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Sammanfattning 

Barn är beroende av föräldrar eller andra vårdnadshavare för att må bra både psykiskt och fysiskt och att för att kunna 

utvecklas. De barn som inte får sina anknytningsbehov besvarade kan utveckla en otrygg anknytning. Vilket kan leda till 

stora svårigheter för barnen.  Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnets grundläggande behov uppfylls. Men alla 

barn har inte föräldrar som tillgodoser dessa behov. Hur plågsamt det än är så måste alla personer som arbetar med barn 

inse att en del barn är utsatta för misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse och ha den kompentensen 

att anmäla till socialtjänsten vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Föreliggande studie undersökte N= 35 (N=45 

med bort fall på N=10) förskolepedagoger via en enkätundersökning. Syftet med studien var att skapa kunskap om 

faktorer som kunde påverka genomförandet av anmälningsskyldigheten för barn som far illa. Vilka kunskaper och 

erfarenheter har förskolepedagogerna om anmälningsplikten? Faktorer som enligt förskolepedagogerna kan underlätta 

respektive försvåra genomförandet av anmälningsplikten?  Undersökningen visade att 40 procent av deltagarna ansåg 

att de inte hade tillräckligt med kunskap om anmälningsskyldigheten.  Och 63 % av deltagarna uppgav att de har 

misstänkt att ett barn fart illa, hela 18 procent av dessa anmälde inte detta vidare till socialtjänsten. Den främsta 

anledningen till detta var enligt deltagarna en rädsla i att fatta fel beslut. Deltagarna efterfrågade en lättillgänglig 

handlingsplan samt ett ökat samarbete med socialtjänsten. Förslag på att angripa bristerna i att anmälningsskyldigheten 

efterföljs kan vara att: 1. Mer information och utbildning till pedagogerna. 2. En tydlig handlingsplan med rutiner vid en 

anmälan. 3. En ökat samarbete med socialtjänsten. 

  

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Barnmisshandel, Faktorer, FN barnkonventionen, Förskolan, Försummelse, Signaler på att barn far illa, 

Socialtjänsten.  
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Inledning 

Med egna erfarenheter av arbete på förskola samt inom socialtjänsten så har jag ett klappande hjärta för barn som är 

utsatta på ett eller annat sätt. Och jag har en uppfattning om att dessa utsatta barn inte alltid får det skydd som det 

behöver och har rätt till. Min förhoppning är såklart att min uppfattning är fel. Och tanken bakom föreliggande studie är 

en förhoppning om att undersöka om barnen blir skyddade genom anmälningsskyldigheten på förskolan. Och i 

förlängningen påverka att anmälningsskyldigheten efterföljs. 

 

Föräldrarnas ansvar 
 
Barn är beroende av föräldrar eller övriga vårdnadshavare för att psykiskt, fysiskt må bra och att för att kunna utvecklas.  

Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnets grundläggande behov uppfylls. De grundläggande behoven som behöver 

uppfyllas är: trygghet och säkerhet, kärlek och social tillhörighet, fysiologiska behov, självförverkligande, erkännande 

och positiv självuppfattning (Imsen, 2009).  Föräldrarnas eller annan vårdnadshavarnas roll är även väldigt viktig för 

barnets anknytning vilket påverkar barnets kommande relationer till andra människor. När barnet är liten så söker den 

sig till sin anknytningsperson när den vill ha tröst eller skydd. Men en del barn har föräldrar som inte har förmågan att 

se till barnets behov.  De barn som inte får sina anknytningsbehov tillgodosedda utvecklar en så kallad otrygg anknytning. 

Och en otrygg anknytning kan vidare leda till stora svårigheter för barnet och förorsaka stort problem (Lundén, 2010). 

 

Förskolan 

 

Förskolan består av en egen skolform inom utbildningsväsendet och följer skollagen (SFS 2010:800). Förskole 

personalen träffar dagligen små barn och deras föräldrar. Förskolan är synnerligen viktig för att upptäcka och hjälpa 

barn som far illa eller som riskerar att fara illa i sin hemmiljö (SOU 2001:72; SOU 2010:95). Enligt socialtjänstlagens 14 

kapitel 1 § (SFS 2001:453) har alla personer som i sin verksamhet möter barn som får en misstanke om att ett barn far 

illa på något sätt, är skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten. Detta gäller även vid en misstanke om att ett barn riskerar 

att fara illa. 

 

De minsta barnen som går i förskolan har inget fullständigt språk och har därför svårigheter att kunna uttrycka om de 

utsatts för kränkningar. Istället får rädslor och ilska uttryck på andra sätt för det lilla barnet sätt menar Gustavsson 

(2011). Om ingen förstår de signalerna som barnet sänder ut att något är fel, och om de ansvariga dessutom inte gör 

något för att sätta stopp på det, så blir barnen på så sätt dubbelt kränkta. Det är därigenom viktigt att pedagogerna på 

förskolan är mottagliga för de signaler som barnen i förskolan sänder ut och att deras rättigheter tas på allvar 

(Gustavsson, 2011).  Att se barn som far illa är svårt och att veta vad som är barnets bästa är inte helt enkelt. 

Utgångspunkten ska alltid vara utifrån barnets bästa, barnperspektivet och barnrättsperspektivet, det handlar om att 

skydda barnet, barn som far illa är rädda, maktlösa och de vet inte hur de ska hantera situationen. Man skyddar barnet 

genom att anmäla varje gång en misstanke finns att ett barn far illa så att barnet och familjen kan få hjälp av socialtjänsten 

(Christensen, Hildingson & Boqvist, 2009). 
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Hur plågsamt det än är så måste alla personer som arbetar med barn inse att en del barn är utsatta för misshandel, 

sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse och ha den kompentens och det personliga mod som behövs för att kunna 

handla korrekt (Hindberg, 2006 ). 

 

Anmälningsskyldighet 
 

Men alla barn har inte vårdnadshavare som ser till att de grundläggande behoven och anknytningen uppfylls utan far illa 

på ett eller annat sätt. Enligt socialtjänstlagens 14 kapitel 1 § (SFS 2001:453) har alla personer som i sin verksamhet 

möter barn och får en misstanke om att ett barn far illa på något sätt är skyldiga att anmäla detta till socialtjänsten. Detta 

gäller även vid misstanke att ett barn riskerar fara illa. 

 

Med tanke på ovanstående så är det väldigt viktigt att förskolepedagoger uppmärksammar dessa. Med begreppet 

förskolepedagoger menas vidare i föreliggande studie förskollärare samt barnskötare. I vissa fall är förskolepedagogerna 

den enda vuxenkontakt dessa utsatta barn har, förutom sina föräldrar är förskolepedagogerna den enda chansen för 

barnen att få den hjälp som de har rätt att få. Om förskolepedagoger misstänker att ett barn far illa på ett eller annat sätt, 

så har de alltså som nämns ovan en skyldighet att anmäla det till socialtjänsten. Men Hindberg (2006) menar att flera 

studier visar att endast en liten del av de barn som misstänks fara illa verkligen anmäls till socialtjänsten. Lundén (2010) 

menar vidare att förskolan endast anmäler 11 procent av alla de barn som de misstänker far illa.   

 

Syfte och frågeställningar 

Syftet med studien var att skapa kunskap om faktorer som kunde påverka genomförandet av anmälningsskyldigheten för 

barn som far illa.  

 Vilka kunskaper och erfarenheter hade förskolepedagogerna om anmälningsplikten?  

 Faktorer som enligt förskolepedagogerna kunde underlätta respektive försvåra genomförandet av 

anmälningsplikten? 

 
 

Bakgrund 

FN barnkonventionen  

En studie som utförts av FN förevisar att ca 80 procent av världens barn utsatts för aga. Rädda Barnen har aktivt arbetat 

i många år för att aga ska förbjudas i hela världen. Sverige var det första landet i hela värden att 1979 förbjuda aga (Rädda 

barnen, 2006). Internationellt ses Sverige fortfarande som ledande med att arbeta med barns rättigheter och mot 

barnmisshandel (Gilbert et al., 2009, Janson, 2005). 

Barnkonventionen har som syfte att stärka barnets rättigheter inom familjen och i även samhället. Barn ska respekteras 

och det är alla vuxnas skyldighet. All personal som arbetar med barn ska arbeta efter barnkonventionen i sin ståndpunkt 

och bemötandet av barnen och av deras föräldrar. Barnkonventionen ska vidare synliggöras i verksamhetsdokument och 

liknande (Unicef, 2009). Konventionen om barnets rättigheter inbegriper 54 artiklar varav fyra stycken är så kallade 

huvudartiklar (Unicef, 2009): 

Artikel 2: Konventionen om barnets rättigheter rör alla barn under 18 års ålder, ingen får diskrimineras. 

Artikel 3: Vid alla åtgärder som rör barn skall barnets bästa komma i främsta rummet. 

Artikel 6: Konventionsstaterna skall till det yttersta av sin förmåga säkerställa barnets överlevnad och utveckling. 
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Artikel 12: Konventionen anger att barnets åsikter skall tillmätas betydelse i förhållande till barnets ålder och mognad. 

 

FN:s kommitté för barnets rättigheter har tyvärr påvisat svagheter i både svensk lagstiftning och handläggningen inom 

(Allmänna barnhuset, 2011):  

1. Anmälningsskyldigheten, är Sverige ett krav för yrkesmässiga som arbetar med barn, som tyvärr inte efterlevs som det 

bör. 

2. Barn som levt med våld i familjen, har tidigare haft ett illa skydd, men svenska lagstiftningen är stegvis under 

förbättring. 

 3. Mobbning, har inte minskat (på 40 år) och som inte bekämpas tillräckligt av skolorna. 

 4. Hedersrelaterat våld.  2006 skapades en handbok om hedersrelaterat våld, med råd om hur detta ska hanteras och 

hur samarbetet bör ske mellan frivilligorganisationer och myndigheter.  

5. Den rättsliga processen när barn far illa vid övergrepp. Det var tidigare vanligt att barnen utsattes för upprepade förhör 

och utfrågningar av olika myndighetspersoner. Förhören är vanligtvis försenade, vilket kan påverka yngre barns 

minnesbilder om det tar lång tid till förhöret. Barnahus har skapats i hela Sverige, vilket innebär att barnen bara behöver 

komma till ett ställe och myndighetspersonerna kommer dit och platsen är barnvänlig och personalen är utbildad i att 

samtala med barn. 

6. Statistik gällande övergrepp på barn är ofullständig (Allmänna barnhuset, 2011) 

 

Barnets perspektiv, barnperspektiv och barnrättsperspektiv 
 
Alla verksamheter som arbetar med barn ska ha ett barnets perspektiv, barnperspektiv och ha ett barnrättsperspektiv. 

Barnets perspektiv handlar om barnets egen redogörelse, upplevelse och förklaring. Det är när barnen får ge sina egna 

perspektiv som en verksamhet kan säga sig ha levt upp till barnens rätt att komma till tals. Barnperspektiv menas istället 

att vuxna, sätter sig in i barnets situation. Ett barnperspektiv går ofta ut på ofta en undersökning av vuxna där syftet är 

att på ett bättre sätt kunna handla för barnets bästa, se till barnets behov och intressen. Ett barnrättsperspektiv handlar 

om den enskilda medarbetaren samt att hela förskolan/verksamheten arbetar rättighetsbaserat samt har planläggningar 

för att kunna genomföra FN:s konvention(Unicef, 2009).   

 

Anmälningsplikten går ihop med barnrättsperspektivet och dess skyldighet att förverkliga barnets rättigheter genom 

vissa åtgärder som för förskolepersonalen är att alltid anmäla vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Att vid alla 

åtgärder som har med barn att göra ska barnen behandlas lika utifrån barnets egna behov och förutsättningar, alltid se 

till barnets bästa. Ta del av barnets synpunkter, barn har alltid rätt att göra sin röst hörd. För att pedagogerna inte ska 

missa de signaler som barnen sänder ut så ska de arbeta utifrån barnperspektivet: pedagogerna ska skapa en sådan bra 

miljö och verksamhet som möjligt för barnen för att stärka barngruppen. De ska även arbeta med barnets perspektiv: 

pedagogerna måste lyssna på det enskilda barnet för att skapa en personlig relation till alla barnen och på så sätt kunna 

läsa av om något barn mår dåligt. Rättighetsperspektivet: pedagogerna måste se till att alla baren får sina grundläggande 

behov tillgodosedda som grund för utvecklingen. Pedagogerna ska se till att barnets rättigheter blir tillgodosedda genom 

barnkonventionen speciellt med huvudartiklarna som en kompass (Gustavsson, 2011).  

Barn som far illa 

 

Begreppet ”barn som far illa” i juridisk mening syftar på barn som utsätts för brister i omsorgen av sina vårdnadshavare, 

och barn och ungdomar som skadar sig själva genom destruktiva beteenden (Socialstyrelsen, 2012). Begreppet barn som 

far illa syftar även på försummelse och/eller en handling av en vårdnadshavare som leder till en skada, skadandet behöver 
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inte vara avsiktligt eller att hota ett barn (Gilbert, Spatz, Widom, Browne, Fergusson, Webb & Janson, 2009). 

Socialstyrelsen (2004) ger exempel på situationer där ett barn far illa eller riskerar att fara illa. De vill förtydliga 

begreppet barn som far illa, att skapa en grund för berörda aktörer och underlätta en samverkan mellan dem. 

Socialstyrelsen (2004) menar att det som ska beaktas är misstanke om: psykiskt våld, fysiskt våld, sexuella övergrepp, 

psykisk försummelse, fysisk försummelse, kränkningar och bristande omsorg. De definieras av socialstyrelsen som: 

 

Fysisk misshandel betyder att ett barn av en person orsakar en kroppsskada, smärtor, sjukdomar eller vid  exempelvis 

medvetslöshet. Vilket kan ske genom att en människa slår barnet med eller på annat sätt gör barnet illa, genom sparkar, 

knuffar, river, biter eller liknade.  Varenda form av fysisk bestraffning är fysiskt misshandel. (Socialstyrelsen, 2004).  

 

Psykisk misshandel innebär att ett barn oftast under en lång tidsperiod regelmässigt, utsätts för nedtryckande omdömen, 

nedbrytande bemötande eller medvetet emotionellt lidande. Även en allvarlig företeelse vid enstaka tillfällen kan 

innebära att barnet riskerar att fara illa. Nedvärderingar, hårda bestraffningar, hån, förlöjligande, avvisande, 

nedvärdering, orimliga krav, utfrysning, isolering från sociala kontakter eller beständig nekande att lyssna till barnets är 

ytterligare exempel på psykisk misshandel. Nedbrytande behandling kan exempelvis vara en uppfostran till kriminalitet 

eller asocialt beteende. När ett barn tvingas bevittna våld eller leva i en omgivning där hot och våld finns är psykisk 

misshandel (Socialstyrelsen, 2004).   

 

Sexuella övergrepp mot barn består av alla typer av sexuella gärningar med barn. Sexuella övergrepp innebär att personen 

utnyttjar barnets beroendeställning, att handlingen utgår från den personens behov, att handlingen kränker barnets 

integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte kan förstå, inte är moget för eller 

inte kan ge informerat samtycke till. Det är en stor variation mellan gärningar som går under sexuella övergrepp. Från 

icke-fysisk kontakt som när en person blottar sig, verbala sexuella anspelningar, eller om en person visar en pornografisk 

video för barnet. Fysisk kontakt exempelvis smekningar av könsorgan, bröst, onani på den andra personen är sexuella 

övergrepp. Till de allvarligaste sexuella övergreppen då det handlar om fullbordade samlag (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Kränkning betyder att barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas, vanligen under en lång tids period, en person 

behandlar barnet på ett föraktfullt sätt eller attackerar barnets personlighet. Kränkningar kan ske genom att exempelvis 

på ett förnedrande sätt kommentera barnets utseende språk eller begåvning, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt inför 

kamrater eller vuxna, läsa barnets dagbok frysa ut barnet eller liknande. Om ett barn utsatts för fysiskt eller psykiskt 

misshandel eller sexuella övergrepp så är barnet alltid utsatt för en kränkning. (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Fysisk försummelse innebär att barnets utsätts för eller riskerar att skada barnets fysiska utveckling eller hälsa genom 

att åsidosätta att ge barnet god fysisk omsorg. Bristande omsorg handlar brister i barns fysiska utveckling och hälsa, dvs. 

kost, hygien, omvårdnad, skydd och husrum, förebyggande hälsovård, medicinsk vård inklusive tandvård, möjlighet till 

vila och sömn, årstidsanpassade kläder, tillsyn och skydd mot olycksrisker eller skadligt utsättande. Till skadlig 

exponering räknas t.ex. att återkommande vara utsatt för skadligt hög bullernivå, att vistas i miljöer med droganvändning 

eller hög alkoholkonsumtion (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Psykisk försummelse innebär att barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas, vanligtvis under en lång tidsperiod, 

genom att ett barnets grundläggande behov inte tillgodoses. (Socialstyrelsen, 2004). 
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Signaler på att barn far illa 

 

Barn som far illa kan sända ut signaler på att de behöver skydd och stöd utan att de direkt uppvisar tydliga symtom. 

Exempel på sådana signaler kan vara att barnet uppvisar en passivitet, ängslighet, aggressivitet eller hyperaktivitet 

(Söderman, 2011). Nedan presenteras exempel på tecken på att ett barn far illa: 

 

Tecken som kan tyda på omsorgssvikt: en känslomässig otillgänglighet i förhållandet till barnet och föräldern, barnet blir 

emotionellt avvisat av föräldrarna.  Exempelvis skrämmer föräldern barnet genom att hota med att gå ifrån eller lämna 

bort barnet eller hota med våld. Föräldern visar vid upprepade situationer att den inte är kapabel till att bemöta barnet 

utifrån barnets nivå. En känslomässig otillgänglighet mellan barn och föräldrar har uppvisat sig bidra till att påverka 

barns utveckling allvarligt (Lundén, 2010).  

 

Tecken som kan tyda på försummelse: barnet hålls hemma från förskolan i långa perioder, barnet blir hindrad att leka 

eller vara med andra barn eller vuxna, barnets vardag är präglat av oförutsägbarhet genom exempelvis att olika personer 

hämtar och lämnar. Tecken på fysisk vanvård kan vara att barnet har en ”för” använd blöja upprepade gånger, är ofta låg 

och trött, ger tecken på att få för mycket eller lite mat (Lundén, 2010). 

 

Fysiska tecken som kan tyda på fysiska övergrepp: upprepande blåmärken på avvikande ställen, rivmärken, bett efter 

tänder, rodnader på ansikte eller kropp och frakturer på exempelvis armar, ben, revben eller nyckelben (Lundén, 2010).  

 

Tecken som kan tyda på att föräldrarna missbrukar: ett missbruk kopplas till en ökad risk för barnet att få psykiska 

problem. Barn kan uppvisa tecken att de inte mår bra, men det kan vara svårt att koppla det för förskolepedagoger till att 

det är föräldrarnas missbruk. Barnet uppvisar: oro, huvudvärk, magsmärtor, nedstämdhet, uttryckslöshet, känslomässig 

labilitet, trötthet, svårighet med vänner, överpresterande eller överdriven anpassning, koncentrationsproblem, ofrivillig 

urinavgång eller ofrivillig tarmtömning. Barn en kan även bli för kontaktsökande och klängiga och ett överdrivet 

bekräftelsesökande från vuxna. Barnet uppvisar en oro och/eller en otrygghet när avvikelser från rutinerna inträffar. 

Barnen kan bli tillbakadragna och iakttar i större utsträckning de vill ha kontroll över situationen innan de inblandar sig 

i något (Hansen, 1995).  

 

Tecken som kan tyda på ett sexuellt utnyttjade: skador i underlivet och ändtarmsöppningen, smärtor eller ett svidande 

vid toalettbesök, återkommande smärta i halsen och svalget, märken på övre benen samt på rumpan och infektioner i 

underlivet. (Lucas och Otterman, 2012). Barn har mycket svårt att berätta om övergreppen vilket kan bero på många 

saker, en minnesförlust, känslorna av förnedring och skuld är så starka, rädsla för att inte bli trodd och en rädsla för 

konsekvenser ett avslöjande kan orsaka. En annan anledning kan vara en önskan om att glömma övergreppen eftersom 

de är associerade med rädsla, mycket obehag och starka känslor. En del gärningsmän har även tvingat barnen att lova 

att hålla tyst om övergreppen (Svedin & Back, 2003). 

 

Vidare är våld i familjer mer förekommande i familjer med svag ekonomi (Hedtjärn, Hultman & Broberg 2009). Risken 

att utsättas för fysiskt våld gällande barn och mödrar är dominerande i familjer med låg social status oberoende om 

bedömningen görs utifrån utbildningsnivån, ekonomin eller yrken. I familjer där de förekommer våld mellan vuxna är 

barnen i riskzonen för att utsättas för misshandel (Janson & Almquist 2000). 
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Tidigare forskning 
 

Hindberg (2006) menar att av alla de barn som misstänks fara illa så det bara är en liten del av dem som verkligen anmäls 

till socialtjänsten. Endast 11 % av alla barn som förskolan misstänkte for illa anmäldes i praktiken. En anledning till att 

pedagogerna inte följer anmälningsskyldigheten är enligt Hindberg (2006)  en osäkerhet om det pedagogerna sett är 

korrekt, en rädsla för att misstankarna är obefogade och att oskyldigt anklaga någon. Vilket det kan vara, men om ett 

barn som far illa inte får någon hjälp och skydd följaktligen av att ingen anmälan görs, så är det värre för barnen att inte 

anmäla, än att anmäla en gång för mycket (Hindberg, 2006). Även föräldrakontakten kan vara en bidragande orsak till 

problematiken för pedagoger att både se och misstänka när ett barn far illa och med hänsyn därtill anmäla. Det kan röra 

sig om pedagogernas vilja att upprätthålla en godtrogen och lojal relation med föräldrarna (Hindberg, 2006). En annan 

anledning till de uteblivna anmälningarna kan enligt Ekelund och Dahlöf (2009) bero på en bristande kunskap gällande 

anmälningsskyldigheten hos förskolepedagogerna. 

 

Enligt Svensson (2013) så visar studier skapade i Sverige, att det endast är 10-30 procent av de misstankarna om att ett 

barn far illa i praktiken leder till en anmälan. Svensson menar i stället att största anledningarna till att 

förskolepedagogerna inte anmäler är att de inte har tillräckligt stort förtroende för socialtjänsten. Andra anledningar 

enligt Svensson (2013) kan vara förskolepersonalens kompetens och grad av utbildning vilket även Hindberg (2006) 

nämnde ovan. Svensson (2013)  nämner även innebörden av den emotionella påverkan när en pedagog uppmärksammar 

ett barn som misstänks far illa. Och även rädslorna för hur barnets föräldrar ska reagera när det får vetskap om att 

förskolan har gjort en anmälan till socialtjänsten (Svensson, 2013) vilket också hör till den emotionella delen. 

 

Även Gilbert et al (2009) menar att många barn far illa på ett eller annat sätt och trots det så visar tidigare forskning på 

en låg rapportering till socialtjänsten från dem som arbetar med små barn (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007).  Och 

de flesta anmälningarna till socialtjänsten rör tonåringar och inte små barn (Wiklund, 2006). Barn som far illa är ett 

genomgripande folkhälsoproblem över hela världen med negativa följder för samhället men främst för de utsatta barnen. 

Förebyggande insatser så som anmälningsplikten kan i många fall vara livsavgörande för de barn som far illa (World 

Health Organization, WHO 2002).  

 

Tusentals barn utsätts för misshandel i Sverige varje år. Även om det inte alltid syns fysiskt så ger misshandeln ofta svåra 

emotionella och psykiska problem. Misshandel förstör den intellektuella och känslomässiga utvecklingen för barnet. 

Barnets sociala kompetens, självkänsla, och förutsättningar för närstående emotionella relationer utsätts för en stor 

påverkan (Allmänna barnhuset, 2011).  

 

Ca 92 % av alla föräldrar i Sverige var emot misshandel av barn enligt Allmänna barnhuset (2011). Ändå visade en 

nationella kartläggning från 2011, att 14 % vilket motsvarar ca var sjunde högstadieelev har utsatts för fysiskt misshandel 

av sina föräldrar, varav 3 % blivit utsatta för misshandel vid ett flertal tillfällen. 5 % har utsatts för grövre former av 

misshandel. Trots att 92 % är emot barnmisshandel så uppger ca 30 % av föräldrarna att de har ruskat, dragigt eller sitt 

barn. Vilket är en ökning på 7 % sedan 2006 då en liknande undersökning utfördes. Det är särskilt barn mellan 2 och 9 

år som utsätts (Allmänna barnhuset, 2011). 

 

Tidigare forskning visade alltså på att många barn i Sverige far illa och tidigare forskningen visade även på att det var 

alldeles för få anmälningar som görs till socialtjänsten av förskolan. Trots att all personal inom förskolan har en 

anmälningsskyldighet.   
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Metod 

Design 

 

Studiens metod var en kombination av kvalitativ metod och kvantitativ metod. Studien hade en kvalitativ karaktär i det 

att studiens syfte var att studera förskolepedagogers erfarenheter kring anmälningsskyldigheten. En kvalitativ forskning 

utövas ofta i en mindre skala och där iakttagelser av nya företeelser är målet (Fejes & Thornberg, 2011). Den hade en 

beskrivande karaktär av pedagogernas erfarenheter och uppfattningar av anmälningsskyldigheten. Enkät valdes som 

datainsamlingsmetod för att på så sätt kunde flera deltagare medverka i studien än vid en intervjumetod. Vidare kunde 

det misstänkas att deltagarna inte skulle kunna vara lika ärliga i sina svar vid en intervjumetod. Då en social önskvärdhet 

(Bryman, 2008) skulle kunna uppstått, vilket är ett fenomen då deltagarna svarar på frågorna såsom de trodde att man 

borde svara eller vad deltagarna själva ansåg var önskvärt, istället för hur de verkligen kände eller tyckte. Studien hade 

en beskrivande karaktär och delar av fokusen i studien riktades på pedagogernas egna erfarenheter (Kvale, 2009).  

 

Studien hade en kvantitativ metod då vissa resultat av studiens dataanalys beskrevs i sifferform (Harboe, 2013). 

Exempelvis på sifferform som redovisas var hur många procent som förskolepedagogerna någon gång hade misstänkt att 

ett barn far illa samt hur många procent av de som sedan anmält detta till socialtjänsten.  

Urval och deltagare 

 

Urvalsmetoden för rekryterandet av deltagarna till medverkan i studien skedde genom ett bekvämlighetsurval.  En Power 

analys förevisade att det bör vara N=45 deltagare.  En statistisk Power är ett program som räknar ut hur många deltagare 

man bör använda sig av för att undersökningen ska ha en effekt (Faul, Erdfelder, Lang & Buchner, 2007). 

Men då det uppstod ett externt (individ) bortfall på N=10 vilket är ett bortfall på 22 %, så blev det slutligen N=35 deltagare 

vilket betyder att 78 % av de tillfrågade deltog i studien i slutändan (Körner & Wahlgren, 2015). Det var ett relativt lågt 

intresse för en medverkan i studien. Deltagarna rekryterades via sex olika förskolor i tre förorter till en storstad i Sverige, 

bostadsområdena klassas inte som socialt utsatta områden. Via mail kontaktades en förskolechef, en biträdande 

förskolechef och fyra förskolelärare på sex olika förskolor i förorter till en storstad med en förfrågan om pedagoger i deras 

verksamhet skulle vara intresserade av att medverka i en studie. Enkäten mailades vidare till pedagoger på respektive 

förskola, på en förskola delades och samlades enkäterna in på plats.  Pedagogerna i studien hade ett åldersspann på 20-

6o år med en medelålder på 36 år. Deltagarna bestod av 29 kvinnor och 6 män. Förskollärare, barnskötare, annan 

utbildning samt outbildade deltog i studien. Pedagogernas utbildning har ingen avgörande relevans för denna studie, då 

det är både förskollärare, barnskötare och outbildade som arbetar på förskola och de har samma anmälningsskyldighet, 

det är de erfarenheter om anmälningsskyldigheten som har en relevans för studien. 

Procedur 

 

Pedagogerna fick antingen enkäten via mail och mailade tillbaka den efter i fyllnad, på en förskola delades och samlades 

enkäterna in på plats. Pedagogerna tilldelades ett informationsbrev (bilaga 1) som innefattade information om 

deltagarnas anonymitet under hela processen i studien och de därför kan besvara enkäten ärligt, utan riska att deras 

identitet ska avslöjas, på så sätt minimeras risken att deltagarna svarar vad de anser är ”rätt” svar. Eller att deltagarna 

svarade för att tillfredsställa studieledaren eller att deltagaren inte vågade eller inte stod för sitt svar. Vilket kan vara en 

nackdel videxempelvis intervjumetod eftersom intervjuledaren kan ha en stor påverkan på deltagarna. 
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Inledningsfrågorna i enkäten rörde bakgrundsfrågor om kön, ålder, antal arbetade år på förskola och utbildning med 

alternativen förskollärare, barnskötare, annan utbildning och ingen utbildning.  

Frågorna i enkäten (bilaga 2) var kognitiva (mäter kunskap) och attitydmässiga (Harboe, 2013). Exempelvis på frågor ur 

enkäten: ”Anser du att du har tillräcklig kunskap om anmälningsskyldigheten?”, ”Har du misstänkt att ett barn far illa?” 

Genom exempelvis: fysisk misshandel, psykisk misshandel eller genom bristande omsorg/försummelse. Vid svar ja, 

gjordes en anmälan till socialtjänsten? Studiens syfte var att skapa kunskap om faktorer som kan vara betydelsefulla för 

att stödja att anmälningsplikten efterlevs.  

Dataanalys 

 

Power-analys utfördes för att se hur mång adeltagare som behövdes för att deltagarna skulle ha en effekt. Den förevisade 

att N=45 deltagare borde delta studien. Enkäterna analyserades kvantitativt genom statiskprogrammet SPSS. 

Exempelvis genom en analys av hur många procent av förskolepedagogerna som någon gång hade misstänkt att ett barn 

far illa, samt hur många procent som sedan anmälde detta vidare till socialtjänsten. Och hur många procent av deltagarna 

som tydligt uppmärksammat att ett barn fart illa, och sedan hur många procent som sedan anmält detta till socialtjänsten. 

Vidare analyserades kvalitativt genom att tolka och beskriva deltagarnas uppfattning och erfarenhet kopplat till 

anmälningsskyldigheten. Enkäterna lästes i sin helhet, vidare gjordes en sökning i datamaterialet av de svar som 

uppfattades vara kopplade till syftet. För att ge en strukturering av svaren, vidare gjordes en jämförelse av de olika svaren 

för att se om likheter och skillnader kunde påträffas (Kvale & Brinkmann, 2009).  Kvale och Brinkmann (2009) menar 

att det är genom en sådan jämförelse, speciellt med skillnaderna, en studie kan redovisa trovärdiga svar på 

frågeställningar.  

Etiskt ställningstagande 

 

Studien följde de fyra etiska kraven informationskrav, samtyckekrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informationskrav: deltagarna informerades om undersökningens syfte. Deltagarna tilldelades 

informationen om att det var frivilligt att medverka i studien och att de när som helst hade rätt att avbryta sitt deltagande. 

Samtyckekrav: samtliga deltagares samtycke gavs. Konfidentialitetskrav: deltagarna var helt anonyma. Studieledaren tog 

på sig ansvaret att deltagarnas identitet inte på något sätt kunde avslöjas. Nyttjandekravet: information om enskilda 

individer fick endast användas i forskningssyfte. 

 

Resultat och Analys 

Resultaten av de 35 enkäterna visar att samtliga 100 % av förskolepedagogerna anser att de vet vad 

anmälningsskyldigheten innebär för dem som pedagoger i förskolan. 60 % av deltagarna anser att de har tillräckligt med 

kunskap om anmälningsskyldigheten och 40 % anser att det inte har en tillräcklig kunskap om anmälningsskyldigheten. 

 

34 % av deltagarna uppger att de tydligt uppmärksammat att ett barn farit illa, genom fysisk misshandel, psykisk 

misshandel eller genom bristande omsorg/försummelse.  33 % av dem anmälde sedan detta till socialtjänsten vid 

samtliga tillfällen. Och 67 % gjorde en anmälde till socialtjänsten vid några tillfällen. En deltagare uppger att anledningen 

till utebliven anmälan berodde på en osäkerhet att fatta fel beslut och inväntade en upprepad händelse. 66 % av 

deltagarna uppger att de inte tydligt uppmärksammat något barn som far illa.  
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Tabell 1. Tabellen visar antal pedagoger (utav N= 35) som uppmärksammat att ett barn far illa samt 

om detta anmälts.  

 

Anmäldes detta? 

Total 

Ja samtliga 

gånger 

Vid några 

tillfällen NEJ 

Uppmärksammat barn far 

illa? 

JA 
8 4 0 12 

Total 8 4 0 12 
 

 

63 % av deltagarna uppger att de misstänkt att ett barn far illa, genom fysisk misshandel, psykisk misshandel eller genom 

bristande omsorg/försummelse. 32 % anmälde detta vid samtliga tillfällen till socialtjänsten.  50 % uppger att de anmälde 

detta till socialtjänsten vid några tillfällen och 18 % anmälde inte alls till socialtjänsten.  

 

De deltagare som valde att inte göra en anmälan uppger att anledningen till det var en osäkerhet i att fatta fel beslut och 

att de väntat på fler tecken på misstankar. En annan deltagare drog ärendet med sin chef som ansåg att de skulle avvakta 

med att anmäla till socialtjänsten. 

 

 

 

Tabell 2. Tabellen visar antal pedagoger (utav N= 35) som misstänkt att ett barn far illa samt om 

detta anmälts.  

 

Anmäldes detta? 

Total 

Ja samtliga 

gånger 

Vid några 

tillfällen NEJ 

Misstänkt barn far illa? JA 7 11 4 22 

Total 7 11 4 22 
 

 

Resultatet av frågan rörande de faktorer som deltagarna anser försvårar genomförandet av anmälningsskyldigheten 

visade att 49 % anser att finns brister i kunskapen rörande anmälningsskyldigheten. 31 % anser att det är en brist i stödet 

av chef/arbetsledare. 80 % uppger en osäkerhet i att fatta fel beslut. 43 % uppger en rädsla för att försämra 

föräldrakontakten. 9 % anser annat utan att specificera vad. 

 

Resultatet av de faktorer som deltagarna anser gynnar genomförandet av anmälningsskyldigheten visade att 63 % 

efterfrågar mer kunskap rörande anmälningsskyldigheten. 51 % efterfrågar ett ökat stöd av chef/arbetsledare. 83 % 

efterfrågar en lättillgänglig handlingsplan. 83 % efterfrågar ett ökat samarbete med socialtjänsten. 3 % anser annat utan 

att specificera vad. 

 

Resultatet av övriga tankar/åsikter rörande anmälningsskyldigheten en deltagare efterfrågar mer kunskap om 

anmälningsskyldigheten på barnskötarutbildningen. En deltagare skriver att för henne är anmälningsskyldigheten en 
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självklarhet, att pedagogerna är barnens röst och hon menar att trots att det är jobbigt att vittna i domstol (som hon 

gjort) så skulle hon aldrig tveka att anmäla igen. En deltagare skriver att detta är ett viktigt ämne och menar att det skulle 

vara en fördel med en bättre kontakt med socialtjänsten. En deltagare beskriver en situation med ett syskonpar som 

utsattes för omsorgsbrist genom att ha fel kläder för årstiderna som exempelvis inga strumpor på vintern och har 

smutsigt och tovigt hår. Föräldrarna var välutbildade och personalen hade en god kontakt med föräldrarna, vilket 

deltagaren menar försvårade beslutet att anmäla till socialtjänsten. Deltagaren vill anmäla men chefen beslutade sig för 

att samtala med föräldrarna, vilket bidrog till en förbättring men situationen upprepades efter hand. 

 

Resultat kopplat till tidigare forskning 
 
Gilbert et al (2009) menar att många barn far illa på ett eller annat sätt och trots det så visar tidigare forskning på en låg 

rapportering till socialtjänsten från dem som arbetar med små barn (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007). Vilket även 

denna studies resultat påvisar.  

 

Hindberg (2006) menar också att av alla de barn som misstänks fara illa så det bara är en liten del av dem som verkligen 

anmäls till socialtjänsten. Endast 11 % av alla barn som förskolan misstänkte for illa anmäldes i praktiken (Hindberg, 

2006). Enligt Svensson (2013) menar att det endast är 10-30 procent av de misstankarna om att ett barn far illa i 

praktiken leder till en anmälan.  

 

I föreliggande studie uppger 34 % av förskolepedagogerna att de tydligt uppmärksammat att ett barn farit illa, genom 

fysisk misshandel, psykisk misshandel eller genom bristande omsorg/försummelse. Och att 33 % anmälde detta till 

socialtjänsten vid samtliga tillfällen. 63 % av deltagarna uppgav att de misstänkt att ett barn far illa, genom fysisk 

misshandel, psykisk misshandel eller genom bristande omsorg/försummelse. Och 32 % anmälde detta vid samtliga 

tillfällen till socialtjänsten. Vilket visar på en ännu högre procent (33 & 32 %) som inte efterföljer anmälningsskyldigheten 

än vad den tidigare forskningen pekat på (se ovan).  

 

En anledning till att pedagogerna inte följer anmälningsskyldigheten kan enligt Hindberg (2006) var en osäkerhet för 

om det pedagogerna sett är korrekt, en rädsla för att misstankarna är obefogade och att oskyldigt anklaga någon. Även 

föräldrakontakten kan vara en bidragande orsak till problematiken för pedagoger att både se och misstänka när ett barn 

far illa och med hänsyn därtill anmäla. Det kan röra sig om pedagogernas vilja att upprätthålla en god och lojal relation 

med föräldrarna menar Hindberg (2006). Enligt Ekelund och Dahlöf (2009) kan anledningarna bero på en bristande 

kunskap gällande anmälningsskyldigheten hos förskolepedagogerna. Svensson menar i stället att största anledningarna 

till att förskolepedagogerna inte anmäler är att de inte har tillräckligt stort förtroende för socialtjänsten. Andra 

anledningar enligt Svensson (2013) kan vara förskolepersonalens kompetens och grad av utbildning vilket även Hindberg 

(2006) nämnde ovan. Svensson (2013)  nämner även innebörden av den emotionella påverkan när en pedagog 

uppmärksammar ett barn som misstänks far illa. Och även rädslorna för hur barnets föräldrar ska reagera när det får 

vetskap om att förskolan har gjort en anmälan till socialtjänsten (Svensson, 2013) vilket också hör till den emotionella 

delen.  

 

I föreliggande studie visar resultatet av de faktorer som kan försvåra genomförandet av anmälningsskyldigheten i likhet 

med Hindberg (2006) att de deltagare som valde att inte göra en anmälan uppger att den främsta anledningen till det 

var en osäkerhet i att fatta fel beslut (80 % av pedagogerna), brister i kunskapen rörande anmälningsskyldigheten (49 % 

av pedagogerna), en rädsla att försämra föräldrakontakten (43 % av pedagogerna) vilket även svensson (2013) menar 

och en brist i stödet av chef/arbetsledare (31 % av pedagogerna). 
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Resultatet av de faktorer som deltagarna anser gynnar genomförandet av anmälningsskyldigheten visade att 63 % 

efterfrågar mer kunskap rörande anmälningsskyldigheten vilket även Svensson (2013) menar behövs. Pedagogerna 

efterfrågar ett ökat samarbete med socialtjänsten. Vilket även Svensson (2013) anser behövs eftersom han menar att det 

finns brister i förtroendet till socialtjänsten från pedagogerna.  

 

Diskussion 

I likhet med tidigare forskning inom ämnet så påvisar även denna studies resultat att för få anmälningar görs till 

socialtjänsten både vid misstankar och vid tydligt uppmärksammat att ett barn far illa. Men denna studie påvisar lägre 

procentuella siffror, på att för få anmälningar görs till socialtjänsten vid misstanke att ett barn far illa. 33 % av 

misstankarna anmäldes till socialtjänsten mot tidigare forskning, som visade att 11 % av misstankarna anmäldes. 

  

Anledningen till detta är enligt denna studie och tidigare forskning rädsla för att fatta fel beslut (80 procent), en bristande 

kunskap gällande anmälningsskyldigheten (49 procent), en rädsla i att försämra föräldrakontakten (43 procent) samt ett 

bristande stöd av chef/arbetsledare (31 procent). Hela 40 procent av deltagarna i studien anser att de inte har tillräcklig 

kunskap om anmälningsskyldigheten. 

 

Förskolepedagogerna i denna studie anser att faktorer som skulle gynna genomförandet av anmälningsskyldigheten är: 

En tydlig och lätthanterlig handlingsplan (83 procent), ett ökat samarbete med socialtjänsten (83 procent), mer kunskap 

rörande anmälningsskyldigheten (63 procent) samt ett ökat stöd av chef/arbetsledare (51 procent).  

Metoddiskussion 
 

En eventuell nackdel med valet av enkätstudie var att inte lyckas rekrytera 45 deltagare till studien. Att det var ett bortfall 

på N= 10.  Det var generellt ett svagt intresse för att medverka i studien. Hade istället intervjuer valts som metod så hade 

endast 6 deltagare behövts rekryteras vilket eventuellt hade varit en lättare process. Men å andra sidan upptar en intervju 

mer tid för pedagogerna i sin medverkan, så det är tänkbart att det varit ett lågt intresse i att delta även där. Vidare kan 

det misstänkas att deltagarna inte hade varit lika ärliga i sina svar vid intervjumetod. Utan att en social önskvärdhet 

(Bryman, 2008) hade kunnat uppstå vilket är ett fenomen när deltagarna svarar på frågorna såsom de anser att man 

borde svara eller vad deltagarna själva tror är önskvärt, istället för att svara hur de verkligen känner eller tycker. Vidare 

kan man undra om urvalet av pedagoger och ort eventuellt kan ha påverkat resultatet. Förskolor i bostadsområden med 

mer socialt utsatta familjer torde eventuellt ge ännu högre anmälningsprocent än i bostadsområden med socialt mindre 

utsatta familjer. Denna studie var i bostadsområden med socialt mindre utsatta familjer och skulle alltså kunna tänkas 

ha en lägre anmälningsprocent.  

 

Enkäten har en del svagheter, först är det frågan: Har du eller någon annan vid er förskola tydligt uppmärksammat att 

ett barn farit illa, genom fysisk misshandel, psykisk misshandel eller genom bristande omsorg/försummelse. Den hade 

med fördel kunnat vara riktad mot pedagogernas hela yrkesliv och inte bara nuvarande arbetsplats. Ett flertal deltagare 

uppgav att de hade besvarat enkäten annorlunda om de hade kunnat ta med tidigare erfarenheter från andra 

arbetsplatser. Vilket kan tänkas skulle haft en påverkan av resultatet. Samma sak gällde frågan: Har du eller någon annan 

vid er förskola misstänkt att ett barn far illa, genom fysisk misshandel, psykisk misshandel eller genom bristande 

omsorg/försummelse.  
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Frågan som följer efter ovanstående frågor: Vad svar ja, har detta anmälts till socialtjänsten? Ja, Antal gånger eller Nej.  

Här var syftet att deltagarna skulle ange antal gånger om de kryssat för ja. Men ett antal deltagare tolkade det istället för: 

Ja, ett antal (flertal) gånger. Denna svaghet påverkade inte studiens resultat i sig, men det hade varit av intresse att 

uppskatta antal anmälningar hos samtliga deltagare. 

Fortsatt forskning 
 
Eftersom studien förevisat att det finns brister i att anmälningsskyldigheten efterföljs och att hela 40 procent anser att 

de inte har en tillräcklig kunskap rörande anmälningsskyldigheten, bör detta studeras ytterligare. En studie där fokus 

ligger på att studera om förskollärarutbildningen samt barnskötarutbildningen tar upp detta ämne tillräckligt i 

undervisningen är av intresse att studera. Vidare skulle det vara av intresse att studera förskolechefers syn på bristerna i 

anmälningsskyldigheten i förskolan. Och slutligen borde fortsatt forskning undersöka anmälningsskyldigheten i 

förskolor i bostadsområden med mer socialt utsatta familjer eftersom de torde ger ännu högre anmälningsprocent än i 

bostadsområden med socialt mindre utsatta familjer. Denna studie var i bostadsområden med socialt mindre utsatta 

familjer och skulle alltså kunna tänkas ha en lägre anmälningsprocent än vice versa. Det skulle vara av stort intresse att 

undersöka hur anmälningsprocenten är i socialt utsatta bostadsområden.  

 

Slutsatser 
 

Barn är som nämnts tidigare helt beroende av föräldrar eller övriga vårdnadshavare för att psykiskt, fysiskt må bra och 

att för att kunna utvecklas.  Det är föräldrarnas ansvar att se till att barnets grundläggande behov uppfylls. Och 

grundläggande behoven som måste uppfyllas är: trygghet och säkerhet, kärlek och social tillhörighet, fysiologiska behov, 

självförverkligande, erkännande och positiv självuppfattning (Imsen, 2009).  Föräldrarnas eller vårdnadshavarnas roll 

är även väldigt viktig för barnets anknytning vilket påverkar barnets kommande relationer till andra människor. När 

barnet är liten så söker den sig till sin anknytningsperson när den vill ha tröst eller skydd. Men en del barn har föräldrar 

som inte har förmågan att se till barnets behov.  De barnen som inte får sina anknytningsbehov besvarad utvecklar en så 

kallad otrygg anknytning. Och en otrygg anknytning kan vidare leda till stora svårigheter för barnet och förorsaka stort 

problem (Lundén, 2010). 

 

Men bakgrund till alla barn har inte vårdnadshavare som ser till att de grundläggande behoven och anknytningen uppfylls 

utan far illa på ett eller annat sätt, så är anmälningsskyldigheten till för skydda de utsatta barnen.  

Hur plågsamt det än är så måste alla personer som arbetar med barn inse att en del barn är utsatta för misshandel, 

sexuella övergrepp, vanvård eller försummelse och ha den kompentens och det personliga mot som behövs för att kunna 

handla (Hindberg, 2006 ). Utgångspunkten ska alltid vara utifrån barnets bästa, barnperspektivet och 

barnrättsperspektivet, det handlar om att skydda barnet, barn som far illa, är rädda, maktlösa och de vet inte hur de ska 

hantera situationen. Man skyddar barnet genom att anmäla varje gång en misstanke finns att ett barn far illa så att barnet 

och familjen kan få hjälp av socialtjänsten (Christensen & Hildingson Boqvist, 2009).  

 

Hur kan man göra så att förskolepedagogerna följer anmälningsskyldigheten och anmäler till socialtjänsten vid 

misstanke om att ett barn far illa? Exempel på sätt att angripa problemet med anmälningsskyldigheten som framkommit 

av förskolepedagogerna i studien är genom ett förändringsarbete. 1. Via information och utbildning av pedagogerna.  2. 

Tydliga och lättillgängliga rutiner för pedagogernas vid en anmälan.  3. Ökad konsultation och samverkan med 

socialtjänsten. 
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1. Via information och utbildning av pedagogerna.  
 
40 procent av förskolepedagogerna uppger att de inte anser sig ha en tillräcklig kunskap om anmälningsskyldigheten. 

Och hela åttio procent uppger att de upplever en osäkerhet på att fatta fel beslut. Därför måste pedagogerna vara väl 

införstådda i anmälningsplikten (enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen) att de måste anmäla vid misstanke om att ett barn 

far illa. Mer utbildning om anmälningsskyldigheten av pedagoger både till arbetande i förskola och på 

barnskötarutbildningen och förskollärarprogrammet.  Anmälningsskyldigheten går ihop med barnrättsperspektivet och 

dess skyldighet att förverkliga barnets rättigheter genom vissa åtgärder som för förskolepedagogerna är att alltid anmäla 

vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Att vid alla åtgärder som har med barn att göra ska barnen behandlas lika 

utifrån barnets egna behov och förutsättningar, alltid se till barnets bästa. Ta del av barnets synpunkter, barn har alltid 

rätt att göra sin röst hörd. För att pedagogerna inte ska missa de signaler som barnen sänder ut så ska de arbeta utifrån 

barnperspektivet: pedagogerna ska skapa en sådan bra miljö och verksamhet som möjligt för barnen för att stärka 

barngruppen. De ska även arbeta med barnets perspektiv: pedagogerna måste lyssna på det enskilda barnet för att skapa 

en personlig relation till alla barnen och på så sätt kunna läsa av om något barn mår dåligt. Rättighetsperspektivet: 

pedagogerna måste se till att alla baren får sina grundläggande behov tillgodosedda som grund för utvecklingen. 

Pedagogerna ska se till att barnets rättigheter blir tillgodosedda genom barnkonventionen speciellt med huvudartiklarna 

som en kompass (Gustavsson, 2011).  

2. Rutiner vid en anmälan för förskolepersonalen.  
 
Åttiotre procent av förskolepedagogerna efterfrågar en lättillgänglig handlingsplan vid misstankar om att ett barn far illa. 

Det ska finnas en handlingsplan när en anmälan ska göras, som bör innefatta hur pedagogen går till väga steg för steg, 

nummer till kommunens socialtjänst och till socialjouren (om klockan är efter 17.00 när socialkontoret stängt). Det bör 

diskuteras mer om anmälningsplikten och rutiner kring detta på APT. All personal ska veta hur (och när) de ska gå till 

väga vid en anmälning. 

3. Ökad konsultation och samverkan med socialtjänsten.  

Åttiotre procent av förskolepedagogerna uppger att de saknar ett ökat samarbete med socialtjänsten. Jag tror också på 

ett nära samarbete mellan socialtjänsten och förskolan. Att socialtjänsten är med på APT vid enstaka tillfällen exempelvis 

en gång per år och att pedagogerna får konsultera via telefon vid behov. När personal på förskolan gör en anmälan till 

socialtjänsten ska en återkoppling ske. Ofta svävar förskolepedagogerna i ovisshet om någon åtgärd alls kommer att göras 

från socialtjänsten. Denna ovisshet kan leda till att anmälningsobehaget blir större. Sekretessbestämmelser ska inte stå 

i vägen när ett barn misstänks fara illa (Sveriges riksdag). 

4. Eventuella hinder. 

Det som eventuellt kan försvåra ett förändringsarbete för pedagogerna i förskolan: 

Det kan vara avsaknad av reell politisk vilja att genomföra förändringen. Så som pengar att utbilda pedagogerna.  

Otillräckliga resurser och bristande kommunikation mellan ledningen, förskolechefer och personalen.  

Otydliga mål eller/och motstridiga mål. Oklara föreställningar om vad som ska göras och låg motivation hos personalen.  

Framförallt bristande ekonomiska resurser exempelvis att socialtjänsten inte har ekonomiska resurser att medverka vid 

förskolans personalmöten och ge ökad konsultation. 

 

Kan ett förändringsarbete påverka förskolepedagogerna att genomföra sin anmälningsplikt? Jag anser att ovanstående 

förändringsarbete är realistiskt genomförbart trots eventuella ekonomiska brister och jag anser att det skulle gynna att 

anmälningsskyldigheten efterföljs. 
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Pedagogerna ska ständigt ha barnkonventionen som en kompass, som ska används som en vägledning i arbetet med 

barnen. Och barnets bästa ska alltid vara deras riktlinje. Om man arbetar efter dem så är det en självklarhet att anmäla 

vid varje misstanke att ett barn på något sätt far illa. Min uppfattning innan studien var att dessa utsatta barn inte alltid 

får det skydd som det behöver och har rätt till. Tyvärr visade det sig stämma, men i förlängningen hoppas jag på att 

studien och förslaget på förändringsarbetet ska kunna ha en påverkan i att anmälningsskyldigheten efterföljs. 
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Bilaga 1. Informationsbrev. 

 
Hej! 
Jag heter Anna Bäckström jag studerar till beteendevetare och skriver en C-uppsats i ämnet pedagogik via Umeå 
Universitet.   
 
Studien behandlar förskolepedagogers erfarenhet och uppfattning om anmälningsskyldigheten. Syftet med denna 
uppsats är att belysa förskolepedagogers uppfattningar om vilka faktorer som kan påverka genomförandet av 
anmälningsplikten för barn som far illa. 
 
Det skulle betyda mycket för mig och för uppsatsen om du vill medverka i studien.  
 
Du kommer att besvara ett frågeformulär, jag vill att du besvarar den så ärligt du kan med dina egna erfarenheter och 
uppfattningar.  
 
Du kommer att vara helt anonym och kan när som helst avbryta din medverkan. Svaren i frågeformuläret kommer att 
behandlas konfidentiellt. Jag kommer endast att använda resultaten för att generalisera på gruppnivå. Har du några 
frågor kring min studie finns jag tillhands efter att du har svarat på frågeformuläret för att besvara frågor. 
 
Tack på förhand! 
 
Vänligen 
 
Anna Bäckström 
[Här återfanns kontaktuppgifter.] 
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Bilaga 2. Frågeformulär. 

Man  
Kvinna  
Ålder:  

Antal arbetande år i förskola: 

Utbildning: 

Förskollärare: 

Barnskötare: 

Annan utbildning: 

Utan utbildning: 

 
Vet du vad anmälningsskyldigheten innebär för dig som pedagog i förskolan?       
JA 
NEJ    

 
Anser du att du har tillräckligt med kunskap om anmälningsskyldigheten? 
JA    
NEJ 

 
Har du eller någon annan vid er förskola tydligt uppmärksammat att ett barn fart illa?  
Genom exempelvis misshandel, fysisk misshandel, psykisk misshandel eller genom  
Bristande omsorg.  
      
JA 
Antal gånger 
NEJ                     

 
Vid svar ja, gjorde ni då en anmälan till socialtjänsten? 
JA, vid samtliga tillfällen. 
JA, i några fall. 
NEJ.  

 
Vid nej, kan du beskriva anledning till utebliven anmälan till socialtjänsten. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
 
Har du eller någon annan vid er förskola misstänkt att ett barn fart illa?      
Genom exempelvis misshandel, fysisk misshandel, psykisk misshandel eller genom  
bristande omsorg.  
JA 
Antal gånger 
NEJ                     

 
Vid svar ja, gjorde ni då en anmälan till socialtjänsten? 
JA, vid samtliga tillfällen. 
JA, i några fall. 
NEJ.  

 
Vid nej, kan du beskriva anledning till utebliven anmälan till socialtjänsten. 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________  
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Faktorer som du anser försvårar genomförande av anmälningsskyldigheten. 
Brister i kunskapen rörande anmälningsskyldigheten       
Ett bristande stöd av chef/arbetsledare 
En osäkerhet i att fatta fel beslut                                                     
En rädsla att försämra föräldrakontakten                                    
Övrigt: 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
Faktorer som du anser gynnar genomförande av anmälningsskyldigheten. 
Mer kunskap rörande anmälningsskyldigheten       
Ett ökat stöd av chef/arbetsledare 
En lättillgänglig handlingsplan  
Ett ökat samarbete med socialtjänsten 
Övrigt: 

______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
Övriga åsikter/tankar om anmälningsskyldigheten 
______________________________________________________________  
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
______________________________________________________________ 
 
 
 
Tack för din medverkan! 


