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Den här undersökningen har fokuserat på en kvalitativ jämförande intervju-
studie, där syftet har varit att undersöka hur åtta informanter, från två kommu-
ner tolkar lagen om anmälningsplikt. Hur de ser på begreppet barn som far illa, 
samt hur det emotionella perspektivet gestaltas i förskolorna. Resultatet visade 
att undersökningsgruppen är insatt i vad anmälningsplikten innebär, men att 
den genomförs på olika sätt. Även möjligheten att få stöd vid misstankar, skilde 
sig mellan informanterna i de båda kommunerna. Oro förekommer mer eller 
mindre genom hela studien i olika former. Slutsatsen blev, att trots oron är sam-
verkan med vårdnadshavarna det viktigaste i hela processen. Anmälnings-
plikten är inte bara till för att hjälpa barnen, utan för hela familjen.  
_______________________________________________________
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1 Inledning 

Malin är en flicka på tre år som går i förskolan. Under en lek får ett annat barn tag i 
hennes arm och Malin skriker till av smärta. Förskolläraren Karin går emellan och tar 
Malin i sitt knä och frågar om det gör ont när hon rör vid hennes arm. Karin tycker 
att Malin reagerar väldigt starkt vid beröring av armen och misstänker benbrott. Hon 
vill kontakta vårdnadshavarna eftersom hon känner att en doktor skulle behöva titta 
på det. ”INTE pappa”! säger Malin. ”Okej, då kontaktar vi mamma”, säger Karin. När 
förskolläraren kontaktar mamman är hon mycket tystlåten, men de bestämmer ändå 
träff vid sjukhuset. Karin bestämmer sig för att inte fråga om hur skadan har upp-
stått. Efteråt kände Karin att hon inte kunde släppa det som hade hänt och att allt var 
mycket märkligt. Varför hade Malin reagerat så starkt på att de inte skulle kontakta 
pappan? Kanske var det nog bäst att inte lägga sig i för mycket kände hon... Detta är 
en fiktiv berättelse och idén är tagen från Killén (2014). 
 
Sverige är ett land där levnadsstandarden är relativt hög och barnadödligheten låg. 
Barn växer upp i goda förhållanden och har ett gott hälsotillstånd. Alla som lever i 
Sverige, lever i ett land som i många avseenden anses väldigt tryggt. Trots det lever 
många barn i svåra förhållanden och miljöer (Lundén, 2010). Både Olsson (2011) och 
Lundén (2010) skriver att förskolan är en av de platser som idag har störst möjlighet 
att i ett tidigt skede upptäcka och uppmärksamma barn som far illa. Alla som arbetar 
i förskolans verksamhet har en skyldighet att anmäla vid misstanke om att ett barn 
far illa– (i den fortsatta texten kommer denna benämning att omskrivas som om-
sorgssvikt enligt Killén (2014) och Lundén (2010). Olsson (2011) tar upp, att redan 
1924 infördes de första bestämmelserna om anmälningsplikt. Att göra en anmälan 
om omsorgssvikt är därför inget nytt och lagen har under årens lopp skärpts ytter-
ligare. Idag har alla som arbetar med barn och ungdomar (inte bara myndigheter) 
enligt lag, skyldighet att anmäla vid oro. Han förklarar vidare att när ett barn visar 
tecken på att det inte mår bra och detta tydligt märks i förskolan, har undersökningar 
visat att det många gånger inte är någon som uppmärksammar barnet eller tar det på 
allvar. Barn är också otroligt bra på att anpassa sig och rätta sig efter sina anhörigas 
livssituation och när orken tryter hos de som står närmast barnet, drabbar det även 
barnet. 
 
Vi har tidigare gjort en pilotstudie om vilka kunskaper och erfarenheter som några 
förskollärare har vad gäller anmälningsplikt. I vårt resultat kunde vi se att det finns 
en oro och en hel del osäkerhet kring ämnet. När ska man anmäla och ska man lita på 
sin magkänsla när något inte stämmer med ett barn? Redan innan denna pilotstudie 
kände vi att vår utbildning inte gett så mycket information angående detta viktiga 
ämne. Det gavs en vink om att alla som jobbar med barn och ungdomar har en skyl-
dighet att anmäla om oro uppkommer angående ett barns omsorgssvikt. Vårt intresse 
väcktes ännu mer under pilotstudien och vi kände att vi ville fördjupa oss i ämnet 
ytterligare. Det är ett ämne som är viktigt både i förskolan och i samhället och av lit-
teraturen framkommer att få anmälningar görs. Det finns en problematik över hela 
världen när det kommer till att anmäla ett barn vid omsorgssvikt. Något som kommer 
att belysas i vår bakgrundsdel. 
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1.1 Syfte och forskningsfrågor 

Syftet med arbetet är att undersöka, jämföra och analysera hur åtta anställda inom 
förskolan, från två kommuner tolkar sin anmälningsplikt. Vi vill även få en bild av 
hur de anställda inom förskolan, förstår begreppet barn som far illa och hur de be-
skriver när de går tillväga för att uppmärksamma detta. 

 Hur tolkar anställda inom förskolan, lagen om anmälningsplikt och begreppet 
barn som far illa?  
 

 Hur gestaltas den emotionella energin när det gäller situationer då anmälningar 
görs? 

1.2 Uppsatsens disposition  

Den här studien kommer, som tidigare nämnts, fokusera på hur de åtta deltagarna 
från två kommuner ser på sin anmälningsplikt. Under begreppsdefinitioner följer 
några begrepp som förklaras lite närmare eftersom de är relevanta för studien. Be-
greppen är sådana ord som används mycket i texten, men också ord som kom upp 
under intervjuerna med informanterna, så att du som läsare tidigt ska kunna sätta 
dig in i vad de betyder.  

I del två behandlas bakgrundsavsnittet och en kort förklaring hur det gick till att hitta 
relevant forskning och litteratur som använts i studien. Därefter följer fyra delar: in-
ledningsvis hur det har sett ut i Sverige tidigare och hur samhället ser på ämnet i 
idag, men även hur det ser ut internationellt idag. Studien kommer sedan kort in på 
hur lagen ser ut och vad som sägs i läroplanen som är relevant för ämnet. Efter det 
följer ett teoretiskt resonemang hur omsorgssvikt kan tolkas, följt av ett emotionellt 
perspektiv och hur människan kan agera utifrån det. Slutligen följer ett avsnitt om 
hur forskningen ser på ämnet både i Sverige och internationellt.  

I del tre behandlas metoden och den har delats upp i fem delar. Först ges en beskriv-
ning av vilken metod som använts i studien och vad syftet har varit med den för att 
kunna uppnå resultatet. Därefter behandlas urval, datainsamlingsmetod, data-
bearbetning och analysmetod för att kunna granska det insamlade materialet. Vidare 
förklaras även tillförlitlighet och de forskningsetiska principerna som studien har 
tagit hänsyn till. 

I del fyra behandlas resultatdelen och det material som framkom under intervjuerna 
och hur resultatet besvarade studiens forskningsfrågor. Den visar också vilka likheter 
och skillnader som fanns bland informanterna. För att läsaren lätt ska följa texten 
och tydligt se vilka svar som framkom har resultatet lagts in i olika underrubriker.  

I del fem analyseras och tolkas resultatet utifrån den teori som studien tar upp och 
den forskning som tas upp i bakgrunden.  

I del sex sker en diskussion angående studien och den är uppdelad under två rubrik-
er. Den första diskuterar metoden och den andra resultatet. Efter det kommer en 
slutsats över arbetet och därefter ges lite anvisningar som kan vara relevant för för-
skolan. Till sist lämnas förslag till fortsatt forskning 
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1.3 Begreppsdefinitioner  

Förskolepersonal – 
I den här studien kommer benämningen förskolepersonal att innefatta all personal 
som arbetar i verksamheten såsom chefer, förskollärare och barnskötare. 
 
Oro -  
Med begreppet oro i texten, menar vi när det väcks misstankar om att ett barn inte får 
den omsorg den behöver och ska ha.  
 
En annan slags oro handlar om när förskollärarna inte vet hur de ska agera i sitt be-
mötande gentemot barn, familj eller socialtjänst. Förskollärarna har inte tillräckligt 
med kunskap för att veta när de ska anmäla eller hur de ska anmäla, då använder vi 
begreppet oro. 
 
Vårdnadshavare –  
Den som på papper och enligt lag står som vårdnadshavare för barnet, vilket kan vara 
förälder, nära anhörig eller annan myndig person.  
 
Barnpilot –  
Barnpilot är något du kan utbilda dig till i en av kommunerna. Här får personalen 
kunskap om hur de ska gå tillväga när det kommer till att se och agera för barn och 
familjer som behöver hjälp och stöd. Utbildningen är i två steg. Först är det en tre-
dagars utbildning och därefter en vidareutbildning som pågår en dag. Den här ut-
bildningen kan alla som arbetar med barn gå. 
 
Familjecentrum – 
Familjecentrum är en mötesplats för familjer och de erbjuder en mängd olika aktivi-
teter. Bland annat kan familjer vända sig hit när de behöver stöd i sin roll som vård-
nadshavare och i frågor om barnuppfostran. Förskolorna kan även vända sig hit när 
de har funderingar och vill ha råd och stöd i sitt arbete med barnen. De som arbetar 
på familjecentrum är utbildade socionomer. Familjecentrum har även nära samar-
bete med öppna förskolan och där finns det utbildade förskollärare.  
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2 Bakgrund 

För att hitta forskning, avhandlingar och litteratur som är relevant för vår studie har 
vi använt oss av databaserna ERIC (EBSCOhost), Discovery, Mälardalens högskolas 
bibliotekskatalog och Libris. Alla sökningar har gjorts med ”peer reviewed”. I ERIC 
användes sökorden child abuse AND preschool AND teacher mellan åren 2012-2015 
och då fick vi 18 resultat. Första sökningen vi gjorde på Discovery sökte vi på årtalen 
2014-2015 och använde sökorden child abuse AND reporting AND teachers och fick 
ett sökningsresultat på 67 träffar. Andra sökningen på Discovery använde vi orden 
child abuse AND detection AND reporting och fick upp artiklar mellan 2011-2013 
som gav oss 18 träffar. Fyra av artiklarna fick vi fram genom databaserna, en artikel 
hade vi från en tidigare kurs och en sökte vi på namnet som vi hade fått genom per-
sonlig information från Staffan Olsson, som är författare till boken ”Sekretess och 
anmälningsplikt i förskola och skola”. Viss litteratur är sådant som vi har använt oss 
av i tidigare kurser från utbildningen.  

2.1 Historisk utblick 

På 90-talet gjordes en studie av Sundell (1997), som visar att problemet med att göra 
en anmälan angående omsorgssvikt fanns redan då. Hans resultat visar att från det 
att förskolepersonalen fick en misstanke om ett barn, tog det 14 månader innan den 
rapporterades in till socialtjänsten. Den bakomliggande orsaken till att anmälning-
arna dröjde tyder, enligt Sundell, på att förskolepersonalen först ville utvärdera even-
tuella konsekvenser som kan uppkomma om de bestämmer sig för att anmäla. Detta 
eftersom de hade negativa erfarenheter från tidigare anmälningar. 

Att uppmärksamma omsorgssvikt och inte anmäla det är ett problem som inte bara 
finns i Sverige. Det här är ett internationellt område som många länder har gjort stu-
dier på. Under 2000-talet gjordes det bland annat studier från Nederländerna, Tai-
wan, Australien och USA som visar att det här är ett område som är problematiskt 
(Feng, Wu, Fetzer & Chang, 2012; Goebbels, Nicholson, Walsh & De Vries, 2008; 
Levi, Crowell, Walsh, & Dellasega, 2015; Schols, Ruiter, & Öry, 2013). Olsson (2011) 
tar upp att stora delar av Socialtjänstlagen i Sverige och de bestämmelser som finns 
om anmälningsplikt, utredningsförfarande med mera förändrades 1998. Även 2003 
kom en ändring som gjorde att fler myndigheter blev anmälningsskyldiga. Trots den 
skärpta lagstiftningen som finns idag, skriver Olsson (2011) att det fortfarande bara 
är 30-40 procent av alla anmälningspliktiga fall som anmäls. I samtalet med Olsson 
berättade han att 2013 blev även 14 kap. som handlar om anmälningsplikt i Social-
tjänstlagen (förkortas till SoL) tydligare (Sveriges Riksdag, 2001). Fler riktlinjer kom 
till för att samarbetet skulle bli klarare mellan socialtjänsten, familjerna och de an-
mälningsskyldiga (= bland annat förskolorna).  

2.2 Lagar och styrdokument 

Lagen om anmälningsplikt framskrivs i 14 kap. 1 § i SoL. Där står det skrivet att ett 
barns yttersta skydd ska garanteras. All yrkesverksam personal i förskolan som 
misstänker eller får kännedom om barn som far illa, ska anmäla till socialnämnden 
(Sveriges Riksdag, 2001). Feng et al. (2012), Goebbels et al. (2008) och Levi et al. 
(2015) påtalar i sina studier, att även internationellt sker lagstadgad anmälningsplikt. 
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Schols et al. (2013) tar upp i deras studie, att för de länder som inte har anmälnings-
plikten lagstadgad finns det sedan 2002 nationella riktlinjer för hur anmälan ska gör-
as vid misstanke och oro kring barn.  

Enligt Sveriges Riksdags (2001) hemsida står det i § 1 b:  

Socialnämnden får informera den som gjort anmälan enligt 1 § om att utredning har inletts, inte 
har inletts eller redan pågår. Sådan information ska på begäran lämnas till anmälaren om det 
med hänsyn till omständigheterna inte är olämpligt att göra detta.  

Olsson (2011) förklarar att när ett barn utreds finns det dock utrymme för social-
tjänsten, inom vissa begränsningar, att lämna ut information. Detta möjliggörs ge-
nom lagstiftningen. Uppgifter som anmälaren redan känner till kan diskuteras med 
socialtjänsten. Även uppgifter som är harmlösa och positiva kan alltid återges till den 
person som gjort anmälan och vet att en utredning fortgår. Känslig information kan i 
vissa fall utlämnas av socialtjänsten, men endast med samtycke från vårdnadshavare.  

De som arbetar i förskolan ska förhålla sig till förskolans läroplan (Skolverket, 2010). 
Den texten är tolkningsbar och kan därför ses med olika ögon, beroende på vem som 
läser den. All personal ska arbeta för barnets bästa, men om personalen inte reflekte-
rar över sitt arbete, kan omsorgssviktsdelen glömmas bort. Läroplanen är förskolans 
styrdokument och därför ska all verksam personal förhålla sig till den, men förskollä-
raren har det yttersta ansvaret i arbetet med barnen.  

Det handlar också om att förskolan ska ha en god insikt om vad som står skrivet i lä-
roplanen, för att kunna utföra sitt arbete på ett professionellt sätt. Förskolans upp-
drag handlar bland annat om att det ska finnas tillitsfulla relationer mellan hem och 
förskola. Regler och förhållningssätt i förskolan ska diskuteras tillsammans med bar-
nets vårdnadshavare. Samtal ska ske fortlöpande om barnets trivsel, utveckling och 
lärande. Detta ska ske både i och utanför förskolan. Varje vårdnadshavare ska känna 
trygghet till förskolan och ha förtroende att lämna sitt barn där (Skolverket, 2010).  

I läroplanen (Skolverket, 2010) framgår det att barn ska erbjudas en trygg och stimu-
lerande miljö. Deras behov ska respekteras och bli tillgodosedda. Förskolans uppdrag 
är att stimulera och utmana barnet i dess utveckling och lärande. Leken är en viktig 
del för barnets utveckling. Det är där barnets känslor, upplevelser och erfarenheter 
bearbetas. Förskolans uppdrag handlar också om att lyfta fram de rättigheter som 
barnet har och medvetandegöra varje barns eget värde. Lärandet handlar också om 
att alla barn ska utvecklas och känna sig trygga i sin egen identitet. De ska ha förtro-
ende i att kunna få uttrycka sina åsikter och tankar.  

2.3 Teoretiskt resonemang  

2.3.1 Barn som far illa och omsorgssvikt  

Begreppet ”barn som far illa” kan vara problematiskt att förstå vad det egentligen in-
nebär. Beroende på vem som skriver eller talar om begreppet, kan det handla om 
olika saker. Det finns ingen riktig begreppsdefinition om vad som egentligen menas 
med barn som far illa och det kan skapa förvirring, menar Lundén (2010). Istället 
använder hon och Killén (2014) begreppet omsorgssvikt, för att få en bredare förstå-
else. De menar att omsorgssvikt inte bara beskriver de barn som far illa, utan även de 
barn som riskerar att fara illa. För att specificera och förankra begreppet ”barn som 
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far illa”, införde Killén (2014) begreppet omsorgssvikt. Med det menar hon de vård-
nadshavare som allvarligt försummar eller skadar barnet psykiskt och/eller fysiskt. 
Det finns en störning i relationen mellan barn och vårdnadshavare, men också allvar-
liga problem i vårdnadshavares omsorgsförmåga, förklarar författaren. Begreppet 
”barn som far illa” definieras alltså som ” barn vars fysiska och/eller psykiska utveckl-
ing är i fara på grund av föräldrars bristande omsorgsförmåga dvs. omsorgssvikt” 
(Lundén, 2010 s.117). För att förstå vad omsorgssvikt innebär och vilka signaler som 
kan uppkomma, har Killén (2014) och Lundén (2010) skapat fyra olika kategorier: 
 

 Fysiska övergrepp 

 Vanvård/försummelse 

 Emotionella övergrepp 

 Känslomässig vanvård  

2.3.2 Emotionellt perspektiv 

För att förstå människors emotioner (känslor) och hur de kan påverka huruvida en 
anmälan kommer att göras eller inte, kommer studien att utgå från ett emotionellt 
perspektiv. Den kommer att rikta in sig på en amerikansk professor i sociologi, Ran-
dall Collins (2004), som på ett relativt lättbegripligt sätt förklarar hur våra emotioner 
styr våra tankar och handlingar. 

Collins (2004) i sin tur, har inspirerats av Erving Goffman, en amerikansk professor i 
sociologi, som genom observationer och studier har påvisat hur vår självbild eller so-
ciala ego formas och upprätthålls i vardagliga situationer. Goffman menade att det 
var viktigt att ritualisera de vardagliga sociala interaktionerna, där människor möts 
för att presentera sig, men också ge en tillfredsställande bekräftande bild av sig själva. 
Enligt Goffman spelar människan olika roller, beroende på den sociala situationen. 
Genom intrycksstyrning vill personen visa sig från sin bästa sida och presentera en så 
bra bild av sig själv som möjligt. Här vill människan också, utifrån den situation som 
hon befinner sig i, framställa sig själv på ett sätt som ligger i linje med de normer och 
regler som gäller. Goffmans studier av mänskliga interaktioner har Collins (2004) 
byggt vidare på och utvecklat i en större omfattning. 

I sin bok ”Interaction Ritual Chains” grundar Collins (2004) sin teori på fyra olika 
interaktionsritualer: gruppsolidaritet, individens känslomässiga energi, symboler 
som representerar gruppen och känslor om moral. Enligt honom är interaktions-
ritualer något som uppstår i alla möten med minst två människor närvarande. De 
delar ett gemensamt objekt eller ämne och fokuserar på detta i tydlig avgränsning till 
andra. Tillsammans delar de en emotionell upplevelse och ger varandra fokus och 
uppmärksamhet. Det blir till en social företeelse när de möts och interagerar med 
varandra. De här interaktionerna påverkar oss i hög grad, beroende på hur mötet av-
löper. Studien kommer att fokusera på en av interaktionsritualens fyra effekter, den 
emotionella energin. Oavsett hur interaktionsritualen avslutas, ger den emotionell 
energi. Avslutades interaktionen bra, gav den hög emotionell energi, medan en dålig 
interaktion renderar en låg emotionell energi.  
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Collins (2004) förklarar också att, eftersom människan i vår tid tillbringar sin mesta 
tid på arbetet påverkas hon mycket av interaktionerna där. Ingår hon i grupper där 
hon trivs och får bra feedback, får hon hög emotionell energi som hon även kan bära 
med sig på fritiden. Den höga emotionella energin gör att människan känner sig glad 
och positiv i det som görs.  Om hon istället har låg emotionell energi på arbetsplatsen, 
påverkas hon även negativt på fritiden. Något som kan uppväga detta, är om männi-
skan interagerar med andra människor utanför sitt arbete som ger henne hög emot-
ionell energi och då mår hon bra ändå. Gruppens energi kan även höja en människa 
som har låg energi och få denne att känna sig gladare och mer betydelsefull, men na-
turligtvis kan även det omvända ske. Om gruppen har låg energi, kan en ensam män-
niska med hög energi dras ner och få brist på självförtroende och se sig själv negativt. 
Hur den emotionella energin fördelas i gruppen, styrs till stor del av vilka individer 
som ingår i den. Författaren menar att det emotionella energiflödet finns hos männi-
skan hela tiden, annars skulle hon inte dras till möten med andra människor. Oavsett 
om mötet blir bra eller dåligt får människan med sig emotionell energi. Detta i sin tur 
leder till känslor som gör att hon vill upprepa mötet eller undvika fortsatt kontakt. 

Något som kan påverka den emotionella energi starkt, menar Collins (2004), är 
rädsla och det kommer även Bengtsson och Svensson (2011), Feng et al. (2012), 
Goebbels et al. (2008), Levi et al. (2015), Lundén (2010) och Schols et al. (2013) be-
lysa senare under anmälningsplikt. Enligt Collins (2004)  är rädsla ofta en rädsla för 
någon annans vrede. Han menar att i relationer är de sociala konsekvenserna den 
största rädslan, att bli tvingad till underkastelse eller uteslutas från något. Lundén 
(2010) och Olsson (2011) förklarar att vid misstanke om omsorgssvikt, kan rädslan 
för att de misstankar som finns är ogrundade, göra att anmälan inte fullföljs. De men-
ar även att rädsla för vårdnadshavares ilska kan göra att anmälan inte skrivs. I vissa 
fall kan den som anmäler hotas och rädslan som då uppkommer finns kvar länge, 
vilket kanske gör att nästa gång det finns misstanke om omsorgssvikt törs personen 
inte anmäla. Collins (2004) menar, att det som då sker är att människan istället 
blundar och undviker problemet eftersom hon har fått sin emotionella energi ner-
dragen.  

2.4 Tidigare forskning 

Bengtsson och Svensson (2011) tar upp att alla människor som arbetar med barn och 
ungdomar har ett eget ansvar för att anmäla vid misstanke om omsorgssvikt. Många 
upplever det som väldigt tufft att göra en anmälan och söker då stöd hos arbets-
kollegor och chefer. De vill få en bekräftelse på att de agerar rätt, eftersom tankar på 
följderna kan verka skrämmande. Alla vill göra rätt, men vad som händer efter en 
anmälan kan göra att många drar sig för det. Tankar om hur vårdnadshavarna kom-
mer att agera, vad som händer med barnet/barnen och om misstankarna verkligen 
har substans gör att det kan dra ut på tiden eller leda till att ingen anmälan görs. 
Lundén (2010) och Schols et al. (2013) är inne på samma linje, att det är bra att 
kunna ventilera med kollegor och få råd. Samtidigt varnar de för att kollegor kan 
dämpa farhågorna och få den personen som känner oro att inte fullfölja sin anmälan.  
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2.4.1 Anmälningsplikt 

Olsson (2011) skriver att lagen framhäver, att vid minsta lilla misstanke om omsorgs-
svikt ska en anmälan göras, men fortfarande finns en problematik hos förskole-
personalen när den ska göras. Vid misstankar om misshandel och sexualbrott är det 
ingen tvekan om att anmälan ska göras på en gång. Då är det väldigt tydligt vad som 
har skett, men det finns mycket mera som förskolepersonalen borde vara uppmärk-
sam på. Det finns många orsaker och förklaringar till att anmälan inte görs. Bengts-
son och Svensson (2011), Feng et al. (2012), Goebbels et al. (2008), Levi et al. (2015), 
Lundén (2010) och Schols et al. (2013) tar alla upp, att de mest påtagliga har visat sig 
vara: 1. Rädslan för att misstanken är ogrundad och då felaktigt ha anklagat vård-
nadshavarna. 2. Oron över vilka konsekvenser en anmälan kan leda till. Genom stu-
dier har det visat sig att personalen efterlyser mer utbildning inom området. De vill 
ha mer kunskap om hur de ska agera och vilka hjälpmedel som finns att ta till. Även 
riktlinjer för hur anmälan ska gå till, vem som ska konsulteras, vilka som ska göra vad 
och liknande frågor är något personalen vill få mer kunskap om. Alla hänvisade stu-
dier ovan, både internationella och svenska, (Bengtsson och Svensson, 2011; Feng et 
al., 2012; Goebbels et al., 2008; Levi et al., 2015; Lundén, 2010 och Schols et al., 
2013) tar upp detta som en viktig del i att förebygga omsorgssviktarbetet för barn. 
Bengtsson och Svensson (2011) förklarar även att anmälningsplikten innebär en på-
frestning för alla inblandade som arbetar med det här. Det är därför viktigt att alltid 
tänka på att det är barnet som är i fokus och i behov av hjälp och skydd, när det här 
diskuteras. Författarna menar att en anmälan inte är mot familjen, den är till för bar-
net.  
 
Det finns även vissa myndigheter och enskilda verksamheter som inte arbetar med 
barn som har anmälningsplikt, t.ex. hälso-och sjukvården och socialtjänsten. Lundén 
(2010) och Olsson (2011) skriver att ingen vet hur många anmälningar som berör oro 
för barn, som kommer in till socialtjänsten. Lundén (2010) hänvisar även till en 
svensk forskningsstudie, gjord av Sundell med flera, som riktar sig till personal inom 
barnomsorgen, i sin avhandling. Den visar att personalen, vid oro om omsorgssvikt, 
anmälde var tredje barn. En uppföljning tre år senare, visade att cirka hälften av an-
mälningarna gått vidare för utredning. Sexton procent av fallen utreddes inte förrän 
vid anmälning nummer två. I de fall där personalen haft misstankar, men aldrig an-
mält, visade det sig att hälften av dessa barn fortfarande var okända för social-
tjänsten. Den process som leder till att anmälan görs, har intresserat både forskare 
och praktiker. Författaren hänvisar vidare till en amerikansk forskning, där de bad ett 
antal rektorer och förskolechefer att ta ställning till olika berättelser, om de skulle 
anmäla eller inte. En förutsättning när de tog ställning var om fallen klassades som 
allvarliga och om de ansåg att barnet skulle få det bättre om en anmälan gjordes. 
Sammanfattningsvis visar den här forskningen att det finns faktorer som är avgör-
ande när det kommer till att göra en anmälan. Det var faktorer som allvarlighetsgrad, 
vilken typ av omsorgssvikt och vilken kunskap som finns hos de som anmäler. Det 
har även betydelse om de som anmäler anser att en anmälan skulle gynna barnet. 
Olsson (2011) menar att anmälningar inte görs i den utsträckning som det borde, när 
det finns en oro eller misstanke gällande omsorgssvikt. Det kan handla om att perso-
nalen är konflikträdda, osäkerhet kring om det verkligen är allvarligt nog för en an-
mälan och farhågor för vad som händer med barnet i fråga efter att en anmälan har 
gjorts. Det finns många faktorer som påverkar huruvida en anmälan ska göras eller 
inte.  
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Barn som far illa 

Uttrycket ”barn som far illa” har använts och används mycket i Sverige. Från början 
var det en översättning av ett begrepp som användes i den engelskspråkiga världen. 
Det talades om ”Child maltreatment” som ett mer övergripande begrepp och det 
översätts till ”barn som behandlas illa”. Definitionen av ”Child maltreatment”, barn 
som far illa, har skiftat under åren som det har använts (Lundén, 2010). Det har und-
er denna tid varit svårt att komma överens om ett gemensamt sätt att se på begreppet 
barn som far illa. I Sverige har det varit en oklarhet om vad som egentligen menas 
med denna term. Vid en genomgång av relevant litteratur kom det fram att det finns 
en stor osäkerhet kring vilka barn som räknas till barn som far illa. Det används 
många olika ord för att beskriva detta, till exempel barn i riskzonen och psykosocialt 
utsatta barn. Barn i utsatta livssituationer är något som använts på senare tid. Lun-
dén(2010) hänvisar till Gunvor Andersson, som i sin avhandling har definierat be-
greppet barn som far illa som ett barn som är eller borde vara känt för socialtjänsten, 
i hemmiljön där vårdnadshavarna behöver stöd i sina föräldrauppgifter. Det finns 
flera invändningar i denna definiering, då många barn som far illa inte kommer till 
socialtjänstens kännedom. Erfarenheter från både Sverige och andra länder visar att 
många barn som far illa aldrig utretts. Det har inte kommit fram till någon bra defini-
ering i någon forskning när det gäller uttrycket barn som far illa. I förarbetena till 
ändring i Socialtjänstlagen från 1979/1980 används begreppet flitigt, men det finns 
ingen förklaring vad som menas med ett barn som far illa. I samband med anmäl-
ningsskyldighet, lyfter dock lagstiftaren fram två nyckelbegrepp i de fall då barn be-
höver skydd. Det första är då det föreligger fara för barns hälsa och det andra gäller 
bristande omsorg för barnet. 

Föräldrasamverkan  

Killén (2014) skriver att samverkan med vårdnadshavarna är viktigt och författaren 
förtydligar även att detta gäller alla vårdnadshavare. Personalen kan vara orolig även 
om omsorgen är bra hemma och då kan det vara andra saker som gör att barnet inte 
mår bra. Det kan handla om saker som barnet reagerar på och därför är det viktigt att 
förskolepersonalen och familjen har en bra samverkan med varandra. De måste prata 
och föra dialoger med varandra. Hon förklarar vidare att omsorgsgivarens förmåga 
att tolka barnets signaler och ge respons är av stor betydelse för barns utveckling. 
Responsen bidrar till att barn formar samspel och anknytningsmönster som utveck-
las i deras första tid i livet. Vårdnadshavarna ska fungera som en trygg bas, från vil-
ken barnet ska kunna utforska omvärlden och alltid känna tröst och trygghet av, när 
det känner sig hotat. Vilken anknytning barnet har till sina vårdnadshavare har en 
avgörande roll för hur barnet samspelar med personalen och andra barn i förskolan. 
Författaren förklarar även att gemensamt för de barn som upplever någon form av 
övergrepp, är att de har upplevt en värld som är oförutsägbar och skrämmande. Detta 
tar de med sig in i förskolan och utifrån sina anknytningserfarenheter (relation, 
trygghet med omsorgsgivaren) har de även svårt att lita på personalen och förväntar 
sig en otrygg anknytning även här. Olsson (2011) menar på att alla vårdnadshavare 
vill sina barns bästa. Ibland räcker orken och engagemanget inte till. När föräldra-
kraften ”slumrar” är det viktigt att personalen ger föräldrar/vårdnadshavare sitt stöd 
för att kraften ska vakna. Många vårdnadshavare vill själva kontakta socialtjänsten 
för stödsamtal eller annan avlastning. Personalen bör vara intresserad av att upp-
muntra vårdnadshavare att ta sådana kontakter. 
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Olika former av övergrepp 

Olsson (2011) tar upp frågor om barns rättigheter och barn som misstänks fara illa 
och visar att det är något som berör alla i samhället. Det är frågor som väcker mycket 
känslor och framför allt vid misshandel eller sexuella övergrepp. De flesta ser på 
dessa brott som avskyvärda och kräver hårdare straff, men det är inte bara dessa fall 
som ska uppmärksammas. Det finns även barn som vanvårdas eller växer upp i miljö-
er där deras behov inte blir tillgodosedda. Lundén (2010) påtalar även vikten av att 
förskolepersonalen uppmärksammar tecken hos barn som inte mår/har det bra och 
hur viktigt det är att förskolepersonalen vet hur de ska agera. Detta har sedan stor 
betydelse för hur den hjälp som barn och vårdnadshavare får ser ut, så att de får rätt 
och adekvat hjälp för sina behov. 
 
Både Killén (2014) och Lundén (2010) tar upp att barn som utsätts för fysiska över-
grepp räknas som de som skadas vid aktiv handling eller vid bristande tillsyn. Det 
vanligaste är blåmärken och brännskador. För barnen handlar det om en ständig för-
tvivlan och fundering på vad de gjort för fel. Det handlar om rädsla för hur vårdnads-
havarna regerar om de får veta att barnet har berättat, men även rädsla för att det ska 
ske igen och hur barnet ska bete sig för att det inte ska hända. När det kommer till 
psykiska övergrepp skriver hon att det är ofta svårare att definiera, då barn som lever 
i en livssituation av psykiska övergrepp ser olika ut. Kortfattat kan det definieras som 
en kronisk attityd eller handling hos vårdnadshavaren eller andra som barnet kom-
mer i kontakt med. Dessa är skadliga för barnet och hindrar utvecklingen för en posi-
tiv självbild. Barnet lever med en ständig oro om föräldern ska kunna ta hand om sig 
själv eller barnet. Det lever i ständig rädsla och oro för det oförutsägbara. Psykiska 
övergrepp betyder ett ständig närvarande, kroniskt beteendemönster som påverkar 
barnets liv. Det är sår som inte syns på utsidan, utan finns inombords och kan för-
störa ett barn mer än någon annan form av övergrepp. För att förstå vilka tecken det 
kan handla om när det kommer till omsorgssvikt har Killén (2014) och Lundén 
(2010) delat in dem i olika kategorier. Listan som visas nedan har tagits rakt av från 
Lundén för att man ska förstå vad som kan ingå i varje kategori: 
 
Tecken på känslomässig otillgänglighet i föräldra-barn 
relationen* 

 Barnet blir känslomässigt avvisat av föräldrarna 

 Barnets föräldrar är bara i begränsad omfattning i stånd till att reagera på bar-
nets känslor och signaler 

 Barnet ignoreras aktivt av föräldern 

 Föräldern hotar barnet med ”förlust av kärlek” och/eller att barnet kommer att 
mista viktiga relationer 

 Föräldern/föräldrarna hotar att gå ifrån eller lämna bort barnet 

 Barnet hotas med våld/stryk 

 Barnet beskrivs på ett kränkande sätt 

 Föräldern/föräldrarna förhåller sig i perioder direkt fientligt till barnets behov 

 Vid upprepade tillfällen avvisar föräldern/föräldrarna barnet eller svarar inte 
adekvat på dess kontaktförsök 

 Vid upprepade tillfällen visar föräldern/föräldrarna att den/de inte förmår 
möta barnet ”på dess nivå” 

(Lundén, 2010 s.68-69) 
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Tecken på försummelse 

 Barnet hålls i perioder hemma på grund av att föräldern ”behöver ha barnet 
hos sig” 

 Barnet blir aktivt hindrad från samvaro med andra barn och/eller andra 
vuxna 

 Barnet passas av ett stort antal skiftande eller tillfälliga vuxna 

 Barnet blir ofta passat av äldre syskon eller av andra barn 

 Barnet har varit med om att förälder misshandlats eller åsett annat våld i 
hemmet 

  Barnet har ofta passats av personer som varit påverkade av alkohol, narkotika 
eller psykofarmaka 

 Barnets dagliga liv är präglat av oförutsägbarhet * 
 
Tecken på fysisk vanvård 
Barnet: 

 får skrika väldigt länge innan det tas upp, blöjan byts inte som den ska 

 verkar smutsigt och luktar illa 

 har inte för årstiden adekvat klädsel 

 verkar ovanligt hängig och trött 

 går inte upp i vikt, utan att det finns någon organisk orsak 

 blir lämnat ensam utan vuxen tillsyn 

 hämtas inte från dagis 

 får för lite eller endast oregelbundet mat 

 får för mycket mat 

 Föräldrarna sköter inte BVC-kontrollerna och/eller går inte till doktorn med 
barnet vid sjukdom 

  
Kroppsliga tecken på fysiska övergrepp 

 Brott på armar, ben, revben, huvud och dylikt 

 ”Oförklarliga” blåmärken 

 ”Oförklarliga” brännsår 

 Märken efter människobett 

 Märken efter fysisk bestraffning 

 ”Oförklarliga” rodnader och irriterade hudpartier 

 Rivmärken eller hudavskrapningar kring mun, läppar, ögon eller genitalier 
 

*För att visa i vilken riktning tecknen gick gavs försiktiga 
exempel (Lundén, 2010 s. 69-70). 
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3 Metod  

3.1 Datainsamlingsmetod 

Utifrån forskningsfrågorna i studien valdes en kvalitativ jämförande intervjustudie, 
för att studera likheter och skillnader hos åtta anställda inom förskolan i två kommu-
ner. Bryman (2011) förklarar att en kvalitativ metod är lämplig att använda om fors-
karen vill skapa en bild av någon annans tankar, synsätt och uppfattningar. Han me-
nar att det här är en metod där intervjuaren kan vara flexibel och anpassa frågorna 
mer till den som blir intervjuad, om det skulle behövas. Vårt val föll därför på en kva-
litativ metod, eftersom vi ville få den här personliga kontakten med informanterna. Vi 
ville också kunna ställa följdfrågor och på så vis kunna få ett mer utvecklande svar till 
studiens forskningsfrågor.  Intervjuerna i studien har varit ostrukturerade för att 
lämna utrymme till följdfrågor. Denna metod valdes för att kunna följa upp och sä-
kerställa att vi förstod allt som informanten svarade. Stukát (2011) beskriver ostruk-
turerade intervjuer som en metod där utrymme för följdfrågor finns.  Det finns även 
möjlighet att ändra på ordningsföljden av frågorna under en kvalitativ intervjustudie. 
För oss blev ordningsföljden ändrad flera gånger under intervjuernas gång, beroende 
på vilken riktning samtalen tog. De inledande frågorna var bakrundsfrågor (se bilaga 
3) för att få en bild av vilka åldrar, erfarenheter och befattningar de olika informan-
terna hade, men även för att bygga upp en relation till dem. Under intervjuerna an-
vändes olika fallbeskrivningar (se bilaga 2) och idéerna till dessa kommer från Killén 
(2014). Hon använder fallbeskrivningar i sin bok och vi anammade idén. Vi konstrue-
rade några egna fall och skrev ner dessa, för att dela ut till våra informanter.  Detta 
gjorde vi dels för att skapa en diskussion om det berörda ämnet och dels för att in-
formanterna inte skulle behöva berätta om känslig information rörande just deras 
förskola. De fiktiva fallbeskrivningarna gjorde att samtalen öppnades upp på ett lätt 
sätt. Det blev något konkret att prata om och som inte berörde deras verksamhet per-
sonligt. Vår uppfattning är att det hade varit svårare att starta samtalet om de tillfrå-
gats om fall inom den egna verksamheten. Intervjuerna spelades in med diktafon och 
mobiltelefon och Bryman (2011) tar upp vikten av att spela in en intervju för att ingen 
information ska går förlorad, samt att det går att lyssna igenom materialet flera 
gånger. I den här studien har åtta informanter deltagit. Vi delade upp dem mellan oss 
och intervjuade fyra informanter var i varje kommun. Därefter transkriberade vi 
materialet på varsitt håll, för att sedan sammanställa och tolka det tillsammans.  

3.2 Undersökningsgrupp 

I den här studien har vi valt att vända oss till en undersökningsgrupp som är målin-
riktad. Bryman (2011) förklarar att det innebär att forskaren väljer deltagare till stu-
dien som har relevant kunskap utifrån de forskningsfrågor som studien utgår ifrån. 
Då alla yrkeskategorier såsom förskollärare, barnskötare och chefer har samma skyl-
dighet att göra en anmälan när det finns en oro vid omsorgssvikt, valdes infor-
manterna ut slumpvis i de båda kommunerna. Åtta yrkesverksamma inom förskolan 
har deltagit i studien, fyra i varje kommun. Kommunerna kommer i fortsättningen att 
benämnas som kommun A och kommun B i arbetet. Det här görs för att det ska bli 
lättare att följa de likheter och skillnader som framkommit utifrån informanternas 
svar.  
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3.2.1 Tabell 1: Deltagarna i studien 

Tabellen visar studiens åtta deltagare och under rubriken Informanter visar tabellen 
vad varje informant har för yrkesbakgrund vid intervjutillfället. Rubriken Arbetat 
inom förskolan, visar hur länge varje informant har varit yrkesverksam inom för-
skolan sammanlagt. Den tredje rubriken Utbildning inom området visar om infor-
manterna har någon specifik kunskap inom det berörda området för att lättare kunna 
identifiera barn med omsorgssvikt.  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

Informanterna som deltog i studien var tre barnskötare, en förskollärare, tre förskole-
chefer och en rektor. Tabellen visar att informanterna har varit yrkesverksamma 
inom förskolan mellan 3-30 år. Två av informanterna har ingen kunskap inom berört 
område, två stycken har gått en kurs för länge sen, två är utbildade till barnpiloter 
och två har fått lite kunskap från rektors- och förskollärarprogrammet.  

3.3 Databearbetning och analysmetod 

Vi började med att transkribera alla intervjuerna ordagrant. Längden på intervjuerna 
varierade i tid och hamnade mellan 20 och 50 minuter. Därefter strukturerades alla 
svaren upp och sorterades in under forskningsfrågorna. Bryman (2011) tar upp att 
om forskaren jämför likheter och skillnader i transkriberingen kan den finna bakom-
liggande teman som ger svar på studiens forskningsfrågor och på så vis skapa en tyd-
lig röd tråd genom texten. Till exempel i den här studien kom det fram att alla infor-
manter tog upp vikten av att anmäla vid oro, men tillvägagångssättet skiljde sig bland 
informanterna beroende på vilken kommun de bodde i. När vi strukturerade upp sva-
ren blev bilden med likheter och skillnader som fanns mellan de åtta informanterna 
tydligare för oss. Även sådant som framkommit under intervjuerna och inte var rele-
vant för studien kunde rensas bort. När väl sammanställningen var klar plockades 
även några frågor bort efter transkriberingen, eftersom de inte längre var relevanta 
för studien.   

  

 
INFORMANTER 

 
ARBETAT 

INOM FÖRSKO-
LAN 

 
UTBILDNING INOM OM-

RÅET 
 

Barnskötare 10 år Snart färdig förskollärare, lite 
kunskap från utbildningen 

Barnskötare 
 

25 år Barnpilot 

Barnskötare 
 

3 år Ingen 

Förskollärare 
 

20 år Gått en kurs för länge sen inom 
området. 

Förskolechef 
 

28 år Barnpilot 

Förskolechef 
 

30 år Gått en kurs för länge sen inom 
området. 

Förskolechef 
 

13 år Ingen 

Rektor 8 år Fick lite kunskap om området på 
rektorsprogrammet 
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Det framkom ett tydligt mönster i informanternas svar, där vi såg att den emotionella 
energin, som Collins (2004) beskriver under teoridelen, påverkar huruvida en anmäl-
ning görs eller inte. Beroende på om relationen är bra eller dålig (det kan till exempel 
vara samverkan med vårdnadshavarna eller relationen till socialtjänsten) ger den en 
hög eller låg emotionell energi. Genom en sökning i Word fick vi fram att ordet oro 
har använts 63 gånger under intervjuerna. Collins (2004) beskriver hur rädslan kan 
påverka människan och hennes sociala relationer. Den här rädslan som han beskriver 
tolkas i studien som den oro informanterna tar upp i intervjuerna.  

I missivbrevet (se bilaga 1) förklarades det att: ”ni kommer inte att behöva berätta om 
specifika eller känsliga fall, utan vårt intresse ligger i hur ni som verksamhet arbetar 
och de problem som kan finnas där”. I informanternas svar kunde vi se hur be-
tydelsefullt det var att ha haft med de fiktiva fallbeskrivningarna. Övervägande av 
informanterna hade inga problem med att dela med sig av egna upplevelser, men för 
några fanns de fiktiva fallen att hänvisa till, där de kunde få fram hur de tänkte om 
ämnet och på så vis besvara våra frågor, utan att berätta om känsliga upplevelser. De 
fiktiva fallbeskrivningarna gjorde också att intervjuerna blev mer som ett samtal, ef-
tersom informanterna kände sig bekväma med att inte behöva gå in på personliga 
fall.  

3.4 Forskningsetiska aspekter 

I Vetenskapsrådets (2011) text, framkommer fyra forskningsetiska principer som ska 
skydda informanternas integritet och här nedanför förklaras de mer ingående och på 
vilket sätt vi förhåller oss till dem i vår studie.  

Informationskravet: På grund av ämnets känsliga karaktär, informerades och 
tillfrågades alla informanter i förväg, för att kunna ta ställning till om det fanns ett 
intresse att delta. Vi var tydliga med vilket syfte studien hade och delgav våra infor-
manter detta och underströk även vikten av deras medverkan. Detta står med i vårt 
missivbrev, tillsammans med all relevant information som informanterna kan tänkas 
behöva och som vi lämnar ut till de som väljer att delta.  

Samtyckekravet: Det betyder att de som medverkar i studien har själva valt att 
delta. Vi var tydliga med att de när som helst under studien kunde avsluta sitt del-
tagande. 
 
Konfidentialitetskravet: Vi var tydliga både i vårt missivbrev och när vi var på 
plats och träffade våra informanter, att de svar som de lämnade skulle behandlas helt 
konfidentiellt. Inga uppgifter som kunde kopplas till verksamhet eller våra infor-
manter uppges i vårt arbete. Denna forskningsprincip är något vi har varit extra tyd-
liga med, då det skapar en stark tillit och trygghet hos våra informanter. Vi inform-
erade även om att studien genomfördes i två olika kommuner för att öka konfidenti-
aliteten. 

Nyttjandekravet: Den information vi får ta del av under vår studie skall bara an-
vändas i vår undersökning, vilket informanterna blivit informerade om. Vi upplyste 
även informanterna om att det vi spelar in, skulle förstöras och inte föras vidare. Det 
är bara vi som genomför studien som har lyssnat och vet vem som säger vad. I stu-
dien finns det ingen koppling till dem som individer eller till deras verksamheter.  
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3.5 Tillförlitlighet 

Metodavsnittet avslutas med att förklara studiens tillförlitlighet. Stukát (2011) tar 
upp att tillförlitligheten ska visa hur sann och pålitlig studiens resultat är. Till exemp-
el vilka felkällor som har upptäckts, studiens styrkor och svagheter. Tillförlitligheten 
är helt enkelt till för att diskutera valet av design och hur den utföll i verkligheten. 
Detta för att undersökningen ska bli så bra som möjligt. 
 
För att öka studiens tillförlitlighet valde vi att inte skicka ut frågorna i förväg. Varje 
informant fick därför ingen tid till att läsa in sig på fallen eller diskutera dem med 
kollegor. Alla svar blev därmed mer spontana och trovärdiga. Varje informant blev 
informerad om vilket ämne intervjun skulle handla om, för att avgöra om denne ville 
delta. Innan våra möten ville vi inte veta vad informanterna hade för bakgrund, så att 
vi själva inte skulle bli påverkade om de hade de en barnskötarutbildning, förskol-
lärarutbildning eller någon form av chefsutbildning. Detta gjordes för att vi förutsätt-
ningslöst skulle kunna ta emot deras svar. Syftet var också att se om alla yrkes-
kategorier hade samma tänk och inställning till anmälningsplikten. För att infor-
manterna skulle få förtroende för oss, stod det även skrivet i missivbrevet att studien 
kommer förhålla sig till Vetenskapsrådets (2011) forskningsetiska principer. Det 
gjordes för att öka varje informants trygghet och en försäkran om att allt som fram-
kom enbart skulle användas i denna studie.  
 
Eftersom ämnet kan anses känsligt, valde vi att intervjua varje informant enskilt. För 
att få en ökad trygghet, fick informanterna själva välja var intervjun skulle genom-
föras. Sju valde att göra det på arbetsplatsen i ett avskilt rum, medan en informant 
valde att ta emot en av oss hemma hos sig.  
 
Svagheten i arbetet är att genom att vi valde en kvalitativ intervjustudie kunde vi inte 
nå ut till så många informanter. Detta gör att svaren från de åtta informanterna i ar-
betet ger en väldigt liten bild av verkligheten och de svar på forskningsfrågor som 
studien utgår ifrån. Det som däremot väger upp tillförlitligheten i studien och ger den 
styrka, är att alla informanterna gav väldigt utömmande svar. Svaren som framkom 
från informanterna stämde väl överens med det som forskningen tar upp. Även om vi 
ser det som positivt att vi fick utömmande svar från informanterna, var vi tyvärr 
tvungna att rensa bort mycket. Dels för att mycket av det som kom upp inte var rele-
vant för studiens forskningsfrågor, men också sådant som var sekretessbelagt. Några 
av informanterna öppnade sig väldigt mycket och berättade om flera fall som de hade 
varit med om.  
 
Vi valde också att plocka bort sådan information som lättare gick att koppla till dem 
själva och deras arbetsplats. Däremot uppkom det sådan information som vi kände 
att vi var tvungna att ha med för att det var betydelsefullt för vår studie. Därför kan 
viss information i arbetet gå att kopplas till en viss kommun, men det kommer inte 
att framgå vart i denna kommun informanterna befinner sig i.  
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4 Resultat 

I det här avsnittet presenteras resultatet från intervjuerna. Resultatet utgår från fyra 
olika kategorier: fallbeskrivningarna, lagen om anmälningsplikt, barn som far illa 
och hur den emotionella energin påverkar anmälningarna. Resultatet visar att det 
fanns flera likheter i informanternas svar, men när det kom till tillvägagångssättet vid 
misstankar om omsorgssvikt skilde sig svaren åt hos informanterna.  

4.1 Fallbeskrivningar 

Tidigare i arbetet togs det upp att olika fallbeskrivningar har använts under intervju-
erna. De var bland annat till för att informanterna inte skulle behöva ta upp känslig 
information om just deras förskola och för att lättare öppna upp och skapa en dis-
kussion om det berörda ämnet. Här nedan visar resultatet hur informanterna såg på 
de olika fallbeskrivningarna.  

I fall ett förklarade de flesta informanterna att de skulle behöva mer underlag innan 
de kunde går vidare med det. Att föra en dialog med antingen båda eller med den ena 
vårdnadshavarna var något som alla informanter skulle ta till först, eftersom de 
kände att de behövde mer fakta innan de kunde avgöra om en anmälan skulle göras 
eller inte. Detta eftersom det kan bero på flera olika faktorer när barnet sa att förskol-
läraren inte fick ringa till pappan. Däremot menade några informanter att de skulle 
göra en anmälan om de fortfarande kände oro efter ett samtal med mamman som 
finns med i fallbeskrivning ett eller att de inte fått några svar på hur skadan kunde 
uppstått eller varför barnet sa” inte pappa.” 

 ”Jag skulle i första hand prata lite mer med mamman. Men jag skulle absolut inte släppa det el-
ler utesluta en anmälan.” 

”Här känner jag att, för man kan så att säga som pedagogen, då i det här fallet att man känner 
en oro för barnet och det kan man förmedla till föräldern innan och känner man då att man inte 
får något gehör från föräldern att de liksom, ja att de förnekar eller någonting så skulle jag gå vi-
dare med själva ärendet.” 

I fall två var alla informanterna överens om att de skulle göra en anmälan, men åter-
igen var det även här viktigt för många att föra en dialog med vårdnadshavarna först. 
De ansåg, att om personalen hade sett vårdnadshavarna påverkade i området, var det 
en självklarhet att göra en anmälan. Framförallt när detta påverkade barnet i för-
skolan genom att det kom smutsigt i perioder och var väldigt oroligt. 

”Här skulle jag anmäla för kommer barnet smutsig under perioder och verkar allmänt må dåligt 
så måste något göras. När man även ser föräldrarna påverkade så är det klart att de inte ska ta 
hand om ett barn. Genom att göra en anmälan i detta fall så kan man även hjälpa familjen. Så 
jag skulle göra en anmälan.” 

”Alltså nästan drogpåverkade, vet vi det?  Personalen har sett föräldrarna drogpåverkade i om-
rådet, hur vet man det? Alltså ja tänker alltid att det är jättenoga med att har vi en oro för ett 
barn att det far illa då SKA vi anmäla även om vi inte vet vad det handlar om. Definitivt! Där-
emot så måste vi ju också tänka, vad leder det till? Vad blir konsekvenserna av det, att hjälpa det 
här barnet? Det är också en sak som vi funderar på.” 

Fall tre var det fall som informanterna hade svårast att avgöra om hur de skulle gå 
tillväga. Flera av informanterna tyckte att det var svårt när barnet var så litet. Efter-
som det var en personlighetsförändring hos barnet, kan det bero på flera omständig-
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heter som gör att barnet har blivit tystlåten och inte söker kontakt.  Återigen handlar 
det om att föra dialog med vårdnadshavarna och se om de har märkt någon föränd-
ring hemma och hur de i så fall går tillväga. Tre informanter i kommun B nämnde 
familjecentrum som exempel för att bolla tanka och idéer. Informanterna i kommun 
A skulle vända sig till chefen för att rådfråga. Flera informanter uttryckte att det är 
viktigt att man är tydlig med att förskolepersonalen vill veta hur de på bästa sätt kan 
hjälpa barnet i verksamheten. En dialog med vårdnadshavarna utifrån barnets bästa, 
var något som kom fram under intervjuer kring detta fall. Även kring de andra fallen 
framkom det att alla informanterna var noga med att lyfta ” vi vill hjälpa familjen 
genom att göra en anmälan.” 

”Familjecentrum kan vara ett stöd till föräldrar, om just, om det skulle vara sådana här saker. 
Det kan vara kring rutiner hemma med hygienen. Så att jag tror att jag skulle börja där och ha 
en dialog med föräldrarna och säga att flickan har förändrat sitt beteende. Men jag känner att 
man måste, eftersom att de säger att de bara pratar bort det. Då känner jag att man måste vara 
väldigt tydlig att man känner en oro och varför hon har ändrat sitt beteende. Så att föräldern 
förstår att det finns en oro.” 

 ”Allt handlar inte om att splittra familjer, utan det handlar om att alla ska få den hjälp de be-
höver.” 

Två informanter la också till att de även skulle göra en kartläggning och dokumentera 
allting noggrant. Detta för att kunna se om man såg något mönster kring barnets be-
teende. Om det hände vid vissa tidpunkter, dagar eller liknande.  Allt skulle göras för 
att ha ett bättre underlag till vårdnadshavarna. Skulle oron kvarstå skulle en oros-
anmälan vara det enda rätta. 
 
I fall fyra var alla informanter först helt överens om att en orosanmälan skulle göras. 
Det framkom dock en viss tveksamhet hos några av informanterna, då det kan vara 
svårt att avgöra när man bara läser om ett fall som de har fått göra här. Trots detta 
ansåg informanterna att det inte fanns några tvivel om att barnet utsatts för någon 
form av övergrepp och även här skulle de informera och prata med vårdnadshavarna 
först. Informanterna var överens om att det inte var vårdnadshavarna som utsatt 
barnet för någonting, utan det var släktningen och då var det okej att prata med dem 
först. De skulle prata med vårdnadshavarna och fråga om de hade sett någon för-
ändring hos barnet och om det lekte liknande lekar hemma, som de hade sett i verk-
samheten. Några informanter hoppades att det fanns någon form av dokumentation 
över det här och om det inte gjorde det så skulle de börja föra det.  

”Jag skulle inte tveka att göra en anmälan här och skulle boka möte med föräldrarna så fort som 
möjligt. Skulle berätta att detta har vi sett i verksamheten. Har ni sett någon förändring 
hemma? Lekar han liknande lekar hemma och märker ni någon skillnad på Pelles beteende när 
han ska till sin släktning? Sedan skulle jag vara tydlig med att vi gör detta för barnets bästa och 
för att hjälpa familjen.” 

”Jag hoppas att det liksom finns dokumentation, att man verkligen dokumenterat när de sker, 
tidpunkter och så skulle jag säga att jag har den här magkänslan att den här pojken har blivit ut-
satt för någonting. Så skulle jag rådfråga familjecentrum eller socialtjänsten på en gång eftersom 
att han leker, det är så utstuderande lekar som han gör. Det är ju inte så vanligt för ett barn i den 
åldern, en som är två år och då blir tankarna också är det någonting som han har sett eller varit 
med om själv? För det är ju också så att även om man gör en, alltså det är ju liksom vid minsta 
misstanke om oro, sen kan man ju alltid göra en skriftlig anmälan. För sen är det ju inte vi som 
avgör om det går vidare.” 
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4.2 Lagen om anmälningsplikt 

I lagen om anmälningsplikt visar resultatet att alla informanter är väl medvetna om 
vad lagen säger. Alla höll med om att det är en skyldighet som varje enskild person 
har i verksamheten när det kommer till omsorgssvikt.  

”Det är någonting som jag tar på ett väldigt stort allvar. Det är ju en skyldighet som vi har och 
det är ju det som vi hela tiden får tänka på att om man inte eftersträvar den skyldigheten så be-
går man ju faktiskt ett tjänstefel.” 

”Det innebär att jag har en skyldighet att göra en anmälan när jag misstänker att ett barn far 
illa.” 

Däremot fanns det stora skillnader mellan informanterna i de båda kommunerna om 
hur anmälningarna gick till. Även om alla är medvetna om att det är varje persons 
skyldighet att anmäla, visar resultatet att personalen i förskolan gärna vänder sig till 
chefen i slutändan för att få stöd. I kommun A framkom det att där hade chefen allt 
ansvar. De anställda observerade och noterade sin oro, som de sedan gav till chefen 
och därefter gick chefen vidare med det. I kommun B framkom det att arbetslagen 
och cheferna gör anmälningarna tillsammans. Arbetslaget är de som har sett det som 
hänt, men chefen är med på anmälan till exempel med sin namnteckning, för att 
stödja den person eller grupp som ska anmäla. 

”Det är vi tillsammans som gör anmälningarna. Det är den avdelningen som ser oron som an-
mäler och sen så gör man det i en dialog med chefen.”  

”Vi uppmärksammar oron och sen diskutera vi i arbetslaget och överväger det med chefen. Det 
är chefen som gör anmälningarna.” 

Alla informanterna från båda kommunerna tar upp att det är personalens uppdrag att 
se till barnets bästa och agera för att hjälpa det på bästa sätt. Helt enkelt vara barnets 
språkrör. Informanterna i kommun B var tydliga med att benämna det som en oro-
sanmälan och inte en anmälan eftersom det hela tiden är den enskildes oro för det 
drabbade barnet som anmäls till socialtjänsten.  Det var dock stora skillnader när det 
kom till konsekvenser som kunde komma med en anmälan. I kommun B var infor-
manterna inställda på att det kunde bli konsekvenser, men att det var sådant de fick 
räkna med. I kommun A lyfte informanterna att det fanns rädsla för att anmäla. De är 
rädda för de konsekvenser som kan bli, till exempel att anmälan inte skulle gynna 
barnet när den väl har gjorts.  

”Det är oron jag anmäler och inte föräldrarna och det är ju så det är. Men den är svår ändå /.../ 
För visst, konsekvenser kan det få, men det får man ta med i det hela.”  

”Jag tror att det jobbigaste kring att göra en anmälan är att man är rädd för konsekvenserna, 
man är rädd att det inte ska gynna barnet om man gör en anmälan, att man till och med ska göra 
det värre för barnet efter att en anmälan har gjort.” 

En av svårigheterna som framkom kring att göra en anmälan, var tidsaspekterna. En 
anmälan får inte ske för snabbt, men samtidigt bör de inte vänta för länge heller.  

”Jag vet av erfarenhet att regerar man inte på en gång så kan det bara bli värre för barnet, ibland 
även livshotande. Jag har så mycket känslor kring detta ämne och fast det alltid är svårt att göra 
en anmälan så gör jag det, för vi ska jobba för barnets bästa.”  

Resultatet visar att informanterna i de båda kommunerna tycker att det är svårt att 
veta när de ska reagera. De upplever också svårigheter med att tolka signaler och 
tecken. I kommun A förklarade informanterna det bevis och i kommun B förklarade 
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informanterna det som dokumentation och kartläggning. Funderingar som kom upp 
hos informanterna under intervjuerna var, hur mycket bevis, kartläggningar och 
dokumentation behövs det egentligen för att fullfölja en anmälan? En annan svårig-
het som kom fram var familjer med annan kulturell bakgrund. Språksvårigheter och 
att få fram relevant information kan lätt göra att det blir missförstånd och konflikter. 
Detta lyfte informanter från båda kommunerna. Ytterligare en svårighet som alla in-
formanterna tog upp, är vilka konsekvenser en anmälan ger. Hur föräldrakontakten 
blir efteråt och vad som händer med barnet.  

”I den verksamheten som jag har jobbat i så är svårigheten att veta vart man ska dra gränsen. 
När är det dags för en anmälan? Eftersom att jag har jobbat med barn från olika kulturer där 
även barnuppfostran skiljer sig åt, så är det jättesvårt att veta vart man ska dra gränsen. När ska 
man prata med föräldrarna i första hand eller när ska man anmäla. Där får man också se till en 
helhetsbild av barnet, men det är svårt.” 

”Att man kanske inte anmäler, kan baserat på vilka erfarenheter och känslor man har inför ämn-
et. Som till exempel har du gjort en anmälan och den inte gick igenom och det leder till att det 
blev värre för barnet, så kan en känsla av rädsla göra att man inte vågar anmäla vid andra fall 
där barn far illa.”  

4.3 Barn som far illa 

Alla informanterna förklarade begreppet barn som far illa med att det är barn som 
har blivit utsatta för fysiska- eller/och psykiska övergrepp. De förklarade att det kan 
handla om barn som blir, sexuellt utnyttjade, kränkta eller nertryckta. Begreppet in-
nefattar också barn som inte blir sedda, lever i social misär, inte får sina behov tillgo-
dosedda eller lever i en miljö/förhållande som påverkar deras hälsa och utveckling 
negativt. En informant menade också att om en förälder inte tar sitt ansvar, kan det 
leda till omsorgssvikt. Även barn som inte känner sig trygga i sina hem, ansåg infor-
manterna, for illa.  
 
Något som alla informanter, från båda kommunerna, lyfte var de mest påtagliga sig-
naler och tecken som uppstod när ett barn for illa, t.ex. blåmärken, brännskador och 
eksem (när inte blöjan har blivit bytt). Vissa gånger har barnet berättat om miss-
handel av sig själv eller sett någon annan utsättas. Tecken på dålig omvårdnad har 
varit smutsiga barn, dåliga tänder, luktat illa, trasiga/tunna kläder. Vid tecken på 
sexuella misstankar, har personalen sett genom barns lek med dockor att något inte 
stämmer. Även språkmässigt har man fattat misstankar när barnen säger ord som 
inte är anpassade till deras ålder. Andra signaler som man har lagt märke till är ned-
stämdhet, undviker kontakt med andra, inte pratar med någon och stänger in sig 
själva. Ett annat tecken som har visat sig, är när barn förändras i barngruppen. Från 
att ha varit lugn och glad och tillitsfull, har barnet blivit okoncentrerat och ”stirrigt” 
(som en informant uttryckte det) och allmänt nedstämd.  
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4.4 Hur den emotionella energin påverkar anmälningarna  

Utifrån den emotionella energin (Collins 2004), visar resultatet att informanternas 
rädsla att göra fel och inte lita på sin magkänsla leder till att många drar sig för att 
anmäla. Det ska helst finnas någon form av underlag, till exempel dokumentation och 
kartläggningar över barnet som oron gäller. Detta väger tungt innan en anmälan görs. 
Informanterna vill även kunna bolla sin tankar och upplevelser med andra innan de 
tar steget till att göra en anmälan. Här visar studien att det skiljer sig i vilken kom-
mun informanterna bor i. I kommun A har förskolorna ingen att vända sig till, föru-
tom varandra. Personalen pratar sinsemellan eller med chefen. Cheferna i sin tur har 
ingen som de egentligen kan vända sig till, förutom socialtjänsten, men det förekom 
inte allt för ofta. I kommun B hade informanterna helt andra förutsättningar. Där har 
de möjlighet att utbilda sig till barnpilot, för att få mera kunskap inom området. De 
har även möjlighet att vända sig till något som heter familjecentrum för att få råd och 
tips.  Även här används socialtjänsten till att rådfråga.  
 
Flera av informanterna känner en stark rädsla inför att anmäla och för att social-
tjänsten inte gör någon utredning av det. Tankar som: vad händer om vårdnads-
havare sedan får kännedom om detta och det leder till en förvärrad situation för bar-
net? Andra faktorer som spelar in är rädsla för hot eller repressalier. Osäkerhet över 
hur, till vem och vad som ska ske efter anmälan har gjorts, gör att den många gånger 
försenas eller inte skrivs. Rädslan för att relationen till vårdnadshavarna ska för-
sämras eller att barnet kommer att förflyttas för att relationen har blivit förstörd, kan 
också bidra till anmälan uteblir. Rädsla, osäkerhet och okunskap visar sig vara starkt 
bidragande orsaker huruvida en anmälan genomförs eller inte.  
 
Informanterna tar upp att de får stöd för sin oro från olika håll och aldrig behöver 
känna sig ensamma när en orosanmälan ska göras. Resultatet visar också att sam-
verkan med vårdnadshavarna är en viktig del för informanterna, innan de anmäler. 
För även om oron och rädslan finns över barnet, är samverkan betydelsefull för att 
undvika missförstånd. Informanterna tog även upp att när en anmälan ska göras är 
det inte bara för barnets bästa, utan också för familjen. Informanterna var väldigt 
tydliga med att de inte anmäler för att sätta dit någon, utan för att hjälpa. Det fram-
kom även under intervjuerna, att trots att de var väldigt måna om att hjälpa familj-
erna kunde det vara svårt, eftersom de var rädda att förstöra relationen till familjen.  
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5 Analys 

5.1 Likheter i lagen om anmälningsplikt 

Efter sammanställning av studiens resultat, tolkas den som att informanterna i de 
båda kommunerna var väl insatta i vad anmälningsplikt stod för. Detta kan ha att 
göra med att det finns en lagstadga i Sverige, lagen om anmälningsplikt i 14 kap. 1 § i 
Socialtjänstlagen (Sveriges Riksdag, 2001) som måste följas. Därför kan slutsatsen 
dras, att denna kunskap finns hos alla informanterna. Detta kan även tolkas vidare 
med att alla informanterna svarade lika på vad som menas med ett barn som far illa. 
Där framkom det också, utan några oklarheter, att det handlar om ett barn som på 
något vis har utsatts för fysiska- eller psykiska övergrepp. Detta kan också ha och 
göra med att det står framskrivet i lagen om anmälningsplikt (Sveriges Riksdag, 
2001).  

Det som däremot inte framgår i lagen, är vad som menas med fysiska- och psykiska 
övergrepp.  Utifrån Killéns (2014) och Lundéns (2010) fyra kategorier: tecken på 
känslomässig otillgänglighet i förälder-barn-relation, tecken på försummelse, teck-
en på fysisk vanvård, kroppsliga tecken på fysiska övergrepp, tolkas resultatet ändå 
som att informanterna har en förståelse för vad som menas med fysiska- och psykiska 
övergrepp. Förklaringen kan vara att övervägande av informanterna har arbetat länge 
i förskolan där medelvärdet hamnade på 17 år och därför kan vara en motivering till 
att informanterna har denna kunskap.  

5.2 Skillnader i lagen om anmälningsplikt 

När det kom till det praktiska, visade resultatet att det skilde sig åt hur informanterna 
gick tillväga när de skulle anmäla och vilka de kunde rådfråga vid misstanke om om-
sorgssvikt.  

Utifrån svaren i intervjuerna tolkades det som att personalen i kommun A la de över 
sina misstankar på omsorgssvikt till chefen, som i sin tur gjorde en bedömning om 
det skulle bli en anmälan eller inte.  De hade heller ingen speciell kunskap i form av 
utbildning, förutom två informanter som hade gått någon enstaka kurs för länge sen. 
Informanterna hade heller inte något ställe dit de kunde vända sig för att bolla sina 
tankar eller få råd, förutom varandra och chefen. Cheferna i sin tur hade ingen de 
kunde konsultera, förutom socialtjänsten. Det hade dock bara förekommit någon en-
staka gång.  

Bengtsson och Svensson (2011) förklarar att många upplever anmälan som väldigt 
tufft och söker då stöd hos arbetskollegor och chefer. Man vill få en bekräftelse på att 
man agerar rätt. Detta eftersom det som kan komma att hända efteråt, kan vara 
skrämmande. Tankar om hur vårdnadshavarna kommer att agera, vad som händer 
med barnet/barnen eller om misstankarna verkligen har substans, gör att det kan dra 
ut på tiden eller leda till att ingen anmälan görs.  

Alla vill göra rätt, men vad som händer efter en anmälan kan göra att många drar sig 
att anmäla. Det här var något som även också tolkades hos informanterna. De vill ha 
någon form av bevis att lägga fram till vårdnadshavarna för att visa att de har en 
misstanke om omsorgssvikt. Bevisen var också till för att ha som bakgrund om social-
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tjänsten skulle kontaktas. Även om informanterna nämnde att de ville ha ett bra be-
visunderlag, tolkades ändå resultatet som att informanterna tyckte att det var svårt 
att veta hur mycket som bevis som behövdes. 

Uppfattningen av informanterna i kommun B, var att de inte tyckte att det var speci-
ellt svårt att anmäla, om det skulle behövas. Detta kan tolkas som att de har andra 
förutsättningar än informanterna i kommun A. Två av informanterna har en barnpi-
lotutbildning bakom sig, den tredje informanten har en barnpilot på arbetsplatsen 
som den kan vända sig till och har även kunskap från sin utbildning. Den fjärde in-
formanten har också lite kunskap med sig från utbildning. Det framkom också att 
förutsättningarna för att kunna bolla sina tankar är större, då de inte enbart har Soci-
altjänsten, utan också familjecentrum, som de kan vända sig till och där få prata med 
utbildade socionomer. 
 
Tolkningen som gjordes var att trots att informanterna har större förutsättningar i 
kommun B, innebär det inte att allt är självklart när det kommer till att anmäla. Det 
kan ha att göra med vad informanten har varit med om tidigare. En informant hade 
till exempel varit med när en anmälan gick olyckligt till och samverkan och tilliten 
hade brustit till socialtjänsten, vilket påverkade den fortsatta kontakten. Att ha någon 
form av underlag tolkades också här som en viktig del. Men istället för bevis, ut-
tryckte informanterna här det som kartläggning och dokumentation. Kartläggningen 
och dokumentationen användes på samma sätt som kommun A använde sina bevis. 
Det var till som ett underlag, för att visa vårdnadshavarna och socialtjänsten när det 
fanns misstankar om omsorgssvikt. Att den som misstänker omsorgssvikt söker stöd 
hos arbetskollegor och chefer för att anmälningarna upplevs som tuffa, kopplades 
tidigare till Bengtsson och Svensson (2011) och Lundén (2010) och Schols et al. 
(2013) som alla är inne på samma linje. De menar också att det är bra att kunna ven-
tilera med kollegor och få råd, men de varnar samtidigt för att de effekter som kan 
uppstå. Kollegor kan också dämpa farhågorna hos den som känner oro och kan på så 
vis få personen att inte fullfölja sin anmälan. Resultatet tolkades i kommun B som att 
när en anmälan görs, finns chefen där som stöd med till exempel med sin namn-
underskrift på anmälan, men det är alltid den som misstänker omsorgssvikt som gör 
den tillsammans med sitt arbetslag.  

5.3 Hur den emotionella energin gestaltas i förskolan  

Likheter- alla har någon form av oro 

Resultatet visar som tidigare nämnts att oro var ett begrepp som framkom väldigt 
ofta. Informanterna i de båda kommunerna använde begreppet ofta i olika samman-
hang. Olsson (2011) förklarar att när det finns en oro eller misstankar om omsorgs-
svikt kan det ha och göra med att personalen är konflikträdda. De är osäkra om der-
as oro verkligen är allvarlig nog för en anmälan. Rädsla för vad som ska hända med 
barnet i fråga efter att en anmälan har gjorts. Han menar att det finns många faktorer 
som påverkar huruvida en anmälan ska göras eller inte.  

Det här stämde överens med det som informanternas tog upp. De nämnde flera or-
saker som kopplades till deras oro. Informanterna var rädda för att starta konflikter 
med vårdnadshavarna. De var oroade för hur vårdnadshavarna skulle regera när en 
anmälan hade skett och kom till deras kännedom. Informanterna var även oroade 
över att vårdnadshavarna inte skulle ta deras oro på allvar. De var oroade över vad 
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som ska hända med barnet i fråga. Om det kommer att förflyttas eller att allt bara bli 
sämre för det. Det fanns en oro för att socialtjänsten inte skulle göra något, lägga ner 
fallet eller att samverkan inte skulle fungera. Informanternas oro stämmer också 
överens med den oro som både den svenska och internationella forskningen tar upp. 
Det handlar om att man är rädd för att de misstankar som finns är ogrundade och att 
då felaktigt anklaga vårdnadshavarna. Forskningen visar också att oron grundar sig 
på vilka konsekvenser en anmälan ska leda till (Bengtsson och Svensson, 2011; Feng 
et al., 2012; Goebbels et al., 2008; Levi et al. 2015; Lundén, 2010 och Schols et al., 
2013).  

Det här var ett område som väckte mycket känslor hos alla informanterna. Utifrån 
svaren framkom det att även om obehaget finns, prioriteras samverkan med vård-
nadshavarna högt. Den uppfattas som mycket viktig, oavsett hur de kände. Om det 
inte handlade om sexualbrott eller grov misshandel inom familjen, kontaktades vård-
nadshavarna alltid för att samtala om den oro som informanterna bar på. Det är lätt 
att förstå att informanterna vill kontakta familjerna först för att samtala om den oro 
som finns, eftersom förskolans läroplan (Skolverket, 2010) tar upp att det ska finnas 
tillitsfulla relationer mellan hem och förskola. Det står också skrivet att det ska ske 
fortlöpande samtal om barnets trivsel, utveckling och lärande.  

Skillnader- konsten att separera känslorna 

Det som skiljde deltagarna åt, var att informanterna i kommun B hade lättare att se-
parera sina egna känslor när det kom till att anmäla. Känslan som framkom under 
intervjuerna var, att trots att informanterna kände att en anmälan aldrig är rolig att 
göra, var de ändå såpass trygga i sig själva, att det inte såg några problem med det 
heller. Här lyfte informanterna flera gånger att det är deras skyldighet och därför 
måste den göras oavsett om det är obehagligt eller inte. Tolkningen som görs är det 
som Collins (2004) förklarar med höga och låga emotionella energier. Informanterna 
i kommun B kan uppfattas som att de bär på den högre emotionella energin, eftersom 
att de ser sin anmälningsplikt med ett lugn. Uppfattningen som har gjorts är att den 
återkopplar till det här att informanterna har andra förutsättningar. Både till utbild-
ning men också konsultation. Till exempel två av informanterna berättade att de var 
väldigt öppna med anmälningsplikten och brukade börja med att berätta om den på 
föräldramöten när terminen satte igång. Tolkningen som görs här är att det återigen 
speglar den utbildning informanterna har bakom sig. De har en titel som barnpilot 
och kan då tänkas ha lättare att prata mer öppet om anmälningsplikten och vilka 
skyldigheter de som arbetar med barn har. De bär alltså på en högre emotionell 
energi som gör dem ”starka” i sitt arbete. Uppfattningen som gjordes hos infor-
manterna i kommun A var att, de hade svårare att separera sina känslor och blandade 
lättare in sina privata när det fanns misstankar om omsorgssvikt. Tolkningen som 
också gjordes var att informanterna i kommun A hade lättare att ta med sig sina 
känslor och funderingarna hem. Det här kan förklaras genom Collins (2004), med att 
informanterna bär på en lägre emotionell energi eftersom informanterna är väldigt 
ensamma och har inte samma möjlighet att prata om sina känslor. Människan kan 
inte vara stark jämt och därför går det inte alltid att vara stark i sin profession heller. 
Om detta kan ha att göra med att informanterna i kommun A inte har samma möjlig-
het till konsultation eller liknande utbildningar går bara att spekulera i. Det som kan 
väga upp informanternas låga emotionella energi, enligt Collins (2004), är att de för 
övrigt trivs och mår bra på sin arbetsplats.   
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6 Diskussion  

6.1 Metoddiskussion  

Valet av att ha kvalitativa intervjuer som metod blev betydelsefullt. Det har gett oss 
en bild som stämmer överens med det forskningen säger. Trots att det bara var åtta 
informanter med i undersökingen gav de ändå oss en uppfattning om hur det kan se 
ut på förskolorna. Det var intressant att se vilka likheter och skillnader som framkom 
genom intervjuerna. Alla var insatta i lagen om anmälningsplikten, men när det fanns 
misstankar om omsorgssvikt skilde sig tillvägagångssättet. Valet att ha ostruktu-
rerade frågor gav oss möjlighet att kunna ställa följdfrågor. På så vis fick vi också de 
svar som behövdes för att kunna besvara forskningsfrågorna.  

Det som kan ses som nackdel här, var att en del svar blev otroligt långa och mycket 
fick plockas bort, eftersom det inte var relevant för studiens forskningsfrågor. Ett an-
nat problem som vi är medvetna om, är att informanterna kan ha gett oss sådana svar 
som de tror att vi vill ha. Med tanke på de utömmande svaren från flera av infor-
manterna, ökar ändå tillförlitligheten till dem och på så vis studien. Den kvalitativa 
intervjumetoden gjorde också att vi fick en möjlighet till en mer personlig bild av in-
formanterna och hur de såg på ämnet. Eftersom det emotionella perspektivet och 
dess energi var betydelsefullt för studien, behövde vi också få uppleva det känslo-
mässiga hos informanterna när de besvarade frågorna.   

6.2 Resultatdiskussion  

Syftet med studien var att undersöka, jämföra och analysera hur åtta anställda inom 
förskolan, från två kommuner, tolkar sin anmälningsplikt. Vi ville även undersöka 
hur studiens informanter tolkade begreppet barn som far illa och hur de beskriver 
när de går tillväga för att uppmärksamma detta. Studiens forskningsfrågor var: hur 
tolkar anställda inom förskolan, lagen om anmälningsplikt och begreppet barn som 
far illa? Samt, hur gestaltas den emotionella energin när det gäller situationer då 
anmälningar görs? 

Utifrån resultatet i studien uppfattar vi det som att vi har fått omsorgsfulla och tro-
värdiga svar från informanterna i båda kommunerna. De delade med sig av mycket 
värdefull information till oss för att kunna besvara studiens forskningsfrågor. Under-
sökningen visar att informanterna var väl medvetna om vad anmälningsplikten stod 
för. Uppfattningen som gjordes var att detta är ett laddat och känsligt ämne. Det 
väckte mycket tankar, funderingar och känslor hos informanterna och oss. Synnerlig 
oro förekommer ofta i olika sammanhang och bakom denna oro uppfattade vi även 
att det förekommer en viss rädsla i det här ämnet. Det finns obehag att stöta sig med 
framför allt vårdnadshavarna, eftersom rädslan finns att relationen ska förstöras mel-
lan dem.  

Forskningen visar att liknande problem fanns även på 90-talet (Sundell, 1997). Sun-
dell (1997) visar i sin studie att problemen som fanns då, är ungefär desamma som 
finns idag. De bakomliggande orsakerna till att anmälningarna dröjde, tyder enligt 
honom, på att förskolorna först ville utvärdera eventuella konsekvenser som kunde 
uppkomma om de bestämde sig för att anmäla. Detta eftersom de hade negativa erfa-
renheter från tidigare anmälningar och det kan vi se i vår studie att det är något som 
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fortfarande förekommer. Det är oroväckande känner vi, eftersom det trots allt var 
länge sen studien genomfördes och det har inte har skett någon större förändring 
idag. En informant nämnde det här och menade att personalen idag säkerligen har en 
större förståelse och bättre kunskap än vad som fanns på 90-talet. Informanten un-
derstryker också, att eftersom det inte finns några speciella krav på vilka insatser som 
behöver göras för att motverka omsorgssvikt, stannar det upp där.  

Det vi kan se, utifrån vad som framkommit i studien, är att det finns förståelse för 
lagens innebörd. Däremot, för att motverka denna oro som de flesta bär på, känner vi 
att det är angeläget att alla förskolor bör ha tillgång till sådana redskap som behövs 
för att de ska bli säkrare i sig själva. Självklart har de som arbetar med barn och ung-
domar ett eget ansvar för att anmäla, som Bengtsson och Svensson (2011) tar upp. De 
menar också, att just anmälan kan upplevas som väldigt tuff för många. Det är också 
därför vi söker mer redskap för förskolorna, för att de ska bli mer självsäkra. Det kan 
också vara en orsak som Bengtsson och Svensson (2011) tar upp, att personalen väljer 
att söka stöd hos varandra. Enligt Lundén (2010) och Schols et al. (2013) är det bra 
att personalen kan diskutera med varandra, samtidigt som de varnar för att när detta 
görs, kan det dämpa farhågorna hos den som känner oro. Det kan på så vis orsaka att 
anmälan aldrig kommer att slutföras.  

Undersökningen som gjordes, visar att det skiljer sig beroende på i vilken av kom-
munerna det är. I studien framkom det att i kommun B hade informanterna helt 
andra förutsättningar än i kommun A. I kommun B har informanterna inte bara möj-
lighet till att diskutera med varandra och chefen utan också att utbilda sig inom äm-
net. De kan bli barnpiloter och träffar då andra barnpiloter som de kan diskutera med 
och tillsammans hjälps de åt. Det finns möjlighet att både konsultera socialtjänsten 
och familjecentrum. I kommun A hade informanterna inte någonstans att vända sig. 
De hade varandra eller chefen att diskutera med. Chefen i sin tur hade ingen alls, för-
utom socialtjänsten, även om det inte förekom många gånger. Frågan vi ställer oss är, 
vad är det som gör att en del kommuner har flera möjligheter att hjälpa förskolorna 
än andra? Som resultatet visade i undersöknigen, skilde det sig även hur informan-
terna kunde separera sina känslor. I kommun B var informanterna mer självsäkra 
och vågade ta sig an omsorgssviktsdelen på ett lättare plan. Vilket vi såg som ganska 
försåtligt, då de har sådana möjligheter. Det som vi däremot kände var mer oroväck-
ande, var att informanterna i kommun A hade svårare att inte blanda in sina egna 
känslor och lättare att ta med sig funderingarna hem. Vi har nu förstått att det har 
betydelse för vad det finns för resurser och redskap att bistå med. Det är också här 
den emotionella energin (Collins, 2004) spelar in.  

Här syftar vi på det som Collins (2004) tar upp om den emotionella energin, att alla 
vill må bra och bära på den höga emotionella energin. Den energi som gör människan 
stark, så hon orkar med de påfrestande bitarna i arbetet. Det som kan påverka den 
emotionella energin starkt, menar författaren, är rädsla. Han förklarar att i relationer 
är de sociala konsekvenserna den största rädslan, att bli tvingad till underkastelse 
eller uteslutas från något. Därför är vår tolkning, att ges inte samma förutsättningar i 
kommunerna kommer samhället att ha förskolor som mer eller mindre bär runt på 
den lägre emotionella energin. Detta i sin tur kan resultera i det som Lundén (2010) 
och Olsson (2011) tar upp, att rädslan då kan påverka huruvida anmälan fullföljs eller 
inte. I slutändan kan det leda till att ingen orkar ta tag i de barn som misstänkts för 
omsorgssvikt. Vad som tidigare framkommit i studien, angående att inte anmäla vid 
misstanke om omsorgssvikt, gäller inte bara i Sverige, utan är även ett internationellt 
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problem. I likhet med det Schols et al. (2013) visar i sin studie, känner vi att det är 
betydelsefullt att det 2002 kom internationella riktlinjer för hur anmälningar ska ske. 
Speciellt för de länder där det inte finns någon lagstadgad anmälningsplikt. I och med 
Schols et al. (2013) studie visar den att problemet har blivit uppmärksammat. Det har 
gjorts många studier på det här ämnet och i vårt arbete har länder som Nederländ-
erna, Taiwan, Australien och USA (Feng et al., 2012; Goebbels et al., 2008; Levi et al., 
2015 och Schols et al., 2013), varit med och alla framhäver samma sak som Olsson 
(2011) och Lundén (2010) tar upp, att förskolan är en av de platser som idag har 
störst möjlighet att i ett tidigt skede upptäcka och uppmärksamma omsorgssvikt. 
Därför är vår uppfattning att det inte går att informera för mycket om det här och 
därför gäller det att fortsätta informera och upplysa samhället om hur angeläget det 
här ämnet är.  

Undersökningen visar också att begreppet barn som far illa var alla införstådda med 
och vad det innebar. Det som hade kunnat vara intressant att undersöka, var om det 
hade funnit samma förståelse för omsorgssvikt eller om det är en term som mest fö-
rekommer i forskningsvärlden. I lagen om anmälningsplikt används begreppet barn 
som far illa (Sveriges Riksdag, 2001) och därför kan det tänkas vara en orsak till att 
informanterna var införstådda med dess innebörd.  Eftersom begreppet omsorgssvikt 
aldrig togs upp under intervjuerna, får denna fråga stå obesvarad. Lundén (2010) 
förklarar att det har varit en tid då det har varit svårt att komma överens om ett ge-
mensamt sätt att se på begreppet barn som far illa. I Sverige har det varit oklarheter 
om vad som egentligen menas med det. Hon förklarar vidare att det har varit en osä-
kerhet kring vad som egentligen räknas som ”barn som far illa”. Det har därför an-
vänts många begrepp till exempel barn i riskzon, psykosocialt utsatta barn och på 
senare tid har det även förklarats som barn i utsatta livssituationer.  

I och med denna studie känner vi att omsorgssvikt är ett begrepp som bör användas 
mer, eftersom vi känner lika som Killén (2014) och Lundén (2010), att det här är nå-
got som på ett bra sätt kan förklara alla de delar som kan ingå när ett barn inte har 
det bra. Killén (2014), som myntade begreppet omsorgssvikt från början, beskriver 
det som att det handlar om när vårdnadshavarna allvarligt försummar eller skadar 
barnet psykiskt och/eller fysiskt. När det förekommer någon form av störning i rela-
tionen mellan barn och vårdnadshavare. Det handlar även om allvarliga problem i 
vårdnadshavarens omsorgsförmåga. Vi känner, efter att ha genomfört den här stu-
dien, att även om det har stor betydelse för vilka resurser som finns att tillgå i kom-
munerna, handlar det ändå i slutändan om, som Killén (2014) tar upp, att ha en bra 
samverkan med familjen och vårdnadshavarna. För att motverka omsorgssvikt är det 
relationerna till dem som är det allra viktigaste och hon förtydligar också att samver-
kan då ska gälla med alla vårdnadshavarna. Hon förklarar även att personalen kan 
vara oroliga trots att omsorgen är bra hemma, men att det då kan handla om andra 
saker som gör att barnet inte mår bra. Det kan till exempel vara saker som barnet har 
reagerat på, som gör att det finns en oro och därför måste förskolepersonalen och 
vårdnadshavarna kunna prata och föra dialoger med varandra, utan att obehag och 
missförstånd uppstår. Det här är också något som vi återigen vill koppla till för-
skolans läroplan (Skolverket, 2010), att uppdraget handlar bland annat om att det 
ska finnas tillitsfulla relationer mellan hem och förskola. Detta för att kunna utföra 
arbete på ett professionellt sätt och lättare våga prata om anmälningsplikten. För när 
allt kommer omkring handlar anmälningsplikten i grund och botten om att hjälpa 
och inte stjälpa, som en informant beskrev det, vilket vi också tyckte var väldigt bra 
beskrivet. 
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6.3 Slutsats  

Den här studien har visat att anmälningsplikt är ett ämne som har varit proble-
matiskt i samhället länge och att det är ett problem även internationellt. Det framgår 
ändå, att trots den problematik som finns, har förståelsen för omsorgssvikten och 
dess innebörd blivit bättre. Det finns dock fortfarande en osäkerhet kring när försko-
lorna ska reagera och våga anmäla. Utifrån våra forskningsfrågor och resultatet kan 
vi se att oro är en känsla som förekommer mer eller mindre hela tiden. Genom stu-
dien har vi förstått att det inte riktigt finns någon egentligen definition när ett barn 
inte mår bra, men att begreppet barn som far illa, som benämns i lagen, gör att för-
skolorna förstår dess innebörd. Dels för att det nämns i lagen att det handlar om både 
fysiska och psykiska problem, men även genom den erfarenhet som människan sam-
lar på sig under sitt yrkesliv. Studien visar också att samverkan var något som både 
forskningen och informanterna lyfte som viktigt.  Det kan därför vara en fördel att så 
tidigt som möjligt informera vårdnadshavarna om vad anmälningsplikten handlar om 
och att det är skyldighet som finns hos alla som arbetar med barn, men samtidigt be-
lysa att den är till för att hjälpa både barn och familjer. 

6.4 Relevans för yrkesverksamma i förskolan 

Tanken med den här studien var att väcka funderingar och bidra med tips till alla yr-
kesverksamma i förskola.  Det gäller inte bara att känna till vad som står i lagen om 
anmälningsplikt, utan det handlar även om att förstå vad det innebär med fysisk- och 
psykisk omsorgssvikt. Därför ville vi med den här studien hjälpa till med vad som kan 
ingå där, med ledning av Lundéns (2010) lista på sida 10 och 11 för att underlätta 
upptäckt av omsorgssvikt. Vi ville också uppmärksamma betydelsen av att ha en bra 
samverkansform med vårdnadshavarna, men även vikten av att kunna konsultera 
olika ställen, så att man inte står ensam med sina känslor och upplevelser. Vi ville 
även bistå med information om att hur det ser ut internationellt och ge en förståelse 
för att det här är ett problem som finns överallt och att många länder kämpar med att 
det ska bli någonting bra av det här. Det är vi vuxna som är barnens yttersta skydd 
och barnen är vår framtid. Därför ska alla vi som arbetar med dem hjälpas åt och låta 
dem växa upp och bli trygga och goda samhällsmedborgare. 

6.5 Förslag till fortsatt forskning 

Utifrån den här studien har vi förstått att beroende var man bor har det betydelse för 
vilka möjligheter som kan tas tillvara för att motverka omsorgssvikt. Det vi känner 
som skulle vara intressant att undersöka efter den här studien, är att få en förståelse 
för varför det ska skilja sig mellan kommunerna. Frågor som har dykt upp är bland 
annat: 

 Vad har andra kommuner för möjligheter när det kommer till konsultationer 
och utbildningar?  

 Finns det kommuner som använder andra metoder, för att motverka omsorgss-
vikt? 

 Varför är det inte angeläget att arbeta fram metoder som kan finnas i alla kom-
munerna? 
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Bilaga 1 - Missivbrev 

 
Hej  
Vi är två studenter från Mälardalens Högskola som går sista terminen på förskollä-
rarprogrammet. Vi har nu kommit till slutet av vår utbildning och ska börja skriva 
vårt examensarbete. Ämnet vi har valt handlar om anmälningsplikt och för oss blev 
det en självklarhet, då vi tidigare under utbildningen gjorde en undersökning som 
väckte vårt intresse. Vi har förstått, genom den forskning och litteratur vi har tagit del 
av, att det finns en problematik kring när anmälningar ska göras och vad som egent-
ligen menas med ”barn som far illa”. 
 
Vår önskan är att få göra en intervju med dig som har en större inblick i praktiken. Vi 
skulle vilja veta vad du och din verksamhet har för kunskaper kring anmälnings-
plikten och vilka problem som kan uppstå när ni misstänker att barn far illa. Ni 
kommer inte att behöva berätta om specifika eller känsliga fall, utan vårt intresse lig-
ger i hur ni som verksamhet arbetar och de problem som kan finnas där. Intervjun 
beräknas ta runt 50 minuter. 
 
Under intervjun kommer vi att ta hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska prin-
ciper. Ditt deltagande är helt frivilligt och du kan avbryta när du vill under samtalet.  
Dina svar kommer att behandlas konfidentiellt (inga namn, verksamheter eller kom-
muner kommer att finnas med i arbetet). Allt material kommer enbart vara tillgäng-
ligt för oss och kommer bara att användas i vårt arbete.  
 
Har ni frågor eller funderingar är ni välkomna att kontakta oss eller vår handledare. 
Vi hoppas att ni vill delta i detta och vi ser fram emot att få träffa er. 
 
Med vänliga hälsningar 
Linda Vigholm och Jennie Brette 
 
Handledare: 
Margareta Sandström 
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Bilaga 2 - Fallbeskrivningar 

Skulle du anmäla i dessa påståenden? 
Fall 1 
Stina 3 år skriker när ett annat barn under en lek drar henne i armen. Förskolläraren 
går emellan och tar Stina i sitt knä och frågar om det gör ont när hon rör vid Stinas 
arm. Förskolläraren tycker hon regerar väldigt starkt vid beröring av armen och miss-
tänker benbrott. Förskolläraren vill kontakta mamma eller pappa, så att doktorn får 
kolla. Inte pappa, säger Stina då. Okej då kontaktar vi mamma, säger förskolläraren. 
Vid samtalet är mamma mycket tyst, men de bestämmer träff vid sjukhuset. Förskol-
läraren frågar inget om hur skadan har uppstått, men tycker det är märkligt att de 
inte fått någon information. Förskolläraren tycker också att det är underligt att Stina 
reagerar så kraftigt vid omnämnandet av pappan.  
Skulle du anmäla? 
 
Fall 2 
Karl 4 år är ett barn som förskolepersonalen är orolig över, då föräldrarna verkar väl-
digt trötta och nästan drogpåverkade. Karl är också ett mycket oroligt barn som har 
svårt att koncentrera sig och sitta still. Periodvis är han väldigt smutsig när han 
kommer till förskolan och är aldrig riktigt glad. Personalen har sett föräldrarna gå 
runt i området påverkade. Emellanåt verkar allt vara bra. Karl är lite gladare och ver-
kar bättre omskött och föräldrarna mer pigga och alerta.  
Skulle du anmäla? 
 
Fall 3 
Lisa 3 år har alltid varit en sprallig och glad tjej. Hon har alltid lekt med alla och velat 
vara med på alla aktiviteter. Hon har haft en bra relation och visat tillit till all perso-
nal. Nu har personalen under en period börjat oroa sig, då Lisa blivit mer och mer 
tystlåten. Hon vill aldrig leka med de andra barnen längre och hon varken pratar eller 
vill ha någon kontakt med personalen. Personalen har försökt prata med föräldrarna, 
men de pratar bara bort det och undviker att svara på frågorna. Skrattar bara och sä-
ger att ”det är nog bara en period hon går igenom”.  
Skulle du anmäla? 
 
Fall 4 
Pelle 2 år leker konstiga saker i förskolan och personalen är orolig. Han leker alltid 
med en docka och tar den mellan benen. Ibland slår han den och säger dum, sluta, 
dum. Personalen har försökt prata med Pelle och frågat vem som gör så? Pelle säger 
bara: inte prata, inte prata. Personalen vill prata med föräldrarna, men vet inte riktigt 
hur de ska närma sig dem och ta upp det. Pelle är en pojke som alltid är glad när för-
äldrarna kommer och de verkar vara en familj som står varandra nära. Däremot rea-
gerade en ur personalen när en släktning kom och hämtade Pelle en gång och han 
blev helt tyst och tittade ner i marken. Släktingen verkade väldigt trevlig och glad att 
se Pelle och försökte säga hur roligt de skulle ha det.  
Skulle du anmäla? 
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Bilaga 3 - Intervjufrågor 

Intervjufrågor till förskolepersonalen  
Bakgrund:  

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 
 Hur många år har du arbetat inom ditt yrke? 

 Har du några erfarenheter av att göra anmälan? 

 
Allmänt: 

 Vad innebär begreppet ”barn som far illa” för dig? 

 Vad innebär anmälningsplikt för dig? 

 Har du någon utbildning inom ämnet? 

 Vilka svårigheter känner du inför ämnet? 

 Hur många barn finns i verksamheten? 

 
Frågor om barn som far illa:  

 Vilka signaler eller tecken har visat sig när misstankar har uppkommit?  

 Tycker du/ni att det är svårt att veta vilka problem man ska reagera på? 

 På vilket sätt gör du/ni bedömningen?  

 Vilka svårigheter finns när bedömningen görs?  

 Vad händer när du/ni är osäkra, vilka kan du/ni prata med? 

 Vad tror du det beror på att personal i förskolan drar sig för att anmäla?  

 Vad anser du att personalen behöver göra för att upptäcka fler barn? 

 
Frågor om när en anmälan sker:  

 Hur ser det ut i allmänhet på förskolan när personalen misstänker ett barn 

med omsorgssvikt?  

 Hur separerar du dina privata känslor från din profession? 

 Vem eller vilka kontaktar du/ni t.ex. chefen, familjen, vårdnadshavarna eller 

socialtjänsten? 

 I vilket skede händer det: på en gång, veckor, månader eller år? 

 Vem gör anmälan på förskolan: personalen, chefen eller någon annan?  
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Intervjufrågor till chefen 
 

Bakgrund:  

 Hur gammal är du? 

 Vad har du för utbildning? 
 Hur många år har du arbetat inom ditt yrke och hur länge som chef?  

 Har du några erfarenheter av att göra anmälan? 

 
Allmänt: 

 Vad innebär begreppet ”barn som far illa” för dig? 

 Vad innebär anmälningsplikt för dig? 

 Har du någon utbildning inom ämnet? 

 Vilka svårigheter känner du för ämnet? 

 
Frågor om barn som far illa:  

 Vilka signaler eller tecken har visat sig när misstankar har uppkommit?  

 Tycker du att det är svårt att veta vilka problem man ska regera på? 

 På vilket sätt gör du bedömningen?  

 Vilka svårigheter finns när bedömningen görs?  

 Vad händer när du är osäker, vilka kan du prata med? 

 Vad tror du det beror på när förskolan drar sig för att anmäla?  

 Vad anser du personalen behöver göra för att upptäcka fler barn? 

 
Frågor om när en anmälan sker:  

 Hur ser det ut i allmänhet på förskolan när du/personalen misstänker att ett 

barn far illa?  

 Vem gör anmälan på förskolan: du, personalen eller någon annan? 

 Måste personalen ha ditt samtycke när de vill anmäla? 

 Om du har ansvaret, hur mycket underlag krävs av personalen för att du ska 

göra en anmälan? 

 Vem eller vilka kontaktar du: t.ex. familjen, vårdnadshavarna, socialtjänsten? 

 I vilket skede händer det: på en gång, veckor, månader eller år? 
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