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Sammanfattning 

 
Bakgrund: Anledningen till att detta arbete skrivits är för att barns säkerhet och trygghet alltid 

är ett aktuellt ämne. Det har visat sig att förskolor ibland brustit i sin skyldighet att rapportera 

misstanke om att barn far illa.  

 

Syfte: Denna studie behandlar hur personalen i förskolan hanterar misstanke om att ett barn far 

illa och eventuell problematik i samband med detta.  

 

Metod: Kvalitativa intervjuer med pedagoger i förskolans verksamhet. Vi har använt oss av 

den hermeneutiska tolkningsläran, Max Webers idealtyper samt delvis språkanalys.  

 

Resultat: Vi har kommit fram till att personalens agerande vid misstanke om att barn far illa 

grundar sig mycket i samtal med kollegor och chefer. Vad som inverkar på huruvida det blir en 

orosanmälan eller inte har i undersökningen visat sig vara bland annat allvarlighetsgraden. 

Även pedagogens känslor i samband med detta påverkar anmälningsbenägenheten. I studien 

har det visat sig att respondenter upplever en rad olika problem när det finns misstanke om att 

barn far illa och hantering av detta. Samtliga deltagare uttryckte svårigheter men inte alla hade 

förslag på lösningar. De vanligaste lösningarna som nämndes var bland annat möjligheten till 

anonymitet för att minska känslan av otrygghet. Andra svar på hur man kunde göra det mindre 

problematiskt och öka sin medvetenhet var utbildning såväl som fortbildning.  
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Inledning 
 

”Förskola utreds efter treårings död – slog inte larm om blåmärken” (Sveriges Television, 

2019).   

 

Detta citat berör en aktuell händelse där ett barn skadats och där personal i förskolan inte gjort 

en anmälan. Detta fall uppmärksammades medialt men de flesta fall av barn som far illa gör 

det inte. Effekterna av att ett sådant fall uppmärksammas är förhoppningsvis en ökad 

medvetenhet kring hur man som pedagog i arbete med barn bör agera när man misstänker att 

ett barn far illa. Forskning visar också att alla misstankar om att barn far illa inte anmäls av 

förskolepersonal trots att de enligt lag är skyldiga att göra det (Svensson, Andershed & Jansson, 

2015). I samtal med varandra angående anmälningsplikten och rutiner kring denna på de 

förskolor vi har erfarenhet av har vi också upptäckt att det skiljer sig åt hur det förhåller sig 

med dessa frågor. Vi började fundera kring hur olika pedagoger och förskolor agerar vid 

misstanke om att barn far illa. Om det finns rutiner, följs dessa? Om det saknas rutiner är det 

någonting personalen vill ha? Vi var även intresserade av den enskilda pedagogens 

uppfattningar om anmälningsplikten och hur hen agerar för att följa den. Känslor tycks vara en 

central punkt för hur personal i förskolan agerar kring en orosanmälan. Markström och Münger 

(2017) tar upp hur pedagogers känslor påverkar deras handlande i många fall. Med detta som 

grund ville vi också ta reda på hur synbara personalens känslor är när de resonerar kring 

misstanke om att barn far illa.  

 

Vi ville även uppmärksamma pedagogers uppfattningar om vad som skulle göra processen 

lättare för dem i samband med en orosanmälan men även hur en eventuell problematik kan 

hanteras. Tidigare studier visar att pedagoger i förskolan upplever relationen till socialtjänsten 

som bekymmersam (Ljusberg 2008). Forskning som gjorts inom det här ämnet visar att det 

endast är en bråkdel av de anmälningar som görs som kommer från förskolan och då är det ändå 

långt ifrån alla misstankar som anmäls (Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007). Genom detta 

arbete vill vi lyfta ett ämne som med anledning av att en del orosanmälningar uteblir är viktigt 

att uppmärksamma. Eftersom studier visar att problematik finns, existerar det ett behov av att 

ta reda på hur personalen i förskolans verksamhet arbetar för att motverka dessa svårigheter.  

 

Vår förhoppning är att med denna uppsats öka kunskapen kring misstankar om att barn far illa 

för att hjälpa till att förhindra att fler blåmärken inte anmäls.  
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Syfte och frågeställningar 

 
Vi skall i denna studie undersöka hur personal i förskolans verksamhet hanterar misstankar om 

att ett barn far illa och eventuell problematik kring en orosanmälan. Uppsatsens ramverk består 

av tre frågeställningar som presenteras här nedan: 

 

• Hur agerar personalen i förskolan vid misstanke om att ett barn far illa?  

 

• Vad påverkar om det blir en orosanmälan eller inte?  

 

• Hur hanteras eventuella svårigheter kring en orosanmälan? 

 

Bakgrund 
 

Nedanför står lagar och regler som personal i förskolans verksamhet skall följa.  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) skall förskolepersonal samverka med och anmäla till 

socialnämnden om ett barn far illa eller de misstänker att ett barn far illa. Även Socialtjänstlagen 

föreskriver förskolepersonalens anmälningsplikt. I dess 14 kapitel1 § ( SFS 2001:453) finns 

lagar om Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. Dessa lagar är all verksam 

personal i förskolan skyldiga att följa om ett barn far illa eller vid misstanke om att så sker. 

Förskolepersonal i Sverige är även skyldiga att följa FN:s Barnkonvention (2009). 

Barnkonventionen består av 54 artiklar som berör barns rättigheter så som att uttrycka sin 

mening och att få den respekterad. Barn har rätt till liv och utveckling och skall skyddas mot 

alla former av fysiskt eller psykiskt våld. De har även rätt till skälig levnadsstandard så som 

mat och kläder. Misstänkts det att barnen blir utsatta av våld och/eller inte har tillgång till hela 

och rena kläder och mat skall detta anmälas. 

 

Kunskapsöversikt 
 
Begreppet barn som far illa  

Barn som far illa är ett samlingsnamn som innefattar flera olika sätt ett barn kan vara utsatt på. 

Dessa definitioner har valts därför att de på ett tydligt och konkret sätt klargör vad som kan 

innefattas i varje begrepp. I de forskningsrapporter och den litteratur som utgör grunden för 

kunskapsöversikten används flera av dessa begrepp ofta. Däremot finns det inte tydliga 

definitioner av begreppen i samtliga texter. Vi har därför valt att utgå ifrån definitioner skrivna 

i proposition 2002/03:53 men i denna förkortade version som Ljusberg (2008) redovisar: 

 

• Fysiskt våld betyder att barn skadas kroppsligt av någon annan. Detta innebär 

kroppslig bestraffning, sjukdom, bli försatt i maktlöshet och smärta. 

 

• Psykiskt våld innebär att barn regelbundet, oftast under en längre period, blir utsatt för 

känslomässigt lidande, degraderande omdömen och destruktiv behandling. 

 

• Sexuella övergrepp innefattar alla sexuella gärningar som påtvingas ett barn av en 

annan person. 
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• Fysisk försummelse betyder att barnet inte får den kroppsliga omsorg hen behöver. Till 

exempel att barnets hygien inte tillgodoses eller att barnet inte får tillräckligt med 

näring. 

 

• Psykisk försummelse innebär att barnet, oftast under en längre tid, inte får de 

grundläggande behoven av exempelvis uppmärksamhet, vägledning, stimulans och 

utveckling som barnet behöver.  

 

Som framkommer nedan finns också andra begrepp för liknande utsatta situationer, exempelvis 

kan begreppet omsorgssvikt liknas vid fysisk försummelse och emotionell utsatthet liknas vid 

psykisk försummelse.  

 

Riskfaktorer 

 
Sundell, Egelund, Andrée Löfholm och Kaunitz (2007) skriver att det finns faktorer som ökar 

risken för att ett barn kan fara illa, så kallade riskfaktorer. De uppmärksammar hur såväl mer 

individuella förhållanden som en funktionsnedsättning som mer strukturella förhållanden som 

familjers socioekonomiska villkor kan utgöra riskfaktorer. När det gäller mer individuella 

förhållanden fann Svensson (2013) i en kvantitativ enkätundersökning bland elever från olika 

delar av Sverige att barn med funktionsnedsättning eller långvarig sjukdom löper större risk att 

fara illa i sitt hem och utsättas för fysiskt våld. Även i studien av Sundell et al. förklarar de att 

barn med en funktionsnedsättning är i större behov av omvårdnad och att det kan leda till att 

det ställs högre krav på föräldrarna. Vilket kan leda till en ansträngd relation mellan barn och 

föräldrar samt en ökad risk för att barnet kan fara illa.  

 

Det finns också de som uppmärksammar hur barn sinsemellan reagerar olika och kan vara mer 

eller mindre sårbara, vilket kan öka risken att de far illa. I dessa fall handlar det inte alltid om 

omsorgssvikt eller andra brister i föräldraskap eller från andra vuxna i barnets närmiljö. Det 

finns även andra riskfaktorer som kan bidra till ökad sårbarhet bland barn menar Alin Åkerman 

(2008). Hon nämner hur pojkar som är sena i den fysiska och/eller sociala utvecklingen kan 

visa en högre grad av sårbarhet och utsätta sig för självdestruktiva handlingar. Detsamma kan 

gälla flickor som är tidiga i sin utveckling. En annan sårbar grupp är barn och ungdomar som 

har en oklar sexuell identitet. Alin Åkerman menar att det är vanligt att de inte känner sig 

accepterade av personer i sin närhet. Ytterligare ett förhållande som enligt henne kan leda till 

sårbarhet hos barn är neuropsykiatriska syndrom så som autism och Aspergers syndrom, vilket 

kan leda till ångest och depression.  

 

Brodin (2008) poängterar emellertid att det aldrig är barnet som bär ansvaret eller skulden till 

risken att fara illa oavsett om det handlar om föräldrars omsorgssvikt eller sårbarhet hos barnen 

själva. Barn har rätt till att deras grundläggande behov så som omvårdnad, trygghet och fostran 

tillgodoses. Det är de vuxnas uppgift att försöka se till att alla barn får detta. Samtidigt beskriver 

Brodin föräldraskap som brister som i sin tur leder till att barnet riskerar att fara illa. Hon 

nämner exempelvis att en förälder som är arbetslös, har relationsproblem eller långvarig 

sjukdom kan uppleva ökad stress. Stress menar Sundell, Egelund, Andrée Löfholm och Kaunitz 

(2007) kan orsaka ilska, ångest och konflikter i familjen, vilket i sin tur kan riskera att barnet 

utsätts för omsorgssvikt och övergrepp. Gilbert, Spatz Widom, Browne, Fergusson, Webb och 

Jansson (2008) har sammanställt statistik över bland annat vilka barn som i högre grad riskerar 

att fara illa och påpekar att barn till föräldrar med mentala problem oftare utsätts för 

omsorgssvikt än andra. En annan riskfaktor som Köhler och Lucas (2014) tar upp i en artikel 
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är att i de hem våld förekommer mellan vuxna löper barnet stor risk att också utsättas för våld 

så som fysisk misshandel. Jansson (2001) uppmärksammar i sin tur i sin artikel att barn som 

riskerar att fara illa främst kommer från familjer som lever under stark ekonomisk press. På 

liknande sätt framhåller Gilbert et al. att barn tillhörande vissa etniska grupperingar finns 

representerade i högre utsträckning i statistiken över barn som far illa. De menar dock att detta 

troligtvis har att göra med att dessa grupper vanligtvis återfinns i socioekonomiskt utsatta 

områden snarare än att etnicitet skulle vara en faktor.  

 

Det ovan beskrivna handlar om olika riskfaktorer för att barn skall fara illa som forskare har 

identifierat. Det finns även studier som visar att det finns förhållanden som i högre grad än 

andra föranleder en misstanke om att barn far illa.  

 

Ökad misstanke om att ett barn far illa 

 

Svensson, Andershed och Jansson (2015) påpekar i en artikel att barn till en eller två föräldrar 

födda utanför Sverige oftare misstänks fara illa liksom att barn till föräldrar med lägre 

utbildningsnivå är högre representerade i statistiken för misstanke om omsorgssvikt. De 

framhåller även att pojkar oftare än flickor misstänks fara illa. Däremot visar en longitudinell 

studie av Fluke, Shusterman, Hollinshead och Yuan (2008) där de under en tidsperiod på två år 

samlat in anmälningar från åtta stater i USA att det oftare är flickor som berörs vid anmälan om 

misstanke att barn far illa, både när det kommer till enskilda och upprepade anmälningar. Även 

barn till föräldrar med alkohol- och/eller drogmissbruk var representerade i en högre 

utsträckning i anmälningsstatistiken. Ytterligare ett förhållande som visar utslag i misstankar 

om att barn far illa är barnets ålder. Enligt Lundén (2004) misstänks äldre barn oftare fara illa. 
Samtidigt påpekar hon att när det gäller vanvård är misstanken vanligare bland yngre barn 

medan försummelse är vanligare hos äldre barn.  

 

Lundén (2004) uppmärksammar dock också problemet med att inte alla misstankar anmäls. 

Känslomässig otillgänglighet mellan föräldrar och barn var en företeelse som Lundén noterade 

sällan resulterade i en orosanmälan även om den uppfattades av personal inom barnomsorg och 

BVC. Hon påpekar även att försummelse inte alltid ledde till anmälan utan att personalen 

istället tvättade och satte på barnet rena kläder. Även Benjaminsson (2008) menar att emotionell 

utsatthet sällan uppmärksammas eller anmäls. Hur ser det då ut med anmälningsbenägenheten? 

 

Anmälningsbenägenhet   

  

I Sverige är det som sagt lagstadgat att göra en anmälan vid misstanke om barn som far illa om 

man är anställd att jobba med barn och ungdomar. Däremot visar forskning att så inte alltid 

sker. Wiklund (2006) menar dessutom att det är svårt att avläsa statistik angående barn som far 

illa eftersom majoriteten av de anmälningar som kommer in till socialtjänsten är 

rutinanmälningar från polisen. Detta menar han orsakar att statistiken blir skev, eftersom dessa 

anmälningar inte nödvändigtvis betyder att barnen far illa. Även Cocozza, 

Gustafsson och Sydsjö (2007) tar upp problematik kring insamlande av data när det gäller 

misstanke om att barn far illa i Sverige, eftersom det inte finns ett nationellt register utan allt 

sköts på kommunnivå. Detta menar de kan resultera i stora skillnader i vad som registreras eller 

inte, eftersom de olika kommunerna har olika rutiner. I deras undersökning samlade de under 

ett år in orosanmälningar från socialtjänsten i en medelstor kommun och kategoriserade 

dessa. Efter fem år samlades på nya data in från samma kommun för att jämföra och se hur 

många barn som innefattats av en eller flera orosanmälningar flera gånger. Precis som Wiklund 

konstaterar även Cocozza et al. att polisen står för den högsta anmälningsfrekvensen då de 
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anmäler per automatik vid brott. Yrkesverksamma inom skola och förskola är den kategori som 

i undersökningen står för näst flest orosanmälningar under ett år. Inom den kategorin stod 

personal som arbetar med barn i yngre åldrar för en bråkdel av anmälningarna medan personal 

inom skolan stod för majoriteten.   

  

Däremot finns det ingenting som säger att denna statistik representerar hur många barn som 

faktiskt far illa, eftersom det finns ett stort antal misstankar som aldrig anmäls (Svensson, 

Andershed & Jansson, 2015).  Det finns flera möjliga orsaker till varför personal som arbetar 

med barn inte anmäler eller tvekar att göra det. Markström och Münger (2017) har gjort en 

kvalitativ undersökning i form av fokusgruppsintervjuer och individuella intervjuer där de 

samtalat med personal inom barnomsorgen angående tveksamheter kring att göra en 

orosanmälan. I studien framgår det att respondenterna är medvetna om att endast misstankar 

räcker för en anmälan men att de ändå upplever att de bör ha bevis eftersom de inte själva skulle 

tycka om att bli felaktigt anklagade. Intervjuerna visar att tveksamheter inför att göra en 

anmälan grundar sig mycket i att personalen känner ett behov av att vara finkänsliga och 

uppleva att de gör det som är ”rätt”. Liknande inställning framkommer i en studie av Goebbels, 

Nicholson, Walsh och De Vries (2008) som i en enkätundersökning undersökte vad som kunde 

vara bidragande orsaker till om personal i australienska skolor upptäcker och anmäler om ett 

barn far illa. Oron för att lärar-barn och lärar-familjerelationen skall bli lidande beskrivs av 

skolpersonalen som en av anledningarna som avgör om de gör en anmälan eller inte. De kom 

även fram till att personalen i skolan som misstänkte att barn for illa oftare hade högre 

utbildning, hade arbetat längre tid inom skolan och ett större förtroende för deras egen förmåga 

att uppfatta omsorgssvikt hos barn. De skriver att de lärare som hade en väl utarbetad 

aktionsplan rörande upptäckandet av omsorgssvikt och proceduren kring en anmälan dessutom 

var mer kontinuerliga i att göra anmälningar. I den tidigare nämnda studien av Svensson et al.   

visar det sig att rädslan för att göra situationen värre för barnet också spelar in som en faktor 

när vuxna avgör om de skall göra en orosanmälan eller inte.  

 

Ytterligare en aspekt på benägenheten att anmäla framkommer i Markström och Müngers 

(2017) studie där flera av barnomsorgspersonalen som deltog uttryckte att om läraren inte 

behövde sätta sitt namn på anmälan så kanske fler skulle ta steget att göra en. Flera nämnde 

dessutom en problematik kring samarbetet med socialtjänsten. De upplevde att de inte fick det 

stöd som de har behov av för att hjälpa barnet eller avgöra allvarsgraden i en misstanke. 

Deltagarna i studien berättade även att de upplevde kommunikationen med socialtjänsten 

som bristfällig. Samarbetet mellan lärare och socialsekreterare är även något som Germundsson 

(2011) behandlar i sin avhandling. Med hjälp av en webbaserad associationsenkät försökte han 

få en förståelse för gruppernas inställning till varandra vid gemensamt arbete kring barn som 

far illa. I undersökningen kommer han fram till att socialsekreterares uppfattning om lärare 

primärt är positiv men att de anser att lärarna saknar kunskap om socialsekreterarnas arbetsfält. 

Lärarna menar han däremot har en mer negativ föreställning om socialsekreterare. Den 

föreställningen bygger främst på en ogynnsam uppfattning om socialtjänsten som myndighet 

snarare än socialsekreterarna som individer. I de yrkesgrupper som innefattas av 

anmälningsplikten menar Ljusberg (2008) att misstro gentemot socialtjänsten kan vara en orsak 

till att personal drar sig för att göra en anmälan. Om det inte görs en anmälan, vad kan detta ge 

för konsekvenser för barnet? 
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Konsekvenser  
 

Lundén (2004) menar att känslomässig otillgänglighet och försummelse kan hämma barns 

utveckling. Det kan skapa långt gående problematik för barnet om det inte anmäls. Även 

Benjaminsson (2008) tar upp konsekvenserna av emotionell utsatthet. Hon menar att barn som 

utsatts för känslomässig försummelse kan drabbas av en rad olika negativa konsekvenser senare 

i livet så som stress, oro, ångest och en förvrängd självbild. Detta resultat har även Jernbro 

(2015) fått fram i sin enkätundersökning. Respondenterna uttrycker de konsekvenser som har 

följt efter både fysisk och psykisk misshandel, exempelvis att de lider av psykisk ohälsa. I 

studien framkommer även att de som utsatts för sexuella övergrepp upplever svårigheter med 

att ha en normal sexuell relation med andra. Skolgången är ytterligare en sak som kan påverkas 

av att barn far illa, vilket Svensson, Andershed och Janson (2015) tar upp. De menar att utsatta 

barn oftare än andra har sämre resultat i skolan och flera har behov av specialstöd. Detta är 

något som kan ge problem även senare i livet menar Gilbert, Spatz Widom, Browne, Ferguson, 

Webb och Janson (2008) då de beskriver att resultatet av en negativ skolgång även kan leda till 

svårigheter på arbetsmarknaden som i sin tur kan ge ekonomiska besvär. Författarna skriver 

även om hur barn som utsatts för omsorgssvikt kan få beteendeproblem, exempelvis bli 

aggressiva och utåtagerande mot andra. I artikeln kan man även läsa att barn som farit illa kan 

komma att lida av post-traumatisk stress eller alkohol- och drogmissbruk. Det kan senare i livet 

resultera i att de inte kan ta hand om sina egna barn. Det kan också bli fysiska konsekvenser 

menar de så som bulimi, anorexia och övervikt.  

 

Som tidigare nämnts är det endast ett lågt antal av de misstänkta fallen barn som far illa som 

faktiskt anmäls, vilket kan resultera i att barnet blir utsatt under en längre tid eller inte får någon 

hjälp alls. Detta kan leda till att barn och ungdomar växer upp med en känsla av misstro 

gentemot vuxna menar Jernbro (2015). I samma undersökning uttrycker ungdomar att de som 

hade utsatts för psykisk misshandel upplevde detta som tyngre att hantera eftersom det inte var 

synligt och därför svårare att bevisa. På liknande sätt beskriver Toros och Tiirik (2014) att de i 

sin undersökning kommit fram till att fysisk misshandel och sexuella övergrepp är lättare att 

identifiera än känslomässig misshandel.  
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Metod 
 

Intervju 
 

Vi har valt att göra en kvalitativ undersökning i form av intervjuer. Detta eftersom syftet med 

studien är att undersöka förskolepersonals uppfattningar kring en orosanmälan. Det är deras 

erfarenheter av vad som påverkar om det blir en anmälan, vilken problematik de eventuellt 

upplever och så vidare som ska studeras. Enligt Kvale och Brinkmann (2014) innebär intervjuer 

ett sätt att ta sig an ämnet med respondentens egna perspektiv som grund. Intervjuer kan göras 

på olika sätt. Därför har valet fallit på att göra en semistrukturerad kvalitativ forskningsintervju, 

vilket enligt Kvale och Brinkmann innebär att intervjun har förbestämda frågor men också ger 

möjlighet till följdfrågor som bygger på vad respondenten ger för svar. Genom att försöka 

uppmuntra respondenterna till att ge så deskriptiva svar som möjligt menar de att man kan få 

svar på varför deltagaren agerar som den gör. Detta har i denna studie gjorts genom att 

exempelvis ställa följdfrågor så som: Kan du förklara mer? Hur kände du då? Hur agerade 

du?  

 

Urval  

 

Vi ville få en spridning när det gällde informanterna och valde därför att skicka ut missivbrev 

till förskolor i två olika kommuner, eftersom det kan tänkas vara så att det råder skilda rutiner 

med mera både på kommun-och förskolenivå.  Inledningsvis skickades det ut 14 förfrågningar 

till förskolechefer i våra valda kommuner. Det var dock endast en pedagog som meddelade att 

hen ville delta. Då utökades efterfrågan på deltagare genom att skicka ut missivbrevet till 

ytterligare 20 förskolechefer. Dessvärre gav inte heller detta något resultat vilket gjorde att vi 

för att kunna genomföra vår studie beslöt oss för att kontakta förskolor vi redan på olika sätt 

hade varit i kontakt med. Detta kallas bekvämlighetsurval, då man väljer att intervjua individer 

som man känner sedan innan. Detta var inte den ursprungliga tanken men vi fann ändå fördelar 

med det. Eftersom förtroende är något som Löfgren (2014) tar upp som viktigt vid en intervju 

fanns det en positiv aspekt av det faktum att ett antal av respondenterna redan kände sig 

avslappnade i vårt sällskap. Detta menar han kan ge mer ärliga svar och mindre förskönande 

utsagor av informanternas åsikter.  

 

Respondenterna var i åldrarna 29 – 62 år och har varit yrkesverksamma i förskola mellan 3,5 – 

42 år. I dessa hänseenden har vi en god spridning. Sammanlagt gjordes sju intervjuer med 

personal från sex olika förskolor i två olika kommuner. Det beslutades att intervjua pedagoger 

som arbetar aktivt i barngrupp, i detta fall barnskötare och förskollärare. Varför vi valde att inte 

bara intervjua förskollärare är för att samtliga som arbetar i barngrupp innefattas av lagen om 

anmälningsplikt.  

 

Respondenterna 

 

I detta arbete har vi valt att inte benämna respondenterna med några fiktiva namn. Detta då det 

inte hittats någon litteratur som styrker att användandet av fiktiva namn skulle ge arbetet en 

djupare dimension eller högre förståelse förinnehållet. Respondenterna kommer benämnas som 

hen då arbetet inte haft som syfte att undersöka huruvida det är skillnad på män och kvinnors 

agerande i samband med en orosanmälan. 
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Genomförande 

 

Intervjuerna har främst skett på respondenternas arbetsplatser men även på Högskolan Väst. 

Samtliga intervjuer varade mellan 20-45 minuter och skedde på lugna, ostörda platser. Löfgren 

(2014) tar upp vikten av val av plats, han beskriver att platsen kan resultera i olika svar. I någons 

hemmiljö menar han att svaren oftare kan ge uttryck för deltagarnas intressen och känslor 

baserade på deras privata jag. Vi var intresserade av personalens åsikter och känslor angående 

anmälningsplikten som följer med deras yrkesroll vilket gjorde att deras arbetsplats enligt oss 

var en lämplig miljö för intervjuerna. För att se till så att frågorna och de eventuella 

följdfrågorna skulle vara förståeliga gjordes en pilotintervju. Löfgren menar att detta är ett sätt 

att se till att utrustningen man använder fungerar och att intervjuaren får erfarenhet. Vi såg även 

detta som en möjlighet till att ändra formuleringar och sättet att utföra intervjuerna. Efter 

testintervjun bibehölls de frågor som redan sammanställt eftersom vi upplevde att frågorna var 

tydliga nog för att ge svar på våra frågeställningar. Intervjuerna spelades in för att underlätta 

transkriberingsarbetet. Transkriberingen gjordes ord för ord och inkluderade även pauser, 

betoningar, suckar och så vidare. Detta menar Erikson-Zetterquist och Ahrne (2015) är 

fördelaktigt när även det outtalade är viktigt vid en tolkning av den insamlade datan. 

 

Analys 

 

I arbetet med intervjuerna har vi valt att utgå ifrån den hermeneutiska läran, Max Webers 

idealtyper för handlingar och delvis en språkanalys. Enligt Brinkkjær & Høyen (2013) går den 

hermeneutiska tolkningsläran ut på att man kan ta både delar och helhet från en berättelse för 

att få en ny insikt om den. Denna analysmetoden valdes för att vi ville behandla samtliga 

intervjuer som en helhet i en berättelse. Varje enskild intervju var sitt eget kapitel men 

tillsammans gav de en fullständig historia. Genom att använda oss av den hermeneutiska 

tolkningsläran arbetade vi med delar i varje intervju, med en hel intervju som en större del och 

sedan med de samlade intervjuerna som en helhet. På detta sätt får vi en djupare förståelse för 

respondenternas svar vilket även knyter an till syftet vilket är att utröna hur pedagogerna 

förhåller sig till och känner inför anmälningsplikten. 

 

Max Webers idealstyper för handlingar används för att kunna ge insikt i varför individer agerar 

som de gör och vad deras svar kan avslöja gällande rådande diskurser som respektive 

respondent bär med sig. Diskurser är förväntningar om hur man bör vara eller agera och dessa 

kan variera från en kultur till en annan (Brinkkjær & Høyen 2013).  Det har dock riktats kritik 

mot denna metod, att idealtyperna kanske egentligen avslöjar mer om dem som författat dem 

och de diskurser som ”skaparen” bär med sig än om den sociala verkligheten som man hoppas 

få insikt i med hjälp av dem (Parkin 1982). Vi har ändå valt att använda denna metod eftersom 

vi vill få en förståelse för den sociala kulturen i förskolan när det kommer till misstanke om att 

barn far illa, agerande och eventuell problematik kring detta. Däremot gör vi detta med en 

medvetenhet kring det faktum att vi redan innan har bestämt oss för att leta efter nyckelord som 

skall passa in i de förbestämda idealtyperna. Genom att arbeta på detta sätt finns alltså risken 

att man missar viktiga delar för att man letar efter något specifikt. Franzén (2014) menar att vid 

en strukturerad observation letar man bara efter någonting specifikt och bockar av dem när de 

upptäcks. På samma sätt som vid en strukturerad observation har även transkriberingarna gåtts 

igenom med inställningen av att leta efter någonting specifikt, detta kan resultera i att annat 

relevant data förbises. 
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De idealtyper för handlingar vi använt i analyserna är: Affektivt/Känslomässigt, 

Traditionellt/Som de alltid har gjort/Gammal vana, Målrationellt/För att uppnå ett mål och 

Värderationellt/För att följa lagen/Anmälningsplikten. Vi har använt av idealtypskategorierna 

när vi sökt teman i vår transkribering av intervjuerna. Arbetet med analysen har gjorts en 

frågeställning i taget och då gått igenom samtliga intervjuer flera gånger. När vi gjort detta har 

vi hittat nyckelord som betonats av informanterna, upprepats mycket eller där de själva 

poängterat någonting. Dessa nyckelord har sedan kategoriserats in i de olika idealtyperna ett 

exempel på detta är: ”Jag vill inte anklaga föräldrarna men lagen säger ju att man måste 

anmäla”. I denna mening har ordet anklaga tagits ut som ett nyckelord och även lagen. Det 

första ordet har sedan kategoriserats in i temat affektivt och det andra i värderationellt. Bogdan 

och Biklen (2007, refererad i Fejes & Thornberg, 2015) beskriver den kvalitativa analysen som 

ett sätt för forskaren att undersöka och arrangera sitt datamaterial på ett sådant sätt att man 

lättare kan arbeta med det. Denna studie har analyserats med kategoriseringsmetoden. Enligt 

Kvale och Brinkmann (2014) kodas materialet in i kategorier för att kunna se likheter och 

skillnader.  

 

Denna studie har analyserats på detta sätt för att få en tydligare bild av vad det är som driver en 

pedagogs handlingar vilket kan ge en fördjupad förståelse för de svar de lämnat. Den kvalitativa 

analysmetoden kategorisering har gett oss ett tydligt sätt att arbeta. Så att vi enklare kunnat se 

de skillnader och likheter som de olika informanternas svar gett. Genom att arbeta med att finna 

nyckelord har vi också delvis använt oss av språkanalys som metod. Språkanalys kan ge 

förståelse för hur en person resonerar baserat på hur denne uttrycker sig. Enligt Kvale och 

Brinkmann (2014) kan man exempelvis se på huruvida respondenten använder sig av personliga 

eller opersonliga pronomen, användandet av metaforer eller aktiv samt passiv form. De menar 

att om man ger uppmärksamhet till respondentens språkval kan man få fram en tydligare 

förståelse för hens uttalanden och åsikter.  

 

Etiska överväganden   

 

Vi har i vår studie tagit reda på respondenternas erfarenheter, åsikter och antaganden om 

anmälningsplikten. I vårt missivbrev lät vi deltagarna blir medvetna om att vi följer  

Vetenskapsrådets, (2002) forskningsetiska principer. Det innebär att vi följer fyra huvudkrav. 

Informationskravet innebär att man skall informera respondenterna som deltar vad syftet är med 

studien och deras rättigheter som deltagare. Detta tydliggjorde vi i vårt missivbrev i samtycke 

med vår handledare. Samtyckeskravet talar om att deltagandet är frivilligt och att de kan avbryta 

sin medverkan när de vill utan någon uttalad anledning. Konfidentialitetskravet avser att de som 

läser vår studie inte skall kunna förstå vem respondenten är eller dess arbetsplats. Istället för att 

använda oss av fiktiva namn har vi refererat till våra deltagare som informanter, respondenter 

och pedagoger. Nyttjandekravet innebär att våra intervjuer med deltagarna endast används till 

vår studie och inget annat. Med dessa fyra huvudkrav som grund har vi även övervägt 

intervjufrågornas natur då vi inte har erfarenhet av intervjuteknik. Nygren (2012) tar upp 

föreställningen att i intervjustudier kan det uppstå starka känslor som är påfrestande för 

respondenten. Han menar att vi som forskare behöver vara medvetna om detta även om det inte 

är vårt syfte. Därför har vi undvikit frågor och följdfrågor där respondenten ska behövt berätta 

specifikt om något fall där ett barn har farit illa. Dels för att situationen inte har varit relevant 

för vår studie, det enskilda barnet med familj ska inte exponeras för det vi undersöker och att 

utsatta situationer kan väcka negativa känslor hos deltagaren.  
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Trovärdighet 

 

För att ge forskning trovärdighet är det viktigt att se till att forskningen genomförs på ett sådant 

sätt att liknande eller samma resultat återkommer vid en upprepning av studien. Genom att 

tydligt visa hur processen gått till är den enklare att granska och upprepa. Detta redovisas i 

studiens metodavsnitt.  

 

Det finns olika sätt att förhålla sig till trovärdighet inom kvalitativ forskning. Henriksen (2003  

refererad i Brinkkjaer & Høyen, 2013) har förslag till kvalitet inom kvalitativ forskning. Han 

menar att det är viktigt att forskarens eget intresse måste framgå med tydlighet. I detta arbete 

finns det ett ämnespolitiskt intresse då förskolepersonal kan ta del av arbetet och ha nytta av 

dess resultat. Han menar även att det är viktigt att redogöra för forskarens egen eventuella 

påverkan på forskningen. Detta redogörs både under metodavsnittet analys samt i 

diskussionsdelen där det lyfts fram kritik mot att de nyckelord som uppmärksammats och 

kategoriserats in i skapade idealtyper kan avslöja mer om forskarna än om deltagarna. 

Respondenternas berättelse är det centrala i denna studie vilket Henriksen pekar ut som en 

viktig punkt när det kommer till kvalitativ forskning. Därför har arbetet delvis analyserats 

språkligt både genom ett användande av språkanalys och genom att nyckelord plockats ut ur 

texten.  

 

Inom kvalitativ forskning skriver Svensson och Ahrne (2015) att det är problematiskt att göra 

generaliseringar. Detta för att den kvalitativa forskningen bygger på enskilda individers 

uttalanden och uppfattningar om någonting och därför kan vara svår att applicera på en stor 

population. Detta gör att det är problematiskt att fastställa en tydlig generalisering av 

forskningsarbetet. Det behöver finnas en medvetenhet kring det faktum att resultaten bygger på 

individuella utsagor och att resultatet då hade kunnat bli ett annat med andra respondenter 

(Ahrne & Svensson, 2015). Denna studies syfte är inte att generalisera men då resultatet från 

denna undersökning har liknande resultat som tidigare forskning inom samma ämne, med vissa 

skillnader, finns det ändå en viss generaliserbarhet och ökar därför detta arbetes trovärdighet. I 

denna studie har sju respondenter intervjuats, detta kan anses vara ett lågt antal. Däremot skriver 

Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) att ett antal mellan sex och åtta deltagare ger en 

tillräckligt stor spridning för att göra arbetet förhållandevis oberoende av enskilda individers 

svar. 
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Resultat 
 

Pedagogernas definition av begreppet Barn som far illa 

 
Samtliga deltagare i studien nämnde fysiskt våld när de svarade på frågan vad de anser att barn 

som far illa innebär. För övrigt varierade deras definitioner av begreppet. Flera tog upp psykisk 

ohälsa som ett resultat av att barnet utsätts för exempelvis kränkningar i hemmet. Ett par 

informanter nämnde även fysisk försummelse och gav då exempel som detta: 

 

Ekonomiskt, mat, kläder, sanitet, [….] Det handlar inte om att man ska 

duscha eller bada varje dag, men att man liksom ser att de är ovårdade. 

 

Flera respondenter berörde även sexuella övergrepp som en del i begreppet barn som far illa. 

Två av informanterna tog även upp psykiskt våld vilket för dem innefattade att barnen blir 

kallade nedvärderande och kränkande saker av sina föräldrar. En pedagog tog upp psykisk 

försummelse i form av att barnet kunde sakna stimuli, inte få stöd i sin utveckling eller saknar 

känslomässig kontakt med vuxna i sin närhet. 

 

Förskolepersonalens agerande vid misstanke om att ett barn far illa 

 

Utifrån den kodning som gjorts av de transkriberade intervjuerna kunde det urskiljas olika 

teman, vilka i sin tur analyserats genom att studera likheter, skillnader och variationer inom 

dem. När det gäller förskolepersonalens sätt att agera när de misstänker att ett barn far illa 

handlar de teman som urskilts om samtal, rutiner och affektivt respektive målrationellt 

handlande.  

 

Samtal  

 

Vid misstanke om att ett barn far illa framstod samtalet som viktiga för samtliga respondenter 

men vem de samtalade med varierade. De nämnde såväl kollegor som barn och vårdnadshavare.  

 

Samtal med kollegor 

 

Flera uttryckte ett behov av att diskutera med kollegor innan en orosanmälan görs. Några av 

dem lade stor vikt vid detta och som framkommer i citatet användes även formuleringen ”det 

viktigaste”. 

 

Det viktigaste är nog att vi pedagoger pratar tillsammans om barnet.  

 

Detta samtal ansåg de således viktigt innan en orosanmälan gjordes, och det handlade om att få 

bekräftelse i den oro man kände. En av pedagogerna valde däremot att berätta för arbetslaget 

efter att hen beslutat sig för att göra en anmälan. Detta förklarade informanten berodde på att 

hen inte ville låta sig bevekas av kollegor som kanske anser att det inte finns tillräckligt underlag 

för en anmälan eller att det skulle vara jobbigt att göra en anmälan. En av de andra 

respondenterna menade att det inte var rutin att samtala med sina kollegor men att det fanns en 

outtalad förväntning om att detta skulle göras: 

 

Går jag till chefen först, vilket är rutin, så kan det bli sura miner. Eftersom 

man förväntas prata med kollegorna först. 
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Samtidigt som samtal med kollegor var vanligt vid misstanke om att ett barn far illa uttryckte 

respondenterna både för- och nackdelar med att samtala med sina arbetskamrater. Vanligast var 

att de sökte trygghet i form av bekräftelse i sitt arbetslag men även uppfattningen att dialogen 

med kollegorna inte var så givande, eller till och med kunde försvåra en anmälan uttrycktes. 

Däremot berättade flera pedagoger att de gärna kontaktade socialtjänsten vid misstanke om att 

barn far illa. Detta för att via dem få råd om huruvida det fanns skäl nog att göra en orosanmälan 

eller inte. 

 

Samtal med barn 

 

De flesta av respondenterna förklarade även att de innan en anmälan görs gärna försöker 

samtala med det barn som oron berör för att försöka få fram mer information. Flera av dem 

berättade att det kan ske på liknande sätt som i citatet nedan:  

 

Man kan gå iväg med barnet och måla lite och nysta lite i det. 

 

Även samtal med barnen ansåg de viktigt. Flertalet av pedagogerna uttryckte att samtalet med 

barnen var grundläggande för huruvida de bestämmer sig för att göra en anmälan eller inte. 

Däremot upplevde de en problematik kring detta med de yngre barnen där de har en liknande 

uppfattning som denna pedagog:  

 

Värst är det med dem yngre barnen, där kan man bara se… där saknas det 

verbala. 

 

Flera av respondenterna påpekade således vikten av att samtala med barnet men samtidigt 

framkom det att när samtalen blir så viktiga för dem riskerar de yngre barnen som inte kan 

bekräfta sin situation att falla mellan stolarna när en anmälan uteblir.  

 

Samtal med vårdnadshavare 

 

Ännu ett samtal som togs upp som viktigt av flera av pedagogerna var dialogen med 

vårdnadshavare. En av dem ansåg det dessutom ”jätteviktigt”, och att det ”alltid” är så: 

 

För jag tycker att det alltid är jätteviktigt att ha med föräldrarna till 99 procent. 

 

Ett par av respondenterna uttryckte också att om samtalet med föräldrarna gick bra så kunde de 

överväga att låta bli en anmälan. De beskrev liknande erfarenhet som denna pedagog: 

 

Vi hade en väldigt bra dialog med föräldrarna […. ] då kände man att det 

inte behövdes göra en anmälan. 

 

Däremot framkom det att föräldrarnas bemötande av personalens oro också påverkade 

pedagogernas agerande. Om föräldrarna var tillmötesgående och samarbetsvilliga var 

respondenterna mer benägna att tillsammans med vårdnadshavarna försöka hjälpa barnet utan 

att anmäla. En av respondenterna menade däremot att hen aldrig samtalade med föräldrarna: 

 

Jag gör det för barnen inte föräldrarna och min oro måste anmälas….så är det bara. 
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Ytterligare ett tema angående pedagogernas agerande kring misstanke om att barn far illa är 

rutiner, både befintliga och avsaknaden av dem. 

 

Rutiner 

 

När det gäller rutiner handlade pedagogernas uppfattningar främst om riktlinjer för anmälan 

respektive förtroende för chefen. Nästan alla av undersökningens respondenter berättade att det 

är förskolechefen eller kurator som gör anmälan men att det är deras uppgift att vända sig till 

den personen när de misstänker att ett barn far illa. Samtliga var tydliga med att de kände 

förtroende för att den personen i sin tur faktiskt gör en anmälan. Det framkom också att flera 

respondenter hade svårt att se att deras oro inte skulle tas på allvar. En av informanterna menade 

däremot att denne skulle stödja chefen om chefen bedömde att en anmälan inte behövde göras: 

 

Om chefen säger nej då tänker jag att…hon kan ju mer om det här än jag. 

 

När intervjun berörde rutiner kring misstanke om barn som far illa var det inte någon som 

uttryckte att de inte visste hur de skulle gå till väga. Flera menade däremot liksom denna 

pedagog att det saknades skriftliga rutiner och att man fått lära sig hur man skulle agera när 

situationen uppstått:  

 

Nä, vi har inga nedskrivna rutiner, man har fått lära sig allt eftersom 

 

En respondent uttryckte tydligt att hen ville ha klarare, gemensamma riktlinjer för alla i 

verksamheten. Detta för att minska pressen på dem som tidigare gjort en anmälan och som 

därför ofta tog på sig att göra fler för att inte alla i personalen var säkra på tillvägagångssätten. 

En annan pedagog menade däremot att vid misstanke om att barn far illa behövs inga rutiner:  

 

Man blir orolig. Man gör en anmälan.  

 

Under intervjuerna framkom att mycket av pedagogernas agerande bygger på känslor och deras 

önskan om att uppnå någonting med deras val av handlande. 

 

Idealtypiska handlingar 

 

Samtliga av de fyra idealtyperna kunde hittas i resultatet men när det gäller pedagogernas 

agerande utmärker sig främst affektivt och målrationellt handlande. De affektiva handlingarna 

avsåg bland annat oro. Några respondenter beskrev att oron för ett barn även handlade om deras 

eget samvete. En av dem sa: 

 

Hur ska jag kunna sova på natten om jag inte gör något? 

 

Det förekom även att en och samma respondent uttryckte både en affektiv och målrationell 

handling. En pedagog förklarade att hen självklart skulle göra en orosanmälan men att det alltid 

låg en bakomliggande rädsla i att ha fel:  

 

Man vill ju inte anklaga någon och så stämmer det inte. 

 

Även självsäkerhet och trygghet i sin yrkesroll var en känsla som kunde urskiljas i 

pedagogernas svar. En av dem menade att man behöver vara stark i sig själv för att inte låta 



 14 

föräldrars eventuella ogillande påverka huruvida en orosanmälan skulle göras eller inte. Men 

även osäkerhet framkom i undersökningen:  

 

Det är skönt om andra också märkt något för då har jag inte uppfattat fel. 

 

Flera av deltagarna uttryckte att de upplevde det jobbigt att göra en orosanmälan. En respondent 

menade att det var särskilt svårt att anmäla när det handlade om att barnen var smutsiga, 

hungriga, hade trasiga kläder eller ofta kom med en gammal blöja på sig. Samma respondent 

menade däremot samtidigt att denna sortens brister i omsorg var enklare eftersom det var lättare 

att uppfatta dem. Många av de samtal som respondenterna pratade om är målrationella såtillvida 

att syftet med dem är att uppnå någonting. En av dem berättade: 

 

Jag kan ju liksom sätta mig ner med barnet och leka fram mer information. 

 

De som valde att samtala med föräldrarna innan en anmälan gjordes uttryckte även att detta ofta 

var för att ge vårdnadshavarna en möjlighet att korrigera det som respondenterna upplevde som 

grund för sin oro. En av respondenterna pratade dock aldrig med föräldrarna innan för att det 

då kunde sluta med att det tillfälligt ordnade upp sin tillvaro så att socialtjänsten inte fick den 

faktiska bilden av deras vardag:  

 

Nej jag vill inte säga något till föräldrarna då kan de ju hinna fixa saker så 

socialen inte ser hur det egentligen är. 

 

Det uttrycktes även en osäkerhet i vad som kunde anmälas och inte. Detta menade en av 

informanterna kunde motarbetas genom att kontakta exempelvis socialtjänsten för att anonymt 

fråga om råd.  

 

De redan nämna idealtyperna var de som framstod som vanligast förekommande men både 

traditionellt och värderationellt handlande fanns också representerade. Bland annat framkom 

det att flera av undersökningens deltagare samtalade med chefen innan det bestämdes huruvida 

en anmälan skulle göras eller inte. När de tillfrågades om skälet till detta var svaren snarlika 

detta:  

 

Nää men alltså…jag vet inte man ska väl prata med chefen innan bara men 

hon vet ju inte mer om barnen än vi egentligen. 

 

Detta menade de görs av gammal vana, det vill säga traditionellt handlande, snarare än att det 

hade en faktisk funktion att fylla eftersom chefen sällan nekade en anmälan och inte hade någon 

bestämmande rätt när det kom till huruvida en orosanmälan skulle upprättas eller inte. En av 

informanterna motsade sig däremot denna tradition:   

 

Jag känner att det samtalet är onödigt och tar bara tid man inte har, jag är 

ju orolig av en anledning så vad skall min chef tycka om det egentligen…så 

det snacket hade man ju kunnat strunta i.  

 

Under intervjuerna framkom det att flera byggde sitt agerande på det faktum att lagen kräver 

att en anmälan görs vid misstanke om att barn far illa, det vill säga värderationellt handlande. 

Vid frågan om hur de skulle agera om chef/kurator bedömer att det inte finns fog för oro 

förklarade de flesta tillfrågade att de då hade valt att gå över dennes huvud och gjort en anmälan 

själv:  



 15 

 

Om jag och min chef inte synkar […. ] så måste jag ta ett ansvar. 

 

Däremot så följer informanterna ofta upp sina värderationella uttalanden med affektiva och 

målrationella handlanden. Exempel på detta är att pedagogen måste agera enligt lag men att hen 

även skulle må dåligt om hen inte gjorde något, detta blir då ett värderationellt och affektivt 

handlande. Ytterligare exempel är att flera uttryckte att de behöver samla information som bevis 

för att kunna följa lagen, vilket gör detta till ett värderationellt och målrationellt handlande. 

Ovanstående resultat beskriver hur personalen agerar vid misstanke om att barn far illa men 

vad är det som enligt dem själva verkligen påverkar huruvida det blir en anmälan eller inte?  

 

Orosanmälan eller ej 

 

Under intervjuerna framkom det att flera olika faktorer hade betydelse för respondenterna 

angående huruvida de gjorde en orosanmälan eller inte. Informanterna resonerade också på 

skilda sätt kring anmälningsplikten. De teman vi urskilt är kunskap, erfarenhet, 

allvarlighetsgrad och skyldighet samt vissa former av idealtyper för handlingar.  

 

Kunskap  

 

De flesta av respondenterna upplevde att deras utbildning kring anmälningsplikten inte var 

tillräcklig för att de skulle känna sig trygga i att göra en orosanmälan och de uttryckte liksom 

denna pedagog en önskan om mer fortbildning inom ämnet: 

 

Ju mer man pratar om det här, ju mer föreläsningar desto större chans att 

det får genomslag i verksamheten. 

 

En respondent upplevde däremot att utbildningen på förskollärarprogrammet har varit 

tillräckligt givande när det gäller anmälningsplikten och hur man kan tänka kring barn som far 

illa men även hen menar att de borde få mer fortbildning i verksamheten.  De deltagare i 

undersökningen som varit yrkesverksamma inom förskola längst nämnde liksom denna 

pedagog att det var så länge sedan de gick sin utbildning att de faktiskt inte kunde minnas vad 

som sagts då eller om det tagits upp över huvud taget: 

 

Jag kan inte minnas riktigt för jag gick utbildningen för så länge sedan men 

vi gick nog inte in på djupet. 

 

En av dessa respondenterna berättade hur fortbildning givit hen mer kunskap när det gäller vad 

man kan titta efter för att upptäcka att barn far illa vilket var en kunskap som denne inte haft 

efter sin utbildning. Hen menade därför att det hade varit bra med ännu mer fortbildning 

angående anmälningsplikten och varningstecken eftersom hen upplever att så mycket 

förändrats sedan sin utbildningstid. En av dem uttryckte det på följande sätt: 

 
Efter en fortbildning angående sexuella övergrepp mot barn insåg jag att om jag 

hade haft den här kunskapen för många år sedan så hade jag kunnat hjälpa ett barn. 

När jag fått veta vad man skulle titta efter så var det ett solklart fall och det var inte 

bara jag som i efterhand tänkte på det barnet utan även gamla kollegor. Hade jag 

vetat då det jag vet nu så hade jag ju gjort något. 
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Kunskap menade alltså flera deltagare har hjälpt dem eller hade kunnat hjälpa dem i deras 

bedömning av vad som bör anmälas och inte. Bortsett från kunskap i form av exempelvis 

fortbildning tar informanterna även upp erfarenhet. 

 

Erfarenhet  

 

Samtliga respondenter har nämnt erfarenhet i någon form som en bidragande faktor till huruvida 

det blir en orosanmälan eller inte. De deltagare som har gjort en orosanmälan berättade att de 

kände sig säkrare i att göra fler anmälningar, eftersom de då visste hur processen går till. En av 

dem beskrev det på följande sätt: 

 

Jag har ju haft med socialen och göra så jag vet att det inte är så farligt […. 

] man måste vara medveten om att göra en anmälan är ju inte samma sak 

som att socialen dyker upp och tar barnen. 

 

Informanterna som aldrig har gjort en anmälan hade föreställningar om att en eventuell kontakt 

med socialtjänsten skulle kunna resultera i större problematik för barnet. De uttryckte en 

osäkerhet inte bara kring att agera fel utan även inför själva processen, vilka papper som skall 

fyllas i exempelvis.  En av informanterna menade att det inte spelade någon roll hur mycket 

erfarenhet man har utan att det fortfarande var problematiskt både att göra en anmälan och att 

se varningstecken: 

 

Jag har gjort flera anmälningar och är fortfarande osäker på om jag tänker 

rätt. Det blir inte lättare. 

 

I undersökningen framkom det att de som arbetat flest år inom förskolans verksamhet hade 

gjort färre orosanmälningar än de som varit yrkesverksamma kortare tid. En av dem som arbetat 

längst i förskola trodde att mycket berodde på utbildningen. Däremot trodde en av dem som i 

undersökningen gjort flest anmälningar att det snarare handlade om erfarenhet: 

 

Första gångerna behövde jag hjälp och råd men nu vet jag vad jag ska titta 

efter och jag vet vad jag ska göra, det har jag lärt mig av erfarenhet. 

 

 

Deltagarna i undersökningen var alla ense om att göra anmälningar och upptäcka barn som far 

illa blir lättare med mer erfarenhet. Några betonade dock att det aldrig blir helt lätt men att vissa 

saker var enklare att hantera efter första gången som till exempel hanterandet av 

föräldrakontakten eller ifyllandet av anmälningsblankett. 

 

Allvarlighetsgrad och skyldighet 

 

Alla deltagare i undersökningen menade att allvarlighetsgraden var avgörande för huruvida de 

gjorde en anmälan eller inte. Ett par av dem påpekade att de visste att alla misstankar egentligen 

skulle anmälas men ändå valde de ibland att låta bli eftersom de trodde det kunde bli bättre om 

problemet löstes mellan personalen i förskolan och föräldrarna. Några av informanterna 

menade alltså att om de bedömde att det inte var så illa med barnet så kunde det gå lite tid innan 

de bestämde sig för om en orosanmälan skulle göras eller inte. De ville ge föräldrarna möjlighet 

att korrigera det som personalen uppmärksammat men ville också, liksom denna pedagog, 

själva kunna undersöka barnets tillvaro mer noggrant: 
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Men frågetecken som ska rätas ut tar vi upp med föräldrarna, det är ju 

självklart [….] Det är ju väldigt få tillfällen då man faktiskt behöver göra 

något. 

 

Flera av respondenterna beskrev att deras agerande baserades på hur illa ställt de trodde att det 

var med barnet. Samtliga av studiens deltagare var tydliga med att en anmälan skulle göras fort 

vid misstanke om misshandel eller sexuella övergrepp. En av informanterna förklarar att det är 

enklare att göra en orosanmälan om det innefattar misstankar om allvarligare brott: 

 

Det är lättare att se att någon blivit slagen än om barnet inte får ordentligt 

med mat. 

 

All personal som intervjuades var medvetna om att de har en anmälningsskyldighet vid 

misstanke om att barn far illa men deras svar varierade något.  

 

Idealtypiska handlingar 

 

Även i den här delen av analysen framkom främst idealtyperna affektivt och målrationellt 

handlande. Flera olika känslor kunde identifieras bland annat beskrev en av pedagogerna hur 

hen ansåg att känslan av att döma föräldrar var svår att hantera: 

 

För det bli ju väldigt känsligt för då klankar jag ju ner på dom som föräldrar, 

att dom inte kan ta hand om sitt barn. 

 

Flera respondenter menade att denna känsla oftast infann sig när man uppmärksammade 

omsorgssvikt i form av att barnet hade smutsiga, för små eller trasiga kläder. De upplevde att 

det kunde likställas med att man menade att barnets vårdnadshavare var dåliga föräldrar vilket 

i sin tur kunde påverka relationen med föräldrarna negativt. En av informanterna förklarade att 

hen inte skulle vilja bli dömd själv och därför var försiktig med att döma andra: 

 

Det finns ju enkla saker att anmäla som att någon slår sitt barn men det svåra 

är ju om barnen är smutsiga eller så. De kanske är jättelyckliga barn som är 

lite skitiga, jag vill ju inte döma någon…jag hade inte velat att andra dömde 

mig. 

 

Däremot uttryckte en av de intervjuade pedagogerna att hen inte alls brydde sig om föräldrarnas 

åsikt om pedagogen. Till skillnad från merparten av respondenterna som ansåg att föräldrarnas 

uppfattning var viktig berättade denna pedagog: 

 

Man måste vara stark även om föräldrarna inte tycker om mig, för det 

behöver de inte. Det är min yrkesprofession.  Jag tar inte åt mig. Jag bryr 

mig inte om jag träffar föräldrar i affären och de inte tycker om mig. Det 

behöver de inte, jag har inget behov av det. 

 

Ett annat ord som nämndes av flera respondenter var samvete, framförallt det ”dåliga samvetet”. 

Begreppet togs upp med olika situationer i åtanke. Vissa menade att de skulle få ”jättedåligt 

samvete” i efterhand om de inte hade gjort en anmälan men det visade sig att barnet faktiskt for 

illa. Andra beskrev däremot att de inte ville drabbas av ”dåligt samvete” om de gjorde en 

anmälan och det visade sig att de har haft fel i sin oro. Så en rädsla för det ”dåliga samvetet” 

spelade in som faktor för vad som påverkade om pedagogerna gjorde en anmälan eller inte. De 
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informanter som inte själva behövde skriva sitt namn på anmälan nämnde även de att det ändå 

låg på deras samvete om orosanmälan gjordes eller inte. De upplevde däremot att det var lättare 

då deras namn inte fanns med i de papper som föräldrarna tar del av. I dessa uttalanden nämndes 

liksom i citatet nedan ord som ”skönt” och ”tryggt”: 

 

Ansvaret att göra en anmälan är mitt men det är skönt att det är chefens namn 

som står i anmälan, det gör det tryggare för mig. 

 

Anonymitet togs upp av flera pedagoger som en del i att känna sig trygg när det kom till att 

göra en orosanmälan. En av respondenterna uttalade sig om att hen var övertygad om att det 

skulle göras fler anmälningar om dennes namn inte stod med:  

 

Vi hade sett en ökning i orosanmälningar om pedagogerna själva slapp stå 

med namn på anmälan. 

 

Det framkom således flera exempel på affektiva handlingar när det gäller att göra en anmälan 

eller avstå. Samtliga deltagare i undersökningen gav uttryck för osäkerhet kring sin egen 

förmåga att avgöra huruvida ett barn far illa eller inte. Flera menade att detta kunde motverkas 

genom att man vände sig till andra för att fråga om råd vilket är en målrationell handling. 

Genom samtal med exempelvis socialtjänsten eller specialpedagog upplevde flera att deras 

misstankar antingen fördjupades och ledde till anmälan eller förkastades. En annan målrationell 

handling som ofta nämndes var insamlandet av bevis. Det uttrycktes en medvetenhet kring att 

personalen i förskolan inte har någon bevisbörda men samtidigt berättade flera att de ändå ville 

ha lite ”kött på benen” innan de gjorde en anmälan. En av respondenterna berättade: 

 

Jag vet att vi inte behöver ha bevis men det känns ju bättre om man har bevis 

som bekräftar mina misstankar. Har jag mer att berätta så tas det på större 

allvar. 

 

Varför pedagogerna kände ett behov av att ha bevis skilde sig åt. En ville ha bevis för att hen 

trodde att anmälan skulle få mer trovärdighet medan en annan berättade att eventuellt bevis 

kunde stärka hens misstanke och då ta bort osäkerheten kring om en orosanmälan skall göras 

eller inte. En av informanterna menade däremot att hen aldrig lät bli att göra en anmälan även 

om dennes egna nystande inte gav mer än vaga misstankar. En annan av deltagarna menade 

däremot att insamlandet av bevis snarare skedde för att det alltid varit så man skall göra vilket 

gör det till en traditionell handling. Ytterligare traditionella handlingar som nämndes var, 

samtal med kollegor och chef. En av pedagogerna beskrev det hela som så här: 

 

Man har ju alltid för vana att prata med arbetslaget innan man faktiskt gör 

en anmälan. 

 

Huruvida dessa samtal ger positiva eller negativa resultat när det kommer till vad som påverkar 

om det blir en orosanmälan eller inte varierar. Flera respondenter berättade att de oftast känner 

sig stärkta efter samtal med kollegor och ser det som något positivt. En deltagare tyckte däremot 

som tidigare nämnts att det förväntade samtalet med kollegor riskerar att sluta med att man låter 

bli att göra en anmälan för att kollegorna inte anser det vara nödvändigt. Om en orosanmälan 

inte gjorts trots misstankar och det visar sig att barnet faktiskt farit illa har flera pedagoger 

uttryckt oro inför eventuella konsekvenser för det berörda barnet. En av dem berättade: 
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Om andra typ övertalar mig att låta bli att anmäla och det sedan visar sig att 

det var något som var fel så måste jag ju leva med det [….] hur gick det med 

barnet och vad behövde det leva med? 

 

En av respondenterna gav ett liknande svar men där hamnande fokus snarare på att hen kunde 

förlora sitt arbete om det kommer fram att misstanke funnits men anmälan uteblivit. Flera av 

respondenterna påpekade att de gör en orosanmälan för att det ingår i deras yrkesprofession. 

Flera av informanterna tog upp att anmälningsplikten är lagstadgad vilket gör att de kunde ”luta 

sig tillbaka” på det faktum att det inte var personligt att göra en anmälan utan att det krävdes 

av dem i deras yrke. Det kunde låta på följande sätt: 

 

Det är ju inte jag personligen som gör en anmälan utan det ingår ju i mitt 

jobb. Man måste ju göra det. Det känns bra att kunna luta sig tillbaka mot 

lagen, det gör det mindre privat. 

 

Genom denna och liknande kommentarer i andra intervjuer kan man se att affektiva handlingar 

blandas med värderationella. Ett par av respondenterna menade att de finner trygghet i att lagen 

kräver att de måste agera för att de annars riskerar att begå tjänstefel. Trots att lagen kräver att 

orosanmälan görs vid eventuell misstanke om att barn far illa innebär inte detta att det är 

problemfritt. Så hur hanteras eventuell problematik som kan uppstå i samband med en 

orosanmälan? 

 

Hantering av svårigheter kring en orosanmälan 

 

Flertalet pedagoger uttryckte en rad olika problem som de upplevt kring en orosanmälan. Det 

framkom även svårigheter som ingen stött på men som de ändå uppfattade som eventuell 

problematik. Bland dem som nämnde svårigheter hade inte alla heller lösningar på hur de skulle 

hanteras. I dessa samtal identifierades svårigheter kring de känslor som uppstår i samband med 

att en anmälan görs, osäkerheten kring föräldrakontakten både innan och efter en eventuell 

orosanmälan samt den egna tryggheten när en anmälan upprättats. 

 

Känslor 

 
Flera av pedagogerna uttryckte att om de varit medvetna om hur känslomässigt påfrestande det 

kunde vara att göra en orosanmälan så hade det underlättat i deras hantering av de känslor de 

upplevde i samband med detta. En av dem uttryckte det så här: 

 
Jag hade behövt veta innan hur jobbigt det faktiskt känns att göra en 

orosanmälan, då tror jag att det hade blivit lite lättare. 

 
En av dem menade att om hen känt till hur man gjorde, vilka papper som skulle fyllas i och vad 

som hände med anmälan när den väl lämnats över till socialtjänsten så skulle detta mildra den 

känsla av osäkerhet som främst grundade sig i ”tänk om jag har fel”. En annan informant 

berättade att även om hen tyckte att det kändes ”jättejobbigt” och ”jättetufft” så kunde känslorna 

inte få styra huruvida en anmälan faktiskt gjordes, vilket hen förklarade på detta sätt: 

 

Det kan vara jättejobbigt att göra en anmälan, jättetufft faktiskt men mina 

känslor får ju inte bli ett hinder. Vad jag känner är ju sekundärt till hur 

barnen har det, jag gör ju det för deras skull. Om jag tänker på att jag gör 

det för att de skall ha det bra så blir det i alla fall lite lättare. 
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Denna pedagog menade alltså att om man bibehåller fokus på barnets välbefinnande så lättar 

den känslomässiga börda som kan upplevas i samband med en anmälan. Ytterligare en pedagog 

menade att de negativa känslorna blir mer hanterbara med hjälp av erfarenhet: 

 

Första gången var det väldigt tungt men nu när jag gjort det ett par gånger 

kändes det inte lika jobbigt, jag tror jag vet mer nu vad jag har att vänta mig.  

 

Däremot var det flera av deltagarna som beskrev att känslorna som kunde uppstå i samband 

med en orosanmälan inte blev lättare att hantera med tiden men att samtal med kollegor hjälpte 

dem handskas med dem. Flera menade att de kände ett stöd i att få sina misstankar bekräftade 

av andra och detta i sin tur lättade rädslan för att ”göra saken värre” för barnet. Ett annat område 

som ofta nämndes, där samtalen med arbetslaget togs upp som ett sätt att hantera problematiken, 

var i kontakten med föräldrarna innan och efter en anmälan gjorts. 

 

Föräldrakontakten 

 

När en orosanmälan skall göras eller efter att den gjorts var det flera pedagoger som tog upp att 

de upplevde att kontakten med föräldrarna kunde bli problematisk. En av dem menade att risken 

var ganska stor att man fick utstå verbala påhopp. Orden ”väldigt tungt” betonades tydligt, även 

om hen inte varit den som gjort anmälan: 

 

Man får vara beredd på en hel del skrik och fula ord från föräldrar eller så 

bryter de ihop och gråter. Det kan vara väldigt tungt. 

 

Vid frågan hur detta skulle kunna hanteras kunde inte pedagogen hitta en lösning under 

intervjun. Däremot var det andra respondenter som gav uttryck för samma problematik och 

deras främsta lösning var att finna stöd i arbetslaget. En av dem berättade: 

 

Man skulle kunna vara två vid möten med föräldrarna, på så sätt behöver 

man inte hantera situationerna ensam. Det skulle i alla fall få mig att känna 

mig lite tryggare och lugnare. 

 

I detta uttalande använde sig pedagogen av uttrycket ”man” när hen pratar om en gemensam 

lösning som skulle kunna vara till nytta för flera men sticker samtidigt in ett personligt 

pronomen ”jag” när hen bekräftar att hens egna upplevelser hade blivit mer positiva. En 

pedagog som aldrig gjort en anmälan berättade om rädslan för att föräldrarna efter att en 

orosanmälan gjorts väljer att inte lämna barnet på förskolan eller att de helt säger upp sin plats 

på förskolan. Denna pedagog hade ingen tanke på hur detta skulle kunna hanteras. Däremot 

berättade andra deltagare som gjort anmälningar, som lett till utredning, att socialtjänsten kräver 

av föräldrarna att barnet skall tillbaka till förskolan efteråt. Flera pedagoger nämnde sin egen 

trygghet i samband med föräldrakontakten men hur ansåg de att detta skulle hanteras? 

 

Otrygghet 

 

En respondent berättade om en händelse där hen har blivit uppsökt i sitt hem av föräldrar efter 

att en orosanmälan hade gjorts. Detta menade pedagogen berodde på att hens namn stod med i 

anmälan som föräldrarna hade tagit del av. Samma pedagog uttryckte en olustighet kring 

händelsen men kände sig inte avskräckt från att göra fler anmälningar, om så behövs. Vid frågan 
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om hur processen skulle kunna bli lättare för respondenterna kring en orosanmälan tar flera 

också liksom denna pedagog upp vikten av att kunna vara anonym:   

 

Det som kan kännas jobbigt är att mitt namn står där. Det är ju lätt att hitta 

mig […. ] Det hade varit lättare med förskolans namn. 

 

Flera deltagare i studien menade att pedagogerna blir mindre utsatta om det är chefens eller 

förskolans namn som står i anmälningarna för att föräldrarna då aldrig kan veta exakt vem det 

är som upprättat en orosanmälan. Däremot berättade en informant där arbetslaget är anonymt 

att det kan bli en problematik ändå: 

 

Det spelar ingen roll om man är anonym. Föräldrarna kommer ändå komma 

med sina egna antaganden om vem som har gjort anmälan. 

 

En annan pedagog menade att det inte alltid behöver vara förskolan som har gjort en anmälan 

utan det skulle kunna vara en granne som känner oro för barnet. Därför menade hen att total 

anonymitet inte är att föredra: 

 

Det är en sak om förskolans eller chefens namn står men är det en helt 

anonym anmälan kan vi alltid ärligt säga att det inte är vi som har gjort den. 

 

En annan aspekt av otrygghet som ett par respondenter nämnde är när föräldrar som inte skall 

få hämta barnet kommer till förskolan. Detta har gällt föräldrar med besöksförbud eller som 

varit påverkade av antingen alkohol eller narkotika. Här skiljer sig rutinerna avsevärt från en 

arbetsplats till en annan. På en förskola lämnas inte ett barn ut om föräldern är påverkad eller 

har besöksförbud. Pedagogerna har fått informationen att vid dessa tillfällen ska de uppehålla 

vårdnadshavaren samtidigt som de kallar på hjälp av kollegor och även polis. En annan förskola 

menade att de lämnar ut barnet direkt istället för att riskera en konfrontation men att de ringer 

polisen omgående. Detta berättade en pedagog är för deras egen trygghets skull.  

 

Idealtypiska handlingar  

 

I det här avsnittet var målrationella handlingar det nyckelord som var flest till antalet därefter 

följt av affektiva. Målrationella handlingar är sådana som görs för att uppnå någonting, i detta 

fall kunde det se ut så här: 

 

Jag känner att jag inte har så mycket kunskap om vad som händer men det 

skulle ju kunna fixas med lite fortbildning. 

 

Uttalanden likt detta var vanligt under flera av intervjuerna. Informanterna menade att med mer 

kunskap skulle mycket osäkerhet försvinna. Gemensamma riktlinjer var ännu ett sätt som 

nämndes för att hantera problematiken som kan uppstå i samband med en orosanmälan. En av 

pedagogerna berättade: 

 

Om vi har samma riktlinjer som vi arbetat fram tillsammans då borde ju allt 

bli tydligare och man känner sig mindre vilsen. 

 

En annan målrationell handling som framkom tydligt var pedagogernas önskan om att ha bevis, 

detta för att flera upplevde att deras oro inte togs på allvar annars. En pedagog berättade att hen 

oftast väntade med att göra en anmälan men observerade det berörda barnet extra mycket. 
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Andra sätt att samla bevis var genom att samtala med barnet för att få mer ”tyngd” i sin anmälan. 

De målrationella och affektiva handlingarna gick ofta hand i hand vilket kunde framkomma på 

detta sätt: 

 

Det kan vara jättejobbigt att göra en anmälan men jag får ventilera med mina 

kollegor, det hjälper. 

 

Mycket av problematiken som de flesta av respondenterna upplevde baserades på 

deras känslor av att göra en anmälan, bestämma sig för om en anmälan bör göras och 

konsekvenserna som kan uppstå. En pedagog berättade att hen kan känna stor empati 

för föräldrarna och detta gör att hen hellre vill försöka hjälpa familjen i form av 

stöttning än att göra en orosanmälan. Däremot berättade samma pedagog om eventuell 

problematik som kunde uppstå på grund av detta: 

 

Visst kanske det kan hända att föräldrarna spelar på sympatikortet då, det 

kan ju jag aldrig riktigt veta. Jag vill ju bara hjälpa så gott jag kan. 

 

En annan respondent menade att hen var medveten om att känslorna inte får styra beslut som 

rör misstankar om att barn far illa men att känslorna ändå finns där hela tiden. Pedagogen 

berättade att det inte finns så mycket att göra åt sina känslor för lagen är väldigt tydlig med vad 

man måste göra:  

 

Att jag mår dåligt är inte relevant för lagen är tydlig om vad vi som jobbar 

med barn måste göra när vi har misstankar om att något är fel. 

 

Denna informant bygger sin eventuella handling på en värderationell idealtyp, vilket innebär 

att man agerar för att följa lagen. Endast ett fåtal deltagare uttryckte handlingar eller lösningar 

på problematik för att kunna följa lagen. Däremot gavs det uttryck för ageranden baserade på 

traditionella uppfattningar om hur saker alltid varit, så som: 

 

Jag har haft förmånen att jobba på ställen där barnen har det bra [….] hade 

man jobbat i tyngre områden så hade man nog varit mer uppmärksam. 

 

Pedagogen som gjorde detta uttalande påpekade däremot att hen var medveten om att området 

hen bor och arbetar i antagligen har ”färgat” dennes uppfattningar om hur familjer är samt skall 

vara. Hen uttryckte däremot att det antagligen är fel och att barn fortfarande kan fara illa i dessa 

”bra” områden men att det kanske finns en risk att man inte är så uppmärksam. En respondent 

som har gjort flertalet anmälningar tidigt i sin karriär som förskollärare trodde även hen att 

området där förskolan ligger är avgörande: 

 

Jag har tyvärr gjort ett par stycken för jag har jobbat i utsatta områden och 

där är det ju oftast lite mer. 

 

En annan deltagare pratade om riskerna att anta att barn har det bättre i vissa områden än andra 

och nämner ”glasögon”. Med detta syftade pedagogen på att man måste vara uppmärksam och 

veta vad man skall titta efter: 

 

Man måste ha speciella glasögon på när det kommer till att se och upptäcka 

saker. Glasögonen skall ju vara på oavsett om man jobbar i ett lätt eller tungt 

område. 
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Denna pedagog fortsatte att förklara att hen arbetat i ”bra” områden där barn farit illa och i 

”sämre” där hen varken misstänkt eller upplevt några problem alls. För att undvika att 

förutfattade meningar riskerar att påverka ens inställning till vilka barn som kan fara illa bör 

man utgå ifrån att det kan ske överallt och därför vara uppmärksam konstant menade hen. 

Diskussion 

 
I den här delen presenteras en sammanfattning av studiens resultat och våra uppfattningar av 

dessa samt en diskussion kring dem. Denna studiens resultat kommer även jämföras med 

tidigare forskning för att belysa likheter och skillnader. Vi kommer även beröra metoderna vi 

valt där en kritisk granskning av användandet av dessa kommer ske och ge förslag på vidare 

forskning. 

 

Den första frågeställningen i den här studien lyder: Hur agerar personalen i förskolan vid 

misstanke om att ett barn far illa? I studien framkommer samtalet, i olika former, som viktiga 

för samtliga pedagoger som behövt hantera misstanke om att barn far illa. Vissa menade att 

samtalet med föräldrarna var det viktigaste medan andra ansåg att samtalet med kollegorna var 

mer betydelsefullt. En av respondenterna menade däremot att hen inte ville prata med 

kollegorna först då denne var rädd att arbetskamraterna inte skulle anse att det var så allvarligt. 

Denna respondent ville alltså inte riskera att låta sig övertalas att låta bli att göra en anmälan. 

Rutiner var också ett vanligt svar när det kom till pedagogernas agerande. Tydliga riktlinjer för 

hur man går till väga avgjorde för flera av dem hur de handlade när det fanns misstanke om 

barn som far illa. Däremot nämndes avsaknaden av rutiner av ett par informanter. Vilket sedan 

visade sig påverka anmälningsbenägenheten eftersom de inte visste hur man skulle gå till väga. 

Personalens agerande vid misstanke om att barn far illa varierade från en respondent till en 

annan även om många svar var snarlika. 

 

Den andra frågeställningen som besvaras är: Vad påverkar om det blir en orosanmälan eller 

inte? När pedagogerna berättade vad som avgjorde huruvida det blev en orosanmälan eller inte 

tog de flesta av dem upp kunskap i form av utbildning och fortbildning. De som gav detta svar 

ansåg att detta vore fördelaktigt eftersom det håller medvetenheten vid liv och på så sätt ökar 

möjligheterna till att upptäcka barn som behöver hjälp. En annan aspekt av att ha mer kunskap 

var det faktum att pedagogerna då upplevde att de skulle känna sig säkrare i sin bedömning av 

huruvida barnet far illa. Ytterligare en bidragande faktor till att det blir en orosanmälan eller ej 

är mängden erfarenhet som pedagogerna bär med sig från tidigare erfarenheter av barn som far 

illa samt processen kring att göra en anmälan. De respondenter som berättade att de kände viss 

osäkerhet i bedömandet av om ett barn far illa eller inte var även de som gjort lägst antal 

orosanmälningar, man kan då anta att erfarenhet underlättar processen. Däremot visade det sig 

vid samtal med informanterna att de som gjort flest anmälningar gjort det tidigt i deras 

yrkesverksamma karriär i förskolan, detta säger därför emot att erfarenhet skulle vara 

avgörande även om det är en faktor som bidrar. Allvarlighetsgraden och skyldighet var saker 

som nämndes som viktiga för huruvida pedagogerna gjorde en anmälan eller inte. Vid, vad 

deltagarna ansåg, vara mindre allvarliga saker så som att barnen inte hade kläder anpassade 

efter väder eller om barnets hygien inte togs om hand av föräldrar så kunde pedagogerna tänka 

sig att istället vara ett stöd för familjen. Däremot var det en respondent som berättade att hen 

alltid anmäler, stora som små saker så fort hen har några misstankar. Anmälningsskyldigheten 

tog flera respondenter upp som en orsak till att göra en anmälan, detta för att inte kunna anklagas 

för att ha begått tjänstefel.  
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Den tredje frågeställningen i arbetet är: Hur hanteras eventuella svårigheter kring en 

orosanmälan? När frågan ställdes huruvida deltagarna upplevde några svårigheter kring en 

orosanmälan och hur denna i sådana fall hanterades uttrycktes mer problematik än lösningar. 

Flera uttryckte att känslorna som kom som ett resultat av att göra eller inte göra en anmälan 

inte blev mindre markanta med tiden men att man kunde lära sig att hantera dem med hjälp av 

samtal med arbetslaget. Kontakten med föräldrarna under och efter en orosanmälan menade 

flera av informanterna kunde bli ett problem. Även denna gång var samtal med arbetskamrater 

den lösning som flest pedagoger beskrev som behjälplig. Åtskilliga pedagoger menade att 

känslan av otrygghet också var ett problem och den lösning som flest nämnde då var att inte 

behöva ha sina personliga namn på en anmälan för att föräldrar då inte skulle kunna veta vilken 

enskild pedagog som gjort orosanmälan. En pedagog menade däremot att hen inte trodde att 

det skulle bli lättare känslomässigt men att det inte fick spela någon roll. Hen uttryckte att 

känslorna som de vuxna upplever i samband med en orosanmälan inte får överskugga 

skyldigheten som personalen har gentemot barnet. En annan respondent tog även upp att 

personalen kan uppleva svårigheter på olika sätt beroende på personlighet. Vissa individer har 

mer “skin på näsan” och anser därför inte att problematiken är lika tung som andra. 

 

I processen av att sammanställa resultat och analys har vi använt oss av Webers idealtyper för 

handlingar. För samtliga frågeställningar är affektivt och målrationellt handlande som mest 

dominant. Flera gånger när respondenterna refererat till att handla i enighet med lagen har de 

följt upp med att förklara sina känslor i samband med detta. Flertalet av dem uttryckte dessutom 

att för att följa lagen kände de att de behövde ha bevis vilket är ett målrationellt handlande. 

Denna sammanställning representerar de svar som varit mer frekvent förekommande men under 

intervjuerna framkom fler svar som frångår de vanligaste eller som går helt emot dem. Det är 

däremot problematiskt att förklara dessa skillnader utan att göra antaganden om vad som kan 

vara orsak till att olika pedagoger ger olika svar. Vi har valt att inte redovisa samtliga svar 

eftersom dessa redan finns att finna i resultat och analysdelen av arbetet. Vissa av de svar vi 

fick var väntade eftersom de överensstämde med tidigare forskning. Däremot framkom även 

svar och åsikter som inte gjorde detta vilket överraskade och gladde oss eftersom det innebär 

att vår studie kan bidra med ytterligare kunskap i ämnet.  

 

Tidigare forskning och vår studie 
 

Under arbetets gång har vi kunnat konstatera både likheter och skillnader mellan denna 

undersökning och tidigare forskning. Bland annat skriver Goebbels, Nicholson, Walsh och De 

Vries (2008) att deras forskning visar att anmälningsbenägenheten är högre hos de som varit 

yrkesverksamma längre. I vår studie framkom däremot att de som arbetat inom förskolan längst 

tid gjort färre anmälningar eller inga alls jämfört med de som arbetat kortare tid. De pedagoger 

som inte gjort några orosanmälningar alls hävdade själva att de arbetat i ”bra” områden. Med 

”bra” och ”sämre” områden menade flera av dem områden som är tyngre eller lättare. En möjlig 

slutsats är då att det som åsyftas är de socioekonomiska förutsättningar som finns i olika 

områden. Fler anmälningar görs i socioekonomiskt utsatta områden menar Gilbert, Spatz 

Widom, Browne, Fergusson, Webb och Jansson (2008) vilket innebär att det kan vara så att 

trots antalet yrkesverksamma år så har dessa pedagoger inte upplevt misstanke om att barn far 

illa. Detta skulle kunna förklaras med att en tung socioekonomisk situation är en riskfaktor som 

ökar möjligheten att barn far illa. Däremot berättade en pedagog att förutfattade meningar, om 

området man arbetar i, kan ställa till det för ens egna bedömning vid misstanke om barn far illa. 

Om man utgår ifrån att det är ett lugnt område finns risken att man inte är uppmärksam och på 

så sätt riskera att förbise barnet som far illa. 
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Flera deltagare i vår studie uttryckte att de inte alltid anmälde och då främst när det rörde sig 

om att barnet var smutsigt eller hade trasiga och smutsiga kläder. Även Lundén (2004) beskriver 

hur det var vanligare att personalen på förskolan tvättade och bytte kläder på barnet än anmälde. 

Detta styrker vår studie då även ett par av våra deltagare menade att om de kunde hjälpa barnet 

utan att involvera socialtjänsten valde de ibland att göra det. Det visade sig även under 

intervjuerna att flertalet respondenter gärna såg ett samarbete mellan föräldrar och förskola för 

att hjälpa barnet snarare än att göra en orosanmälan. Det svenska systemet kring en orosanmälan 

och utredning som följer utgår ifrån ett familjeorienterat tänk snarare än på endast barnet 

(Wiklund, 2006). Med detta som grund är det inte så underligt att det framkommer en tanke på 

vad som är familjens bästa snarare än barnets bästa. I undersökningen fanns det pedagoger som 

menade att det inte alltid hjälpte att samtala med föräldrarna men endast en menade att hen inte 

någonsin gjorde det. Flera menade att om de upptäckte beteendeförändringar hos barnet skulle 

de samtala med föräldrarna för att försöka ta reda på om dessa förändringar även var synbara i 

hemmiljön och om föräldrarna hade någon insikt i vad de kunde bero på. Däremot kan man 

alltid ställa sig frågande till en sådan metod, om det är ett problem i hemmet är det trots allt inte 

säkert att vårdnadshavarna själva inser detta eller känner att de vill anförtro sig åt personalen i 

förskolan. Det finns faktorer som föräldrarna själva kanske inte är medvetna om. Exempelvis 

skriver Gilbert, Spatz Widom, Browne, Fergusson, Webb och Jansson (2008) att barn till 

föräldrar med mentala problem löper ökad risk att fara illa. Mentala problem är däremot 

någonting som personen som lever i det inte alltid själv förstår sig på, så att personalen samtalar 

med föräldrar i dessa fall skulle mycket väl kunna leda till att det hela avfärdas. Flera 

informanter har förklarat att de gör en anmälan för barnets bästa men samtidigt ställer sig flera 

frågande till vad som händer med familjen vid en orosanmälan. De uttryckte alltså en oro för 

att deras anmälan skulle göra situationen värre för familjen. Känslan av att göra det ”rätta” är 

någonting som Markström och Münger (2017) beskriver som viktig för deltagarna även i deras 

undersökning.  

 

När man misstänker att barn far illa finns det inga krav på bevis vilket samtliga deltagare i 

studien berättat att de varit medvetna om. Däremot uttrycker flera av dem ändå ett behov av att 

ha ”mer kött på benen”. Detta framkommer i Markström och Müngers (2017) forskning där det 

konstateras att de tillfrågade inte ville komma med falska anklagelser och därför upplevde att 

det var bättre att försöka ta reda på mer om saken innan en anmälan gjordes. Detta kan förklaras 

med att personalen i förskolan ogärna vill försätta familjen eller barnet i problem. Rädslan för 

att göra situationen värre för barnet var i många fall avgörande för huruvida en orosanmälan 

upprättades (Svensson, Andershed & Jansson, 2015). Insamlandet av bevis var någonting som 

flertalet av undersökningens deltagare gjorde innan de bestämde sig för huruvida de skulle göra 

en anmälan eller ej. Detta kunde ske genom samtal med barn, föräldrar och arbetslaget. I 

samtalet med kollegorna menade de att de kunde få bekräftelse av andra om deras oro var 

befogad eller inte. Däremot fanns det en deltagare i studien som inte ville samtala med 

arbetskamraterna innan. Hen ville inte riskera att få veta att övriga pedagoger inte ansåg att det 

fanns någon misstanke och på så sätt övertyga respondenten om att hen antagligen har fel. Hur 

vanligt förekommande det är att arbetslaget inte stödjer sin kollega i dess misstankar om att ett 

barn far illa framkommer inte i denna studie. Däremot beskrev flera informanter att de kände 

stort förtroende för kollegors, chefers och kuratorers kompetens när det handlade om att 

bedöma huruvida det fanns anledning att göra en orosanmälan. Det skulle kunna bli en 

problematik om det var så att andra inte fann någon anledning att göra en anmälan. Om 

pedagogen då känner ett stort förtroende för andra ökar trots allt risken för att en anmälan uteblir 

då pedagogen förlitar sig på andras omdömen. Det är något som kommit fram under studien att 

deltagare skulle lita på sin chef om denne bedömer att en orosanmälan inte behöver göras men 

allt fler har uttryckt att de hade gått vidare med att göra en anmälan själv. 
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De flesta respondenter berättade att det inte är de själva som behöver sätta sin underskrift på en 

orosanmälan vilket de uttryckte som någonting positivt. De informanter som själva behöver 

skriva under anmälan menade att de skulle uppleva det som lättare om de inte behövde göra 

det. Detta är även någonting som Markström och Münger (2017) kommer fram till i sin 

undersökning. I deras studie berättar deltagare att de trodde att fler skulle anmäla om det inte 

var den enskilde pedagogen som behövde stå med sitt namn i en orosanmälan, någonting som 

flera informanter även i vår studie styrker. Däremot har det visat sig att det finns en viss misstro 

gentemot socialtjänsten. Ett par av pedagogerna berättade om gånger då de brustit hos 

socialtjänsten vilket i sin tur resulterat i konsekvenser för personalen i förskolan. I en 

avhandling skriven av Germundsson (2011) kan man läsa att personalen sällan upplever att de 

får det stöd de hade velat ha av socialtjänsten bland annat i form av bedömning av huruvida ett 

barn far illa eller inte. I vår studie menade deltagarna däremot att det stödet upplevs som 

positivt. Flera informanter berättade att de ofta kontaktar socialtjänsten för att få råd angående 

varningstecken och huruvida en anmälan bör göras eller ej. När det kommer till att få hjälp i sin 

bedömning var det ingen i denna undersökning som berättade någonting negativt men däremot 

förklarade flera att de inte kände förtroende för att socialtjänsten gör en god bedömning av den 

anmälan som inkommit. Även Ljusberg (2008) tar upp denna problematik och menar att det 

skulle kunna vara en orsak till att pedagoger väljer att avstå från att anmäla. Detta antagandet 

bekräftas av denna studie då deltagare uttryckt att de ibland ställer sig frågande till meningen i 

att göra en anmälan om det ändå inte leder till en utredning. Detta skulle även förklara 

pedagogernas inställning till bevis, att de upplever att deras anmälan tas på större allvar av 

socialtjänsten om det inte bara är en misstanke utan att det även finns bevisning som styrker 

den.  

 

Tidigare nämns det faktum att denna studie motsäger tidigare forskning när det kommer till att 

fler yrkesverksamma år skulle innebära ökad anmälningsbenägenhet. Däremot har vår studie 

visat att flera deltagare upplever att erfarenhet underlättar vid en anmälan, detta för att det 

minskar oro och stress som kan uppstå av att inte veta hur processen går till. I Goebbels, 

Nicholson, Walsh och De Vries (2008) arbete kan man läsa att anmälningsbenägenheten ökar 

med erfarenhet vilket inte vår studie visar. Emellertid blir den känslomässigt negativa aspekten 

som kan uppstå i samband med en orosanmälan enligt deltagare i undersökningen mer hanterbar 

om man har mer erfarenhet. Vår studie visar att de deltagare som gjort flest orosanmälningar 

har gjort stora delar av dem under sina första tre år i förskolans verksamhet. Även om det visat 

sig att respondenterna hade önskat att deras utbildning behandlat anmälningsplikten och 

varningstecken ännu mer. Därför kan man dra paralleller mellan nyutbildade och 

anmälningsbenägenhet vilket visar vikten av att hela tiden uppdatera kunskaper för att hålla 

dessa vid liv.  

 

Precis som tidigare forskning konstaterat att känslor ofta styr pedagogers handlingar stärker 

även denna studie detta. Affektivt handlande var den idealtyp som var vanligast förekommande 

i studien tätt följt av målrationellt handlande. Däremot så innebär inte det att de målrationella 

handlingarna inte också är känslostyrda. Flera respondenter uttryckte exempelvis att de pratade 

med barnen för att försöka få ut mer information. Detta för att känna sig säkrare i sin bedömning 

av huruvida en anmälan behöver göras eller inte. Det innebär att det målrationella handlandet 

bygger på en känslomässig grund. 
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Metod 

 

I denna del behandlas och diskuteras de valda metoderna i arbetet i förhållande till uppsatsens 

syfte, egna erfarenheter och hur vi hade kunnat utveckla dem vidare. Detta görs genom en 

kritisk granskning av det egna användande av de valda metoderna. 

 

Intervjuerna som använts som underlag för resultat i detta arbete har bearbetats med den 

hermeneutiska tolkningsläran som en metod. Vi valde att se på de enskilda intervjuerna som 

delar av en helhet där alla intervjuer skapade en berättelse. Vi har valt att se på delar dels i den 

enskilda intervjun för att sätta den specifika delen i perspektiv relaterat till helheten. Eftersom 

vi har arbetat på detta sätt har varje samtal med respondenterna varit lika viktiga men även deras 

svar i relation till andra informanters har varit avgörande för de resultat vi fått fram. Däremot 

blev det tydligt vid analysen av intervjuerna att de sista som gjorts var mer utförliga då vi fått 

en vana av att samtala med respondenterna. När man har mer erfarenheter av att använda 

intervjuer som metod blir dessa mer utvecklade och kan ge svaren fler dimensioner (Kvale & 

Brinkmann 2014). 

 

I analysen av intervjuerna användes även språkanalys delvis som metod. Det har noterats att 

flera av deltagarna gärna använder uttrycket ”man” när de ger vissa svar, detta skulle kunna 

vara ett sätt att distansera sig från det som sägs. Ett exempel på detta var: ”Man skall ju alltid 

anmäla men det är inte så lätt”. Genom att svara på det här sättet skulle en tolkning kunna bli 

att respondenten vill hålla ett avstånd mot sitt eget uttalande. Hen är medveten om att man skall 

anmäla all oro men följer upp med att berätta: ”Jag gör ju inte alltid det.” På detta sätt försvarar 

man sitt eget agerande genom att hålla ett avstånd till det som pedagogen är medveten om att 

lagen kräver av personal i förskolans verksamhet. ”Man är medveten om att det finns barn som 

kanske inte har det så bra.” Uttalandet innan visar på att pedagogen väljer att göra ett generellt 

påstående snarare än ett personligt. Hen kan på så sätt visa att det inte bara är hen som inte alltid 

gör en anmälan vid alla misstankar om att barn far illa. Däremot har vi kommit till insikten att 

om vi haft mer erfarenhet av att använda oss av språkanalys så hade vi kunnat se ännu fler 

detaljer i betoningar och ordval som respondenterna använt sig av. Det hade kunnat resultera i 

ett ännu mer analytiskt djup än i nuläget. 

 

Det tredje analytiska redskap som användes var Webers idealtyper. Det faktum att känslorna 

styr det mesta av det som sker vid misstanke om barn som far illa har tydliggjorts med hjälp av 

denna metod. I denna undersökning visade det sig att de affektiva handlandena var vanligast, 

alltså det handlande som avgjordes av deltagarnas känslor för situationen eller förväntningar på 

känslor som kunde komma att uppstå efteråt. Däremot behöver man ha i åtanke att 

respondenterna själva inte varit de som tagit ut de nyckelord som sedan placerats i kategorierna. 

Dessa kategorierna har skapats baserade på vad vi anser vara relevant för vårt syfte och 

frågeställning, sedan har det tagits ut nyckelord. Även om det varit ett sätt att synliggöra med 

vilka motiv som informanterna handlar finns däremot möjligheten att våra tolkningar inte 

stämmer överens med deras åsikter. Under analysen hittades många nyckelord som passade in 

i en eller flera idealtypskategorier, däremot bör man vara medveten om att andra saker mycket 

väl kan ha förbisetts i sökandet efter nyckelord som “passade in”.  
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Förslag på vidare forskning 

 

I detta arbete har det visat sig att känslor ofta styr pedagogernas handlanden, både känslan av 

att vilja göra det som är ”rätt men även negativa känslor som osäkerhet och otrygghet. Det hade 

varit intressant att ta del av forskning som försöker utröna huruvida dessa känslor går att stärka 

eller försvaga. Aktionsforskning under ett par år hade kunnat vara ett sätt att arbeta med detta 

eftersom det finns en problematik som kanske hade kunnat motverkas. Deltagarna i denna 

studie har uttryckt önskan om mer utbildning och fortbildning både om anmälningsplikten men 

även vad man bör titta efter för att upptäcka barn som far illa. Likaså har flera respondenter 

berättat att de hade velat ha mer förståelse för och hjälp med att hantera deras egna känslor, 

barnens känslor samt föräldrarnas. Det finns svårigheter som kanske hade kunnat mildras eller 

i bästa fall försvinna helt om forskare valde att tillsammans med personal i förskolan försöka 

lösa denna problematik. 

 

I denna studie och i tidigare forskning kan man läsa att det finns de som valt att inte göra en 

anmälan även om de borde gjort det. Det finns mycket som berör vad som är avgörande för att 

personal skall upptäcka barn som far illa och vilka som i större utsträckning gör orosanmälan. 

Däremot finns det en avsaknad på forskning som berör varför pedagoger avstår från att anmäla. 

Det skulle kunna vara information som är relevant när man försöker finna lösningar på problem 

rörande anmälningsplikten och orosanmälan.  
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Bilaga 1  

 

 

 
 

 

 

 

 

Hej!  

 

Vi heter Linda Bengtsson och Emelie Sterner och studerar till förskollärare vid Högskolan Väst. 

Vi skall nu skriva vårt examensarbete där vi skall undersöka hur förskolepersonal hanterar 

misstankar om att ett barn far illa och eventuell problematik kring en orosanmälan. För att få 

kunskap om detta skall vi intervjua förskolepersonal och din medverkan är värdefull. Vi ser 

gärna att intervjun sker under vecka 17 eller 18. Intervjun varar längst en timma och kommer 

att spelas in. Ingen annan än vi kommer att ta del av de fullständiga intervjuerna.  

 

Vi kommer att utgå ifrån Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Detta innebär att du 

härmed informeras om studien och att din medverkan är frivillig. Det innebär också att du har 

rätt att avbryta din medverkan när som helst om du så önskar. Såväl du och din förskola kommer 

också att vara anonyma och intervjuerna kommer endast att användas i forskning.   

 

Vi ser fram emot att träffa dig!  

 

Med vänliga hälsningar Linda Bengtsson och Emelie Sterner 

 

 

 

Vid eventuella frågor vänligen kontakta oss 

 

Linda Bengtsson   Emelie Sterner 

linda.bengtsson.2@student.hv.se emelie.sterner@student.hv.se  
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Bilaga 2  

Intervjufrågor  

Vad är din yrkesbenämning? 

Hur länge har du arbetat i förskoleverksamhet? 

Vilka åldrar har du arbetat med? 

1 Vilken utbildning  eller information har du fått angående anmälningsplikten? 

Hur länge sedan var det? Skulle du vilja ha en sådan fortbildning igen? 

2 Vad betyder begreppet barn som far illa för dig? 

3 Om du misstänker att ett barn far illa, hur agerar du då? 

Samtalar du med ditt arbetslag innan en orosanmälan görs? 

4 Har ni rutiner för hur ni ska agera? 

Vet du var du ska vända dig om en orosanmälan skall göras? Vem gör orosanmälan? 

5 Vilka erfarenheter har du av att göra en orosanmälan?  

6 Om du är osäker på om en orosanmälan ska göras eller inte, vilka överväganden gör 

du då?  

7 Vad påverkar om du gör en orosanmälan eller inte? 

Känner du dig trygg i att bedöma om ett barn far illa eller inte? 

8 Vilka eventuella svårigheter upplever du kan uppstå i samband med en orosanmälan? 

Har du tänkt tillbaka någon gång och funderat på om du i nuläget hade agerat 

annorlunda kring misstanke om att ett barn far illa? 

9 Finns det något som skulle göra processen lättare för dig? 

10 Är det något du vill tillägga som vi inte har pratat om? 
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