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Syftet med studien var att kartlägga utbildade pedagogers kännedom om, 
användning av och syn på anmälningsplikten samt sekundärt även behandla frågan 
vad pedagoger önskar för typ av information om anmälningsplikten alternativt på 
vilket sätt under sin pedagogiska utbildning. De huvudsakliga forskningsfrågorna i 
studien innefattade dels ett undersökande av varje pedagogs inställning till och 
uppfattning av anmälningsplikten som fenomen, dels frågor om eventuella etiska 
dilemman pedagogerna kunde utse i anmälningssituationen. Den metod som 
användes var en kvalitativ datainsamlingsmetod i form av semistrukturerade 
intervjuer som spelades in, sammanfattades och godkändes innan resultatet 
bearbetades, analyserades och diskuterades. Resultatet av studien visade att en stor 
majoritet av deltagarna kände till anmälningsplikten och dess lagmässiga fäste. 
Samtliga deltagare visade sig hade en ungefärligt likartad syn på innebörden av att 
ett barn betraktas fara illa. Att genomföra en anmälan visade sig vara en upplevelse 
som beskrevs som obekväm och otrygg. Resultatet av studien visade också att bra 
utbildning och kunskap saknas i den pedagogiska utbildningen och att gemensamma 
värderingar efterfrågas. De slutsatser som kan sammanfattas efter studiens 
genomförande påvisas främst i att pedagogerna efterlyser en effektiv och gemensam 
plattform för information om anmälningsplikten. Anmälningsplikten ansågs vara i 
behov av att tvätta bort sin tabubelagda stämpel med lämpliga öppna diskussioner 
och praktiska övningar i konkreta fall. 
 
 
 
_______________________________________________ 
Nyckelord: anmälningsplikt, anmälningsskyldighet, fara illa, etik. 
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1. Inledande avsnitt 
1.1 Inledning  
 
Sverige har ett i allmänhet välfungerande socialt skyddsnät rent globalt sett. Vi har 
en väl utvecklad socialtjänst, ett flertal barnrättsorganisationer, ett kontrollerat 
polisväsende och andra myndigheter som på ett eller annat sätt arbetar för barnens 
bästa och beskyddar deras rättigheter i ett samhälle som styrs demokratiskt och med 
en social framtoning. I Sverige har också all personal som möter barn i sitt yrke 
anmälningsplikt att rapportera barn som far illa till samhällets värnande, vare sig de 
de facto vill eller inte. Finns en struktur i hur barn som far illa ska tas om hand? 
Finns det regler? 
    Här framtonar en intressant möjlighet till fördjupning. Jag uppfattar ingen större 
kunskap eller given information om anmälningsplikten hos blivande lärare eller 
andra som studerar pedagogik. Många lärarutbildningar saknar överhuvudtaget 
ämnet i sitt upplägg och många personer vittnar om att den information de fick var 
alltför bristfällig. Att ett så pass betydelsefullt fenomen saknas i lärarutbildningen, 
både för lärare och för elever, är ett skeende som får finna sig i att få kritik för sin 
frånvaro. Hur ska man förväntas kunna använda sig av ett verktyg man aldrig fått 
introduktion i att använda, och ännu hellre – provat att praktisera i fiktiva fall? 
    Anmälningsplikten är en så pass viktig del av lärarnas uppdrag att den i allra 
högsta grad motiverar en studie i ämnet.  
 
1.2 Syfte och forskningsfrågor  
Syftet är att kartlägga pedagogers uppfattningar, attityder och tankar i anslutning till 
sin yrkesprincipiella anmälningsplikt samt att undersöka i vilken omfattning 
pedagogerna har kännedom om anmälningsplikten. 
 

• Vad anser pedagoger i förskola och skola om anmälningsplikten som 
fenomen? 

• Vilka etiska dilemman upplever pedagoger att anmälningsplikten kan ge 
upphov till? 

• I vilken utsträckning har pedagoger kännedom om sin anmälningsplikt? 
 
1.3 Begreppsdefinitioner 
 
Anmälningsplikt: I detta arbete används ordet anmälningsplikt med samma 
innebörd som begreppet anmälningsskyldighet. Jag har valt att utgå från 
Socialtjänstlagens (2010) fjortonde kapitel, 1§, där vi kan läsa att alla vuxna 
människor som privat eller via sitt arbete får kännedom om att ett barn kan 
misstänkas fara illa är skyldiga att anmäla detta till socialnämnden. 
 
Barn som far illa: Definitionen jag använder mig av för frasen ”barn som far illa” är 
Kommittén mot barnmisshandel (2001) som klargör att fysiskt våld, psykiskt våld 
och kränkningar, sexuella övergrepp och omsorgsbrist innebär att ett barn far illa.  
 
Pedagog: Används som synonym för skolpersonal och lärare. Med pedagoger avses i 
denna studie all skolpersonal, utbildad inom sitt yrkesområde, som ingår i mitt 
empiriska material om inget annat specificeras. 
 
Föräldrar: Används synonymt med definitionen vårdnadshavare för barnet.  
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2. Litteraturgenomgång 
 
Nedan presenteras en klargörande genomgång av tidigare forskning och dess 
resultat.  
 
2.1 Anmälningspliktens historik och lagmässiga fäste 
 
Redan 1924 infördes en lagmässigt fastslagen anmälningsplikt i Sverige i vad som då 
benämndes som barnavårdslagen, inleder Olsson (2009). Regelbundet under tiden 
framöver har lagen om anmälningsplikten kommit att förändras och skärpas till både 
innehåll och kring vilka grupper som ingår i anmälningspliktiga åtaganden vilket har 
utökat anmälningspliktens betydelse, påpekar Olsson (2009).  
       1979 kom lagen mot barnaga i Sverige och det blev ett lagbrott att via fysiskt våld 
kränka barnet. Förbudet är väl uttryckt i 6 kap. 1 § i Föräldrabalken och menar att 
”kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling” är olagligt att utsätta ett 
barn för, påpekar Socialstyrelsen (2004). Liknande normer finns även i Förenta 
Nationernas Barnkonvention, som har till syfte att skydda och upprätthålla barns 
rättigheter. Den nittonde artikeln innehåller information om att olika former av våld 
och utnyttjande av ett barn är förbjudna, men också i artikel 39 i samma konvention 
finns nämnt att ett barn som upplevt detta har rätt till stöd i efterhand, klargör 
Utrikesdepartementet (2006). Enligt SOU (2001) har Sverige i och med sitt 
medlemskap i FN åtagit sig att anpassa lagar efter konventioner som FN upprättat. I 
barnkonventionen uttrycks att alla barn har rätt att skyddas från alla former av våld, 
övergrepp, vanvård och annan kränkande behandling, påpekar 
Utrikesdepartementet (2006). 
     I anslutning till varje människas rätt till stöd och hjälp beskriver Socialtjänstlagen 
(2001) hur alla människor i Sverige har rätt till dylikt från samhällets olika 
myndigheter i de fall då det anses behövligt. Stödet kan ges både ekonomiskt och 
socialt och omfattar varje människa oavsett ålder, berättar Socialstyrelsen (2010). I 
Socialtjänstlagens (2010) 1 kap 2 § påpekas varje barns rätt till att få sitt bästa 
tillgodosett. I kapitel 5, första paragrafen, beskrivs att alla barn har rätt till en 
uppväxt under trygga förhållanden och att socialnämnden har ett visst ansvar för att 
minimera risken för barnet att påbörjar ett destruktivt leverne. Första paragrafen 
beskriver även att olika myndigheter har skyldighet att tillsammans arbeta för barn 
som far illa eller som ligger i riskzonen för dylika händelser, sammanfattar 
Socialstyrelsen (2010).  
 
2.2 Vad innebär det att ett barn far illa? 
 
Det som enligt Socialstyrelsen (2004) är anmälningspliktigt är flera olika 
definitioner på att ett barn ”far illa”. Det bör förutsättas att barn far illa i situationer i 
vilka de upplever fysiskt eller psykiskt våld, utsätts för sexuella kränkningar eller 
lider omsorgsbrist, menar Socialstyrelsen (2004).  
         Fysiskt våld definieras på så sätt att barnet tilldelas skada på sin kropp, 
smärtor, förnedrande vanmakt eller att barnet med uppsåt ges en sjukdom, direkt 
eller till följd av vanvård, klargör Socialstyrelsen (2004). Ett exempel på fysiskt våld 
är sexuella övergrepp och barnmisshandel, enligt Rädda Barnen (2006:2) som även 
tillägger att fysiskt våld kan vara att barnet skakas, blir bitet, luggas, sparkas eller 
bränns. Att utsätta barnets kropp för alkohol eller droger är även fysisk misshandel, 
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menar Rädda Barnen (2006:2) och informerar om att fysisk misshandel kan leda till 
inre och yttre skador och alltid ger psykiska men för det barn som blir utsatt. 
      Psykiskt våld består av att barnet regelbundet blir utsatt för nedvärdering, mental 
nedbrytning och känslomässigt våld, menar Socialstyrelsen (2004). Att inte ge 
barnet tillräckligt med kärlek, att skrämma, förlöjliga eller isolera barnet räknas som 
psykisk misshandel enligt Rädda Barnen (2006:1) och ett barn som har varit utsatt 
för psykiskt våld blir negativt påverkat i sina sociala relationer i samspel med andra 
människor. Forskning har visat att barn som bevittnat våld mot tredje part kan få 
traumatiska minnen och enligt Rädda Barnen (2006:1) är detta definierad psykisk 
misshandel gentemot barnet. Socialstyrelsen (2004) talar om ”psykisk försummelse” 
och beskriver detta som att barnets viktigaste och mest grundläggande behov inte 
tillgodoses. Barnet kanske inte ges uppfostran eller uppmärksamhet i tillräckliga 
mängder vilket kan befaras leda till att barnet mår psykiskt dåligt. Att försumma 
barnet är också att neka det sina behov av mat, mediciner eller kläder, framhåller 
Rädda Barnen (2006:3). 
      Enligt Socialstyrelsen (2004), är sexuella övergrepp alla typer av sexuella 
handlingar som är påtvingade barnet. Ett barn vars integritet kränks via andras 
sexuella beteenden eller när barnet inte kan antas förstå den sexuella handlingen så 
rör det sig enligt Socialstyrelsen (2004), om ett sexuellt övergrepp.  
     Socialstyrelsen (2004) använder termen ”fysisk försummelse” och menar med 
denna omsorgsbrist om barnet från vårdnadshavarnas sida. När vårdnadshavarna 
skadar eller riskerar att skada barnets fysiska hälsa, utveckling eller mognad genom 
att underlåta en god omsorg blir barnet försummat och får inte vad det behöver. 
Exempel på bristande omsorg kan vara att barnet inte får hjälp att tvätta sig, får 
större störningar i sömnen eller inte kan känna sig tryggt och säkert i sitt eget hem, 
menar Socialstyrelsen (2004).  
 
2.3 Pedagogers skyldigheter gentemot barn som far illa 
 
Pedagoger i svensk förskola och skola omfattas av ett skyddande samarbete på så sätt 
att det tydligt finns uttryckt enligt skollagen kap 2, 2§ att skolorganisationen ska 
samverka med andra samhällsorganisationer om misstanke uppkommer om att ett 
barn på ett eller annat sätt far illa, klargör Skolverket (1985). Ett sätt att efterleva 
detta skydd finns i Socialtjänstlagens (2001) 14 kap 1§ där det påpekas att alla som 
arbetar med barn i förskola eller skola har anmälningsplikt till sociala myndigheter 
när ett barn misstänks fara illa oberoende av vilken typ av skäl till anmälan det rör 
sig om. Personer som i sitt yrke arbetar med barn eller ungdomar har lagfäst 
skyldighet att rapportera till socialnämnden när ett barn inom ramen för deras 
verksamhet befaras fara illa på ett sätt som gör att barnet kan antas behöva skydd 
och stöd, fastslår Socialtjänstlagen (2010). Enligt Socialstyrelsen (2004) omfattas all 
anställd personal inom skola, förskola och barnomsorg av lagen om anmälningsplikt 
och påpekar att ansvaret för att en anmälan görs i de fall då det anses behövligt inte 
är möjligt att överlåta till någon annan när man direkt eller indirekt får anledning till 
att misstänka att ett barn far illa. Sundell & Colbiörnsen (1999) utvecklar detta och 
tydliggör att även i de fall då till exempel en chef eller arbetsledare skulle motsätta 
sig en anmälan har den anställde ändock rättighet samt skyldighet att anmäla det 
berörda fallet till socialtjänsten.  
      Ansvaret för att de barn som far illa får råd och hjälp innehas i varje kommun 
ytterst av socialnämnden, enligt Rädda Barnen (2006:2).  Till sin hjälp har 
Socialstyrelsen (2010) låtit socialtjänstlagens fjortonde kapitel, paragraf ett, 
innehålla en uppmaning till samtliga individer som arbetar med barn eller ungdomar 
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att rapportera eventuella missförhållanden som lett, leder eller kan leda till att 
barnet far illa;  
 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 
hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, 
socialtjänsten och kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om 
de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 
behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även de som är anställda hos sådana 
myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område.  
    Socialstyrelsen (2010) 

 
Sedan år 1998 räcker det med enbart en misstanke om att ett barn far illa för att 
denna misstanke ska vara anmälningsskyldig. Några bevis för att så är fallet behöver 
alltså inte finnas, berättar Olsson (2001). Pedagogers anmälningsskyldighet är en 
lagstadgad skyldighet vilket gör att deras egna bedömningar kring vilka misstankar 
som kan ha en substans och inte saknar betydelse för om en anmälan ska göras, 
enligt Socialnämnden (2004). Minsta lilla misstanke hos pedagogen ska tas på allvar 
både av pedagogen själv och av eventuella andra personer och en anmälan ska därför 
alltid utföras oavsett bevisning, eller brist på sådan, fastslår Olsson (2001) och 
påpekar att även i de fall då endast en lärare av flera i ett arbetslag upplever att en 
elev far illa ska en anmälan göras – oberoende av kollektivets uppfattning. 
      Grunden för anmälningsplikten bygger på att skolan och förskolan är instanser 
där många barn samlas. Därför blir lärare per automatik viktiga vuxna i barnets 
närhet, menar Olsson (2001). Vad gäller barnmisshandel så existerar den i alla 
etniska grupper och samhällsskikt, förtydligar Rädda Barnen (2006:1) vilket gör 
Olssons (2001) råd om att lärare är betydande gestalter inom ramen för 
anmälningsplikten ännu viktigare. Sundell & Colbiörnsen (1996) spinner vidare på 
detta och menar att skolpersonal överhuvudtaget har en betydande roll i elevernas 
vardag vilket gör att de förmodas lättare kunna se vilka barn som eventuellt med 
omedelbar verkan skulle omfattas av anmälningsplikten, även om det ibland upplevs 
som svårt att urskilja och identifiera dessa barn, vilket leder oss in på statistiska 
frågor kring fenomenets förekomst. 
     Tidigare forskning visar att det finns ett stort mörkertal av barn som far illa enligt 
Olsson (2001) som visar forskning där resultatet visar att mindre än vartannat 
anmälningspliktigt fall anmäls till berörd socialtjänst. Det finns enligt Olsson (2009) 
varierande siffror i statistiken över hur många av alla anmälningspliktiga fall som 
verkligen anmäls. Dock uppskattas att i ca 65 procent av de misstänkta fallen sker 
ingen anmälan. En utredning som genomfördes i vissa av Stockholms grundskolor 
1998 visar att 45 procent av alla de fall där barn kunde antas fara illa ej anmäldes. 
Detta trots att det enligt Socialnämnden (2004) i allra högsta grad är 
anmälningspliktigt.  
       Olsson (2001) resonerar om anledningen till forskningens resultat och 
poängterar att det ofta inom förskolans och skolans värld konstateras att barn visar 
direkta eller diffusa tecken på att må dåligt på olika sätt, men att dessa barn inte 
uppmärksammas och tas på allvar i tillräckligt stor grad. Vidare menar Olsson 
(2001) att den anmälningsplikt som lärare har är ett mycket viktigt skydd för den 
som är minderårig. Att så många barn som far illa aldrig anmäls kan enligt Bäck-
Wiklund & Lundström (2001) ha sin grund i att problem i familjesituationen många 
gånger hålls bakom stängda dörrar och inte delas med offentliga organisationer, eller 
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andra utomstående privatpersoner. Sundell & Colbiörnsen (2000) gör liknande 
upptäckter och menar att forskning tyder på att pedagoger sällan tar sitt lagmässiga 
ansvar att använda sig av sin anmälningsplikt. Anmälningar till socialtjänsten har 
inte blivit fler trots att lagstiftningen blivit skarpare, påpekar Kommittén mot 
barnmisshandel (2001). 
      Som vi sedan tidigare känner till finns det många barn som far illa i svåra 
situationer men aldrig anmäls, påminner Bäck-Wiklund & Lundström (2001) och 
konstaterar återigen att många psykosociala problem tystas ner i familjen och inte 
kommer till myndigheters kännedom. Rädda Barnen (2006:2) beskriver i anslutning 
till detta barns överlevnadsstrategier då de far illa av olika former av våld och 
utsatthet och påvisar att barn oftast håller tyst om det pågående våldet och försöker 
hålla sina upplevelser utanför det offentliga. På motsvarande sätt pekar Colnerud & 
Granström, (2002) på en viktig aspekt vad gäller lärares yrkesetik och betonar att 
värden som har betydelse i anslutning till en anmälan är respekten för den 
personliga integriteten. Detta kan förklaras på så sätt att man inte vill lägga sig i 
andras familjeangelägenheter vilket gör att ett utsatt barn, som ju ofta tiger om sin 
situation, blir än mer utlämnat enligt Killén (1993). Enligt Colnerud & Granström 
(2002) är det relativt vanligt förekommande att pedagoger tvekar i 
anmälningssituationen på grund av att orsakerna till anmälan upplevs som ”mindre” 
än till exempel grövre kränkningar såsom uttalade sexuella övergrepp. Dock påpekar 
Socialstyrelsen (2004) att en anmälan ska göras oavsett graden av eventuella 
problem för barnet och att pedagoger inte har ansvaret att bedöma hur mycket eller 
lite barnet far illa. Det finns då risk för att situationen för barnet blir mer 
problemfylld eller får större konsekvenser som påverkar barnet negativt, enligt 
Socialstyrelsen (2004).  
      Wiklund (2006) instämmer i detta och menar att det är vanligare att det något 
diffusa skälet till att anmäla består i att det anses att barnet inte får rätt omsorg, och 
mer sällan handlar det om övergrepp av olika slag, vilket leder oss in på frågan varför 
pedagoger tvekar att genomföra en anmälan av ett barn som i aktuell situation bör 
omfattas av anmälningsplikten. 
 
2.4 Pedagogers tvekan inför anmälan 
 
Anmälningsplikten fungerar inte, uttrycker Hindberg (2009) inledningsvis och 
menar att anmälningsplikten är förtydligad i omgångar i socialtjänstlagen men att 
det finns en alltför stor lucka och osäkerhet vad gäller tolkningen av lagens innehåll. 
Enligt Hindberg (2009) beror detta förmodligen inte på att lagen är alltför vagt 
uttryckt utan på att ordet anmälan kan uppväcka obehag och en känsla av obekväm 
makt. Vidare menar Hindberg (2009) att trots att lagen ska existera för ett barns 
beskydd finns inte några bevis eller indikationer på att den faktiskt hjälper barn i 
behov av samhällets ingripande. För att bringa klarhet i detta redogör Sundell & 
Colbiörnsen (1996) för pedagogers tankar vad gäller osäkerhet och tvekan inför att 
göra en anmälan och pratar därför om tre olika typer av faktorer som förhindrar att 
en anmälan görs. Inledningsvis talar Sundell & Colbiörnsen (1996) om lagliga 
faktorer, det vill säga om pedagogen har tillräcklig kunskap om vad 
anmälningsplikten innebär och när den bör användas. Detta är enligt Sundell & 
Colbiörnsen (1996) de mest grundläggande faktorerna som avgör om pedagogen kan 
förmodas anmäla de anmälningspliktiga fall han eller hon möter på i sin 
yrkesutövning. Med situationella faktorer menas att pedagogen gör en avvägning 
innan en anmälan utförs. Tidigare studier visar att yngre barn oftare anmäls än äldre 
och att bristande omsorg är ett av de lägen då anmälan mer sällan görs – det ses inte 
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som lika allvarligt som till exempel barnmisshandel eller sexuella övergrepp, enligt 
Sundell & Colbiörnsen (1996). Slutligen beror anmälningsbenägenheten på 
personliga faktorer, till exempel om pedagogen har egen kunskap i att själv hitta de 
barn som befaras fara illa; en pedagog med längre utbildning och lång tid i läraryrket 
identifierar som regel lättare sina anmälningspliktiga fall i verksamheten vilket gör 
att dessa pedagoger har en större benägenhet att anmäla barn som far illa, 
sammanfattar Sundell & Colbiörnsen (1996). Detta är något som även Svensson & 
Jansson (2008) hävdar är korrekt då dessa menar att en pedagog som arbetar länge i 
yrket tränar sin förmåga att identifiera och uppmärksamma de barn som far illa.  
     Parallellt med denna uppfattning att erfarna pedagoger ökar sin förmåga att 
urskilja anmälningspliktiga fall rapporterar Sundell och Colbiörnsens (2000) ett 
undersökningsresultat där pedagogers attityd till anmälningsplikten klargörs. Enligt 
Sundell & Colbiörnsen (2000) visar undersökningen att mellan åren 1995 och 1998 
minskade antalet pedagoger som anser att anmälningsplikten är en god instiftad 
norm – pedagoger har enligt undersökningen fått en alltmer negativ inställning till 
anmälningsplikten. Hindberg (2009) beskriver att orsaker till att pedagoger avstår 
från att anmäla kan vara att de bedömer den egna insatsen som tillräcklig eller 
väntar och ser om situationen förändrar sig till det bättre. Det förekommer också att 
pedagoger har en misstro mot socialtjänstens resurser och upplever viss oro för att 
själva bli utsatta för andras missnöje om en anmälan görs, sammanfattar Hindberg 
(2009). 
     Sundell & Colbiörnsen (1996) betonar att samarbetet mellan socialtjänst och skola 
påverkar i stark grad anmälningsbenägenheten hos yrkesaktiva lärare - när 
samverkan är bristfällig eller upplevs som otydlig minskar benägenheten att anmäla 
då pedagoger inte vill riskera att barnets situation förvandlas till det sämre i och med 
det icke fungerande samarbetet. Detta kan förmodligen antas bero på att pedagoger 
eventuellt innehar en alltför bristfällig kunskap om hur lagstiftningen ser ut 
alternativt att samverkan mellan skola och myndigheter är vag, eller bristande 
kunskap om hur sociala myndigheter arbetar i de fall då ett barn eventuellt utsatts 
för någon typ av övergrepp, klargör Olsson (2009). 
       En annan anledning till att pedagoger tvekar i sin anmälan kan enligt Myers 
(2008) bestå i vad som benämns Bystanders effekt, även kallad åskådareffekten. 
Teorin som är grunden i Bystanders effekt är att människan får en minskad 
benägenhet att ingripa, hjälpa och reagera om det finns andra människor 
runtomkring som uppmärksammat samma behov av hjälp vilket gör att när flera 
pedagoger på egen hand eller tillsammans uppmärksammar ett barn i behov av hjälp 
och stöd blir steget till att en anmälan upprättas längre, enligt Myers (2008). Just av 
denna anledning bör det vid varje skola och förskola tas fram handlingsplaner för 
rutiner kring hur en anmälan ska göras, vem som bär ansvaret för att den görs och 
vem anmälan ska delges, påpekar Socialstyrelsen (2004). En handlingsplan för 
förskola och skola är enligt Brottsförebyggande rådet, BRÅ, (2008) av vikt eftersom 
konsekvenserna för ett barn som far eller farit illa blir mycket förödande.   
 
3. Metod  
3.1 Metod och forskningsstrategi 
 
Genomgående har jag i denna studie använt kvalitativa metoder för att genomföra 
arbetet. Jag har valt att indela mitt praktiska forskningsområde i fyra delar; 
bakgrund och utbildning, kunskaper och information om anmälningsplikten, egna 
erfarenheter samt problem och samverkan. 
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    I den första delen bakgrund och utbildning innefattas information om pedagogens 
ålder, utbildningsbakgrund och yrkesliv. I den andra delen kunskaper och 
information om anmälningsplikten klargörs om pedagogen känner till 
anmälningsplikten och är medveten om vad den innebär samt vilken tidigare 
information pedagogen bär med sig om anmälningsplikten från sin pedagogiska 
utbildning. Den tredje delen handlar om pedagogens egna erfarenheter, där hon 
berättar både med viss styrning och mer fritt om sina egna upplevelser i anslutning 
till anmälningsplikten. Den fjärde och avslutande delen handlar om problem och 
samverkan, där pedagogen förutspår fiktiva eller berättar om reella situationer där 
anmälningsplikten kan innebära ett problem eller en begränsning. Här uppmanas 
också pedagogen att berätta hur hon som enskild pedagog skulle önska att olika 
instanser samverkade för barnens bästa.  
 
3.2 Datainsamlingsmetod 
 
Den datainsamlingsmetod jag har valt att arbeta med är kvalitativa intervjuer, som 
enligt Kvale & Brinkmann (2009) syftar till att undersöka den intervjuades 
upplevelser, erfarenheter och känslor av ett förutbestämt tema. Jag har arbetat med 
semistrukturerade intervjuer, av Kvale & Brinkmann (2009) kallad halvstrukturerad 
livsvärldsintervju, det vill säga intervjuer där jag som frågeställare har ett visst antal 
på förhand bestämda frågor som delges varje deltagare men där det också finns 
utrymme för sidospår och spontana reflektioner, följdfrågor och kommentarer.  
     Fördelar som Holme & Solvang (1997) nämner i anslutning till den kvalitativa 
metoden är att de menar att via ett kvalitativt arbetssätt lättare får en helhetsbild av 
situationen och har större chans att få en vidgad fördjupning i andra människors 
livsvärld.  Vänder vi oss till Lantz (1993) får vi information om att syftet med 
datainsamlingen påverkar vilken arbetsmetod som är lämplig att använda.  I en 
kvalitativ intervju är det viktigt att intervjuaren kan bidra till att bilda ett tillåtande 
klimat där intervjupersonens tankar och erfarenheter kan hjälpa intervjuaren att 
förstå djupet i frågornas svar – den syftar till att komma längre i tänkandet, enligt 
Lantz (1993).  
      Den halvstrukturerade intervjun kan också enligt Björndal (2005) utgå ifrån 
relationen mellan intervjuaren och den intervjuade och därmed leda till en mer 
personlig inblick i ämnet, därav mitt val av denna datainsamlingsmetod. 
 
3.3 Praktiska detaljer 
 
Antalet intervjuade pedagoger uppgick till 22 stycken. Av dessa var tio förskollärare, 
åtta barnskötare och fyra grundskollärare i grundskolans tidigare år. Intervjuerna 
genomfördes i en mellanstor svensk stad i mellersta Sverige. Deltagarna i studien 
intervjuades individuellt och utan avbrott. Varje intervju tog cirka 30 minuter i 
anspråk. Innan intervjun påbörjades informerades deltagaren om vetenskapsrådets 
etiska regler för dylikt arbete och upplystes om sin frihet att närsomhelst avbryta sin 
medverkan utan motivering.  
 
3.4 Urval 
 
Urvalet av intervjupersoner gick till på så sätt att intervjupersonerna frivilligt fick 
söka sig till studien för att få så motiverade deltagare som möjligt. En inbjudan till 
intervju skickades ut till slumpmässigt utvalda intervjupersoner (inom de tre 
yrkeskategorierna) på fem olika skolor och fem olika förskolor. Människor jag var 
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bekant med sedan tidigare sållades dock bort för att jag i så liten grad som möjligt 
skulle påverka intervjupersonens svar känslomässigt. 
     Jag eftersträvade god spridning i studien vad gäller utbildningsbakgrund, av den 
anledningen är både barnskötare, förskollärare och lärare mot tidigare år 
involverade. Kravet för att en medverkan skulle vara aktuell var att den enskilda 
personen hade en genomförd pedagogisk yrkesutbildning.  
 
3.5 Databearbetning, analysmetod, validitet och reliabilitet 
 
Vid bearbetningen av mitt empiriska material använde jag mig av de inspelningar jag 
gjort på kassettband, där samtliga intervjuer spelats in. Jag sammanfattade dem i 
skrift och dokumentet lämnades fysiskt över till den intervjuade som fick godkänna, 
justera eller underkänna intervjun innan jag kunde använda den. Jag undvek i 
möjligaste mån, såvitt jag själv kan uppfatta, att färga mina egna tolkningar på 
materialet. Samtliga intervjuade godkände sammanfattningen av sin egen intervju 
utan anmärkningar. Därefter påbörjade jag arbetet med att sortera mitt insamlade 
material och strävade då efter att ha en god validitet i den empiriska datan. 
     Validitet innebär att kritiskt granska både innehåll och innehållsmässig kvalitet 
vad gäller det material som samlats in för analys, enligt Jacobsen, 2007). Kvale 
(1997) beskriver validiteten som en synonym till det forskningsmässiga materialets 
giltighet, trovärdighet. Enligt Kvale (1997) är forskarens uppgift att ha ett 
ifrågasättande undersökningssätt och konrollera de fakta eller data som insamlas. 
Vidare betonar Kvale (1997) att inom forskningsintervjuer bör reliabiliteten ha till 
syfte att motverka och förhindra en godtycklig tolkning av materialet – att undvika 
påverkan på respondenternas uttryck och framställningar är av vikt. Som jag tidigare 
nämnt spelades intervjuerna in på kassettband, i syftet att jag vid oklarheter eller risk 
för mina egna tolkningar skulle kunna gå tillbaka till varje intervju och höra exakt 
vad som sagts. Efter intervjun bearbetades inspelningarna på så sätt att jag 
kategoriserade liknande svar med varandra, sammanfattade det viktigaste och 
sorterade ut det jag ansåg skulle kunna vara slutsatser. Jag tog mycket inspiration ur 
Denscombe (2009) och följde därför rekommendationen att undvika att dra egna 
slutsatser innan allt material var igenomgånget, i det fall då jag annars lätt hade 
kunnat misstolka den information jag samlade in. När varje inspelad intervju var 
nedtecknad och godkänd förstördes inspelningen. 
 
4.1 Etiska ställningstaganden 
 
Enligt Vetenskapsrådet (2011) bör fyra grundläggande krav beaktas då en studie ska 
utföras. Kraven har utvecklats inom humanistisk och samhällsvetenskaplig 
forskning. De fyra delarna består av en följd olika krav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. De olika kraven har 
olika betydelse. 
     Informationskravet grundas på att samtliga deltagare i studien ska, redan innan 
studien påbörjas, informeras om syftet med studien, upplysas om att de har rättighet 
att delta frivilligt och har möjlighet att avbryta sin medverkan närhelst de så önskar 
fastslår Vetenskapsrådet (2011). I min studie tillfredsställdes informationskravet på 
så sätt att jag redan i min inbjudan till intervjuerna tydliggjorde att 
intervjupersonerna närsomhelst och utan att ange skäl hade frihet att avbryta 
intervjun. Innan intervjun påbörjades påmindes de om detta för att de helt säkert 
skulle känna till att intervjun var helt frivillig. Vad gäller samtyckeskravet upplystes 
deltagarna om det på samma sätt, både i inbjudan och strax innan intervjun 
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påbörjades. Samtyckeskravet innebär enligt Vetenskapsrådet (2011) att de 
deltagande intervjupersonerna i det empiriska materialet innan studiens påbörjan 
godkänt sin egen medverkan och poängterar också att en deltagare ej ska riskera att 
ifrågasättas eller på annat sätt utmanas känslomässigt om han eller hon utan 
motivering beslutar sig för att lämna studien.  
      Betydelsen av konfidentialitetskravet är att de deltagare som deltar i en studie ska 
värnas om och skyddas från kränkningar, respektlös behandling och obehag, enligt 
Vetenskapsrådet (2011). Den information de deltagande lämnar eller som 
underförstått lämnas kring både sin information och sin person ska skyddas och 
materialet som samlats in ska ej kunna härledas till uppgiftslämnaren, ej heller 
geografiskt område ska sekretessmässigt kunna avslöja uppgiftslämnaren. För att 
tydliggöra att den information som lämnades under intervjun, som ju är tämligen 
känslig, berättade jag om hur samtliga intervjupersoner, namn som nämns, 
geografiska orter, skolor och förskolor skulle komma att anonymiseras. Jag upplyste 
också om att varje intervjuperson själv får läsa igenom och godkänna eller inte 
godkänna sammanfattningen av deras svar under intervjun. I de fall då 
intervjupersonen upplever att hon är fel uppfattad och därför inte längre vill 
medverka i studien klargjorde jag att hon i det fallet har sin fulla rätt att avsluta 
samarbetet. Vid de tillfällen då en pedagog frågat mig om vad en annan pedagog 
svarat på vissa frågor klargjorde jag att jag inte delger utomstående tankar och 
åsikter från en pedagog i det fall då man kan förstå vem det handlar om. 
      Det fjärde och avslutande kravet är nyttjandekravet, berättar Vetenskapsrådet 
(2011) som innebär att den insamlade datan ej får utlämnas till något annat ändamål 
än den genomförda studien och att återanvändning av datan inte är aktuell. Jag 
berättade redan i inbjudan till studien att den information som samlas inte skulle 
komma att användas till något annat än just denna studie, och att materialet skulle 
komma att avkodas för att inte kunna spåras till enskild person, arbetsplats eller 
geografisk plats. På så sätt menar jag att samtliga etiska ställningstaganden har tagits 
i beaktande under den tiden studien fortgått.  
 
5. Resultat och resultatanalys 
 
Resultatet av den empiriska undersökningen har organiserats i ett antal 
underkategorier där den enskilda delen av resultatet förklaras närmare under 
respektive rubrik.  
 
5.1 Vad anser pedagoger i förskola och skola om anmälningsplikten som 
fenomen? 
 
Min första forskningsfråga ” Vad anser pedagoger i förskola och skola om 
anmälningsplikten som fenomen?” avslöjar i studien en övergripande berömmande 
inställning gentemot anmälningsplikten. Resultatet av den genomförda studien visar 
genomgående att pedagogerna i studien är överlag positivt inställda till 
anmälningsplikten som fenomen även om själva användningen av den önskas 
förbättras. Samtliga intervjuade deltagare i studien uttrycker att anmälningsplikten 
är en bra arbetsnorm och att dess existens kan leda till förbättringar för den aktuella 
eleven och eventuellt också dess anhöriga.  
 

Anmälningsplikten är ju ett sånt där ”påhitt” som folk säger, som faktiskt är en bra 
inrättning, tycker jag själv då. Jag menar, det vore ju katastrof om det inte fanns någon 



13 
 

skyldighet för en lärare att se till att eleven kom i kontakt med sociala myndigheter, att 
man lämnade honom eller henne helt själv då utan hjälp. 
 
Jag tycker det är självklart att man ska ha anmälningsplikt. Obekvämt eller inte, take it 
or leave it, faktum är att barn måste kunna ha det skyddet när de är i skolan eller på 
dagis. 

 
5.1.1. Anmälningsplikten – ett bra skydd!  
 
Tankar och ställningstaganden kring forskningsfrågan "Vad anser pedagoger i 
förskola och skola om anmälningsplikten som fenomen?" framkommer vidare i 
relativt stor grad i pedagogernas tydliga uppfattning kring anmälningsplikten som ett 
samhälleligt skyddsnät. Anmälningsplikten anses vara ett gott skydd för de barn som 
eventuellt kan komma att bli föremål för utredningar av olika slag, exempelvis 
utredningar enligt Socialtjänstlagen, SOL, eller polisiära ärenden. Det anses av två 
tredjedelar av de tillfrågade pedagogerna att en anmälan föreståeligt är ett 
känslomässigt slitsamt steg för samtliga inblandade, inte minst föräldrar eller 
vårdnadshavare, men att möjligheten att förbättra det enskilda barnets situation 
värderas högre än risken att barnet fortlöpande far illa. 
 

Att man måste anmäla är ju en väldig tillgång för de barn som drabbas, även om det 
kanske blir lite tumult och så i början. Min erfarenhet är att de flesta som blivit 
anmälda faktiskt på ett sätt är glada för att man reagerat som lärare. Och det hade man 
ju inte behövt göra om anmälningsplikten inte fanns. 

 
Vidare ses anmälningsplikten som tidigare nämnts som ett skyddsnät eller som 
samhällets sätt att tillvarata intresset för barn som av olika anledningar behöver ett 
större vuxenstöd än vad närvarande vuxna kan ge.  
 

Anmälningsplikten är ju som ett nät som liksom fångar upp de barn som inte har det 
bra av olika orsaker. Men då gäller det ju att någon faktiskt ser till att nätet är helt, 
alltså att vi lärare står på oss och använder anmälningsplikten när vi ska, förstår du 
liknelsen? 

 
5.1.2. Pedagogens betydelse för barn som befaras fara illa 
 
I studien framkommer att de flesta pedagoger ser sig själva som viktiga frontfigurer i 
elevens kontaktnät. De menar att de vill kunna bistå och finnas till hands i de fall då 
anmälningsplikten används eller bör användas, att  de vill kunna hjälpa och få till en 
bättring för eleven och eventuellt dennes familj eller närstående i de fall dessa är 
involverade i själva orsaken till att en anmälan bör göras. I återkoppling till 
forskningsfrågan ” Vad anser pedagoger i förskola och skola om anmälningsplikten 
som fenomen?” uttalar sig en grundskollärare som nedan;  
 

Varje elev jag möter i mitt klassrum ska ju kunna känna, medvetet eller omedvetet, att 
jag finns… att jag…. Ja, att jag alltid står upp för det rätta om det är ett så kraftigt 
problem att en anmälan måste göras. Eller att barnet antyder något som jag uppfattar 
som allvarligt, det räcker ju det med. Anmälningsplikten är ju ett fenomen som finns 
till för att värna om barnen, det är ju de som blir mest utsatta hela tiden när det är en 
familj till exempel där det förekommer våld, övergrepp, missbruk…. 
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En del pedagoger framhåller extra tydligt att de betraktar anmälningsplikten som en 
hjälp i ett större sammanhang och inte bara för det enskilda barnet; 
 

Som jag ser det är anmälningsplikten inte bara till för barnen. Den hjälper ju hela 
familjer om så är, även föräldrar och syskon och andra kan ju behöva råd och stöd, 
men som lärare kanske man bara ser eller träffar en familjemedlem och då är det ju 
förstås honom eller henne man får utgå ifrån. Men anmälningsplikten gynnar ju 
egentligen flera. 

 
Flertalet pedagoger i undersökningen anser att en närvarande pedagog i skolan som 
kan se och uppmärksamma ett barn som eventuellt far illa är en stor tillgång, men 
även att denna pedagog själv måste ges möjlighet att diskutera sina tankar, känslor 
och aningar med kollegor för att kunna vara en bra, stöttande vuxen i barnets närhet. 
En barnskötare påpekar även att hon anser det vara av vikt att pedagogen inte enbart 
vägleder och stödjer eleven i de fall han eller hon befaras fara illa, utan även gör en 
anmälan som han eller hon enligt lag är skyldig att göra. Liknande åsikter 
framkommer även hos flera andra pedagoger som alla menar att rätt stöd till eleven 
visserligen är viktigt, men att en anmälan ska göras om eleven befaras fara så illa att 
dennes situation bör utredas av lämplig myndighet.  
 
5.2 Vilka etiska dilemman upplever pedagoger att anmälningsplikten kan 
ge upphov till? 
 
Min andra forskningsfråga lyder ” Vilka etiska dilemman upplever pedagoger att 
anmälningsplikten kan ge upphov till?” och här framkommer den kanske 
kraftfullaste delen i studien – den känslomässiga och etiska.  
    Samtidigt som pedagogerna i studien var övergripande positivt inställda till 
anmälningsplikten som fenomen finns en medvetenhet om anmälningspliktens 
etiska problematik vad gäller tillit, reaktioner och känslor som kan svalla upp i 
samband med att en anmälan görs. En del av de känslomässiga svårigheterna kan vi 
hitta i kommande underrubriker, bland annat påverkas anmälningsbenägenheten av 
det etiska ställningstagandet kring praktiska fall.   
 
5.2.1 Anmälningsbenägenhet  
 
Resultaten av min studie överensstämde till stor del med tidigare forskning inom 
området. Största framträdande indikationen på pedagogers uppfattning av 
anmälningsplikten handlade om själva benägenheten att överhuvudtaget göra en 
anmälan. Samtliga av de intervjuade pedagogerna uttrycker att själva 
anmälningsbenägenheten - här avses om, varför, hur och när en anmälan ska göras - 
betraktas som ett etiskt dilemma.  
     Samtliga intervjuade i min studie ger uttryck för att det upplevs som ett obekvämt 
förfarande att anmäla någon till sociala myndigheter. Osäkerhet och rädsla skuggar 
anmälningsplikten, mer sällan handlar detta i min studie om att pedagogerna inte 
känner till anmälningsplikten eller upplever sig ha bristande kunskap om den utan 
pedagogerna uttrycker en personlig osäkerhet. Följande citat sagda av tre olika 
förskollärare vittnar samtliga om en ostadig grund att stå på vad gäller den 
känslomässiga delen av anmälningsplikten; 
 

Det är så svårt det där om man ska anmäla eller inte, det kan ju få väldigt… dryga 
verkningar efteråt om man haft fel. 
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Jag känner mig rädd vid bara tanken på att anmäla. Tänk om ingen annan håller med 
mig, om jag tycker att Pelle far dåligt på något sätt hemma och alla andra tycker att 
vadå, det är väl helt som det ska… då, ja… då är det ju inte alls kul. 

 
Att ges möjlighet till ett gott kollegialt stöd är av stor betydelse för den enskilda 
pedagogen, enligt studien. Flera av de intervjuade pedagogerna uttrycker just 
känslan av att möjligtvis råka missta sig i att barnet far illa som ett stort 
känslomässigt hinder för en anmälan.  
 

Det är så svårt att kunna veta om man gör rätt eller fel, eller något däremellan. Jag tror 
att, eh, lagen är alldeles för otydlig – ”anmälningsplikten” har blivit något som var och 
en är fri att tolka hur man vill och det gör allting obekvämt. Man vill ju inte bli någon 
maktmissbrukare. 
 
Jag känner såhär att jag har full koll på vad anmälningsplikten är, vad den innebär, hur 
jag ska göra, i vilka lägen jag ska använda den… men ingen koll alls på EXAKT när det 
behövs. Det är ju en tolkningsfråga som är upp till varje lärare, om man anser att det är 
dags eller inte för en anmälan. 

 
Av de nio pedagoger som någon gång gjort en anmälan tvekade alla utom en innan 
anmälan gjordes, främst för att pedagogerna de menar att de ju saknade bevis för 
sina misstankar och upplevde dem som ogrundade trots att deras personliga 
uppfattning sa dem något annat. I anslutning till detta uppkom relativt ofta 
begreppet ”magkänslan”. När jag gick tillbaka till intervjupersonen och bad om en 
definition av begreppet talar följande citat för att magkänslan är avgörande i 
tveksamma fall där barn kan antas fara illa; 
 

Jag går på magkänslan, om den säger mig att något är fel så är det oftast det. Sen 
behöver det ju inte vara så stort problem som man trodde från början, men det finns 
liksom alltid en anledning till varför man börjar fundera över en viss grej runtomkring 
det här barnet då. 
 
Det som är svårt nu när det inte finns några direkta fasta regler kring att, ja, det här 
ska anmälas och det här ska inte det och så vidare så är det ju extremt öppet för varje 
människas, ja, sätt att tolka reglerna. Det är ju omöjligt att kunna skriva ner ett 
dokument för vad som ska anmälas och inte, det kan ju variera helt galet mycket. Om 
det stod till exempel att om en unge saknar bra kläder så ska det anmälas till soc, vem 
ska avgöra då vad som är ”bra kläder” eller ”tillräckligt med kläder”? Det är klart man 
inte kan skriva handlingsplaner utifrån sånt och det är ju också där magkänslan 
kommer in i vårt jobb – man känner av situationen och ibland kanske man kan hålla 
sig tillbaka med sina, ja vad man nu ska kalla det, misstankar och någon annan gång så 
har man skäl till att tro det man tror. 

 
5.2.2  Vad påverkar anmälningsbenägenheten?  
 
I anslutning till forskningsfrågan "Vilka etiska dilemman upplever pedagoger att 
anmälningsplikten kan ge upphov till?" framkom tydligt i studien att benägenheten 
att anmäla är tätt sammanlänkad med den känslomässiga upplevelsen av att anmäla. 
Studien visar även att anmälningsbenägenheten rent naturligt påverkas av huruvida 
pedagogen har kännedom om den eller inte, varför vi inleder detta avsnitt med just 
kunskapen om anmälningsplikten.  
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5.3 Kännedom om anmälningsplikten 
Forskningsfrågan ”I vilken utsträckning har pedagoger kännedom sin 
anmälningsplikt?” uppvisar av förklarliga skäl resultatet att pedagogers 
anmälningsbenägenhet var avsevärt större i de fall då pedagogen var medveten om 
att anmälningsplikt existerade, fyra av sex av de intervjuade som aldrig gjort en 
anmälan kände heller inte till anmälningsplikten.  
 

Nej, jag har aldrig anmält någon men jag kanske hade gjort det om jag haft bättre 
kunskaper om plikten. Kanske, kanske inte, det där varierar nog mer beroende på 
vilken typ av person man är än om vilka kunskaper man har från början. 
 
…. för det är inte kul att lägga sig i andras liv mot sin vilja, som man lätt känner att 
man gör när man anmäler. Alltså… jag menar; har man bra kunskaper om 
anmälningsplikten redan när man går ut som ny barnskötare eller lärare eller vad man 
nu jobbar som, då tror jag att man lättare anmäler och orkar stå på sig – jag hade gjort 
det om jag vetat om anmälningsplikten, definitivt ja. 

 
En grundläggande fråga i mitt empiriska material lyder ”Känner du till 
anmälningsplikten?” med efterföljande varierande följdfrågor vilket gör att vi inleder 
med och i viss mån upprepar en kortare resultatpresentation. I min studie 
intervjuades tio förskollärare, åtta barnskötare och fyra lärare i grundskolans tidigare 
år. Således omfattades 22 pedagoger av studien. Av dessa kände fjorton procent, tre 
av 22, inte till att anmälningsplikten existerade. Vid kortfattad förklaring av vad 
anmälningsplikten innebär och i vilka situationer den till exempel kan användas 
väcktes reaktioner. Exempelvis uttryckte en pedagog att hon inte kände till 
anmälningsplikten överhuvudtaget och att hon uppgav en känsla av skam på grund 
av sin bristande kunskap, på samma sätt som de två andra pedagoger uttryckte att de 
saknade kunskap om anmälningsplikten men genast poängterade att om de hade 
känt till den hade de absolut använt sig av den i tidigare fall.  
     Dessa pedagogers funderingar om att de eventuellt hade anmält om de känt till 
anmälningsplikten går helt i linje enligt Sundells & Egelunds (2007) förtydligande 
om att pedagoger som känner till anmälningsplikten anmäler tre gånger så ofta som 
de pedagoger som inte har kunskap om att anmälningsplikten existerar. Detta kan 
förmodas bero på brister i den pedagogiska utbildningen för de enskilda 
pedagogerna som ej kände till anmälningsplikten alternativt bristande 
arbetsgivaransvar vad gäller kompetensutveckling och information.  
     Fjorton pedagoger i studien berättar att de överhuvudtaget inte fick information 
om anmälningsplikten under sin utbildning. Däremot kände majoriteten av 
pedagogerna till anmälningsplikten och detta beskrevs i det närmaste som något 
självklart. 
Flera av pedagogerna uttryckte att de ansåg sig ha en inneboende skyldighet att 
anmäla till sociala myndigheter eller polis när ett barn förmodas fara illa och att de 
upplevde att ett barns omsorgsbrist inte behöver kunna bevisas för att en anmälan 
ska göras – det räcker med pedagogens uppfattning för att en utredning ska inledas 
 
5.3.1 Uppfattningar om när en anmälan ska göras 
 
Några av de tillfrågade i studien berättar om de schismer som kan finnas mellan 
olika generationer av pedagoger och därtill utmynna i olika uppfattningar om vad det 
egentligen innebär att ett barn far illa. Av de intervjuade pedagoger som ligger i den 
övre halvan åldersmässigt räknat har de flesta av dem upplevt skiftningar i vad som 
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anses vara acceptabelt att göra gentemot ett barn ifråga om ren lagstiftning – lagen 
mot barnaga kom 1979 - och ett mentalt klimat där det under 1980-talet och knappa 
decenniet framåt ansågs vara både vanligt och korrekt att i uppfostrande syfte utsätta 
barn för vad som idag betraktas som misshandel eller kränkande behandling. I 
anslutning till detta vittnar de tre äldsta pedagogerna i studien som även arbetat 
längst i läraryrket att några av deras kollegor i tidigare epoker har haft inställningen 
att om ett barn är vanskött ligger koncentrationen snarare på de ”dåliga” föräldrarna 
istället för på en upprördhet över barnets situation.  
 

Det har ju hänt att jag reflekterat lite över vad det är som gör att det var mer okej att 
behandla ett barn… eller ja, på ett sätt som man skulle tycka var alldeles för hemskt 
idag, men på den tiden. Det kan ju vara en generationsfråga helt enkelt, alla råd om 
hur man ska vara en god förälder eller som i skolans fall en god lärare har ju alltid 
varierat jättemycket beroende på i vilken tid vi lever i, är det inte så? 
 
Jag känner ju till folk (i sammanhanget avses pedagoger, min anmärkning) som nästan 
bara koncentrerat sig på hur ansvarslösa eller dåliga eller slarviga föräldrarna är när 
barnet inte har mat och kläder till exempel, man har inte alls lagt något fokus på hur 
barnet har det i själva verket och det kan jag ju känna är skitdåligt rent ut sagt, att man 
väljer att bry sig mera om att prata illa om den mamman eller pappan eller vem det nu 
är som försummar barnet på något sätt än man bryr sig om själva barnet. 

 
Vid uppmaning att berätta sina synpunkter på vad som definierar ett barn som far 
illa ger pedagogerna likartade svar men med olika praktiska exempel. Överlag menar 
de att ett barn som under en längre tid eller i en större helhet inte får vad han eller 
hon behöver far illa, likaså barn som utsätts för grova kränkningar såsom våld, 
sexuellt våld eller psykisk misshandel och bristande omsorg.  
 
5.3.2 Förväntade konsekvenser av en genomförd anmälan 
 
Elva pedagoger, exakt hälften, av de intervjuade pedagogerna uttrycker en oro för att 
arbetslaget eller kollegor ska drabbas negativt i det fall då en anmälan skulle 
upprättas, i form av att relationen kollegor emellan eller det känslomässiga klimatet 
på arbetsplatsen ska drabbas av kyla och missnöjdhet. På liknande sätt påtalar 14 av 
de 22 intervjuade pedagogerna, 64 procent, särskilt att de tar stor hänsyn till 
vårdnadshavarnas integritet och att de inte vill riskera att osämja eller 
samarbetssvårigheter uppstår mellan pedagog och föräldrar efter en anmälan. Detta 
ses av de intervjuade som i allra högsta grad ett av mina efterfrågade etiska 
dilemman då den känslomässiga upplevelsen av att själv bli ifrågasatt eller illa 
omtyckt på grund av en genomförd anmälan ses som att befinna sig i en svår 
situation.  
 

När jag gjorde den anmälan så var det inte kul att möta föräldrarna i hallen sen när 
pojken skulle lämnas. De var ju så klart besvikna på mig och jag fick kritik och… det 
var en väldigt jobbig tid. 
 
Jag hade ju varit tvungen att stå med mitt eget namn på anmälan, så det var ju solklart 
vem som anmält, av oss som jobbar på förskolan alltså. Så pappan blev ju förstås 
jättearg på mig, skrek och gapade och jag mådde skitdåligt i flera månader efteråt. 
Samtidigt kan jag tycka att det är bra att man är tvungen att face to face så att säga, eh, 
ja, även efter en anmälan så blir det inte lika stor maktkänsla – man kan inte bara 
anmäla någon och sen ”inte stå till svars” eller hur man nu ska uttrycka sig. Tror folk 
fattar vad jag menar. 
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Majoriteten av dessa pedagoger betonar också att de som pedagoger visserligen 
känner en del stöd i arbetslaget, men att de på många områden arbetar ensamma 
vilket ibland upplevs som skrämmande vid tillfällen då anmälningsplikten blir 
aktuell i praktiken. Några av förskollärarna upplever dock specificerat inga 
tveksamheter kring att ta de nödvändiga kontakter som behövs vad gäller samverkan 
mellan olika myndigheter, även i de fall då de själva riskerar att bli utsatta för obehag 
och andras missnöje i och med sitt agerande.  
     Känslan av ett kommande obehag figurerar även i pedagogernas tankar vad gäller 
barnet i själva situationen där han eller hon befaras fara illa. Samtliga pedagoger 
talar om ett intresse för att barn i förskola och skola trots allt ska må bra och ha det 
bra. En förskollärare som arbetat en kortare tid i yrket uttrycker värnandet om 
barnen; 

 
Vi finns ju här för barnens skull. Man vill inte att någon ska fara illa, inte någon man 
favoriserar lite i smyg och inte någon man har svårt för. När man hör och läser i 
tidningar och teve om alla barn som far så illa så känns det ju tungt. Man tänker på att 
man har ju ett utsatt jobb på så sätt, nästan alla barn går ju i förskola och alla går i 
skolan så visst möter man barn som far illa. Men man vet ju inte alltid om det. Jag 
tycker det är en enorm del av jobbet, man har ju sökt sig hit för att man älskar barn, 
hoppas jag. 
  
Det är ju barnen som är det viktigaste man har, det är för deras skull man finns och 
anmälningsplikten skulle ju aldrig finnas om den inte behövdes, tyvärr. 

 
 Vi återknyter till forskningsfrågan ” Vad anser pedagoger i förskola och skola om 
anmälningsplikten som fenomen?” då majoriteten av de intervjuade pedagogerna 
uttryckte att detta var just en av anmälningspliktens stora fördelar - att barn som 
eventuellt, inte säkert, far illa kan fångas upp i tid på grund av en lagstadgad princip 
om att dessa barn ska rapporteras.  
    Det framkommer även i studien att cirka hälften av de intervjuade pedagogerna 
upplever det som en självklarhet att man i egenskap av pedagog bör ha god 
kännedom om anmälningsplikten och även att det i viss mån var en förutsättning för 
ett gott samarbete kring barn som förmodas fara illa; 
 

Jag vet inte vad andra känner till och inte. Jag vet att jag skulle bli i princip förbannad 
om jag fick veta att man jobbade med kollegor, kanske barnskötare direkt från 
gymnasiet då, som inte känner till anmälningsplikten alls. Jag tycker att det är varje 
lärares skyldighet att se till att hålla sig uppdaterad om det, men jag vet inte alls hur 
det funkar på universiteten idag, om man får veta något om anmälningsplikten eller 
inte? 

 
Av citatet ovan kan eventuellt utläsas att pedagoger sinsemellan inte alltid är 
medvetna om hur utbredd kännedomen om anmälningsplikten är kollegialt. Även 
om det finns en viss diffus information om arbetslagets ståndpunkter ifråga om 
anmälningsplikten ställde jag som nämnts i inledningen forskningsfrågan ”Vad 
anser pedagoger i förskola och skola om anmälningsplikten som fenomen?” vilken 
bemöttes med entydigt positiva svar även om själva förfarandet i en anmälan fick viss 
kritik. Samtliga deltagare i studien menar att anmälningsplikten är nödvändig och 
mycket viktig för barnens bästa i förskola och skola och att det är den skyldighet en 
lärare innehar gentemot ett barn som far illa som bör stå i fokus. Anmälningsplikten 
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anses vara ett positivt initiativ, vilket i det närmaste kan sammanfattas i följande, 
tidigare nämnda, citat; 
 

Anmälningsplikten är ju som ett nät som liksom fångar upp de barn som inte har det 
bra av olika orsaker. Men då gäller det ju att någon faktiskt ser till att nätet är helt, 
alltså att vi lärare står på oss och använder anmälningsplikten när vi ska, förstår du 
liknelsen? 

 
Trots pedagogernas enhälliga övertygelse om anmälningsplikten som ett bra påfund 
framkom också flera tydliga indikationer på att lärarna i studien uttryckte att de 
upplevde det som obekvämt och svårt att ta steget till att göra en anmälan. Tvekan, 
osäkerhet och kunskapsluckor i hur anmälningsplikten ska tolkas ställer till det och 
ger pedagoger en känsla av att inte vara tillräckligt kompetent att avgöra när en 
anmälan ska göras eller ej, trots att grundläggande för anmälningsplikten är att 
endast en misstanke är skäl nog till anmälan. Enligt Hindberg (2009) kan detta antas 
bero på att anmälningsplikten är mycket öppen för var och ens fria tolkning vilket 
försvårar för pedagoger att känna trygghet och lita på sitt eget omdöme i 
anmälningssituationen. En förskollärare uttrycker osäkerheten med dessa ord, som 
tidigare återgetts i studien, och menar att den vaga känslan av rättrådighet förvirrar; 

 
Det är så svårt att kunna veta om man gör rätt eller fel, eller något däremellan. Jag tror 
att, eh, lagen är alldeles för otydlig – ”anmälningsplikten” har blivit något som var och 
en är fri att tolka hur man vill och det gör allting obekvämt. Man vill ju inte bli någon 
maktmissbrukare. 

 
Detta resonemang överensstämmer med Olsson (2009) som hävdar att en orsak till 
att anmälningsplikten ibland inte efterlevs kan bestå i att lagen är fri för tolkning och 
att det på det sättet blir svårare för den enskilda pedagogen att avgöra om grund 
finns för anmälan eller ej. 
      Det är ibland förekommande att en pedagog tvekar i sin anmälan, ett beteende 
orsakat av att principen om föräldrars integritet värderas högre än principen om 
barnets rätt till skydd från att fara illa, berättar Colnerud (2002). Enligt Colnerud 
(2002) känner sig många pedagoger också ensamma och utsatta när de hanterar 
svåra etiska dilemman, som anmälningsplikten ju ofta frambringar. En lärare i 
studien berättar angående den andra forskningsfrågan; ” Vilka etiska dilemman 
upplever pedagoger att anmälningsplikten kan ge upphov till?” att hon tidigare 
arbetat tillsammans med en kollega som ansåg att en förälder brast i omsorgen om 
sitt barn, men att kollegan avstod från en anmälan då hon hade en personlig kontakt 
med föräldern ifråga och oroade sig för konsekvenserna av en eventuell anmälan.  
 
Enligt Hindberg (2006) är det ofta förekommande att personlig osäkerhet påverkar 
pedagoger till att avstå anmälan; när en pedagog inte är säker på sina misstankar kan 
en oro uppstå kring att barnet tvärtemot anmälningspliktens grundtanke istället 
utsätts för en sämre situation efter anmälan. Hindberg (2006) sätter också ord på det 
ovanstående förskollärare beskriver; att det ibland finns en lojal relation mellan 
pedagoger och vårdnadshavare är även detta något som påverkar pedagoger till att 
bli mindre anmälningsbenägna. 
    Bara elva av de intervjuade pedagogerna upplever att det finns en kollegial lojalitet 
och arbetslagets sammanhållning vilket kan komplicera en eventuell anmälan. Det 
framkommer att en andel pedagoger innehar en oro över att genomförda eller 
planerade anmälningar frestar på relationer kollegor emellan, i synnerhet om de 
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inblandade pedagogerna har olika syn på vilka åtgärder som bör vidtas gällande 
elevens situation. Enligt Olsson (2009) är det oerhört betydelsefullt att diskutera 
anmälningspliktens tolkning, hur den bör tillämpas och hur samarbete mellan olika 
instanser och personer ska se ut även om anmälningsplikten som fenomen också är 
en viktig del. 
    En lärare som arbetat större delen av sitt yrkesliv i grundskolans yngre år berättar 
att hon ibland kan känna en press från kollegor att inte ”lägga sig i” eller ”rota i 
andras angelägenheter”, som kollegorna anser en anmälan vara. Vidare berättar 
läraren att pedagoger sinsemellan också är olika som personer vilket gör att 
anmälningsbenägenheten varierar beroende på vilka personliga tankar och åsikter 
pedagogen har kring begrepp som ”fara illa” eller ”omsorgsbrist”. Pedagogen 
poängterar att hon tror att varje pedagog också får en viss arbetslivserfarenhet via 
sitt yrke som gör att han eller hon lättare kan sålla bland fall som anses allvarliga 
eller mindre allvarliga.  
 
Vad är det då som ska anmälas? Utan att själva ha blivit påminda om 
Socialstyrelsens (2004) definitioner i anslutning till intervjun ger pedagogerna 
överlag samma svar; det som bör anmälas är exempelvis omsorgsbrist, ofta 
försummade barn och en allmänt dålig helhetsbild av hur barnet blir omhändertaget 
eller beter sig. Samtliga pedagoger poängterar någon gång under intervjuns gång att 
anmälningsplikten inte bör användas lättvindigt och att eventuella anmälningar inte 
bör grunda sig i småsaker kring barnet utan att det som ligger till grund för en 
anmälan måste påverka barnet eller familjen i så pass stor grad att det anses vara en 
rimlig konsekvens att anmäla detta.  
    En av pedagogerna uttrycker att de flesta nog går på magkänslan kring huruvida 
ett barn far illa eller inte och hon betonar att när man är orolig för ett barn mer eller 
mindre konstant bör man ta känslan på allvar.  
 
Det går att grovt utläsa ur pedagogernas svar att det man uppfattar som 
anmälningspliktigt måste vara mer eller mindre en permanent situation, det handlar 
sällan om enstaka händelser vid omsorgsbrist utan att man som pedagog har en egen 
uppfattning om att ett visst barn inte får vad han eller hon är i behov av eller har rätt 
till som människa. En pedagog menar att om man anstränger sig alltför mycket att 
försöka vara objektiv i sin bedömning är risken större att man missbedömer fallet 
och snarare hittar flera fel som tyder på inbillad omsorgsbrist. Samtidigt betonar 
pedagogen att det är väldigt viktigt att man lyssnar på sig själv och ”går på 
magkänslan” snarare än att man försöker tala sig själv ur situationen.  
     I anslutning till detta menar Norström och Thunved (2004) att det är 
socialtjänstens uppdrag att avgöra om grund finns för anmälan eller ej, pedagogen 
har endast skyldighet att rapportera sina misstankar för att bilda material till 
socialtjänsten att arbeta med. Socialstyrelsen (2004) betonar ytterligare att barnets 
situation till och med kan förvärras om pedagogerna på egen hand försöker hjälpa 
barnet med det som normalt sett skulle vara anmälningspliktigt.  
     Vad som enligt pedagogerna i studien är anmälningspliktigt har som vi tidigare 
sett varierat i liten grad, men bland de äldre pedagogerna som arbetat länge i yrket 
upplevs ibland en varierande syn på vad ett barn har rätt till och vad ett barn 
behöver. En barnskötare med vidareutbildning som arbetat i förskolan i över 40 år 
berättar i två citat om relationen mellan samhällets barnsyn och anmälningspliktens 
kriterier; 
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Det är ett knepigt begrepp, särskilt när man jobbat så pass länge som jag har gjort. Det 
som ansågs vara nyttigt för barnen då är inte alls bra för barnen idag, kan gälla både 
små och stora saker. 
 
Ibland varierar det, en del anser att det är bra att underrätta föräldrarna om att man 
gjort en anmälan för att det skulle bidra till att alla, ja, samverkar för barnets bästa 
men andra tycker att föräldrarna ska hållas utanför så att inte barnet får det värre 
hemma eller vad nu problemet är bara för att föräldrarna tar ut besvikelse eller nåt 
sånt på barnet. 

 
Gällande detta kan sägas att det i min studie framkom att tre av de intervjuade 
pedagogerna arbetade på varsin förskola som hade som policy att alltid underrätta 
föräldrarna om att en anmälan gjorts. Detta är en rutin som enligt Frost & Sköld 
(1995) är relativt vanligt förekommande, även om den inte är obligatorisk. De råd 
som Socialstyrelsen (2005) ger till pedagoger är att de bör informera barnets 
vårdnadshavare om att en anmälan kommer att upprättas och även förklara på vilka 
grunder en anmälan görs. Det finns också en möjlighet att pedagogen, med 
vårdnadshavarens tillåtelse, kan ges möjligheten att själv se vilka åtgärder som  
eventuellt vidtas av socialtjänsten för att skapa en bättre situation för barnet. Att 
samarbeta med vårdnadshavare redan innan anmälan rapporteras till socialtjänsten 
är något som en av de intervjuade pedagogerna upplevt och hon uppfattade 
förälderns reaktion som i helhet positiv då föräldern själv önskade en anmälan kring 
ett specifikt problem med barnet.  
 
Flera av de intervjuade pedagogerna har erfarenhet av att föräldrar uttrycker en 
känslomässig och ibland också fysisk utmattning. Detta beskrivs av Rädda Barnen 
(2006:3) som en viktig faktor i de fall då kränkningar mot barn sker; en förälders 
misshandel eller försummelse av sitt barn utlöses ofta av psykisk sjukdom, 
ekonomiska problem, maktlöshet, arbetslöshet och ett litet socialt skyddsnät, vilka 
samtliga kan antas vara orsaker till att en förälder känner sig pressad och trött. När 
en förälder berättar öppet om hur dessa faktorer kan påverka honom eller henne till 
att inte orka ge barnet vad det behöver är det enligt Rädda Barnen (2006:2) av 
särskilt stor vikt att vuxna runt barnet lyssnar och bekräftar barnet om det väljer att 
tala om sina egna eller familjens problem. Rädda Barnen (2006:2) menar att alla 
vuxna kring ett barn, inkluderat pedagoger av olika slag, är till stor hjälp för barnet i 
och med sitt lyssnande på dess berättelse om till exempel övergrepp eller 
försummelse. Vuxna har en tendens att ibland avfärda barnets upplevelser när det 
söker vårt stöd, vilket är förödande för barnet i den utsatta situationen, poängterar 
Rädda Barnen (2006:3). Två barnskötare i min studie vittnar om att det kan vara 
mycket påfrestande för en pedagog att lyssna aktivt på ett barn som har det 
besvärligt, i synnerhet om pedagogen själv är ny eller osäker i sin yrkesroll blir både 
lyssnandet och en möjlig anmälan tungt att bära.  
 
Rädda Barnen (2006:3) menar att denna typ av känslor är vanliga hos utomstående 
vuxna som erfar att ett barn far illa och uppmanar till att tidigt ta itu med problemet 
med hjälp av de myndigheter som behövs för att hjälpa barnet och/eller 
vårdnadshavarna att bryta ett destruktivt mönster.  
     En liten del av pedagogerna i studien kommer spontant in på temat ”att stötta en 
förälder” under intervjuns gång och anser att det ibland känns svårt att anmäla till 
exempel en förälder som man anar kommer att reda ut en problemfylld situation 
snart, men barnet far illa så en anmälan måste ske. Hon menar även att det kan vara 
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lätt att ångra en anmälan när man kanske skapar en ännu värre situation för barnet i 
och med anmälan samtidigt som man har en absolut förståelse för att en anmälan i 
förlängningen är oundviklig.  
 
Angående att ångra sig skriver Socialstyrelsen (2004) att anmälaren är skyldig att 
underrätta socialnämnden om anmälan visat sig vara felaktig eller på annat sätt är 
inaktuell, däremot kan en gjord anmälan inte dras tillbaka. Möjligtvis kan denna 
omöjlighet att dra tillbaka en anmälan påverka pedagoger till att mer sällan anmäla 
och om vi vänder oss till Sundell & Colbiörnsen (1999)  menar de att pedagoger 
istället bör fokusera på faktorer som kan medverka till att benägenheten att anmäla 
ökar. Dessa faktorer kan enligt Sundell & Colbiörnsen (1999)  bland annat bestå av 
att pedagogerna får en ökad kunskap om anmälningsskyldigheten, något som flera av 
pedagogerna i min genomförda studie också uttrycker; 
 

Fick jag bestämma så skulle man ta fram en handlingsplan som kan gälla alla lärare, 
såhär gör man och sen är det bara att hålla sig till det. Kanske måste man till och med 
ha någon form av konsekvens eller straff för de som medvetet skiter i att anmäla fast de 
vet att barnet far illa, men det kan ju blir ett samhälle i minidiktatur och det vill väl 
ingen ha heller å andra sidan. 
 
Det ska vara lika för alla. Vi vet ju att många känner sig osäkra på det här och tyvärr 
funkar det ju inte bara att lufta problemet med en kollega så är det löst. Det här 
handlar ju om djupare saker än så… jag tänker… tänker på att alla som jobbar med 
barn ska ju ges förutsättningen att fixa det här med anmälningsplikten på samma sätt 
även om utbildningen har skett på olika orter och så vidare, så ja, ett gemensamt 
dokument för hur skolan ska agera. Många har ju redan det, handlingsplaner och sånt. 
Fast jag menar innan det, redan i utbildningen alltså. 

  
En annan faktor som Sundell & Colbiörnsen (1999) hävdar kan öka 
anmälningsbenägenheten är praktiska övningar i att upptäcka och identifiera barn 
som far illa på olika sätt. Jag tolkar Sundell & Colbiörnsen (1999) på så sätt att de 
menar att fiktiva fall kan hjälpa pedagoger att träna sig i hur man ska agera i en 
sådan svår situation som det ju är när man misstänker att något är allvarligt fel i 
barnets situation, men det bör i sådana fall ske i form av övningar där det finns 
mycket etiskt trassel instoppat – inte övningar där lösningen är en anmälan av 
barnet som befaras fara illa och sedan är det ett givet slut. Detta leder oss osökt in på 
slutsatser av denna studie och hur problematik kring anmälningsplikten kan 
diskuteras och förhoppningsvis helt eller delvis lösas i framtiden. 
 
6. 1 Resultatdiskussion 
 
Resultaten av den empiriska studien pekar åt samma håll som tidigare forskning – 
att pedagoger upplever anmälningsplikten som komplicerad och otydlig – men 
innefattar också en del praktiska exempel på pedagogers uppskattning av att 
anmälningsplikten existerar och kan användas i de situationer det krävs. Däremot är 
anmälningsplikten inte alltid känd av pedagogerna vilket förmodligen måste 
betraktas som det allvarliga fel som eventuellt framkallar känslorna av osäkerhet. 
    Den information som framkommit i resultatdelen berättar de flesta pedagoger i 
studien, fjorton stycken, att de inte fick någon information alls om 
anmälningsplikten under sin utbildning. Tre av de resterande åtta pedagogerna 
menar att den information de fick var mycket vag och bristfällig, delvis beroende på 
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att friheten att tolka innehållet i anmälningsplikten är alltför stor, enligt dessa 
pedagoger; 
 

Vi fick ju lite info om att si och så gör man när ett barn far illa, fast det kanske det inte 
gör… Men om det gör det så KAN det vara såhär och såhär, eventuellt kan det behövas 
en anmälan om det ser ut till exempel såhär, ni kan ju alltid tänka ungefär si och så…. 
Man höll på att bli galen, allt var så otydligt. Och fanns det någon gång en regel eller 
norm så avslutades allt med ”men ni avgör ju själva i slutändan” hela tiden. 

  
Utifrån detta resultat tar jag mig friheten att tolka informationen på så sätt att det är 
ett definitivt problem att så många pedagoger inte får någon utbildning i en del av 
sitt yrke där de innehar stor makt. Då vi är inne och studerar makthavande leder det 
oss obönhörligen även till ett stort ansvar, vilket kan bringa med sig osäkerhet. 
Sundell & Colbiörnsen (1999) hänvisar till tidigare studier där pedagoger har visat 
sig tveka inför en anmälan och menar att många pedagoger upplever det stora 
ansvaret, tillika makten, som obekväm. Flera av pedagogerna vittnar om känslor av 
osäkerhet, rädsla för konsekvenser och på annat sätt menar att en anmälan väcker 
obehag hos både den anmälda och hos anmälaren. Här vill jag även tillägga att lagar 
om barnmisshandel, försummelse och Socialstyrelsens rekommendationer förändras 
kontinuerligt vilket ställer ytterligare krav på eget ansvar hos pedagogen. Även 
skolledningen har ett ansvar att ge sin personal den kompetensutveckling inom 
området som anses behövlig.  
 
För att lättare se sambandet mellan obehag och dess konsekvenser vänder vi oss till 
Olsson (2009) som poängterar att pedagogers känsla av frustration över bristande 
kommunikation och samarbete mellan pedagoger och exempelvis chefer med 
ledaransvar även tar sig uttryck i den personliga osäkerhet som citaten ovan påvisar. 
Vidare menar Olsson (2009) att den bristande återkopplingen efter en genomförd 
anmälan kan påverka pedagoger att uppleva den anmälan de gjorde som mer eller 
mindre verkningslös, även om så inte är fallet. Detta är ett etiskt dilemma vad gäller 
socialtjänstens sekretess, men vårdnadshavare kan alltid ge sitt samtyckte till att 
förskolan eller skolan informeras om vilka åtgärder som vidtagits i ärendet, avslutar 
Olsson (2009).  
    Ett sätt att försöka minska pedagogernas osäkerhet kan bestå i att tidigt informera 
om att varje enskild pedagog har möjlighet att konsultera sociala myndigheter för 
rådgivning i ärendet innan en anmälan görs, som Socialstyrelsen (2004) beskriver. 
Då socialtjänsten tillsammans med pedagogen kan diskutera den situation som 
uppstått kan pedagogen i sig själv känna ett större stöd och samtidigt bevara barnets 
och om så önskas även sin egen identitet, anonym. 
     Jag resonerar vidare kring detta och menar att något som kan antas utveckla en 
mer positiv inställning till en anmälan kan vara att påvisa statistik som stärker 
pedagogerna vad gäller deras viktiga roll i barnets liv. Enligt Utrikesdepartementet 
(2006) har barnperspektivet och synen på barns välfärd förbättrats de senaste 
årtiondena i och med Barnkonventionens inflytande och socialtjänstlagens normer. 
Möjligtvis skulle pedagoger kunna stärkas och uppmuntras till att utveckla en 
yrkestrygghet även inom detta område med hjälp av kompetensutveckling och 
diskussioner om vad anmälningsplikten kan komma att innebära i praktiken.  
     Det pedagogerna i min genomförda studie främst visat sig efterlysa är just 
tydlighet kring anmälningsplikten som begrepp, en öppen diskussion och framförallt 
ett mer kollegialt arbete i svåra situationer. En barnskötare berättar; 
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När man vill anmäla och ingen annan vill det så kan och ska man förstås anmäla i alla 
fall. Men då står man ensam sen, och när även föräldrarna protesterar och tycker att 
man gjort fel eller överdrivit så är det nästan omöjligt att inte känna sig värdelös och 
dum. 

 
Tankar och reflektioner liknande dessa görs av flera pedagoger i studien och behovet 
av arbetslagets stöd kan inte nog understrykas för den enskilda pedagogens mående 
och yrkesprofessionalitet. Hindberg (2009) betonar särskilt detta och menar att i 
dagens läge har anmälningsplikten i förskola och skola så pass stora brister att en 
diskussion mellan pedagoger och andra berörda parter såsom myndigheter, chefer 
och övriga kollegor starkt är att föredra. 
     I anslutning till detta reflekterar jag osökt över innehållet i dagens 
lärarutbildningar. Även då jag givetvis inte kan tala för alla enskilda 
högskolestuderande studenter respektive gymnasieelever på gymnasiets barn- och 
fritidsprogram har jag fått en uppfattning om att anmälningsplikten inte berörs i 
tillräcklig utsträckning i undervisningen, alternativt berörs mycket flyktigt och inte 
anses vara ett ämne viktigt nog för att ta upp till samtal.   
 
7.1 Metoddiskussion  
 
Jag har i undersökningen tagit stöd, råd och inspirerats av Stukáts (2005) teorier 
kring ett väl genomtänkt arbete och utgått från dessa grunder. Den 
datainsamlingsmetod jag valde att arbeta med var kvalitativa intervjuer där 
intervjupersonen ställdes både öppna och mer slutna frågor som Stukát (2005) 
menar är en fördel att göra då man önskar skapa ett gemytligt klimat intervjuare och 
deltagare emellan. Dock fanns i studien alltid friheten att från båda håll ställa 
följdfrågor eller utveckla svaret respektive frågan som densamme rekommenderar. 
    Jag valde kvalitativa intervjuer då jag ville samla erfarenheter snarare än svar – 
samtliga deltagare svarade på samtliga frågor men jag hade givetvis velat att det var 
möjligt att använda intervjumaterialet även om de inte gjort detta. Det var också 
därför kvalitativa intervjuer valdes istället för en skriftlig enkät. Fördelarna med de 
kvalitativa intervjuerna var, förutom den sociala del som jag redan nämnt, även att 
jag i och med mina inspelningar av intervjuerna kunde gå tillbaka och lyssna på 
intervjun upprepade gånger. Detta fördjupade min förståelse för det sagda och ledde 
till att onödiga missförstånd kunde undvikas i möjligaste mån. Något alternativ till 
just intervju var aldrig aktuellt då mitt ämne till exempel inte kunde observeras eller 
loggas i loggbok då det var pedagogernas egna erfarenheter som stod i fokus. En 
ytterligare aspekt gällande en kvalitativ studie är att den inte har en 
generaliserbarhet då det istället är den unika upplevelsen som står i fokus.  
    De nackdelar jag kan se med mitt val av metod är eventuellt att jag själv, som 
människa, ofrånkomligen påverkar intervjupersonen. Även om jag valde bort 
personer jag hade en relation till kan förstås mitt eget sätt att vara, prata och fråga på 
ha påverkat intervjupersonen till att ge vissa svar då det är oundvikligt att hon läser 
av mitt kroppsspråk och mina gester, efter eget huvud tolkar det jag säger och själv 
väver in sina egna tankar i samtalet.  
    Att jag valde att bjuda in pedagogerna i studien via skriftlig kontakt ser jag som en 
fördel då varje pedagog som funderade på att delta kunde läsa villkoren för studien 
och information om densamma upprepade gånger innan hon bestämde sig för om 
hon ville medverka . 
 
8.1 Slutsatser 
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Inledningsvis i denna studie formulerade jag tre forskningsfrågor som varit 
elementära i arbetets syfte och arbetsgång; 
 

• Vad anser pedagoger i förskola och skola om anmälningsplikten som 
fenomen? 

• Vilka etiska dilemman upplever pedagoger att anmälningsplikten kan ge 
upphov till? 

• I vilken utsträckning har pedagoger kännedom om sin anmälningsplikt? 
 
Dessa frågor har förvisso besvarats i just denna studie, vilket var det uppsatta målet, 
men de har också lett till upptäckten att de har än större relevans i ett större 
sammanhang där svaren inte alltid är givna. För att kunna beskriva mer ingående 
exakt hur dessa frågor besvarats kommer jag nedan att redogöra mer distinkt för 
vilka slutsatser jag kommit fram till i min studie. 
    Inledningsvis kan sägas att enligt min genomförda studie så vittnar samtliga 
intervjuade om att anmälningsplikten är ett bra fenomen i svensk barnomsorg, 
förskola och skola. Ett citat ur studien visar stor tilltro till anmälningspliktens goda 
sidor men uttrycker på annat håll även klara krav på att anmälningsplikten som 
fenomen är fylld av komplicerade problem som söker en lösning; 
  

Anmälningsplikten är ju en garanti för barnens bästa, och det måste vi ju ändå betrakta 
som något oerhört positivt. Vore det inte för att barnen skulle ha det bra hade vi ju inte 
behövt någon anmälningsplikt, det kvittar ju för oss vuxna. Det är barnen det handlar 
om. 

 
Flera pedagoger i studien uttrycker liknande tankar som pedagogen i det sista citatet 
– det som skulle öka benägenheten att anmäla är dels fast struktur för hur en 
anmälan går till och dels personlig frihet att tolka denna. Det är en komplex situation 
och härtill klargör därför Olsson (2001) att en anmälan om att ett barn far illa kan 
göras både muntligen och skriftligen och att den innehållsmässiga informationen är 
överordnad den formella. På denna bakgrund kan man förmodligen drista sig till att 
anta att det kan vara pedagogens frihet att själv strukturera och lägga upp sin 
anmälan som eventuellt kan bidra till en ökad anmälningsbenägenhet. Parallellt med 
detta uttrycker dock flera pedagoger i min studie att det är just bristen på en färdig 
mall och tydlig struktur som vid vissa tillfällen leder till en tvekan från pedagogen i 
anmälningssituationen. Flera pedagoger efterlyser en redig handlingsplan där det 
framgår när och hur en anmälan görs och på vilka grunder, inte minst som en 
påminnelse om att det som Olsson (2009) påpekar räcker med minsta lilla misstanke 
om att ett barn far illa för att pedagogen ska vara skyldig enligt lag att anmäla 
missförhållanden eller förmodade dylika.  
     Att det enbart är en misstanke som är tillräcklig grund för anmälan är något som 
den stora majoriteten, av de pedagoger som kände till anmälningsplikten, i studien 
var väl medvetna om. För egen del kan jag drista mig att summera pedagogernas 
upplevelse som så att det som i allra högsta grad efterlyses är en gemensam 
ståndpunkt, men pedagogerna inser också de känslomässiga svårigheterna i detta. 
Vem ska avgöra när ett barn far illa? Om ett barn far illa vid en enstaka, ej allvarlig, 
händelse – när är läge att anmäla? Vem ska avgöra i det enskilda fallet om barnet 
överhuvudtaget farit illa? Och när det räcker med enbart en misstanke som det i 
nuläget gör vad gäller anmälningsplikten, vem avgör vad som är misstanke och vad 
som är personlig åsikt?  
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Väl värt att notera i studien är att anmälningsplikten inte är särskilt problemfylld vad 
gäller själva genomförandet av anmälan, samverkan mellan myndigheter eller vad 
som enligt varje enskild pedagog innefattar att ett barn far illa. Svårigheterna ligger 
istället i hur anmälningsplikten ska tolkas; hur en pedagog på egen hand förväntas 
fatta ett beslut kring en elevs situation för att ge honom eller henne rätt hjälp att 
komma i kontakt med vidare instanser. Sundell & Colbiörnsen (1999) menar att 
svårigheterna kan minskas om pedagogen kan få övning i hur hon ska identifiera 
situationer där barn far illa och utöka sin arbetslivserfarenhet. Flera pedagoger i min 
studie är själva inne på detta och föreslår bland annat föreläsningar, workshops, 
gruppdiskussioner och temadagar på temat anmälningsplikten.  
 
Sundell & Colbiörnsen (1999) fortsätter på samma linje och betonar att det är av vikt 
att pedagogen själv uppfattar att anmälan har en effekt i kombination med att den 
enskilda pedagogen utvecklar sin kunskap om anmälningsplikten. Detta leder enligt 
Sundell & Colbiörnsen (1999) till att pedagogen får en mycket större chans att kunna 
bredda sin yrkestrygghet vad gäller anmälningsplikten och de etiska dilemman som 
kan uppstå i anslutning till den. Bergem (1998) menar att yrkestryggheten är ett 
komplement till de didaktiska kunskaper pedagogen besitter – trygghet i yrket ger 
bättre handlingsberedskap. 
    Just handlingsberedskap är något som pedagogerna i min studie uttrycker saknas 
hos många pedagoger, även hos dem själva. De talar också om skolledningar och 
förskolechefer som inte riktigt vill delta i problematiken kring hur anmälningar ska 
göras och luddiga rutiner – bestämda och konkreta handlingar eftersöks. 
 
Som studien påvisar är pedagogers anmälningsplikt ett mycket komplext ämne där 
många faktorer samverkar kring det som betraktas som ett barns bästa. 
Sammanfattningsvis skulle kunna uttryckas att de åtgärder som, på bakgrund av 
denna studie, bör antas är; 
 

• Öppen diskussion om anmälningsplikten och minska tabubelagdheten 
för ämnet 
 

• Tydlighet i begrepp och normer kring anmälningsplikten, konkreta och 
praktiska övningar i svåra situationer 

 
• Gemensam information om anmälningsplikten som fenomen i alla 

pedagogiska utbildningar där eleven kommer att arbeta i ett yrke med 
anmälningsplikt 

 
Skulle ovanstående slutsatser komma att beaktas i framtida lärarutbildningar 
respektive fortbildning av yrkesverksamma lärare kan vi eventuellt drista oss till att 
påstå att studiens deltagare avsevärt skulle förbättra sin känslomässiga trygghet vad 
gäller anmälningsplikten som fenomen samt att anmälningsplikten skulle kunna 
komma att uppfattas som mer konkret och mindre otydlig. 
 
9.1 Nya forskningsfrågor 
 

• Hur kan den pedagogiska utbildningen inom läraryrket kompletteras och 
stärkas med information om anmälningsplikten och därtill hörande praktik? 
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• Hur kan anmälningsbenägenheten bland verksamma pedagoger utökas och 
koncentreras? 

 
• Vilka eventuella brister kan finnas vad gäller samverkan mellan verksamhet 

där anmälningsplikt föreligger och sociala myndigheter och/eller 
polisväsendet?  

• Hur kan skolledning eller huvudmans ansvar att diskutera och 
kompetensutveckla personalens kunskap om anmälningsplikten se ut? 

 
10.1 Pedagogisk relevans 
 
Denna genomförda studie är av mindre omfattning vilket på intet sätt gör den 
mindre viktig, men däremot mindre generaliserbar rent naturligt. Dock framkommer 
resultat inom den som de facto är en relativt stor del i pedagogers vardag i förskola 
och skola – anmälningsplikten existerar enligt lag och oberoende av vad pedagoger 
uppfattar och upplever. Jag tror därför att det är av vikt att min studie ändock får 
ingå i ett pedagogiskt sammanhang då mina resultat ger en viss indikation på vad en 
mer omfattande studie skulle resultera i. Förutsatt att resultaten av även en större 
utredning skulle visa sig vara ungefärligt statistiskt likvärdiga min genomförda 
studie är ämnet ”pedagogers anmälningsplikt” i allra högsta grad aktuellt. 
    Min förhoppning är att denna studie kan uppmuntra andra mer omfattande 
studier då jag menar att om en mer påkostad kartläggning av lärares syn på 
anmälningsplikten ska göras bör studien vara större och löpa över flera geografiskt 
skilda områden i Sverige.  
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BILAGA 1 

 
Inbjudan till intervju kring lärares anmälningsplikt 
 
 
Jag heter Maria Rongelid och studerar sista terminen på lärarprogrammet, 
Mälardalens Högskola. Jag skriver just nu ett examinerande arbete som avhandlar 
förskollärares, barnskötares och grundskollärares syn på anmälningsplikten inom 
förskola respektive skola. Därför söker jag nu verksamma pedagoger i dessa 
yrkeskategorier (med avlagd pedagogisk utbildning, ny eller äldre är utan betydelse) i 
alla åldrar och från alla bakgrunder för en intervju kring erfarenheter och tankar 
kring anmälningsplikten. Det har ingen betydelse om du använt dig av din 
anmälningsplikt eller inte.  
 
Du kommer att vara helt anonym och avkodad i studien och ingenting du säger 
kommer att kunna kopplas till dig personligen eller geografiskt. När intervjun är 
genomförd kommer också intervjumaterialet att förstöras. Intervjun planeras att ske 
via ett fysiskt möte där jag träffar dig på valfri plats. 
 
Jag hoppas att du vill dela med dig av dina upplevelser och åsikter, du är välkommen 
att kontakta mig via mail mrd09002@student.mdh.se om du vill vara med eller har 
andra frågor kring studien. 
 
 
 
 
 

Vänlig hälsning, Maria Rongelid 
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BILAGA 2 
 
 

Intervjufrågor till pedagogen 
 
 
 
Ålder? Utbildningsbakgrund? Antal år i yrket? 
 
Känner du till anmälningsplikten?  
 
Fick du under din utbildning någon information om anmälningsplikten? Om ja, hur 
upplevde du den?  
 
Har du någonsin använt dig av anmälningsplikten i yrket? Vilka faktorer har 
påverkat dig i dessa/detta fall? 
 
Hur tolkar du begreppet ”barn som far illa”? 
 
Vilka erfarenheter har du av att andra pedagoger anmäler/inte anmäler att ett 
barn far illa? 
 
Finns det några särskilda handlingsplaner för hur ni på förskolan/skolan ska gå 
till väga när ett barn far illa? Hur ser rutinerna ut? Vad anser du om rutinerna? 
 
Känner du att du har stöd från kollegor, chefer och övriga samarbetare i de fall då 
du ville/skulle vilja göra en anmälan? 
 
Vilka dilemman kring anmälningsplikten kan du förutspå? 
 
Hur skulle du vilja att myndigheter, enskilda personer och myndigheter 
samverkade kring en eventuell anmälan?  
 
Övriga synpunkter? 
 


