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Sammanfattning 

 

I Sverige har alla som arbetar med barn enligt Socialtjänstlagen 2012, kap14. 1§s.170 

en skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn far illa. Sverige ratificerade FN:s 

barnkonvention 1990 och är därmed skyldig att anstränga sig att se verkligheten ur ett 

barns perspektiv. Lagar som stiftas, beslut som fattas och de verksamheter som bedrivs i 

samhället måste ta hänsyn till hur det påverkar och berör barnen så att barns bästa 

prioriteras. 

Syftet med denna studie om anmälningsplikten är att se hur förskollärare uppfattar 

innebörder av att barn kommer från olika bostadsområden. Kvalitativa intervjuer 

gjordes med fyra pedagoger inom samma kommun, men inom olika områden. 

Pedagogerna har ingen anknytning till varandra och har arbetat som pedagoger olika 

länge, allt från tolv år upp till trettioåtta år. Resultatet visade att ingen av pedagogerna 

upplevde att det var någon skillnad på hur många anmälningar som gjordes beroende på 

i vilket samhällsområde de arbetade inom. Dock upplevde en av pedagog att föräldrar 

från Sverige har svårare att ta emot den hjälp som erbjuds än föräldrar med utländsk 

bakgrund. Samtliga pedagoger upplever en bra respons från socialtjänsten och att 

samarbetet fungerar bra. En annan pedagog uppger att personalen har fått gå på 

utbildning för att få en ökad kunskap om vad som sker när en anmälan gjorts. En annan 

pedagog upplever dock att kontakten med socialtjänsten kan utvecklas och skulle kunna 

fungera bättre. Pedagogen exemplifierade detta med att de saknar återkoppling gällande 

hur vida anmälan leder till utredning och eventuella stödinsatser. Pedagogerna upplever 

att anmälningsplikten är mer uppmärksammad idag, hos så väl pedagogerna som hos 

föräldrar och äldre barn.       

 

 

 

Nyckelord: Anmälningsplikt, barn som far illa, förskollärare, förskola, 

pedagogik, socialtjänsten, olika samhällsområden. 

 



 

3 

 

Innehållsförteckning 

 

1 Inledning ........................................................................................................................ 4 

1.1 Utsatta barn .................................................................................................................. 4 

1.2 Anmälningsplikten ...................................................................................................... 7 

2 Tidigare Forskning ..................................................................................................... 11 

3 Syfte ............................................................................................................................. 13 

4 Metod ........................................................................................................................... 14 

4.1Val av metod ............................................................................................................... 14 

4.2 Urval .......................................................................................................................... 14 

4.3 Genomförande ........................................................................................................... 15 

4.5 Bearbetning av materialet .......................................................................................... 15 

4.6 Etik ............................................................................................................................ 15 

5 Resultat ........................................................................................................................ 17 

5.1 Skillnader i antalet anmälningar till socialtjänsten i förhållande till olika områden . 17 

5.2 Samarbetet mellan förskola och socialtjänsten .......................................................... 18 

5.3 Medvetenheten om anmälningsplikten hos förskolepersonal och föräldrar .............. 18 

5.4 Gränsen för att göra en anmälan ................................................................................ 19 

5.5 Sammanfattning ......................................................................................................... 20 

6 Diskussion .................................................................................................................... 21 

6.1 Tematisk analys ......................................................................................................... 21 

6.2 Förslag till vidare forskning ...................................................................................... 23 

7 Litteraturförteckning ................................................................................................. 24 

8 Bilagor ......................................................................................................................... 25 

8.1 Intervjufrågor ............................................................................................................. 25 

8.2 Missiv ........................................................................................................................ 26 

 

 

 

 

 

 

 



 

4 

 

1. Inledning 

 

Idag möter personal inom barnomsorgen barn från olika boendemiljöer. Detta leder till 

personalen behöver vara kapabel till att förhålla sig till detta. Utifrån detta anser jag att 

det är viktigt att undersöka personalens subjektiva upplevelse av detta, för att se om det 

eventuellt påverkar verksamheten, och på vilket sätt.  

 

1.1 Utsatta barn  

 

Dahlöf & Ekelund (2009) skriver att inom skola och förskola finns det barnkompetens, 

men inte alltid ett barnperspektiv. Att ha ett barnperspektiv innebär att barnet sätts i 

fokus och det accepteras att barnet är expert på att vara just det barnet samt hur det är att 

vara i en speciell åldersgrupp. Sverige ratificerade FN:s barnkonvention 1990 och är 

därmed skyldig att anstränga sig att se verkligheten ur ett barns perspektiv. Lagar som 

stiftas, beslut som fattas och de verksamheter som bedrivs i samhället måste ta hänsyn 

till hur det påverkar och berör barnen så att barns bästa prioriteras (Dahlöf & Ekelund, 

2009). 1 kap. 2 § SoL tar upp att åtgärder som handlar om barn ska ta hänsyn till barnets 

bästa. Denna bestämmelse besvarar innehållet i den tredje artikeln i konvention om 

barns rättigheter, barnkonventionen. Barnperspektivet och vuxenperspektivet är 

emellanåt i motsatsförhållande till varandra. Barn ska emellertid inte ses som isolerade 

från sina föräldrar. Att de vuxna, med socialtjänstens stöd, för den hjälp de behöver är 

också i barnets intresse. Om det däremot finns en intressekonflikt mellan barnet och 

vuxna så kommer barnets intresse i första hand (Socialtjänsten, 2004).        

Lunden (2010)  skriver att studier, som exempelvis Minnesota Longitudinal Study of 

Parents and children, visar att kvalitén på föräldrarnas omsorgsförmåga har stor 

påverkan på barns utveckling. När kvalitén inte är bra nog så kan det leda till 

svårigheter som förorsakar barn lidande. Att garantera barns hälsa och utveckling samt 

att förebygga och förhindra lidande måste ses som grundläggande uppgift för 

föräldrarna, men även för samhället. En fråga som ställs är ”hur illa får ett barn fara”. 

Enligt de engelska forskarna Bifulco och Moran uppstår omsorgssvikt när föräldrarna 

inte uppfyller de uppgifter de har, till exempel att ge sina barn tillräckligt god fysisk och 

psykisk omsorg. Forskning har visat att de uppgifter en förälder måste kunna utföra är 

ge barnet en trygg bas, hjälp att reglera stress och upprördhet, ge barnet en anpassad 
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vägledning, gränser och struktur, ge barnet anpassad stimulans efter behov, hjälpa 

barnet med den emotionella regleringen och hjälpa barnet med problemlösning och 

stötta barnet i att bli mer kompetent.  

I en svensk studie undersöktes vad barnomsorgspersonal i tre socialdistrikt i Stockholm 

utgick ifrån när de misstänkte att barn for illa. Deltagarna fick ta ställning till ett antal 

kännetecken eller beteenden hos barnen. Det var sammanlagt 3767 barn inskrivna vid 

det aktuella tillfället, och av dem identifierades 112 barn som utsatta. Hos 91 av dessa 

112 barn hade kännetecken och beteenden observerats, det utgör 2 procent av barnen. 

Dessa tre socialdistrikt liknade i stort sett varandra socioekonomiskt. Det identifierades 

något fler utsatta barn i områden med flerfamiljshus än i områden med blandad 

bebyggelse. I villaområden identifierades mycket få barn. Det var lika många pojkar och 

flickor som identifierades som utsatta (Lunden, 2010). Janson & Svensson (2008) 

skriver att erfarenheter från tidigare studier visar att det finns många olika förklaringar 

till hur yrkesverksamma agerar eller reagerar när det handlar om misstänkt 

barnmisshandel. Men få studier inkluderar både anmälningsskyldigheten och 

personalens kontakt med familjemedlemmarna.  

Dahlöf & Ekelund (2009) skriver att historiskt existerade i stort sett inte barns 

rättigheter innan 1900-talet. 1902 kom första barnavårdslagstiftningen. Den omfattade 

två lagar, den första handlade om kontroll av fosterbarnsvården. I den andra fanns 

bestämmelser om uppfostran av vanartade och försummade barn. I denna lag fanns 

regler som beskrev vad föräldrarna skulle göra för att hålla ordning på sina barn, och att 

om dessa regler inte uppfylldes så skulle barnen omhändertas. Det fanns dock ingen 

hjälp för barnen att få om de misshandlades eller vanvårdades. 1924 kom nästa 

barnavårdslag och barnavårdsnämnder inrättades. De skulle omhänderta barn som for 

illa. På 1960-talet blev barnavårdsnämnderna obligatoriska, agan avskaffades på 

institutionerna och fosterbarnen fick ett större skydd än innan.  

1979 tillfördes en paragraf i föräldrabalken som förbjöd aga (Dahlöf & Ekelund, 2009). 

Hindberg (2006) skriver att Sverige var det första landet i världen som införde ett 

förbud mot aga. Paragrafen i FB 6 kap.1§ lyder: ”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet 

och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och 

får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.” Dahlöf 

& Ekelund (2009) skriver att denna paragraf var kulmen på ett långt och målinriktat 

arbete, av bland annat organisationer som BRIS, med syftet att ändra attityderna mot 
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uppfostringsvåld. Paragrafen har en normativ funktion, det vill säga att dess syfte är att 

sprida en värdering. Detta var under denna tidpunkt unikt i världen. Attityden mot aga 

har sedan dess förändrats fullständigt. Från att vara ett accepterat inslag i uppfostran till 

att ses som ett misslyckade för föräldrarna. Hindberg (2006) skriver att lagen mot aga 

hade ett starkt stöd hos den svenska befolkningen när den antogs och att stödet med åren 

vuxit sig starkare. Hos barn idag finns en medvetenhet om att vuxna inte har rätt att slå 

barn, troligtvis delvis på grund av den information barn får i skolan om agaförbudet och 

FN:s barnkonvention. 90 % av de vuxna anser att allt fysiskt våld mot barn är fel. En 

studie av kommittén mot barnmisshandel som gällde skolbarn kom fram till att 86 

procent av barnen aldrig agats, 13 procent av barnen hade agats någon enstaka gång och 

att 3 procent av barnen hade agats ofta.  

Bäck-Wiklund & Lundström (2001) skriver även de att barns ställning i samhället har 

stärkts i allt fler sammanhang. Detta speglas i den allmänna debatt som fördes på 1990-

talet där barns ställning i samhället var en viktig fråga. Frågan fick även mer specifikt 

inflytande genom FN:s barnkonvention. En särskild barnombudsman inrättades, 

förändringar i lagstiftningen gjordes, med bland annat ökad rätt för barn att komma till 

tals. 1982 kom socialtjänstlagen, de insatser socialnämndens utförde skulle nu utformas 

och genomföras i samarbete med den enskilde. Barnavårdsnämnderna försvann nu. 

”Barns bästa” som begrepp införs i lagstiftningen under slutet av 1900-talet, detta 

innebär att alla beslut som fattas ska sätta barnet i främsta rummet (Dahlöf & Ekelund, 

2009).             

 

1.2 Anmälningsplikten 

 

Vi lever idag i ett välfärdssamhälle som har humanitära värden som hög prioritet, trots 

detta finns det ett stort antal unga som lever i en bristande yttre och inre miljö. Barn 

påverkas starkt av den livssituation som deras närmaste anhöriga befinner sig i. Signaler 

om att inte allt står rätt till når på olika sätt personal på förskolor och skolor, men det är 

inte alltid de uppmärksammas eller tas på allvar. Anmälningsplikten är det yttersta 

skydd som barnet har. I 1924 års barnavårdslag introducerades de första 

bestämmelserna om anmälningsplikten, med åren har dessa skärpts och fler grupper 

omfattas. Trots en skärpt lagstiftning så finns det ett stort mörkertal. En anmälan görs 

sällan, trots lagstiftning, och forskning visar att förskola och skola endast anmäler 30-40 
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procent av de anmälningspliktiga fallen (Olsson, 2011). Även Bengtsson & Svensson 

(2009) tar upp att många undersökningar har visat att många av personalen inom 

förskola och skola upplever problem med att anmäla. Detta leder till att många barn inte 

får den hjälp de behöver i svåra situationer. I Lpfö98 (2010:5) går det att läsa att 

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, 

utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna 

verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” 

  

Yrkesverksam personal omfattas av anmälningsskyldighet när det handlar det uppgifter 

som man får kännedom om i tjänsten och dessa kan inte anmälas anonymt. Den 

skyldighet som finns att anmäla är absolut och ovillkorlig och får inte bli föremål för 

övervägande av den anmälningsskyldige själv. Att få kännedom om någonting som kan 

betyda att socialnämnden är tvungen att ingripa innebär inte att det måste vara utrett. En 

anmälan ska göras då något kommer till en persons vetskap som kan betyda att 

socialnämnden måste ingripa till skydd för ett barn (Socialtjänsten, 2004). Enligt Olsson 

(2011) har JO uttalat sig om att en anmälan bör komma in skriftligt, även om en akut 

anmälan kan göras muntligt, men den bör snabbast möjligt kompletteras skriftligt. 

Denna dokumentation använder socialtjänsten sedan när de gör sin bedömning av 

ärendet.  

 

Bengtsson & Svensson (2009) skriver att när en anmälan om barnmisshandel kommer 

till socialtjänsten ska en bedömning göras om barnet är i behov av skydd eller stöd. Om 

så är fallet ska en utredning påbörjas. En bedömning ska göras redan samma dag 

anmälan kommer in till myndigheten. Det kan förekomma situationer då en anmälan 

varken bör eller kan föranleda att socialtjänsten vidtar åtgärder. Denna 

förhandsbedömning, som ofta kan ta tid, är ingen mindre utredning, utan en bedömning 

om en utredning kommer att inledas eller inte. Det har inte gått att ange en precis 

tidsgräns för hur lång tid förhandsbedömningen får ta. Enligt Socialtjänsten (2004) är 

det endast socialnämnden, som enda myndighet, som bedömer vilka insatser som 

behövs i enskilda ärenden. Rapporten Socialtjänsten och barnen, 2008 visar enligt 

Bengtsson & Svensson (2009) allvarliga brister i hur anmälningar av barn som far illa 

handläggs. Konsekvenserna av detta är att barn och familjer i behov av stöd lever i 

osäkerhet, samt att personal med anmälningsplikt inte upplever att deras insats hjälper. 

Barnskyddsutredningen uppmärksammade problemen i förhandsbedömningarna och 



 

8 

 

lade förlag, men enligt barnombudsmannen är inte förslagen tillräckliga. 

Barnombudsmannen anser att en tidsgräns för hur lång tid en förhandsbedömning bör ta 

ska regleras i lag.  

 

De särskilda bestämmelserna om socialnämndens ansvar för barn och unga finns i 5 

kap. 1 § SoL. Det som socialnämnden arbetar för är att barn och unga får växa upp 

under goda och trygga förhållanden. Om vårdnadshavare inte klarar av sina uppgifter så 

blir det socialnämnden som har det yttersta ansvaret för barnets välbefinnande 

(Socialtjänsten, 2004). Olsson (2011) skriver att på många ställen i landet eftersträvas 

det att anmälan görs i ett trepartsmöte mellan förskola/skola, socialtjänsten och 

föräldrarna. På detta sätta får föräldrarna höra i ett tidigt skeende vad oron gäller och 

kan även ställa frågor och lämna synpunkter direkt. En annan fördel är att socialtjänsten 

snabbare får träffa familjen, vilket annars kan dröja dagar eller veckor, i de fall där 

ärendena inte är akuta. Olsson (2011) skriver även att vårdnadshavaren ska informeras 

vid oro för barnets situation. Vårdnadshavaren får även reda på anmälan och en kopia 

av denna. Undantag sker endast vid misstanke om brott mot barnet där hemmet är 

inblandat, så som misshandel eller sexuella övergrepp.  

 

Enligt Socialtjänsten (2004) har regeringen poängterat att verksamheter som möter barn 

som far illa behöver tillgång till olika slags kompetens och resurser, då de måste hantera 

komplexa problem och förhållanden. På grund av detta infördes därför den 1 juli 2003 i 

5 kap. 1 a § SoL en bestämmelse som säger att socialnämnden ska samarbeta med 

samhällsorgan, organisationer och andra berörda när det handlar om barn som far illa, 

eller riskerar att fara illa.        

 

I SoL (Socialtjänstlagen 2012, kap14. 1§) finns nedanstående att läsa om 

anmälningsplikten: 

 

1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära 

att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd bör 

anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt 

andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan 

rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 
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kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något 

som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 

barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 

sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också 

dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild  

verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt 

bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller 

på socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i 

stället vad som sägs i tredje stycket. 

8 

De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att 

genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för 

fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som 

anges i andra stycket är skyldiga att lämna socialnämnden 

alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett 

barns behov av skydd. 

 

 (Socialtjänstlagen 2012, kap14. 1§s.170) 
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2.  Tidigare forskning  

 

Janson & Svensson (2008) undersökte i sin studie 2005, hur svensk förskolepersonal 

agerade vid misstanke om misshandel av barn i sin hemmiljö. De undersöktes även hur 

personalens erfarenheter och relationer till barnets familjemedlemmar kan påverka vid 

anmälan. Som metod användes en enkät där förskolepersonalen i 189 barngrupper, om 

totalt 3100 barn deltog. Resultat visade på att endast 30 % av misstänkta fall av 

misshandel anmäldes till socialtjänsten. Personalens beslut om anmälan skall göras 

grundar sig dels på deras arbetssituation samt vilken möjlig hjälp familjerna kan bli 

erbjudna och vilken nytta denna skulle ha. Personalen påverkades även av vilken typ av 

relation de hade till familjerna.  

Personalen upplevde att de hade den bästa kontakten i relation till barnen samtidigt som 

de upplevde att relationen till fäderna frambringade mest otrygghet. I studien kom 

författarna fram till att det var vanligt förekommande att förskolepersonal, vid 

misstanke om barnmisshandel, upplevde en lojalitetskonflikt vilket huvudsakligen kan 

förklaras utifrån otrygga relationer till föräldrarna. Detta kan i sin tur vara ett hinder för 

att stödja barnen i dess framtida utveckling.  

I en tidigare studie av Sundell (1997) diskuteras även det som ovan tagits upp, det vill 

säga att inte samtliga misstänkta fall av barn som far illa anmäls till socialtjänsten. Det 

framkommer i studien att endast 37% av de misstänkta fallen anmäls. 

 

I Jui-Ying, Tzu-Yi & Chi-Jens (2010) studie undersöktes olika faktorer som är 

förknippade med huruvida förskollärare i Taiwan anmäler barnmisshandel. 

Förskollärare valdes slumpmässigt ut i Taiwan. Sammanlagt deltog 598 förskollärare. 

97% av förskollärarna uppgav i studien att de inte hade någon erfarenhet av att anmäla 

vid misstanke om att ett barn far illa medan 11% uppgav att de underlåtit sig att göra en 

anmälan då misstanke funnits. Studien kommer fram till att förskollärarnas benägenhet 

att anmäla bland annat är förenat med dennes åsikter gällande barns 

disciplin/uppfostran, vilket straff som kan komma att bli aktuellt för förövaren samt 

vilket ansvar som föreligger i och med professionen. Studien lyfter fram att det hos 

förskollärare i Taiwan råder en problematik vad gäller underrapportering då misstanke 

om att ett barn far illa föreligger. Orsaker till detta kan utifrån författarna tänkas bero på 

en brist i de nuvarande utbildningsprogrammen om barnmisshandel. Författarna lyfter 
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fram att det finns hos förskollärarna ett stort behov av ökad kunskap om, och riktlinjer 

kring, hur en anmälan skall göras för att komma till bukt med problematiken. Ökad 

kunskap och utbildning kan bidra till ökad trygghet hos förskollärarna då anmälan skall 

göras.  

Utifrån ovan diskuterad forskning kring anmälningsplikten anser jag att det råder brist 

forskning kring anmälningsplikten i förhållande till olika bostadsområden. Därav anser 

jag att detta behöver belysas vidare.  
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3. Syfte 

 

Syftet med denna studie om anmälningsplikten är att se hur förskollärare uppfattar 

innebörder av att barn kommer från olika bostadsområden. Detta är, enligt mig, ett 

intressant ämne dels på grund av min framtida yrkesroll som förskollärare, men också 

utifrån barns utsatta roll i samhället.   

 

 Hur upplever de tillfrågade förskollärarna skillnader antalet anmälningar till 

socialtjänsten beroende på vilket samhällsområde de har arbetat inom?  

 

 Om de tillfrågade förskollärarna upplever att det finns skillnader, vilka tros kan 

vara orsakerna till detta? 

 

 Hur upplever de tillfrågade förskollärarna samarbetet mellan förskola och 

socialtjänsten?  
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4.  Metod 

 

4.1 Val av metod  

 

Jag har valt att göra en intervjustudie där fyra förskollärare har intervjuats. Studien 

utfördes inom olika sociala områden i en stad i mellersta Sverige.  Efter valet av 

inriktning på arbetet började jag söka efter relevant litteratur om ämnet. Efter att ha satt 

mig in i litteraturen gjordes ett missiv samt frågor som användes som stöd under 

intervjuerna.  

 

Bjørndal (2005) skriver att med tiden har det inom samhällsforskningen vuxit fram en 

relativt bred enighet om att det inte finns några övertygande argument om att en viss 

metod skulle vara bättre än någon annan. Dalen (2007) skriver att ett övergripande mål 

för kvalitativ forskning är att få en insikt om fenomen som rör personer och situationer i 

dessa personers sociala verklighet. Författaren tar även upp att det är viktigt att lyssna 

och ge den som blir intervjuad tid att berätta, detta för att materialet ska kunna användas 

i forskningssammanhang. Trost (2005) skriver att kvalitativa intervjuer utmärker sig 

bland annat av att det ställs raka och enkla frågor som ger komplexa och innehållsrika 

svar. Som intervjuare bör man även använda sig av direkta frågor och undvika indirekta. 

Intervjuaren ska även titta på den intervjuade personen uppmärksamt och observera vad 

denne gör.            

 

Bjørndal (2005) skriver att fördelen med kvalitativa undersökningsprofiler är att de i 

stor utsträckning möjliggör en helhetssyn på sociala processer och sammanhang när det 

gäller ett fåtal undersökningsenheter. En kvalitativ uppläggning är mer ostrukturerad 

och flexibel än en kvantitativ uppläggning. Detta lämnar utrymme till förändring av 

uppläggningen i takt med att man får mer information och insikt om det som studeras. 

Kvalitativa angreppsätt ger genom sin flexibilitet goda möjligheter till relevanta 

tolkningar av respektive undersökningsenhet. Nackdelen är då att flexibiliteten innebär 

att man kan samla in något olika data om de olika undersökningsenheterna. Resultatet 

av detta blir då att tolkningarna med nödvändighet blir mindre entydiga (Bjørndal, 

2005).  
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    4.2 Urval   

 

Jag valde ut fyra förskolor som är verksamma på olika ställen inom kommunen. Två 

förskolor i områden med flerfamiljehus, samt två förskolor i områden med blandad 

bebyggelse med villaområden. Urvalet av förskolor samt förskollärare utfördes genom 

förfrågning om vilka som var intresserade av att ställa upp på en intervju. Jag har valt 

att endast intervjua utbildade förskollärare som inte har någon anknytning till varandra.    

 

4.3 Genomförande  

 

De deltagande förskollärarna blev tillfrågade via mail och telefonsamtal, men även 

genom ett personligt besök. De fick veta vilket ämne intervjun skulle beröra och hur 

lång tid intervjuerna beräknades ta. De fick ta del av det missiv de skulle skriva på, samt 

se bilagan med intervjufrågor. Intervjuerna skedde under lugna förhållanden i ett enskilt 

rum på förskolorna där de arbetade. Alla intervjuerna spelades in med samtycke från 

deltagarna. Stödanteckningar gjordes under tiden, men största fokus lades på samtalet 

med respondenten då samtalen spelades in. Jag anser att det är viktigt att ge den 

intervjuade sin fulla uppmärksamhet därav valet av att banda intervjuerna. Under 

intervjuerna följdes intervjufrågorna, samtidigt ställdes följdfrågor.      

  

4.4 Bearbetning av materialet  

 

När samtliga intervjuer var genomförda lyssnades de igenom. Resultatet antecknades 

ner och jag undersökte om syftet med studien kunde besvaras med hjälp av det 

insamlade materialet eller om ytligare intervjuer behövde göras. Jag tog beslutet att jag 

var nöjd med det insamlade materialet och valde därför att arbeta vidare med detta. 

Pedagogernas svar jämfördes med varandra för att se vad som skiljde sig åt om de  

skiljde sig åt. Därefter skrevs resultatdelen ned som jag senare diskuterade och 

analyserade utifrån aktuell litteratur och tidigare forskning.    

 

4.5 Etik  

 

Jag har under hela forskningsprocessen tagit hänsyn till samt följt de fyra huvudkrav 

som fastställts av Vetenskapsrådet om forskningsetiska principer i humanistisk 
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samhällsvetenskaplig forskning. Dessa är; informations-, samtyckes-, konfidentialitets-, 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2008). För att skapa en trygghet hos de 

intervjuade så får de först skriva på ett missiv där det framkommer vad intervjun syftar 

till samt att jag följer vetenskapsrådets fyra huvudkrav. Jag informerade respondenterna 

om att intervjun när som helst kan avsluta om de av någon anledning inte längre vill 

delta samt att de själva får avgöra vilka frågor de vill eller inte vill besvara. Trost (2005) 

lyfter fram vikten av att vid första kontakten med respondenten så skall den som 

intervjuar lämna information om att det som berättas under mötet betraktas som strängt 

konfidentiellt. Detta innebär att ingen utomstående kommer kunna ta del av något som 

kan röja eller göra den enskilde personen igenkännbar. Dessa rekommendationer har jag 

följt.   

 

För att uppnå största möjliga konfidentialitet (Vetenskapsrådet, 2008) har jag valt att 

inte benämna verksamheterna eller områdena studien har gjorts vid med namn. Detta av 

hänsyn till verksamheterna i sig, personal samt barnen. Uppgifter om alla personer som 

ingår i undersökningen kommer att behandlas med största möjliga konfidentialitet, det 

vill säga; personuppgifter kommer förvaras på ett sådant sätt att obehöriga ej kan ta del 

av dessa. Redovisning av materialet görs så att enskilda personer samt verksamheterna i 

sig ej kan identifieras. Vidare kommer de uppgifter som samlats in endast användas för 

studiens ändamål (Vetenskapsrådet, 2008). 
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5.  Resultat  

 

5.1 Hur upplever de tillfrågade förskollärarna skillnader antalet anmälningar till 

socialtjänsten beroende på vilket samhällsområde de har arbetat inom?  

 

Pedagogerna i studien har arbetat mellan tolv och trettioåtta år inom barnomsorgen. Den 

pedagog som har arbetat som förskollärare i trettioåtta år har arbetat trettiosju år på 

samma förskola. Området där förskolan ligger har under dessa år bytt karaktär. När 

förskolan öppnade kom många barn från Stockholm vars föräldrar hade börjat arbeta på 

lantmäteriet i staden. Många av dessa barn bodde i villaområden. Barnen som nu går på 

förskolan bor i flerfamiljshus med utländsk bakgrund. De första barnen med utländsk 

bakgrund kom i slutet av 1980-talet. Barnen kom från Iran och Irak och talade persiska. 

För tillfället kommer de flesta barnen från Somalia. Det har nu även börjat komma barn 

från Syrien. En annan pedagog har arbetat i tolv år som förskollärare har arbetat inom 

områden med olika samhällsklasser men inte upplevt några skillnader gällande hur 

många anmälningar som görs.  

 

En av pedagogerna har varit verksam i tjugoett år som förskollärare och har arbetat som 

barnskötare sen 1981. På förskolan har ungefär tjugo av hundra barn utländsk bakgrund. 

Pedagogen har arbetat inom olika samhällsområden, men upplever inte att det är någon 

är någon skillnad på hur många anmälningar som görs. Pedagogen upplever dock att 

svenska föräldrar är mer rädda för den hjälp som går att få, medan föräldrar med 

utländsk härkomst ser det mer som en tillgång att få den hjälp som behövs. Pedagogen 

tror det kan kännas lättare för personalen att göra en anmälan om familjen redan har 

kontakt med socialtjänsten. Pedagogen tycker det är ledsamt att det ses som ett hot att få 

hjälp av socialtjänsten istället för att se det som en tillgång. Det finns familjestöd inom 

förskolan dit föräldrar anonymt kan ringa, vilket uppmuntras. Pedagogen berättar vidare 

att personalen eventuellt kan påverkas vid misstanke om att ett barn far illa av föräldrars 

status. Pedagogerna kan känna en maktobalans i relationer till föräldrar med högre 

status, exempelvis till föräldrar med högre akademisk utbildning. Idag är det stort fokus 

på barns välbefinnande så att om ett barn far illa går det inte att åsidosätta detta. En 

pedagog tror även att viss personal kan bli bländad av folks vältalighet, medan vissa inte 

blir det. Detta behöver inte bara ha med status att göra, pedagogen har även träffat på 

föräldrar med olika status i samhället som är lika vältaliga. 
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5.2 Hur upplever de tillfrågade förskollärarna samarbetet mellan förskola och 

socialtjänsten?  

 

En av pedagogerna upplever att de två gånger en anmälan gjorts under pedagogens 

verksamma tid har fungerat bra, då familjerna i fråga har fått stöd och hjälp relativt 

snabbt. Pedagogen har gjort en anonym anmälan och fick bra respons från socialtjänsten 

vid det tillfället. Socialtjänsten kom vid det tillfället med bra information om hur 

processen skulle gå till väga och informerade även om vissa stödinsatser. En annan 

pedagog har själv gjort flera anmälningar och upplever bra respons från socialtjänsten. 

Bland annat var pedagogens erfarenhet att socialtjänsten satte stort värde i den 

information som pedagogerna besitter då de träffar barnet så gott som dagligen. 

Pedagogen upplever dock att kontakten med socialtjänsten kan utvecklas och skulle 

kunna fungera bättre. Pedagogen exemplifierade detta med att de saknar återkoppling 

gällande hur vida anmälan leder till utredning och eventuella stödinsatser.   

 

En annan pedagogs erfarenhet är att det görs ungefär en anmälan per år, och då är det 

förskolechefen som gör anmälan. Stödet från chefen upplever pedagogen som positivt 

då man inte blir ensam i situationen. Den berörda personalen har vid oro för att ett barn 

far illa ett samtal med förskolechefen, där diskuteras vilken åtgärd som är nödvändig. 

Pedagogen uppfattar responsen från socialtjänsten är bra, då personalen har fått gå på en 

utbildning där polis, socialtjänst och barnahus tillsammans har gått igenom gången för 

vad som händer efter att en anmälan har gjorts, detta upplevdes som positivt hos 

personalen. Pedagogen har själv aldrig följt med ett barn till barnahuset, med däremot 

varit med när socialtjänsten har haft samtal med ett barn på förskolan. Föräldrarna visste 

vid detta tillfälle inte om samtalet ägde rum, utan socialtjänsten hade möte med dem 

senare under samma dag. Pedagogen är även noga med att påpeka att om socialtjänsten 

ringer för att prata om ett barn så är det viktigt att få ett direktnummer att ringa tillbaka 

till utifrån sekretesslagen. Detsamma gäller även andra instanser som exempelvis 

barnhälsovården.  

 

5.3 Hur har medvetenheten om anmälningsplikten hos både förskolepersonal och 

föräldrar förändrats under åren? 

 



 

18 

 

En pedagog upplever att det finns en stor skillnad under sin verksamma tid inom 

barnomsorgen och upplever att det nu finns en medvetenhet hos både de äldre barnen 

och föräldrarna om att barn exempelvis inte får bli slagna. Bland annat anses detta bero 

på att detta uppmärksammas mer inom media och utbildningsväsendet. Under de 

senaste femton åren är personalen mer ”på tå ” när det gäller att göra anmälningar som 

exempelvis omsorgssviktanmälningar. Pedagogens erfarenhet är att anmälningsplikten 

uppmärksammas mer idag och det finns en stor medvetenhet kring detta, och att det är 

ett tjänstefel att inte gör en anmälan. En pedagogs uppfattning är att under lång tid så 

var det verksamheten i sig som anmälde, detta för att en ensam förskollärare skulle bli 

utpekad. Idag måste förskolläraren som gjort anmälan även stå för den. Detta gäller 

också om förskolechefen gör anmälan. Om en förhörssituation blir aktuell är det inte 

möjligt att skicka någon annan än den som gjort anmälan. Pedagogen har en ambivalent 

inställning till tillvägagångssättet. Att ha förskolechefen/verksamheten med sig inger en 

känsla av trygghet, samtidigt som pedagogen uppger att det är negativt om pedagogerna 

är oense gällande om en anmälan ska göras. Pedagogen har varit med om att personalen 

i arbetslaget varit oense om en anmälan bör göras eller ej. Anmälningarna som 

pedagogen gjort har både handlat om allvarliga händelser som sexuella övergrep, men 

även om så kallad omsorgssvikt. Pedagogen har aldrig haft en misstanke om att ett barn 

och då inte gjort en anmälan.  

 

        5.4 Vart anser förskolepersonalen att gränsen går för att göra en anmälan? 

 

En pedagog anser att gränsen för när en anmälan bör göras är när ett barn befaras fara 

illa. Det kan exempelvis handla om våld eller sexuella övergrepp, men även om 

psykiska övergrepp. En annan pedagogs uppfattning var att när det handlar om vanvård, 

som exempelvis om barnet är smutsigt eller dåligt klädd, försöker personalen genom 

samtal vara ett stöd för föräldern och ge råd om åtgärder. Till exempel kan föräldrarna 

få kuponger hos en hjälporganisation där de kan få kläder åt barnet. Handlar det 

däremot om misstanke gällande misshandel eller sexuella övergrepp görs en omedelbar 

anmälan. Socialtjänsten kommer då och hämtar barnet och åker till ett barnahus, en i 

personalen följer med barnet som stöd. Föräldrarna blir vid dessa tillfällen informerade 

efter att barnet har hämtats. Pedagogen har erfarenhet av att detta har hänt fyra gånger 

under dennes tid på förskolan, vilket pedagogen anser är lite. Så fort det finns minsta 

oro att ett barn för illa bör en anmälan göras. Pedagogen har dock förståelse för att 
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många pedagoger gärna vill ha så mycket som möjligt att gå på innan en anmälan görs. 

Detta utifrån vad man kan utsättas för, så som exempelvis hot från föräldrarna.  

 

En annan av pedagogerna är medveten om att det som förskollärare finns en skyldighet 

att anmäla och att det går att anonymt få konsultation. Pedagogen har heller aldrig haft 

en misstanke om att ett barn far illa men inte gjort en anmälan. En pedagogs erfarenhet 

av att arbeta inom ett interkulturellt område där många föräldrar kommer från kulturer, 

där det ses som naturligt med aga i barnuppfostran, är att de behöver upplysas om att all 

form av kroppslig bestraffning är förbjudet i Sverige. Pedagogen är medveten om att 

detta är en omställning för föräldrar med utländsk bakgrund. Enligt pedagogen är 

föräldrar medvetna om att förskolepersonalen har anmälningsplikt. Pedagogen anser att 

det räcker med att ett barn säger att det blir slaget för att det ska vara nödvändigt att ta 

tag i detta. Pedagogen utrycker att det självfallet är jobbigt att göra en anmälan, men att 

det är självklarhet att alltid se till ett barns bästa. Har personalen anledning att misstänka 

att ett barn för illa och känner oro görs en anmälan.  

 

5.5 Sammanfattning  

 

Intervjuer har gjorts med fyra förskollärare inom samma kommun, men inom olika 

samhällsområden. Undersökningspersonerna har ingen anknytning till varandra och har 

arbetat som förskollärare olika länge allt från tolv år upp till trettioåtta år. Pedagogerna 

uppger att de inte upplevde att det var någon skillnad på hur många anmälningar som 

gjordes beroende på i vilket samhällsområde arbetade inom. Dock upplevde en av 

pedagog att föräldrar från Sverige har svårare att ta emot den hjälp som erbjuds än 

föräldrar med utländsk bakgrund. Samtliga pedagoger upplevde en bra respons från 

socialtjänsten och att samarbetet fungerar bra. En pedagogs erfarenhet är att responsen 

från socialtjänsten är bra, då personalen har fått gå på utbildning där polis, socialtjänst 

och barnahus tillsammans har gått igenom gången för vad som händer efter att en 

anmälan har gjorts, detta upplevdes som positivt hos personalen. En av pedagogernas 

uppfattning är att samarbetet skulle kunna fungera bättre. Pedagogen exemplifierade 

detta med att de saknar återkoppling gällande hur vida anmälan leder till utredning och 

eventuella stödinsatser. Pedagogerna upplevde att anmälningsplikten är mer 

uppmärksammad idag, hos så väl pedagogerna som hos föräldrar och äldre barn, via 

media och skolväsendet. Det förekom olika uppfattning hos pedagogerna gällande 
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vilken som gör en anmälan, en enskild pedagog eller förskolechefen/verksamheten, 

samt om detta upplevdes som positivt eller negativt. Samtliga pedagoger anser att 

anmälan bör göras så fort minsta lilla misstanke finns om att ett barn far illa på ett eller 

annat sätt.        
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6.  Diskussion/analys 

 

6.1    

 

Inga upplevda skillnader, litteraturen talar till viss del emot detta.   

Samtliga av pedagogerna upplevde ingen skillnad på om anmälningar gjordes beroende 

på var de arbetade inom för områden i samhället. Dock upplevde en av pedagog att 

föräldrar från Sverige har svårare att ta emot den hjälp som erbjuds än föräldrar med 

utländsk bakgrund. I en svensk studie undersöktes vad barnomsorgspersonal i tre 

socialdistrikt i Stockholm utgick ifrån när de misstänkte att barn for illa. Deltagarna fick 

ta ställning till ett antal kännetecken eller beteenden hos barnen. Resultatet pekade på att 

det identifierades något fler utsatta barn i områden med flerfamiljshus än i områden med 

blandad bebyggelse. I villaområden identifierades mycket få barn. Det var lika många 

pojkar och flickor som identifierades som utsatta (Lunden, 2010). Detta stämmer dock 

inte överens med det som framkommer i min resultatdel. Kanske kan skiljaktigheten 

mellan resultaten bero på att klasskillnaderna i en stor stad är mer markanta och tydliga 

än i en småstad samt även på antalet invånare och deltagare i studien?      

 

Bra respons från socialtjänsten, dock med bristande återkoppling. 

Samtliga av pedagogerna upplever att de har fått bra respons från socialtjänsten när 

anmälningar har gjorts. En pedagogs erfarenhet är att responsen från socialtjänsten är 

bra, då personalen har fått gå på utbildning där polis, socialtjänst och barnahus 

tillsammans har gått igenom gången för vad som händer efter att en anmälan har gjorts, 

detta upplevdes som positivt hos personalen. En av pedagogerna uppger att samarbetet 

skulle kunna fungera bättre. Pedagogen exemplifierade detta med att de saknar 

återkoppling gällande hur vida anmälan leder till utredning och eventuella stödinsatser. 

Pedagogerna upplever att anmälningsplikten är mer uppmärksammad idag, hos så väl 

pedagogerna som hos föräldrar och äldre barn, via media och skolväsendet.  

Regeringen (Socialtjänsten, 2004) poängterar även detta. Det vill säga, vikten av att 

verksamheter som möter barn som far illa behöver tillgång till olika slags kompetens 

och resurser, då de måste hantera komplexa problem och förhållanden. På grund av 

detta infördes därför den 1 juli 2003 i 5 kap. 1 a § SoL en bestämmelse som säger att 

socialnämnden ska samarbeta med samhällsorgan, organisationer och andra berörda när 

det handlar om barn som far illa, eller riskerar att fara illa.  
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Olsson (2011) skriver att trots en skärpt lagstiftning så finns det ett stort mörkertal när 

det antalet anmälningar. En anmälan görs sällan, trots lagstiftning, och forskning visar 

att förskola och skola endast anmäler 30-40 procent av de anmälningspliktiga fallen. 

Även Bengtsson & Svensson (2009) tar upp att många undersökningar har visat att 

många av personalen inom förskola och skola upplever problem med att anmäla. Detta 

leder till att många barn inte får den hjälp de behöver i svåra situationer. I Lpfö98 

(2010:5) går det att läsa att ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar 

för barnens fostran, utveckling och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete 

med föräldrarna verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina 

förutsättningar.” 

 

Medvetenhet om anmälningspliktens innebörd. 

Samtliga pedagogers erfarenhet är att det finns en medvetenhet idag om vad 

anmälningsplikten innebär. Dock kunde de två pedagogerna som arbetat längst, tjugoett 

och trettioåtta år, uppleva skillnad på antalet anmälningar som görs, då fler anmälningar 

görs idag. Detta kan bero på det Hindberg (2006) tar upp att det idag finns en annan 

attityd mot aga. Förr sågs det som ett accepterat inslag i uppfostran, för att idag istället 

ses som ett misslyckade för föräldrarna. Lagen mot aga hade ett starkt stöd hos den 

svenska befolkningen när den antogs och stödet har med åren vuxit sig starkare. Hos 

barn idag finns en medvetenhet om att vuxna inte har rätt att slå barn, troligtvis delvis 

på grund av den information barn får i skolan om agaförbudet och FN:s barnkonvention. 

90 % av de vuxna anser att allt fysiskt våld mot barn är fel. En pedagog lyfte fram att 

det är extra viktigt att ge information om detta, det vill säga förbudet mot all form av 

aga, till nyanlända föräldrar från andra kulturer/länder.   

 

Anmälan bör göras vid minsta oro 

På frågan vart de anser att gränsen går för att göra en anmälan finns svarar samtliga 

pedagoger att en anmälan bör göras vid minsta oro för barnets välbefinnande. Detta kan 

kopplas till Barnombudsmannen. (2007) som skriver att alla som arbetar med barn och 

ungdomar är anmälningsskyldiga vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Jag anser 

även att det är viktigt att man exempelvis vid inskolning förklarar för föräldrar om vad 

anmälningsplikten innebär. Föräldrakontakten är viktig och att ha en bra relation med 

föräldrarna och känna tillit till varandra för att kunna prata med varandra om 
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betydelsefulla saker. Hindberg (2006) skriver dock att förskolan anmäler misstankar om 

omsorgssvikt mer sällan än barnhälsovården, vilket kan ses som märkligt. Detta då barn 

i allmänhet ofta spenderar flera dagar i veckan, under flera år, på förskolan, och 

personalen även träffar föräldrarna regelbundet. Den täta föräldrakontakten kan vara en 

av anledningarna till att personalen hindras att se och anmäla om de misstänker att ett 

barn far illa. Strävan efter en bra föräldrakontakt och lojaliteten med dem tar över. 

Janson & Svensson (2008) kommer i sin studie fram till att lojalitetskonflikten till 

föräldrarna kan vara ett hinder för att ge barnet det stöd och skydd de behöver. Detta 

skulle kunna förklara vad som framkom i resultatet där en pedagog påpekar att 

personalen vill ha så mycket som möjligt att gå på innan en anmälan görs, detta på 

grund av till exempel hot från föräldrarna.        

Även Hindberg (2006) skriver att det räcker med en misstanke för att göra en anmälan. 

Detta gäller även svårbedömda obestyrkta uppgifter om det tyder på att ett barn kan vara 

i behov av hjälp eller stöd. Om en anmälan görs är den personlig, det går alltså inte att 

vara anonym om en anmälan görs som förskollärare. Det är viktigt att alla som arbetar 

inom barnomsorg har kunskap om anmälningsplikten. Detta för att ett utsatt barn ska få 

hjälp så fort som möjligt. Det är även viktigt att som förskollärare ha en förståelse för 

att man anmäler en oro till socialtjänsten och att det är deras uppgift att göra en 

utredning, inte förskolläraren som gjort anmälan.  

 

6.2  Förslag till vidare forskning 

Något som jag har saknat studier om och som är av stor vikt att undersöka vidare är 

lojalitetskonflikten som kan uppstå mellan pedagoger och föräldrar då en anmälan till 

socialtjänsten blir aktuell. Detta har i min studie påvisats kunna vara ett problem. Hur 

skulle vi kunna komma till rätta med denna problematik? Behövs ytterligare 

utbildning/kompetensutveckling? Vad är det som fattas som i den situationen skulle 

kunna få en pedagog att känna sig mer trygg i sin roll?   
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8. Bilagor 

 

8.1 Intervjufrågor  

 Hur länge har du varit verksam som förskollärare?  

 

 Om du har arbetat som förskollärare inom olika samhällsområden, hur har du 

upplevt skillnader vad gäller antalet anmälningar som har gjorts? Vad tror du 

skillnader kan bero på? 

 Har du någon gång gjort en anmälan? Hur upplevde du responsen från 

socialtjänsten?  

 Har du någon gång haft en liten misstanke om att ett barn far illa men för den 

skull inte gjort en anmälan? Vad hände? 

 Vart går gränsen för när du anser att en anmälan bör göras?  

 Hur upplever du att samarbetet mellan förskola och socialtjänsten har 

fungerat/fungerar?  
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8.2 Missiv 

 

Hej  

Jag heter Louise Hård och jag läser min sista termin på lärarutbildningen med inriktning 

mot förskola vid Gävle Högskola. Jag skriver nu mitt examensarbete som ska handla 

om anmälningsplikten. Mitt syfte med arbetet är att se om sociala skillnader i samhället 

har någon påverkan på om en anmälan görs på förskolorna. För att syftet med studien 

ska uppnås så kommer intervjuer med förskollärare att göras. Om samtyckte finns 

kommer intervjuerna att spelas in. Intervjuerna beräknas ta ca 30 minuter. Deltagande 

personal garanteras att de forskningsetiska principerna som fastställts av 

Vetenskapsrådet 2002 kommer att följas. Detta innebär att personalens anonymitet 

garanteras och att deltagandet är frivilligt samt att intervjun endast kommer att användas 

vid denna undersökning. Därefter kommer det att förvaras på ett säkert ställe. 

 

Vid frågor och funderingar så kontaktas jag på telefonnummer 073-626 85 96, eller på 

mail: hard.louise@gmail.com.   

 

Med vänlig hälsning, Louise Hård  

 

Handledare 

Daniel Petterson 

 026-64 82 32 

daniel.pettersson@hig.se  

 

Jag har tagit del av ovanstående information: 

 

____________________________________ 

Underskrift 

mailto:hard.louise@gmail.com
mailto:daniel.pettersson@hig.se
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