar tydligt att 

förskolelärarna önskar en samverkan med socialtjänst i syfte att förbättra sina kunskaper 

kring anmälningsplikt och regelverk, för att skapa en trygghet i att identifiera de barn som 

far illa och att veta hur anmälningsprocessen som helhet ser ut och fungerar. I studiens 

inledning menar socialstyrelsen (2012) att en dåligt fungerande samverkan mellan förskola 

och socialtjänst är en återkommande förklaring till varför man inom förskolan upplever 

svårigheter med att anmäla. Inom socialtjänsten finns både rutiner, riktlinjer och handbok 

kring barn som far illa som stöd till personalen. Dessa ”vägvisare” är övergripande för alla 

socialtjänster i landet. Inom förskolan tycks bilden av rutinskapande kring barn som far illa 

ligga på förskolans ansvar. Därför kan det vara orsak till att endast ena förskolan i studien 

hade utarbetade rutiner för orosanmälan medan den andra förskolan inte trodde sig ha detta. 

Utöver anmälningsrutiner verkar det inte heller finnas några rutiner kring uppdatering av 

information kring anmälningsplikten. Endast en av fyra intervjupersoner kände till att 

återkoppling kan ges vid en orosanmälan. Denna ändring kring återkoppling som kom år 

2013 finns tydligt beskriven via socialstyrelsens hemsida anmälan till socialnämnden vid 

kännedom eller misstanke om att ett barn far illa (Socialstyrelsen, 2018). I den 

informationen som finns via hemsidan skriver man att socialtjänsten kan konsulteras kring 

exempelvis misstankar och information till anmälningsskyldiga finns både i text och film. 

Den känsla som gavs under intervjuerna var att man inte riktigt använder sig av den 

information som ges via socialstyrelsen. Den oskrivna rutinen inom de båda förskolorna var 

däremot att ta sina misstankar till förskolans chef. Förskolechefen konsulteras, ger sin 

bedömning av situationen och väljer att stå som anmälare på orosanmälan till socialtjänsten. 

Intervjupersonerna menar att det är förskolechefen som vet och är trygg med hur regelverket 

ser ut och vilka som ska kontaktas vid en anmälningssituation. Att lämna över sina 

misstankar till en annan person som bedömer och står som anmälare kan tyckas vara ett bra 

stöd vid i en anmälningssituation. Men i studien har det framgått vilka nackdelar som finns 

med att använda sig av förskolechefen som främst beslutsfattare inför en anmälan. Där 

konsekvenserna har varit uteblivna anmälningar.  Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) säger i 

kap 14, § 1, att bland annat förskolelärare är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 

om de i sin verksamhet får kännedom om, eller misstänker, att ett barn far illa. Utifrån den 

osäkerhet som förmedlas kring anmälningsplikten i studien finns det en förståelse för att 



regelverket ”krockar” med handling. Inom socialtjänsten utbildas socialsekreterarna inför 

att fatta tunga beslut, möta människor i obekväma situationer och är inställda på att 

obehagliga situationer kan uppstå. När förskolelärare inte får någon djupare utbildning kring 

anmälningsplikten så kan det tänkas att det inte heller byggs upp någon grundtrygghet i att 

anmäla. Att gå från en känsla som är svårdefinierad till att anmäla och sedan hamna i 

”skottlinjen” mellan föräldrar och socialtjänst utan att veta om ens misstankar är försvarbara 

och vad utfallet nu blir, kan tyckas vara svårt. Intervjupersonerna ansåg att utbildningen till 

förskolelärare inte hade gett tillräckligt med kunskap för att de skulle känna sig säkra i rollen 

som både förskolelärare och anmälare. Detta gällde alla intervjupersoner som utbildat sig 

mellan 1975-2011 där de ansåg att informationen kring anmälningsplikten varit på ett mer 

övergripande plan men inte gått mer på djupet. Ingen information ges från förskolan 

gällande anmälningsplikten, ingen fortbildning eller samtal kring anmälningsplikten och 

dess innebörd i övrigt. Ingen information ges heller föräldrarna vid exempelvis inskolning. 

Detta är en faktor som intervjupersonerna menar kan påverka anmälningsbenägenheten 

negativt. I samband med den negativa bilden av socialtjänsten, osäkerhet kring 

anmälningsplikt- och situation samt att anmälningsplikten aldrig nämnts för föräldrarna kan 

man få en förståelse för att relationen med föräldrarna I analysen framkommer 

intervjupersonernas önskemål om samverkan mellan förskola och socialtjänst kring barn 

som far illa. Den formen av samverkan bör ske för att skapa samsyn kring regelverk och 

identifiering av vilka barn som far illa. Detta utifrån att alla intervjupersoner upplevt 

konsekvenser av förskolechefer som i sina bedömningar låtit bli eller avråder 

förskolelärarna att anmäla. Inom den symboliska interaktionismen skriver Thunman et al. 

(2011) om det symboliska motståndet som innefattar normer, värderingar och 

föreställningar som blir till sanning. Inom förskolan finns det sunda värderingar kring vilken 

miljö som är bra för barn att växa upp i. Men utifrån tidigare erfarenheter, diskussioner och 

egna rutiner kan normen för hur man agerar vid misstanke om barn som far illa bidrar det 

till att förskolelärarna väntar och ser vad som händer. Utan riktlinjer eller utarbetade rutiner 

kan normen för hur anmälningsbenägenheten inom förskolan komma att landa på en för låg 

nivå. Normerna som finns kring anmälningsrutinen blir en sanning i den sociala 

gemenskapen, i personalgruppen, och kan skapa en låg anmälningsbenägenhet. Kulturen på 

förskolan blir att man kanske väntar tills barnet börjar skolan och inte följer sina åtaganden 

som beskrivs i lagen, för normen eller tankesättet är att inte stöta sig med föräldrarna. Att 

man dessutom inte diskuterar eller lyfter ämnet anmälningsplikt inom personalgruppen kan 

konsekvensen bli att den ligger vilandes och känns inaktuell. Genom studiens intervjuer har 

möjligheten att lyssna på vad förskolelärarna själva anser hindrar dem från att anmäla varit 

givande utifrån studiens syfte. Utifrån det resultat som studien visat, är det inte omöjligt att 

tydligt kunna se det dilemma som förskolelärarna exponeras för. De har en tung och viktig 

uppgift utöver yrkesrollen som pedagog och utifrån studiens resultat kan man tycka att 

stödet för att axla denna plikt är bristfällig. Wallin (2016) skriver att förskolelärarna ibland 

är de enda vuxna som har möjlighet att uppmärksamma barnets situation. Men för att kunna 

uppmärksamma något behövs kunskap, trygghet, självsäkerhet i den plikt som ålagts 

förskoleläraren. Vem kan känna sig självsäker och benägen att göra en orosanmälan utan 

tillräckligt stöd bakom sig i en känslomässigt svår situation, utan några som helst tvivel? 

Förslag på vidare studier: 

Det vore intressant att skifta fokus från förskolelärare till förskolechef och undersöka vilka 

faktorer som påverkar deras benägenhet att göra orosanmälan. Det vore även intressant att 
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utföra en liknande studie vid ett föräldrakooperativ, där förskolan är beroende av 

föräldrarelationen på ett helt annat sätt än de kommunala förskolorna.  
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10. Bilaga 1 Informationsbrev 
 
Undersökning kring förskolepersonalens anmälningsbenägenhet vid orosanmälan. 

 

Hej! 

 

Jag heter Tove Cambrant-Steding och studerar till socionom vid Umeå universitet. Under 

min sista termin skriver jag en c-uppsats på 15hp där mitt syfte är att få en ökad förståelse 

för vilka faktorer som kan påverka förskolelärares benägenhet att göra orosanmälningar. 

För att få en större kunskap kring detta vore det önskvärt att få intervjua er förskolelärare. 

 

Jag vore därför tacksam om du har tid, lust och möjlighet att delta i en intervju. Intervjun 

kommer att ta ca 30-45 minuter och genomföras på tid och plats som passar dig. Ni som 

intervjuas bör veta att deltagandet är frivillig och konfidentiellt. Det innebär att ingenstans 

i mitt arbete kommer uppgifter om er intervjupersoner att finnas, inte heller om vart ni 

arbetar. Det betyder också att ni under intervjuns gång har rätt att avbryta när ni vill eller 

avstå från att svara på någon fråga. För att kunna använda era svar på bästa sätt vore det bra 

att spela in intervjun i ljudformat och senare transkribera till textformat. Detta för att era 

svar inte ska misstolkas eller glömmas bort. Intervjuerna kommer endast att användas i 

uppsatsens syfte och alla ljudfiler/transkriberingar raderas när uppsatsen är färdigt. 

Om du har tid och möjlighet att delta kan du kontakta mig på mail eller telefon. Eftersom 

uppsatsen ska lämnas in i under december så vore jag väldigt tacksam om vi kan boka in en 

tid innan den 10:e december.  

 

Om du har frågor eller funderingar så tveka inte att höra av er till mig eller min handledare. 

 

Mailadress (Borttagen)   070-xxx xx xx 

Handledare 

Tommy Andersson 

Mailadress (Borttagen)   070 xxx xx xx 

 

Med vänlig hälsning  

Tove  
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11. Bilaga 2 Intervjuguide 
 

Intervjuguide 

 
Allmänt 

 Utbildning 

 Ålder 

 Kön 

 Antal år inom förskolan 

 Hur länge har ni varit vid den aktuella förskolan 

 Antalet orosanmälningar gjorda på aktuell förskola de senaste 3 åren 

 Har ni själv gjort en orosanmälan?  

 Finns något internt stöd från förskolan innan, under och efter anmälan? 

Anmälningsplikt 

 På er förskola: tycker du att ni i personalen är väl insatt i vad lagen säger kring er 

anmälningsplikt? 

 Vilken information får ni kring er anmälningsplikt? 

 När får ni den? 

 Har ni fått någon utbildning kring anmälningsskyldigheten? 

 Finns någon fortbildning kring ämnet, ex. barn som far illa? 

Anmälningsbenägenhet 

 Vad tänker du kring din anmälningsskyldighet? 

 Resonerar du på olika sätt i din privata roll där lagen säger att du bör anmäla kontra din 

professionella roll där lagen säger att du är skyldig att anmäla? 

 Har du någon gång misstänkt att ett barn far illa? Vad hände då/sen? 

 Vilka faktorer tror du påverkar dig i ditt beslut att anmäla? 

Socialtjänsten 

 Hur ser ni på socialtjänsten som samarbetspartner kring barn som far illa? 

 Har ni något samarbete/samverkan? 

 Hur ser den ut? 

 Vad fungerar bra/mindre bra? 

 Återkopplingen 

I flera av de utredningar som gjorts inom detta område har man uppfattningen att det ofta 

kan kännas jobbigt för förskolepersonal att göra en orosanmälan då det blir olustigt i 

relationen till föräldrarna och att det är en stor orsak till att det görs så få anmälningar. 

 

 Har du själv någon gång funderat på att göra en anmälan med dragit dig för att göra det, 

eller avstått, för att det har känts jobbigt gentemot föräldrarna? 

 Tror du eller vet du att det varit så för några kollegor? Har ni pratat om det? 

Är det något du själv vill tillägga som du funderat eller reflekterat kring när det gäller det 

vi pratat om? 

 


