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Förord 
Vi vill tacka de förskollärare vi intervjuade och de vårdnadshavare som svarat på våra enkä-

ter, utan er hade det inte blivit någon studie. Vi vill också tacka vår handledare Kjell Johans-

son, som har hjälpt oss under vår skrivprocess. Ett stort tack till våra familjer som har stöttat 

oss under hela vår studietid. Vi tackar även varandra för ett gott samarbete! 
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Abstrakt   
I vår studie undersökte vi vilken kunskap och arbetssätt om anmälningsplikt som finns hos 

förskollärare och deras samverkan med vårdnadshavare. Vi vill betona vikten av förskolans 

anmälningsplikt och att personal anmäler vid minsta misstanke om att ett barn far illa. Studien 

utgår från Bowlbys anknytningsteori, där de beskriver vikten av trygghet och anknytning. 

Vidare tar vi upp förskolans samarbete med hemmet och vi försöker även reda ut begrepp som 

kan vara avgörande vid en anmälan. I studien har vi intervjuat fyra förskollärare och för att ta 

reda på vad vårdnadshavarna har för uppfattningar om anmälningsplikten har vi gjort en en-

kätundersökning. Resultatet av studien visade att anmälningsplikten i förskolan kunde vara 

otydlig samtidigt som förskollärarna hade kunskap om vad och hur de skulle göra för att an-

mäla. Vid osäkerhet kunde personalen på förskolan kontakta socialtjänsten för rådfrågning. 

Förskollärarna önskade sig mer kunskap och kontinuerlig påminnelse om anmälningsplikten. 

Vårdnadshavarna tyckte att anmälningsplikten var bra trots nackdelen att felaktig anmälan 

kunde ske. Hälften av vårdnadshavarna hade inte fått information om anmälningsplikten, för-

skolan informerar däremot vårdnadshavarna vid inskolning. Det visar på att det är viktigt att 

även påminna vårdnadshavarna om anmälningsplikten i förskolan.  

 

Nyckelord: Anknytningsteori, anmälningsplikt, barn som far illa, förskola, samverkan  
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1. Inledning 

”Blunda, och tänk efter vad du ser framför dig när du tänker på ordet barn.” (Saar och Löf-

dahl, 2014, s. 22). Många tänker på lycka, lek och inga bekymmer. Tyvärr är det inte så verk-

ligheten ser ut för ett stort antal barn. Socialstyrelsen (2012) beskriver att det är svårt att veta 

hur många barn som far illa. Det är definitionsproblem över bland annat begrepp och hur sta-

tistiken utformas. Det råder ett stort mörkertal för hur många barn som far illa i Sverige. Un-

der vår utbildning hade vi en föreläsning från polisen om anmälningsplikten, den väckte vår 

nyfikenhet. Efter att ha varit på olika förskolor under vår utbildning och genom arbete började 

vi fundera på om vi hade sett någon information om anmälningsplikten eller någon sorts 

handlingsplan att följa. Vi började även fundera på om alla de som arbetar med barnen i för-

skolorna har kunskap om anmälningsplikten, med tanke på hur mycket personal barnen möter 

i form av vikarier, bespisningspersonal, lokalvårdare med mera. Vi tycker att det är ett viktigt 

ämne att ta upp och reda ut för att kunna öka kunskapen och tryggheten med förskolans an-

mälningsplikt. Vi tror att denna studie kan underlätta för de berörda personerna i framtiden 

och målet är att skapa kunskap och trygghet, speciellt för barnen. Barnens välmående är det 

som alltid går i första hand. 

 

1.1 Arbetsfördelning  
Under arbetet med vår studie har vi gemensamt kommit fram till litteratur, som vi delat upp 

och sedan delgett varandra. Vi har använt oss av Google drive och delat dokument så att vi 

båda kunnat ta del av vad den andra skrivit. Under hela processen har vi haft flera träffar och 

sedan skrivit tillsammans och/eller samtidigt och på så sätt samarbetat med varje del av arbe-

tet. All kontakt med förskolechef och förskollärare har skett tillsammans. Vi har analyserat 

och bearbetat materialet tillsammans. Båda har varit lika delaktiga i denna studie och vi har 

haft full tillit till varandra att ändra i texten under hela processen. 

2. Syfte 

Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap förskollärare har om anmälningsplikten 

och hur den utövas. Studien undersöker även samverkan mellan förskollärare och vårdnads-

havare.  
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3. Bakgrund 

I bakgrunden tar vi upp vad tidigare forskning säger om vikten av barns trygghet och anknyt-

ning, en sammanfattning av barnperspektiv, redovisning av fakta om barn som far illa och vad 

olika begrepp står för. Anmälningsplikten kopplas till lagar och förordningar och till sist för-

skolans uppdrag och samarbete med hemmet, med betoning på hur viktigt det är att göra en 

anmälan vid minsta misstanke om ett barn far illa. 

 

3.1 Teorier och tidigare forskning  
Forskningen som vi valde grundar sig i ett barnperspektiv och vikten av att barn redan från 

födsel är i behov av en trygg person som ser och förstår barnets signaler. Vikten av ett bra 

samarbete mellan förskolan och hemmet belyses. Olika begrepp inom barn som far illa klar-

görs och hur personal i förskolan kan upptäcka tecken.  

 

3.1.1 Anknytningsteori  
Jerlang (2008) framhåller Bowlby som grundaren till anknytningsteorin. Bowlby utvecklade 

anknytningsteorin tillsammans med olika medarbetare och inspirationskällor. En av dessa som 

har fått en stor betydelse är Mary Ainsworth som utformade empiriska undersökningar och 

observerade barns anknytningsmönster. Hon beskrev modern som en trygg bas och därmed att 

barnet kan lämna den trygga basen för att utforska omvärlden. Broberg, Hagström & Broberg 

(2012) beskriver att anknytning har en evolutionsbiologisk bas, det vill säga att anknytning är 

ett grundbehov som att äta. Detta medför att barn knyter an till sina vårdnadshavare. Vård-

nadshavarnas lämplighet är inget som är avgörande för att anknytningen sker, däremot är 

samspelet och lyhördheten en betydande variabel för den fortsatta utvecklingen. Bowlby 

(2010) förklarar att genom anknytningsteorin kan de se ett samband mellan barnets anknyt-

ningsperson och dennes anknytning till sin moder. Sambandet kan handla om anknytningsper-

sonens lyhördhet för signaler, dess samspel och bemötande. Fahrman (1993) stödjer Bowlby 

där en undersökning i Amerika visade att det är 57 procent större risk att ett barn blir miss-

handlat fysiskt om någon av föräldrarna själv har misshandlats som barn. Vidare menar 

Fahrman att det är betydligt större risk om föräldrarna slår varandra. 

 

Broberg et al. (2012) beskriver fyra olika anknytningsmönster eller inre arbetsmodeller och 

dess innebörd inom anknytningsteorin. Jerlang (2008) beskriver den första som en otrygg, 

undvikande anknytning. Perris (1996) framhåller att i denna typ av anknytningsmönster upp-

visar barn en separationsprotest då modern lämnar rummet och vid återförening ignorerar 

barnet modern.  

 

Den andra är en trygg anknytning. I denna typ av anknytningsmönster redogör Perris (1996) 

för att barnet uppvisar obehag då modern lämnar barnet och om barnet kan fortsätta med akti-

viteten som barnet utför. Vid återförening blir modern hälsad och eventuellt får modern ge 

tillfällig tröst. Efter detta återgår barnet till exempel leken. Jerlang (2008) framhåller att dessa 

två är normala inre arbetsmodeller. 

 

Den tredje är enligt Jerlang (2008) en otrygg ambivalent anknytningsform där det finns osä-

kerhet och oförutsägbarhet i omvårdnadspersonens bemötande på barnets signaler. Det har 

även påvisats att barnet har fungerat som omsorgspersonens anknytningsfigur, då det har bli-

vit ombytta roller där barnet blir den vuxna. Vidare förklarar Jerlang att en otrygg ambivalent 

anknytningsform innebär separationsångest vid lämning och klängighet vid återförening. Per-

ris (1996) beskriver även att vid återföreningen med modern pendlar barnet mellan upprördhet 
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och klängande. Barnet vill ha kontakt samtidigt som barnet avvisar kontakten. Jerlang (2008) 

framhåller att barnet uppvisar orolighet och har svårare att utforska omvärlden och leka. 

 

Den fjärde och sista anknytningsformen eller inre arbetsmodellen är den desorienterade an-

knytningen. I Broberg et al. (2012) argumenterar för att denna form kom fram då det fanns 

många barn som inte kunde klassificeras i de övriga tre anknytningsmönstren. Den desoriente-

rade anknytningen urskiljer sig genom att samspelet mellan omvårdnadspersonen och barnets 

samspel bygger på rädsla. Perris (1996) beskriver att vid en återförening med modern sker en 

förvirring och barnet pendlar mellan förvirring och att vara spänd. Barnet pendlar mellan ett 

starkt undvikande beteende, samtidigt med ett uttalat närhetssökande. Jerlang (2008) påpekar 

att barn som upplever trauman som exempel fysisk och psykiska övergrepp eller allvarliga 

separationer har denna typ av anknytning. Vidare framhåller Jerlang att det gäller omkring 5 

procent av barnen beroende på vilken kultur de växer upp i. Anknytningsmönstren behöver 

inte bli bestående, genom ändrade beteende från vårdnadshavaren eller förändrande familje-

förhållanden och livsvillkor kan anknytningsmönstret förändras. 

 

Seidel (1997) poängterar att det finns många orsaksfaktorer kring varför det sker en bristande 

omsorg gentemot barnet. En bristande anknytning mellan mor och barn är en betydelsefull 

orsak till både fysisk och psykisk felutveckling hos barn. Seidel påpekar även att bristande 

kunskap om barns utveckling kan leda till bristande omsorg där omsorgspersoner inte kan 

möta barnets önskan och behov.  

 
3.1.2 Barnperspektiv  
Svenning (2011) beskriver att vi ständigt tolkar och tar intryck från omvärlden och våra per-

spektiv rör sig i en ständig förändring. Hur vi möter, samspelar och skapar relationer till barn 

styrs utifrån vårt barnperspektiv. I den vuxnas barnperspektiv tar vi inte in barnens tolkningar, 

funderingar och uttryck, det handlar om vad vi antar att barnen menar, förmedlar eller har lärt 

sig. Vidare menar Svenning att vi inte kan utgå från att vi har ett barnperspektiv och att utma-

ningen är att utveckla och testa nya vägar, samtidigt som vi inte kan anta att vi kan inta ett 

barns eget perspektiv. Barnkonventionen artikel 12 förmedlar barns rätt till att bli tagna på 

allvar, att föra sin talan och deras rätt till att bli hörd. Det ska inte finnas hinder för barnen att 

uttrycka sina tankar och åsikter samtidigt som ingen ska tvinga barnen att framföra dem. All-

männa barnhuset (2010) förklarar att ett barnperspektiv innebär att den vuxne så långt som 

möjligt försöker sätta sig in i barns situationer och vill se till barnets bästa. Det handlar även 

om att se hur beslut eller åtgärder kommer att påverka barnet och på vilket sätt. 

 

3.2 Barn som far illa  
Janson, Jernbro och Långberg (2011) studie visar att i vuxnas konflikt med barn finns det ett 

samband med att den vuxna är trött, stressad eller nedstämd. De fann även ett starkt samband 

mellan stress, trötthet och kroppslig bestraffning. Studien visar även att lågutbildade ofta har 

en öppnare syn på att bestraffa barn kroppsligt. Lundberg (2005) stödjer detta och menar även 

att lågutbildade och familjer med ekonomiska svårigheter är en riskfaktor för att barn kan fara 

illa. Hindberg (1999) framhåller andra riskfaktorer som exempel att den vuxna själv har varit 

utsatt för våld under sin uppväxt, psykiska problem hos den vuxna, svagt socialt nätverk och 

bristande intresse hos den vuxna som engagerar sig. Även problem under förlossning som 

leder till en hindrad anknytning kan ses som en riskfaktor. Drugli (2003) argumenterar för att 

barn som far illa ofta har en otrygg anknytning till dem som ska stå barnet närmast, påföljden 

blir att barnet kan ha svårt att skapa tillitsfulla relationer till andra. Bristande omsorg kan vara 

svår att upptäcka hos barnet då de kan använda sig av olika överlevnadsstrategier som kan 

visa sig i olika reaktioner och uttryck. Det är lätt att misstolka dessa och missa dem. Edlund 
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(1998) betonar att bristande kunskaper om barns behov och utveckling i olika åldrar och 

bristande omsorgsförmåga kan göra att barn far illa. Föräldrar vill sina barn det bästa och vill 

ofta ta emot kunskap om barns behov. Många blir också med hjälp, bra föräldrar.   

 

Hindberg (1999) förklarar att barn som far illa inte är osynliga, utan det handlar om att om-

givningen blundar för det. Att blunda för att barn far illa kan handla om att förtränga, bortför-

klara och att inte orka se. Vidare menar Hindberg att bland annat kunskap, erfarenhet och 

olika egenskaper medför en variation av vad vi ser. Hindberg beskriver att förmågan och vil-

jan att upptäcka barn som far illa beror dels på personalens arbetssituation, det vill säga om 

personalen har stora barngrupper minskar chanserna till att upptäcka barn som far illa. För-

mågan beror även på den kunskap och utbildning personalen har. Ett problem kan vara att 

barnet inte berättar själv, detta på grund av att barnet inte vet eller förstår att barnet är i en 

onormal situation. Barnet kan även bli hotad eller känna lojalitet till familjen, det förblir en 

familjehemlighet.  

 

Hindberg (1999) understryker att barn som har upplevt våld i hemmet behöver få hjälp och 

stöd i att bearbeta sina upplevelser. Många har behov av barnpsykiatrisk behandling där hela 

familjen får hjälp att förbättra relationerna. Ett skäl till att det sällan sker är dålig samverkan 

och bristande rutiner med socialtjänsten. Ett annat skäl är bristande motivation från familjerna 

och att barnpsykiatrin har svårt att nå dem. Drugli (2003) framhåller vikten av att personal på 

förskola eller skola är villig att se barnet och att göra något åt situationen, utan att någon gör 

något kommer inte barnet att få hjälp. Vägen till handling förklarar Drugli kan bli lång då det 

finns många och krokiga vägar att gå. Tidigare erfarenhet kan göra en säkrare eller osäkrare 

väg. Vid problem finns det hjälp att få från förskolechef och socialtjänsten. Huvudsaken är att 

man gör något för att förbättra barnets situation. Drugli skriver ”Om man väljer att inte göra 

något, blir man medansvarig till att barnet inte har det bra.” (s.35).   

 

3.2.1 Begrepp  
Edlund (1998) betonar att begreppet barn som far illa är de barn som inte får det skydd eller 

omsorg som barnen har rätt till i sitt hem och då behöver skydd och stöd av till exempel per-

sonal i förskolan. Olika former av övergrepp och misshandel sker oftast bakom stängda dör-

rar, Johansson och Sjöberg (2008) framhåller att övergrepp och misshandel ofta sker i hem-

met och blir en familjehemlighet. Det medför att det blir svårare för barn och ungdomar att nå 

ut med de missförhållandena som finns. 
 

Psykisk misshandel- Barnmisshandelsutredningen 2001 SOU 2001:72 understryker att orim-

ligt hårda bestraffningar, hån, nedvärderingar eller att den vuxne inte lyssnar på barnet kan ses 

som psykisk misshandel. Våld i hemmet eller i barns närmiljö som barnet tvingas uppleva ses 

också som ett inslag av psykisk misshandel. I BRIS studie, Kan man bli sjuk av ord av Jo-

hansson och Sjöberg (2008) beskriver de att mobbning även är en form av psykisk misshan-

del. Barnet kan uppleva både inre och yttre kaos vilket gör att barnet skaffar strategier för att 

hantera omvärlden och sina känslor. Att kränka barnet ses också som en psykisk misshandel, 

detta kan vara att verbalt förolämpa barnet, säga att barnet är odugligt. Barnmisshandelsutred-

ningen 2001 SOU 2001:72 beskriver att all form av övergrepp mot barn resulterar i en psykisk 

misshandel. Edlund (1998) anser att hot och kränkningar som är systematiska tillhör psykisk 

misshandel. Hot kan förorsaka psykiska skador som är livshotande för barnet. 
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Fysisk misshandel- Barnmisshandelsutredningen 2001 SOU 2001:72 definierar att fysisk 

misshandel kan vara allt från att den vuxne slår, nyper eller biter till att förgifta eller kväva 

barnet. Johansson och Sjöberg (2008) betonar att barn som utsätts för aggressioner ofta själva 

blir bärare av aggressivitet. Edlund (1998) beskriver att om ett barn blivit misshandlat fysiskt 

en gång, upprepas ofta misshandeln och då allvarligare. Troligtvis är det inte första gången 

barnet blivit misshandlat vid upptäckten. 

 

Sexuella övergrepp – Johansson och Sjöberg (2008) förklarar att sexuella övergrepp ofta 

sker i hemmet och den mest frekventa förövaren är oftast pappan eller styvpappan. Socialsty-

relsen (2013) beskriver att sexuella övergrepp mot barn omfattar alla typer av sexuella hand-

lingar eller situationer som påtvingas ett barn av en annan person. Vidare skriver Socialstyrel-

sen ”Sexualbrott regleras i 6 kap. BrB. Till sexualbrott hör bland annat våldtäkt, sexuellt 

tvång, sexuellt ofredande och sexuellt utnyttjande av barn (6 kap. 5 § BrB). Enligt 6 kap. 4 § 

BrB betraktas samlag och jämförbara sexuella handlingar med barn under 15 år som våldtäkt 

mot barn.” (s. 35). Edlund (1998) poängterar att övergreppen pågår i många år och är sällan 

tillfälliga. Både flickor och pojkar är utsatta 

 

Försummelse- Barnmisshandelsutredningen 2001 SOU 2001:72 beskriver att fysisk försum-

melse yttrar sig i barnets fysiska utveckling och hälsa. Det yttra sig genom att barnet inte får 

tillräcklig vård, kläder eller sömn. Den psykiska försummelsen kan yttra sig i exempel van-

vård och otillgänglighet. Edlund (1998) framhåller att försummelse/vanvård är ett passivt våld 

mot barnet. 

 

Missbruk- Edlund (1998) beskriver att regelbundet användande av alkohol eller narkotika i 

familjen kan vara farligt för barnet på olika sätt. Det är svårt att avgöra när ett barn tar skada 

av missbrukande föräldrar. Missbrukande föräldrar kan fungera bra, men behöver hjälp att ta 

sig ur sitt missbruk.  

 

Edlund (1998) understryker att personal i förskolan har ett ansvar att upptäcka skador och 

ändrat beteende hos barn. Utbildning är därför viktigt för att tidigt kunna se olika signaler när 

ett barn far illa. 

3.2.2 Tecken på barn som far illa 

Fahrman (1993) lyfter fram att några tecken på att barn misshandlas är att barnet reagerar med 

att vara rädd, oroligt, otryggt och nervöst. Barnet hukar och/eller drar sig undan om någon 

böjer sig över det och undviker kroppskontakt. Barnet är socialt ensamt och har ofta problem 

med kamrater samt agerar aggressivt. Beteendet mot personer i omgivningen kan vara odi-

stanserat och barnet kan vara klängigt. Barnet kan framstå som apatiskt, deprimerat, vill inte 

vara med i aktiviteter eller lekar och är barnet med i lek visas ingen glädje. 

 

Tecken vid sexuell misshandel kan enligt Fahrman (1993) vara att barnet kan ha svårt att 

kissa, ont i magen, tvångsmässigt tvättande, sängvätare och vill inte ha hjälp vid toalettbesök. 

Barnet kan visa inlärningssvårigheter, separationsångest, fobier och ängslighet. Vidare be-

skriver författaren fler tecken som att barnet onanerar tvångsmässigt och har ett ovanligt in-

tresse av sex. Barnet har ett förföriskt beteende mot vuxna i sin omgivning och sexuella inslag 

i lekar (bearbetar trauma). Dessa tecken behöver inte betyda att barnet varit utsatt, men är 

vanliga tecken. Vidare betonar Fahrman att barn som blivit utsatta för sexuellt övergrepp änd-

rar sitt beteende, därför är det viktigt att lyssna på vad barnet vill berätta och inte reagera med 

att vara upprörd eller visa obehag. 
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3.3 Förankring i lagar och förordningar 
I Socialtjänstlagen står det i 1§ 14 kap. att myndigheter där verksamheter gällande barn och 

ungdom samt anställda inom dessa myndigheter är skyldiga att anmäla om de misstänker eller 

får kännedom att barn far illa. Det gäller även de som är anställda i enskilt bedriven verksam-

het när det gäller barn och ungdom eller enskilt bedriven verksamhet inom socialtjänstens 

område eller hälso- och sjukvården.  

 

I Skollagen (2010:800) 13§ 29 kap. står det att i verksamhet som avses i denna lag ska hu-

vudmannen och den anställde i verksamheten med hjälp av socialnämnden gällande frågor 

som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa, samarbeta med samhällsorgan, organisa-

tioner och andra som berörs. Gällande utlämning av uppgifter gäller de begränsningar som 

följs av 14 § och offentlighets- och sekretesslagen (2009:400). 

 

Det står även i skollagen (2010:800) 14§ 29 kap. att den som har varit eller är anställd i för-

skola, fritidshem, förskoleklass eller annan verksamhet som menas i 25 kap och som bedrivs 

enskilt, inte får röja enskildas personliga förhållanden. Inte heller får den anställda röja upp-

gifter om tillrättaförande av elev eller skiljande av elev från vidare studier. För offentlig verk-

samhet gäller offentlighetslagen och sekretesslagen (2009:400). 

 

3.3.1 Anmälningsplikten och förskolans sekretess  
Olsson (2011) beskriver att 1924 kom den första lagen om anmälningsplikt och genom åren 

har bestämmelserna gradvis blivit hårdare och berört fler grupper. 1979 blev Sverige det för-

sta landet i världen att införa ett förbud mot barnaga. Barn ska inte ”utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling” (6 kap. 1 § föräldrabalken). I en rapport från 

Rädda Barnen (2012) kan vi finna att Rädda Barnen ständigt arbetar med att hjälpa utsatta 

barn och utbilda människor i barns rättigheter. I UNICEF Barnkonvention (2009) artikel 19 

kan vi läsa att:  
 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgär-

der samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psy-

kiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnytt-

jande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavares eller annan persons vård. (s. 21)  

 

Olsson (2011) beskriver att 1998 skärptes lagen om anmälningsplikt. De som arbetar med 

barn och ungdomar i verksamhet yrkesmässigt ska anmäla på samma sätt som de som arbetar 

vid liknande myndigheter. I kartläggningen som Brottsförebyggande rådet (2011) har gjort 

visar resultaten att ökningen av anmälningar under 2000-talet beror på förändringarna i an-

mälningsbeteendet. År 2001 satsade man på att öka kunskaper och förbättra rutinerna kring 

anmälningsplikten, efter att det konstaterats att det sällan anmäldes misstankar om vanvård 

eller misshandel av barn i hemmet från förskola, skola eller sjukvården. Tyvärr finns det ett 

stort mörkertal, trots den skärpta lagstiftningen. Olsson (2011) påtalar att inom förskola och 

skola anmäls endast 30- 40 procent av de fall som är anmälningspliktiga, vilket också Svens-

son och Jansson (2008) studie visar. Enligt deras studie anmäler förskollärare bara 30 procent 

på grund av osäkerhet, brist på utbildning, lojalitetskonflikt och brist på tillit till myndigheter. 

 

 

I kartläggningen BRÅ (2011) gjorde visades att lindrigare fall av våld i hemmet gällande barn 

0-6 år minskade mellan åren 1980- 2000, från 28 procent till 1 procent. Det grövre våldet 

mellan de åren var oförändrat. År 2006 hade lindriga fall av våld i hemmet ökat till 2 procent. 

År 2006 var det grövre våldet fortfarande oförändrat. Det grövsta våldet med dödlig utgång 
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för barnet har minskat under åren. År 2005- 2009 ökade anmälningarna till polis, främst ge-

nom personal från förskola och skola genom socialtjänsten. 

 

Toros och Tiirik (2014) framhåller i sin studie att förskollärare som fick frågan när det var tid 

att rapportera att ett barn far illa framkom det att 65.9% anmälde direkt de hade en misstanke 

om att ett barn far illa. 17.7% valde att samla in bevis före de anmälde och därmed ha bevis 

för sina misstankar. 16.4% valde att observera situationen för att se om det var återkom-

mande. Anledningar till att förskollärare inte rapporterade misstanke om att ett barn far illa 

var bland annat att de inte visste med säkerhet hur allvarligt problemet var. En annan anled-

ning var att förskollärarna inte visste var eller hur de skulle rapportera. I Sverige ska alla som 

får veta att ett barn far illa anmäla det till socialtjänsten. Det gäller även vid misstanke och oro 

om att barnet riskerar att fara illa 14 kap 1c § socialtjänstlagen. I skolan är rektorer, förskole-

chefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal, oavsett om verksamheten är offentlig 

eller enskild skyldig att anmäla. Detta framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap. 13 

§ skollagen. Den som är skyldig att anmäla enligt 14 kap. 1 § första stycket i socialtjänstlagen, 

kan inte vara anonyma när de anmäler. Socialnämnden dokumenterar vem som har gjort an-

mälan. En anmälningsskyldig person som låter bli att anmäla kan begå tjänstefel enligt 14 

kap. 1 § socialtjänstlagen och 20 kap. 1 § brottsbalken, BrB. 

 

Socialstyrelsen (2014) påpekar att det är viktigt att skilja på yrkesrollen och privatperson. 

Vidare understryker socialstyrelsen att det är viktigt att skilja på att anmälaren är den som 

anmäler och socialtjänsten är den som utreder. Vid osäkerhet kan man konsultera socialtjäns-

ten om man bör anmäla eller inte, bara inte barnets namn uttalas. Om barnets namn uttalas, 

kan socialtjänsten hantera det som en anmälan. De som är anmälningsskyldiga kan av social-

nämnden få veta om anmälan inletts, pågår eller inte inletts. Ett möte bör av socialnämnden 

ordnas med barnet, vårdnadshavaren och den som anmält. Barnets bästa avgör om ett möte 

ordnas. Sekretessen under en utredning hos socialtjänsten kan göra så att en återrapportering 

inte görs till förskolan. Det finns ingen skyldighet även om barnet inte kommer till förskolan 

på grund av till exempel tvångsomhändertagande. 

 

3.3.2 Förskolans uppdrag - samverkan med familjen  
I Skollagen (2010:800) 12§, kap 8 kan vi läsa att:  

 

Förskolan ska stimulera barns utveckling och lärande samt erbjuda barnen en trygg omsorg. 

Verksamheten ska utgå från en helhetssyn på barnet och barnets behov och utformas så att 

omsorg, utveckling och lärande bildar en helhet. Förskolan ska främja allsidiga kontakter 

och social gemenskap och förbereda barnen för fortsatt utbildning. 

 

I Läroplan för förskolan (Lpfö98) (Skolverket, 2011) framkommer det att samverkan med 

familjen har en viktig roll i barnets vistelse i förskolan. Drugli (2003) betonar vikten av att 

förstå barnets livsvillkor. Genom dialog med familjen öppnas möjligheter upp och förskolan 

kan ta del av familjens sätt att se och tänka kring barnet. Det leder till en kompletterande in-

formation om barnet och dess livsvillkor. Vid oro om barnet är information från vårdnadsha-

varna en viktig pusselbit, även om förskolan och föräldrarna inte kommer överens. Extra vik-

tigt är det att yrkesutövaren är professionell och villig att lyssna till familjen. Vidare framhål-

ler Drugli att även familjen får en bättre möjlighet att förstå förskolan. Oenigheter sker ofta 

genom missförstånd och bristande information, men genom en professionell dialog kan miss-

förstånden bli färre.  

 

Lpfö 98 (Skolverket, 2011) betonar även värdet av personalens förmåga att förstå barnet och 

skapa förtroende mellan personal och vårdnadshavare. Det är en viktig del av att barn i behov 
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av stöd eller barn i svårigheter får uppleva förskolan som en positiv arena. Lpfö 98 (Skolver-

ket, 2011) skriver att ”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens 

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

verka för att varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar.” (s. 5). Vidare 

kan vi finna att en del av förskolechefens ansvar är att ansvara över ”formerna för samarbete 

mellan förskolan och hemmen utvecklas och att föräldrarna får information om förskolans 

mål och sätt att arbeta,” (s.16). 

Vi kan även läsa att arbetslaget ska: 
 

Visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en tillitsfull relation mel-

lan förskolans personal och barnens familjer, 

föra fortlöpande samtal med barnens vårdnadshavare om barnens trivsel, utveckling och 

lärande både i och utanför förskolan samt genomföra utvecklingssamtal minst en gång varje 

år, och beakta föräldrarnas synpunkter när det gäller planering och genomförande av verk-

samheten. (Läroplan för förskolan, Lpfö98, Skolverket, 2011, s.13) 

 

Drugli (2003) understryker vikten av en god samverkan med vårdnadshavarna speciellt när 

det gäller barn vi bekymrar oss för. Svensson och Jansson (2008)  kom fram till i sin studie att 

det finns lojalitetskonflikter för personalen. Den handlar om personalens egna erfarenheter om 

hur man ska agera vid misstanke om ett barn far illa, osäkerhet vid kontakten med föräldrar 

och bristen av stöd från bland annat psykolog. Vidare framhåller författarna att osäkerheten 

när det gäller föräldrarna var att de kände sig osäkra på hur föräldrarna skulle reagera vid en 

anmälan, Walsh, Bridgstock, Farrell, Rassafiani och Schweitzer (2008) fann i sin australi-

enska studie att det fanns samband mellan faktorer när lärare upptäckt att barn utsätts för 

misshandel och försumning samt dess trovärdighet. Detta påverkade om en anmälan skedde. 

Vidare understryker de vikten av att lärare får kompetensutveckling i att känna igen var-

ningstecken och indikatorer kring misshandel och övergrepp. Bengtsson och Svensson (2011) 

anser att det finns undersökningar som visar att de som arbetar på förskola och skola upplever 

problem med att anmäla barn som far illa. Vidare betonar författarna att det därför är viktigt 

att lägga fokus på att det är för att hjälpa och skydda barnet man anmäler. Anmälan är inte 

mot familjen utan för barnet. Olsson (2011) lyfter att det yttersta skyddet för barnen är anmäl-

ningsplikten. Det finns ett stort mörkertal, trots lagstiftning. I BRÅ (2011) står det att perso-

nalen för det mesta upptäcker våld mot barn genom att barnet själv berättar att de fått slag av 

mamman, pappan eller båda. Det förekommer att den ena föräldern, ett äldre syskon och nå-

gon gång andra föräldrar som berättar för personalen i förskolan att de vet eller har en miss-

tanke om våld mot barn. De gånger som personalen själva anmält är när de iakttagit märken 

på barnet och misstanke om våld har då uppstått. Hindberg (1999) förklarar att i barnomsor-

gen är det lättare att upptäcka missförhållanden hemma än i skolan. Det beror på att i barnom-

sorgen är det mer kontakt mellan personal och föräldrar. I skolan är det inte lika mycket kon-

takt mellan föräldrar och personal, vilket leder till att personalen ser mindre av de dynamiska 

förhållandena mellan barn och förälder. I barnomsorgen syns samspelet mellan föräldrar och 

barn vilket leder till att personalen lättare kan skapa sig en uppfattning om bristande omsorg 

och att barn far illa. 
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4. Metod 

I metodavsnittet beskriver och motiverar vi vårt val av metod, informanter och vårt tillväga-

gångssätt för att få fram ett resultat som motsvarar syftet med studien. 

 
4.1 Informanter  
I studien intervjuade vi fyra stycken förskollärare som hade arbetat olika länge i förskolan. De 

hade olika erfarenheter och kunskaper kring anmälningsplikten i förskolan. I studien används 

ett riktat urval där en förskola med fyra avdelningar, två avdelningar med barn från ett till tre 

år och två avdelningar med barn från tre till sex år ingår.  

 

Enkäterna hade vårdnadshavare på fyra avdelningar tillgång till, cirka 80 stycken om man 

avrundar till att varje avdelning har cirka 20 barn och en vårdnadshavare per barn som svarar. 

Det finns risk att förskolan som vi har gjort studien på avslöjas därför valde vi att inte skriva 

ut exakta antalet. Vårdnadshavarna fick information om att enkäterna var anonyma och de 

fick information om vad enkäterna var till för. Vi fick en låg svarsfrekvens från vårdnadsha-

varna där 10 stycken av 80 har svarat, ett bortfall på 70 stycken.   

 

4.2 Kvalitativ och kvantitativ metod   
Vi valde att använda oss av två olika metoder i de två olika informantgrupperna för att skapa 

en djupare inblick om anmälningsplikten ur två olika perspektiv.  

 

4.2.1 Kvalitativa intervjuer  
Det finns olika former av kvalitativa intervjuer. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) tar 

upp några begrepp som ostrukturerade intervjuer, semistrukturerade intervjuer, löst strukture-

rade intervjuer, elitintervjuer, djupintervjuer, livshistorieintervjuer, fokusgruppintervjuer med 

mera. Författarna menar att det inte finns några tydliga gränser mellan de olika begreppen på 

kvalitativa intervjuer, däremot bör beskrivning på hur intervjuerna är gjorda och hur frågorna 

är ställda finnas med i resultatet av studien. I studien använde vi oss av semistrukturerad in-

tervju. Backman, Gardelli, Gardelli och Persson (2012) beskriver att i den semistrukturerade 

intervjun använder man några förutbestämda frågor, där svaren får vara längre och fria. Frå-

gorna är i ordningsföljd där både frågorna och svaren är öppna (Bilaga 1). Bjørndal (2005) 

betonar att med hjälp av bandspelare blir intervjuns svar mer fullständiga. Intervjuerna spela-

des därför in. Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver att det är bra om man även 

antecknar under intervjun, ifall inte inspelningen fungerat. Fyra förskollärare intervjuades, vid 

tre olika tillfällen. Intervjuerna pågick i cirka 45 minuter vardera, beroende på hur lång tid 

förskollärarna hade och på diskussionerna kring intervjufrågorna. Backman et al. (2012) be-

skriver intervjuer som en kvalitativ studie där det är färre personer som besvarar frågorna 

samtidigt som en kvalitativ studie går mer på djupet och får mer information av responden-

terna. Författarna beskriver att vid känsliga ämnen kan det vara lättare att uttrycka sig munt-

ligt än skriftligt. I en kvalitativ intervju menar författarna att man vill studera människors upp-

fattningar, upplevelser och förståelse om ett specifikt ämne. 

 

4.2.2 Kvantitativa enkäter   
Arnqvist (2014) påpekar att en enkät är ett bra sätt att samla in data ifrån ett stort antal indivi-

der. Backman et al. (2012) understryker att enkäter är en typ av kvantitativ undersökning som 

går ut till fler personer och samlar mer data. En kvantitativ undersökning går mer på bredden 

än djupet. 

 

Backman et al. (2012) förklarar att med fasta svarsalternativ i enkäten är det enklare att föra 

statistik och jämföra respondenternas svar. Vidare påpekar de att problemet med fasta svars-
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alternativ är att frågan kan styra respondentens svar och tanke kring frågan dvs. vad personen 

verkligen menar. Trost (2012) framhåller fasta svarsalternativ som icke- öppna frågor och 

öppna frågor som öppna svarsalternativ. Trost understryker att risken med öppna svarsalter-

nativ kan vara att respondenterna skriver otydliga svar eller korta svar som inte kan sättas i 

sammanhang. Däremot poängterar han att öppna frågor kan vara positivt då respondenterna 

får skriva ner sina tankar och förklaringar. Det kan också handla om att respondenten inte 

tycker att något svarsalternativ passar in. Trost betonar att man ska undvika öppna frågor och 

följdfrågor i enkäter, däremot kan man gärna ha en öppen fråga i slutet av enkäten. Bjørndal 

(2005) anser att det krävs mindre tid för bearbetning av stor mängd, när svaren redan är ned-

skrivna. Författaren lyfter att vid känsliga ämnen kan anonymitet ge mer uppriktiga svar. An-

mälningsplikten är ett känsligt ämne att ta upp, eftersom vi inte visste något om vårdnadsha-

varnas tidigare erfarenheter. Undersökningen var tidsbegränsad och för att få in data från så 

många som möjligt, valde vi att göra en enkät med slutna svarsalternativ samt rader där vård-

nadshavarna kunde kommentera fritt. Enligt Bjørndal (2005) är det lättare att jämföra svaren 

från dem som svarat med slutna svarsalternativ. Vi ställde öppna svarsalternativ i slutet av 

enkäten ifall vårdnadshavarna hade ytterligare kommentarer (Bilaga 3).  

 

4.3 Genomförande  
När vi hade bestämt oss för val av metoder kontaktade vi en förskolechef för att höra om det 

skulle gå bra att intervjua personal samt lämna enkäter till vårdnadshavare. Efter förskoleche-

fens tillåtelse kontaktade vi en avdelning som senare pratade med tre andra avdelningar för att 

komma överens om en dag som passade alla. Vi förklarade syftet med studien till dem som 

intervjuades, att de anonymt och frivilligt. Vi förklarade att resultaten endast kommer att an-

vändas i utbildningssyfte.  

 

De tre intervjuerna med förskollärarna spelades in för att senare kunna lyssnas på, samman-

lagt blev det cirka 2 timmar och 30 minuter inspelning. Vi förde anteckningar på alla svar och 

på det som diskuterades med hjälp av penna och papper. Genom att komplettera anteckning-

arna med inspelning menar Bjørndal (2005) att det säkerställer resultatet då vi inte bara kan 

förlita oss på vårt minne. Vi valde att inte låta de utvalda förskollärarna se intervjufrågorna 

innan eftersom vi ville få spontana svar från förskollärarna. Hade förskollärarna sett frågorna 

innan hade de kunnat leta svar på frågorna. Förskollärarna intervjuades både en och en och 

vid en intervju satt två tillsammans och svarade på grund av att det inte fanns tid i verksam-

heten för enskild intervju. Detta ledde till att förskollärarna kunde samspela och samtala till-

sammans om frågorna och svaren.  

 

Vi pratade med personalen från alla avdelningar om enkäterna, där vi gick igenom hur vi 

skulle framföra enkäterna till vårdnadshavarna. En i personalen tyckte att vi skulle skicka en 

presentation och vårt syfte med studien i ett mail som personalen kunde skicka till vårdnads-

havarna. Syftet med enkäterna var att ta reda på vad vårdnadshavarna hade för kunskap kring 

anmälningsplikten. I studien fick vårdnadshavarna svara på enkäten, där de skattar frågorna i 

en skattningsskala. Enkäten hade en skala på 1-5 där ett = mycket dåligt, två = dåligt, tre = 

Varken bra eller dåligt, fyra = bra, fem = mycket bra, samt rader där de kunde skriva valfritt 

till varje fråga. Till denna enkät bifogades ett missivbrev där de kunde urskilja förskolans 

anmälningsplikt och lagar. Eftersom att det kan vara ett känsligt ämne för en del vårdnadsha-

vare fanns det också en förklaring med enkäten, vårt syfte med examensarbetet och att enkä-

ten var anonym.  

 

Vi valde att låta enkäterna hänga i hallen på varje avdelning. Tanken var att vårdnadshavarna 

snabbt kunde fylla i enkäterna och sedan stoppa i en försluten låda. Tanken var även att vi 
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skulle få in större mängd svar, då enkäten inte togs med hem och kunde glömmas bort. Vidare 

tänkte vi på att spara tid med att vårdnadshavarna kunde svara på enkäten på avdelningen i 

verksamheten. På grund av tidsbrist hängde enkäterna uppe i tre dagar.  

 
4.4 Bearbetning av material  
Efter att intervjuerna var gjorda bearbetade vi svaren genom att sammanställa anteckningarna 

och därefter lyssna på intervjuerna var för sig. Ahrne och Svensson (2015) anser att den in-

spelade intervjun är data och när den är utskriven det vill säga transkriberad är det empiriskt 

material. Vidare menar författarna att det är transkriberingen som analyseras inte de inspelade 

intervjuerna. När båda var klara analyserade vi resultatet tillsammans genom att diskutera vad 

vi kommit fram till var för sig. Det kändes viktigt att lyssna var för sig för att få syn på likhe-

ter och olikheter på vad vi uppfattat av inspelningen och som vi sedan transkriberat. Vi lyss-

nade sedan tillsammans på inspelningen och jämförde med våra tidigare transkriberingar för 

att sedan diskutera, reflektera och jämföra till ett gemensamt resultat. Ahrne och Svensson 

(2015) menar att genom att bryta ner och sortera all transkribering, kan man få svar på de frå-

gor man utformat. När den gemensamma transkriberingen var klar, lyssnade vi på inspel-

ningen ytterligare en gång för att öka trovärdigheten på vår transkribering. Vi sorterade alla 

svar vi fått av transkriberingen för att se olika mönster. På det sättet kunde vi urskilja tre kate-

gorier. Vi valde att sammanställa dem i tre rubriker kunskap, arbetssätt och samverkan.  

 

Enkäterna (Bilaga 3) utarbetades och omarbetades i flera omgångar. Vi började med endast 

fasta svarsalternativ utan möjlighet för vårdnadshavarna att skriva tankar och kommentarer. 

Efter övervägande insåg vi att vi ville ge vårdnadshavarna möjlighet att skriva sina tankar 

under varje fråga. I slutet av enkäten fanns öppna svarsalternativ där vårdnadshavarna hade 

möjlighet att tillägga om det fanns något de tyckte vi hade missat samt för och nackdelar med 

anmälningsplikten. Personalen på förskolan arbetade flitigt med att påminna vårdnadshavarna, 

trots detta kom endast 10 av 80 stycken enkäter in. Eftersom vi hade en låg svarsfrekvens 

reflekterade vi om resultatet hade kunnat se annorlunda ut vid en högre svarsfrekvens. Hade 

enkäterna skickats ut på fler ställen hade vi även kunnat jämföra resultaten och studien hade 

blivit med tillförlitlig.   

 

Enkätfrågorna sammanställdes genom stapeldiagram. Dessa sammanställde vi under rubri-

kerna kunskap, arbetssätt och samverkan. Vår tanke var att resultatavsnittet skulle ha en röd 

tråd. De kommentarerna och tankarna vårdnadshavarna gav under varje fråga sammanställdes 

tillsammans. De gällde även de öppna svarsalternativen. Till sist valde vi att föra ihop de två 

sistnämnda. 

 

4.5 Forskningsetiska principer  
Kvale och Brinmann (2009) understryker vikten av att följa de forskningsetiska principerna. 

Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Med informerat samtycke och informationskravet anser de att undersökningspersonerna ska få 

information om studiens syfte och undersökningspersonerna ska vara informerade om att det 

är frivilligt att delta i studien. Undersökningspersonerna ska veta att de när som helst under 

studiens gång kan dra sig ur. Löfdahl (2014) betonar att det även är viktigt att informera för-

skolechefen på förskolan där undersökningen utförs.  

 

En annan viktig del i de forskningsetiska principerna är att bedöma vilka konsekvenser delta-

gandet i studien kan få. Det handlar om både positiva och negativa konsekvenser. Målet är att 

erhålla så få negativa konsekvenser som möjligt. Vidare framhåller Kvale och Brinmann 

(2009) att undersökningspersonerna ska få information om konfidentialitet och vem som har 



 12 

tillgång till studien. I vår studie har vi informerat deltagarna om att svaren endast kommer att 

användas i studien och att alla förblir anonyma. Ingen annan än vi som bedriver studien 

kommer ha tillgång till råmaterialet samt vilka som har deltagit i studien. Råmaterialet för-

stördes även efter bearbetning och analys.   

 

Den som bedriver studien har enligt Kvale och Brinmann (2009) en viktig roll i förhållande 

till de etiska principerna. Det handlar om att forskaren måste se till moraliska frågor där det 

bland annat handlar om engagemang, känslighet och integritet. Kvale och Brinmann menar att 

forskarens moraliska frågor, erfarenhet och kunskap är en avgörande faktor i exempelvis in-

tervjuer. Etiska problem kan uppstå i intervjuer där en maktposition kan tillkomma. Backman 

et al. (2012) betonar vikten av etiska riktlinjer och att dessa ger en trygghet för undersök-

ningspersonerna.  
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5. Resultat  

I resultatavsnittet sammanställer vi intervjuerna med förskollärarna och enkätsvaren från 

vårdnadshavarna. Vi sammanställde resultatet från förskollärarna och vårdnadshavarna under 

tre rubriker kunskap, arbetssätt och samverkan. Vi valde att göra det för att förtydliga syftet 

med studien och de resultat vi har fått. 

 

5.1 Intervjuer förskollärare  
De intervjuade respondenterna hade olika erfarenheter kring anmälningsplikten och hur deras 

anmälningar har sett ut och hur de har gått tillväga. Respondenterna har arbetat olika länge 

som förskollärare, tre av fyra intervjuade hade varit med om att anmäla vid misstanke om att 

barn far illa. I intervjuerna nämnde respondenterna ofta BOF, det vill säga Barn – och famil-

jeenheten. Barn –och familjeenheten är en samverkan mellan socialtjänsten och skolan. De 

erbjuder stöd, råd och service som vilar på frivillig grund. De erbjuder också stöd i pedago-

giska, medicinska, sociala och andra livsfrågor. 

 

5.1.1 Kunskap  
Alla respondenter hade från första början mött anmälningsplikten genom sin utbildning till 

förskollärare. Under åren som verksamma förskollärare och som tidigare barnskötare, har 

respondenterna fått kunskap om anmälningsplikten via förskolechefen, föreläsningar och ge-

nom BOF (Barn- Och Familjeenheten). Barn –och familjeenheten hade bjudit in till en konfe-

rens där några av respondenterna hade fått ta del av information och tillvägagångssätt vid an-

mälan när ett barn far illa. Respondenterna såg det positivt att få information från dem som tar 

hand om anmälan.  

 

Många av de intervjuade respondenterna kände sig trygga i den kunskapen de hade om an-

mälningsplikten, men att de önskar sig mer kunskap. De tyckte det var viktigt med kontinuer-

lig fortbildning för att kunna bli tryggare och utöva sitt uppdrag på ett bra sätt. Med mer kun-

skap menar de att det blir en större trygghet för att göra en anmälan. Erfarenheter kring an-

mälningar var en viktig orsak till säkerhet eller osäkerhet om anmälningsplikten. En del hade 

dåliga erfarenheter där utfallet inte blivit bra på grund av avsaknad kunnighet. De menade att 

mer kunskap hade hjälpt dem till ett bättre utfall.  

 
Vi önskar oss kontinuerliga uppdateringar eftersom att kunskapen glöms bort när den inte är 

levande.  (Förskollärare A)  

 

En respondent framhöll att det inte var ofta en anmälan gjordes, det trodde de berodde på att 

de arbetade i en liten kommun. En av respondenterna hade önskemål om att arbeta med mer 

fallstudier i arbetslaget eftersom inget fall är det andra likt. Respondenten betonade att med 

fallstudierna kunde de bilda sig kunskap och erfarenhet som de senare kunde placera i verk-

samheten. Vidare förklarade respondenten att det skulle ge mer kunskap hur man ska göra och 

hur man kan tänka kring anmälan. 

 

5.1.2 Arbetssätt  
Under intervjuerna kom det fram att ingen av respondenterna visste om det fanns en hand-

lingsplan om anmälningsplikten på förskolan. Alla tyckte att det var något som borde finnas 

på alla förskolor. En förskollärare skyndade sig fram till anslagstavlan i personalrummet där 

vi satt vid intervjun och det visade sig att, förskolan hade en handlingsplan som var tillgänglig 

för alla som besökte personalrummet. I handledningen stod de kortfattat om att anmälan sker i 

samråd med förskolechefen. Även vikarier kunde ta del av informationen om anmälnings-
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plikten, vilket en respondent tyckte var viktigt. Det ansvaret ansåg en respondent var upp till 

kommunen och bemanningsenheten, samma sak gällde information om tystnadsplikten i för-

skolan. Tystnadsplikten ansågs behöva utvecklas och arbetas djupare med eftersom det är en 

viktig del av verksamhetens, barnens och vårdnadshavarnas trygghet. Tystnadsplikten tyckte 

en respondent vara en viktig del i anmälningsplikten. För att vårdnadshavare ska känna sig 

trygga och kunna lita på förskolan är det viktigt att ingenting sprids vidare. Tystnadsplikten är 

ett viktigt skydd för vårdnadshavare, de ska veta och känna att de kan lita på förskolan och att 

allt som sägs stannar mellan fyra väggar. Respondenten tror då att vårdnadshavare har lättare 

att öppna sig och att föra svåra samtal.  

 

Respondenterna hade olika uppfattningar och erfarenheter hur de skulle gå tillväga vid en 

misstanke om att ett barn far illa. Alla var överens om att de skulle kontakta förskolechefen. 

Alla visste att de anonymt kunde konsultera med socialtjänsten och få råd. En berättade att 

man först tar upp oron i arbetslaget och sedan gick vidare till förskolechefen som avgjorde om 

en anmälan skulle ske. En annan ville minnas att de förde dokumentation och minnesanteck-

ningar innan en anmälan gjordes. Tillvägagångssätten berodde mycket på vad det fanns för 

misstanke, var det till exempel bristande omsorg i form av kläder eller hygien kunde de ta upp 

det med vårdnadshavarna först.   

 
Om barnen har sagt något kan det hända att jag pratar med föräldrarna först, men berättar för 

dem att jag måste anmäla. Föräldrarna blir förskräckta.  (Förskollärare A)  

 

Vid en anmälan från förskolan eller i från någon annan utanför verksamheten, fick personalen 

på förskolan papper från socialtjänsten där personalen får komplettera uppgifter kring barnet 

och dess situation. I bland kunde det bli samtal mellan vårdnadshavare, socialtjänsten, för-

skolechef och/eller personal. Efter detta så fick inte personalen någon mer information kring 

händelsen. Respondenterna såg bland annat brister i samarbetet mellan socialtjänsten och för-

skolan. Öppenheten kring tystnadsplikten ansåg respondenterna skulle kunna förbättra samar-

betet. Respondenterna ville få mer stöd av socialtjänsten, hur de kunde arbeta vidare med bar-

net efter en anmälan så att de kan hjälpa och förbättra för barnet och familjens situation.  

 

5.1.3 Samverkan  
Vid barns inskolning i verksamheten fick vårdnadshavarna information om anmälningsplik-

ten. En av respondenterna betonade att vårdnadshavarna även blir informerade om anmäl-

ningsplikten under utvecklingssamtalen. En annan ansåg att som helhet får vårdnadshavarna 

dålig information och att vårdnadshavarna inte vet vad som gäller. Samtidigt ansåg respon-

denten att det skulle kunna vara bra att informera om anmälningsplikten vid informationsmöte 

med vårdnadshavarna. Om vårdnadshavarna hade fått mer information om anmälningsplikten 

skulle det kanske underlätta vid en eventuell anmälan.  

 

Vid en anmälan såg samarbetet med vårdnadshavarna olika ut utifrån anmälans karaktär. Hur 

anmälan gick till hade stor betydelse för det vidare samarbete med vårdnadshavarna och so-

cial-tjänsten. Samtliga respondenter saknade däremot feedback från socialtjänsten om hur 

arbetet skulle kunna gå vidare i förskolan efter en anmälan. Det är ett känsligt ämne där vård-

nadshavarna kan ta det som ett personangrepp och känna sig kränkta. Respondenterna förkla-

rade att arbetet i förskolan fortsatte som vanligt. En underströk att det är viktigt att få en bra 

grundrelation när barnet börjar i förskolan. 
 

Med en bra relation med vårdnadshavarna från början är det inget problem. Fingertopps-

känslan är viktigt därför att alla vårdnadshavare och relationer är olika. (Förskollärare D) 
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Beroende på vad anmälan handlade om kunde de antingen lyfta den med vårdnadshavarna 

eller med förskolechefen där hela arbetslaget står bakom anmälan. Respondenten framhöll att 

med en bra relation till vårdnadshavarna blir det enklare att lyfta tunga frågor och funderingar. 

Eftersom det är ett känsligt ämne förklarade en respondent att det är viktigt att ha byggt upp 

ett bra förtroende hos vårdnadshavarna. Respondenten pratade även om vikten av att välja 

sina tillfällen, det vill säga att personalen måste ha fingertoppskänsla för när det finns möjlig-

het och tillfälle för att föra ett svårt samtal med vårdnadshavare. 

 

5.2 Enkäter – Vårdnadshavare   
Enkätsvaren som samlades in visade tydligt på olika kunskapsinformation gällande anmäl-

ningsplikten. I stapeldiagrammen visar den lodräta raden antal svarande och den vågräta raden 

vilka svarsalternativ vårdnadshavarna har kryssat i. Stapeldiagrammen är uppställda under 

rubrikerna kunskap, arbetssätt och samverkan. I slutet presenterar vi vårdnadshavarnas sam-

manfattade öppna svar och kommentarer.  

 

5.2.1 Kunskap  
Figur 1 visar antalet vårdnadshavare som hade fått information från förskolan om anmäl-

ningsplikten. Resultat visar tio vårdnadshavares svar, där hälften hade fått information och att 

andra hälften ej fått information från förskolan. 

 

 
Figur 1. Antal vårdnadshavare som hade fått information om anmälningsplikten 

av verksamheten. 
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Figur 2 visar var vårdnadshavarna hade fått information om anmälningsplikten. Fyra hade fått 

information från förskolan och en från skolan. Två hade fått information om anmälningsplik-

ten från vänner och tre hade inte fått någon information.  

  

 

 

       

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

Figur 2. Stapeldiagrammet visar från vilken arena vårdnadshavarna hade fått 

information om anmälningsplikten.  

 

I figur 3 ser vi tydligt att vårdnadshavarna tyckte att anmälningsplikten är bra till mycket bra. 

Två tyckte att anmälningsplikten var bra, medan sju ansåg att den var mycket bra. En valde att 

inte svara på frågan eftersom vårdnadshavaren inte visste vad anmälningsplikten var.  

 

 
Figur 3. Stapeldiagrammet visar vad vårdnadshavarna tyckte om anmälnings-

plikten i förskolan. 
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5.2.2 Arbetssätt och samverkan med hemmet  
Figur 4 visar tydligt att vårdnadshavarna hade blandade åsikter om att personalen begår 

tjänstefel vid utebliven anmälan vid oro. Tre ansåg att det var varken bra eller dåligt, fem an-

såg att det var bra medan två såg det som mycket bra.  
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inte anmäler vid minsta 
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Figur  4. Stapeldiagrammet visar vårdnadshavarnas tycke om att personal i 

förskolan begår tjänstefel om de inte anmäler vid minsta misstanke om ett barn 

far illa.  

 

 

 

I figur 5 framgår det tydligt att samtliga vårdnadshavare tyckte de hade ett fungerande samar-

bete mellan förskolan och hemmet. Sju vårdnadshavare tyckte att de var ett bra samarbete 

mellan förskola och hem. Tre tyckte att samarbetet var mycket bra.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           
Figur  5.  Stapeldiagrammet visar vad vårdnadshavarnas tyckte om samarbete 

mellan förskola och hem.  
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Figur 6 visar att vårdnadshavarna hade ett bra förtroende för verksamhetens beslut vid anmäl-

ningar. Alla tio vårdnadshavare svarade att de hade ett bra förtroende för verksamhetens be-

slut att göra en anmälan.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

     

 

 

 

 

 
Figur 6. Stapeldiagrammet visar att samtliga vårdnadshavare hade bra förtroende 

för verksamheten vid beslut om en anmälan.  

  

 

Sammanfattning av enkätsvaren 

Resultatet visar att hälften av vårdnadshavarna blivit informerade om anmälningsplikten av 

förskolan, resterande hälft hade inte fått någon information med undantag för några som fått 

den från skolan eller vänner. Vårdnadshavarna hade bra förtroende för verksamheten, bra till 

mycket bra samarbete med förskolan och tyckte att anmälningsplikten i förskolan var mycket 

bra. Vidare tyckte vårdnadshavarna att de hade förtroende för verksamheten vid en anmälan, 

men enligt resultatet av stapeldiagrammet vid frågan: Vad tycker du om att personal i försko-

lan begår tjänstefel om de inte anmäler vid minsta misstanke? Blev svaren mer spridda till 

varken bra eller dåligt, bra och mycket bra. 

 

5.2.3 Vårdnadshavarnas öppna svar och kommentarer 
De flesta respondenterna tyckte att anmälningsplikten i förskolan var bra, några beskrev den 

som mycket bra. De beskrev att anmälningsplikten borde vara bra eftersom att allt som görs 

för barnen är bra. En beskrev att som vårdnadshavare är det en skyldighet att få den informa-

tionen. Anmälningsplikten är ett skyddsnät för barnen om barn fara illa och att det ger en 

trygghet för barnen. Förskolan ska se till barnets bästa. En svarade inte på den frågan eftersom 

respondenten inte visste något om anmälningsplikten, då den inte hade fått någon information 

från verksamheten.   

 

Alla respondenter hade bra förtroende för verksamheten och dess beslut om att anmäla vid 

misstanke om att ett barn far illa. En respondent beskrev att den trodde att personalen fattar 

rätt beslut angående vad som behöver anmälas. Respondenterna litade på personalen och litar 

på att personalen kan sitt arbete, annars hade de valt fel arbetsplats. Vidare framhöll en re-

spondent att personalen gör sitt jobb om de anmäler vid oro om att ett barn far illa. Alla re-
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spondenter som besvarade enkäterna tyckte det var ett bra eller mycket bra samarbete mellan 

förskolan och hemmet. En tyckte att förskolan höll dem uppdaterade om vad som sker och 

händer.  

 

De nackdelar som respondenterna kommenterade om anmälningsplikten var att det är ett 

känsligt ämne och speciellt om det visar sig vara en obefogad anmälan. En beskrev att: 

 
En nackdel är oskyldiga anklagelser, men jag skulle inte ta illa upp för då vet jag att perso-

nalen bryr sig om mitt barn.  (Vårdnadshavare A)  

 

En vårdnadshavare tyckte att det var bra om personalen eller andra vårdnadshavare inte an-

mälde direkt, därför att en felaktig anmälan kunde skapa ett kyligare klimat mellan hemmet 

och förskola/skolan. 

 

Fördelarna med anmälningsplikten såg respondenterna som många. Genom att anmälnings-

plikten finns går det att undvika att barn far illa då missförhållanden kan upptäckas och före-

byggas. Fler barn kan fångas upp i tid vilket en respondent såg som en trygghet eftersom an-

mälan inte bara behöver komma från förskolan utan kan komma från andra håll. Vidare påpe-

kade respondenten att barnet inte behöver drabbas hemma av missförhållanden utan det kan 

ske genom andra och med anmälningsplikten kan det komma fram. En annan respondent un-

derströk att det är en fördel att anmäla när man hör eller ser något barn som far illa och att 

man är skyldig som personal att föra ärendet vidare. Det är viktigt att barn får hjälp i tid och 

att anmälningsplikten är barnens skydd, trygghet och att det är deras rättighet att må bra.  

 

En vårdnadshavare uttryckte sig såhär om att personalen begår tjänstefel vid utebliven anmä-

lan: 

 
Bra om de gör sitt jobb, dåligt om de blundar om det drabbar barnen men förstår om de inte 

vill anklaga falskt.  (Vårdnadshavare B) 

 

Vidare betonade respondenterna att det är besvärligt vid misstanke om det visar sig vara en 

felaktig anmälan men att det är barnens bästa som går i första hand. Det är bättre att anmäla 

än inte göra det, då det är så många barn som far illa. En respondent tyckte att det berodde på 

omständigheterna om personalen begår tjänstefel vid utebliven anmälan. Inget barn ska fara 

illa och det är personalens skyldighet att anmäla. En nämnde även att det är barnens trygghet 

och om personalen gör tjänstefel vid en utebliven anmälan kanske personalen ser allvaret i att 

hellre anmäla en gång för mycket än en gång för lite.  

 

5.3 Sammanfattning av resultat  
Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap om anmälningsplikten som fanns hos 

förskollärare och hur den utövades, men också att undersöka förskollärarnas samverkan med 

vårdnadshavare vid en anmälan. I resultatet framgick det att förskollärarna hade kunskap om 

anmälningsplikten men önskade sig mer kunskap och kontinuerlig utbildning. Denna utbild-

ning kunde vara i form av fallstudier, föreläsningar eller mail. Vårdnadshavarnas kunskap om 

anmälningsplikten var bristfällig. Hälften av de svarande vårdnadshavarna hade inte fått in-

formation om anmälningsplikten från verksamheten. De intervjuade förskollärarna beskrev att 

vid inskolning får alla vårdnadshavare information om anmälningsplikten och tystnadsplikten 

i förskolan. Förskollärarna och vårdnadshavarna ansåg att det var ett bra samarbete mellan 

förskolan och hemmet. Vårdnadshavarna hade förtroende för personalen i förskolan gällande 

bedömning om att göra en anmälan. Förskollärarna hade inte alltid samma tillvägagångssätt 
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vid oro om att ett barn far illa. De menade att alla fall är olika och därför kan arbetsgången se 

olika ut. Förskollärarna önskade sig mer samarbete med socialtjänsten för att hjälpa och stödja 

det utsatta barnet och familjen. Vårdnadshavarna såg många fördelar med anmälningsplikten, 

enda nackdelen var felaktiga anmälningar.   
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6. Diskussion  
I diskussionen redovisar vi resultaten kopplat till tidigare forskning, lagar och egna tankar. Vi 

diskuterar för och nackdelarna med de valda metoderna och kopplar till anknytningsteorin.  

 

6.1 Resultatdiskussion  
Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap om anmälningsplikten som fanns hos 

förskollärare och hur den utövades, men också att undersöka förskollärarnas samverkan med 

vårdnadshavare vid en anmälan. Studien delades in under tre rubriker, kunskap, arbetssätt och 

samverkan. Detta val gjordes för att följa strukturen från resultatet samt för att tydliggöra en 

röd tråd i studien. 

 

6.1.1 Kunskap 

I vår studie kom det fram att förskollärarna vi intervjuade önskade sig mer kunskap om an-

mälningsplikten, framförallt ville de kontinuerligt bli uppdaterade om det skedde förändringar 

i lagar eller i uppdraget. Det kom fram att förskollärarna hade goda kunskaper om anmäl-

ningsplikten och sitt uppdrag. Det visade sig att det fanns tveksamheter och olikheter vid frå-

gan hur de arbetade vid en anmälan. Vi tror att förskollärarnas goda kunskap delvis kan bero 

på BOF (Barn och familjeenheten) varit och informerat om anmälningsplikten nyligen. 

Walsh, Bridgstock, Farrell, Rassafiani och Schweitzer (2008) hävdar att det är viktigt att lä-

rare får kompetensutveckling i att känna igen varningstecken och indikatorer på misshandel 

och övergrepp. 

 

Förskollärarna ansåg att de skulle behöva påminna vårdnadshavare om anmälningsplikten då 

det inte är lätt att komma ihåg den sen de skolade in sitt barn i förskolan. Vi tycker att det är 

oroande att vårdnadshavarna inte ansåg att de hade fått information om anmälningsplikten 

från förskolan. Enkäterna visade att 50 procent inte hade fått information om anmälnings-

plikten från förskolan. Lpfö 98 (skolverken, 2011) understryker vikten av att vårdnadshavarna 

får information om förskolans mål och arbetssätt. Broberg et al. (2012) beskriver att när för-

skollärarna informerar om barns anknytning vid inskolning, får barnets föräldrar förståelse för 

hur barnet upplever sin inskolning. Vi anser det är viktigt att förskollärarna har kunskap om 

anknytningsteorin. Förskollärarna hade som förslag att man kunde ta upp anmälningsplikten 

under föräldramöten där en stor del av vårdnadshavarna är samlade. Vi menar att de också 

kunde informera vårdnadshavarna om barns anknytning. 

 

En förskollärare betraktade att det sällan gjordes anmälningar till socialtjänsten från försko-

lan. En annan av förskollärarna hade aldrig behövt göra någon anmälan. Vidare menade för-

skolläraren att de få anmälningarna kunde bero på en liten kommun och att de trodde de var 

mer skonade än i en stor kommun. Det kan även bero på okunskap. Toros och Tiirik (2014) 

studie visade att förskollärarna kände att de inte hade nog med kunskap för att bedöma och 

identifiera misstankar om att barn far illa. Olsson (2011) kom fram till att det inom förskola 

och skola anmäls bara 30- 40 procent av de fall som är anmälningspliktiga. Vi tror att den 

låga anmälningsprocenten kan handla om att de verksamma i förskolan har för lite kunskap 

om vad som ska anmälas och om vilka tecken som finns vid misshandel och övergrepp. Det 

kan även bero på osäkerhet och rädsla för att skapa konflikter mellan personal och vårdnads-

havare. Toros och Tiirik (2014) beskrev att en av anledningarna till att förskollärare inte an-

mäler direkt kan vara att de vill samla underlag för att vara helt säkra på att ett barn far illa. 

Författarna diskuterar även problematiken och svårigheterna om en felaktig anmälan sker. I 

vissa fall kan det vara svårt att skilja på sin yrkesprofession och privata sida och bli alltför 

personlig med vårdnadshavarna och därför blundar man kanske mer i en liten kommun. Två 

av förskollärarna hade dålig erfarenhet från tidigare anmälningar. De ansåg att med mer kun-
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skap hade utgången från anmälningarna kunnat bli bättre. Olsson (2011) påpekar att de flesta 

anmälningar blir ogjorda, trots skärpt lag om anmälningsplikt. Vidare menar Olsson att inget 

tyder på att anmälningsfrekvensen skulle öka med en ännu mer skärpt lag. Farhman (1993) 

anser, som vi, att personal behöver mer kunskap om signaler som drabbade barn sänder ut. 

Hindberg (1999) betonar att kunskap, erfarenheter och olika egenskaper kan utgöra en varia-

tion av det vi ser. Barn som far illa är inte osynliga utan det handlar om att blunda, förtränga, 

bortförklara och att inte orka se. Vi tror att en lösning kan vara en handlingsplan med infor-

mation om olika tecken vid misshandel och övergrepp, vilket även kan göra personalen mer 

trygg vid oro.  

 

6.1.2 Arbetssätt   
Drugli (2003) framförhåller att vägen till handling är lång när man misstänker att ett barn far 

illa. Det kan bero på olika saker till exempel att personalen har dåliga erfarenheter, arga för-

äldrar eller osäkerhet. En annan anledning till att personal inte går vidare med anmälan kan 

vara att man vill skydda barnet, vårdnadshavare och även sig själv. Det kan handla om att 

barnets signaler är svåra att tyda och tolka, man vet inte riktigt vad man ska göra med sina 

bekymrande funderingar. Hindberg (1999) understryker att bland annat kunskap, erfarenhet 

och olika personliga egenskaper utgör en variation av vad vi ser. Resultatet visade att innan en 

anmälning inträffade kunde arbetslaget samtala med varandra eller/och med vårdnadshavare.  

Genom att samtala med varandra i arbetslaget blandades personalens erfarenheter, kunskaper 

och det gav en tydligare bild över situationen. Beroende på vad oron handlade om kunde per-

sonalen hantera fallet olika. Personalen utgick alltid från vad de ansåg var bäst för barnet. De 

intog ett som Svenning (2011) beskriver, ett barnperspektiv. Allmänna barnhuset (2010) beto-

nar att när en vuxen ser genom ett barnperspektiv försöker den vuxna så långt som möjligt 

sätta sig in i barnets situation. Det betyder att åtgärder eller beslut ska utgå från barnets bästa 

och den vuxna måste se hur besluten/åtgärderna kommer att påverka barnet.  

 

Drugli (2003) tar ställning för att personalen så snart som möjligt kontaktar barnets familj för 

att få en djupare inblick hur familjen ser på barnet och dess situation. Detta är för att få en 

kompletterande bild. Genom att ha en djupare inblick kan personalen få möjlighet att bättre 

förstå barnets livsvillkor. Broberg et al. (2012) betonar att barnets anknytningsmönster eller 

inre arbetsmodell är en avbild på miljön barnet är van vid. Genom att pedagoger undersöker 

barnets reaktioner kan beteendet bli mer begripligt. När personalen får en inblick i barnets 

hem miljö kan personalen koppla anknytnings beteende mellan barn och vårdnadshavare och 

chansen att se bristande omsorg ökar. Drugli (2003) understryker att bristande information 

kan leda till missförstånd. Det är viktigt att personalen är säker på sin oro och att barnet behö-

ver någon form av hjälp innan de tar upp det med vårdnadshavarna. Detta är viktigt så att de 

inte skapar oro i onödan för vårdnadshavarna. Resultatet från enkäterna visade att en del 

vårdnadshavare var oroliga för att felaktiga anmälningar kunde ske.  

 

Tillsammans med vårdnadshavarna kan man komma fram till hur man kan gå vidare, det för-

utsätter en god samverkan. Personalen i förskolan brukade dokumentera och föra minnesan-

teckningar vid oro om att ett barn far illa. Drugli (2003) beskriver detta som en kartläggning 

över situationen och menar att det är en bra idé att avsätta tid för att reflektera över sin oro. 

Vid oklarheter ringde personalen på förskolan socialtjänsten för stöd. Socialstyrelsen (2014) 

understryker att de gärna hjälper till vid oklarheter där personal inte vet om de ska anmäla 

eller inte. Så länge som inte barnets namn nämns är det ingen anmälan, skulle barnets namn 

nämnas så behandlar Socialstyrelsen det som en anmälan. Vi tycker att det är ett bra sätt för 

personalen att göra det oklara klarare, som Drugli (2003) betonar så är det inte alltid lätt att 

tolka barnets signaler.  
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En anmälningsskyldig person som låter bli att anmäla kan enligt 14 kap. 1 § SoL och 20 kap. 

1 § brottsbalken, BrB begå tjänstefel. I studien var vårdnadshavarna delade i frågan om att 

personalen i förskolan begår tjänstefel vid utebliven anmälan. Majoriteten av de svarande 

vårdnadshavarna tyckte att det var bra eller mycket bra. Vi tror att vårdnadshavare förstår att 

det ingår i personalens arbete och skyldighet. Det belyser även att det är för barnet och inte 

mot familjen en anmälan sker. När en anmälan var gjord kunde det ske ett möte med perso-

nalen, förskolechefen, vårdnadshavarna och socialtjänsten. Vid mötet gjordes en handlings-

plan för hur de på bästa sätt kunde stödja och hjälpa familjen och barnet. Vi fick intryck av att 

dessa möten kunde vara jobbiga beroende på hur anmälan hade gått till och beroende på vad 

den handlade om. Vid ett bra samarbete med vårdnadshavarna kunde det gå lättare. Speciellt 

då vårdnadshavarna fick förståelse för att alla var där för att hjälpa dem och att allt är för bar-

nets bästa. Vi tror att vårdnadshavare skulle kunna få en större förståelse över att anmälan 

sker om de hade mer kunskap om förskolans plikt, samt att det tydligt framgår att det är för 

barnets bästa. Drugli (2003) stödjer att ett bra samarbete mellan förskola och hemmet är vik-

tigt då det gäller barn vi oroar oss för. Det kan underlätta i svåra situationer.  

 

Socialstyrelsen (2014) betonar att det finns sekretess under en utredning och det betyder att en 

återrapportering sällan görs till förskolan. Det finns ingen skyldighet även om barnet inte 

kommer till förskolan på grund av till exempel tvångsomhändertagande. Vid en anmälan fick 

ibland personalen papper från socialtjänsten med kompletterande uppgifter där de skulle be-

skriva barnets situation och välbefinnande ur förskolans perspektiv. Det kunde även ske om 

anmälan kom från någon annanstans än förskolan. Förskollärarna tyckte att samarbetet med 

socialtjänsten brast efter att förskolan hade informerat om sitt. De önskade sig mer öppenhet 

från socialtjänstens sida, vilken skulle kunna leda till ett bättre arbetssätt gentemot barn och 

familj. Personalen i förskolans önskan var att få mer information hur de ska jobba med barn 

som far illa eller har farit illa. Jerlang (2008) framhåller att barn som upplever trauman fysiskt 

som psykiskt eller allvarliga separationer ofta har en desorienterad otrygg anknytning. Det 

innebär enligt Perris (1996) att barnet pendlar mellan förvirring, har ett undvikande beteende 

samtidigt med ett uttalat närhetssökande vid återförening med barnets anknytningsperson. 

Jerlang (2008) understryker att anknytningsmönster hos barn kan förändras om det sker för-

ändrade familjeförhållanden och livsvillkor.  

 

Olsson (2011) framhåller att barnmisshandelskommittén gav som förslag att det borde finnas 

en handlingsplan på varje förskola och skola, där rutiner och ansvarsområde tydliggörs. Pla-

nen utarbetas som stöd och hjälp för den personal som möter barn som far illa. Vid frågan om 

det fanns någon handlingsplan på förskolan, blev alla förskollärare tveksamma och svarade att 

de inte visste eller att det inte fanns, men att det borde finnas. En förskollärare letade i de 

andra handlingsplanerna och hittade en handlingsplan för anmälningsplikten i förskolan. 

Handlingsplanen hängde på en anslagstavla i personalrummet. Vi tycker att det brister när 

förskollärarna inte vet om det finns en handlingsplan eller inte, men samtidigt tycker vi att det 

var bra att det fanns en. Detta är något som skulle behöva ses över i alla verksamheter. 

Fahrman (1993) poängterar att vid misstanke, behöver personalen en handlingsplan eftersom 

att det lätt blir kaos inom familjen och även hos personalen. Vidare menar författaren att det 

är viktigt innan man möter barnet som är drabbat, att ha en handlingsberedskap.  
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6.1.3 Samverkan  
Drugli (2003) och Broberg et al. (2012) framhåller vikten av en god samverkan mellan vård-

nadshavarna och personalen i förskolan. Förskollärarna och vårdnadshavarna i studien tyckte 

det fanns ett bra samarbete på förskolan. Vårdnadshavarna blev kontinuerligt uppdaterade om 

vad som händer på förskolan samtidigt som förskollärarna tyckte att de hade väldigt goda 

relationer med vårdnadshavarna. Förskollärarna såg fördelar av att bygga upp en stark och bra 

relation med vårdnadshavarna. Drugli (2003) beskriver att ett bra samarbete med vårdnadsha-

varna kan underlätta vid oro om ett barn far illa. Förskollärarna instämde med Drugli om att 

ett bra samarbete kan underlätta speciellt vid svåra samtal.  

 

Drugli (2003) förklarar att vårdnadshavare inte alltid vet vad som förväntas av dem i samar-

betet med förskolan. Det är därför viktigt att förklara de ömsesidiga förväntningar som finns. 

Vidare betonar Drugli att tillit är en viktig ingrediens i ett bra samarbete. Tillit är något som 

byggs upp med tiden. Det är viktigt att barnet kan se att de vuxnas anknytning till varandra 

fungerar bra. Involverade vårdnadshavare gynnar barnets vistelse på förskolan. Förskollärarna 

ansåg att en tillitsfull relation till vårdnadshavarna var viktig. De förklarade att vid svåra 

samtal eller vid känslig information var det viktigt att känna av situationen och vårdnadshava-

rens humör beroende på samtalets relevans. Genom att ha känslan för rätt och fel läge kunde 

personalen skapa starkare band till vårdnadshavarna. När man har känsla för rätt och fel läge 

tror vi de skapar ett utgångsläge för ett öppet klimat.  

 

Broberg et al. (2012) ser även till barnets behov att knyta an till någon ur personalen. Genom 

att personal och barn har en tillitsfull relation kan barnet utvecklas i andra anknytningsrele-

vanta situationer på förskolan. Barnet kan tillsammans med personal utveckla andra tillitsfulla 

relationer, vilket får vikt i samspelet med andra vuxna och barn. För att barnet och pedagog 

ska skapa en tillitsfull relation beskriver Broberg et al. att en teoretisk kunskap om anknyt-

ningsteorin är värdefull för att få förståelse för barnets handlande. Att ha förståelse för an-

knytningshierarkin är även väsentligt för att bygga en tillitsfull relation med barnet. Förfat-

tarna beskriver att när barnets anknytningsperson som står högst upp i hierarkin (exempel 

barnets moder) avlägsnar sig från förskolan blir den nästa i ledet barnets anknytningsperson 

(personal i förskolan). Genom att barnet skapar en trygg anknytning till personal kan barnet 

låta sig utforska och prova sig fram i den nya miljön, samtidigt som barnet vid rädsla kan 

komma tillbaka till personalen för att söka skydd eller bekräftelse. Vidare beskriver förfat-

tarna att personalen på förskolan kan bli viktiga för barnet. En god relation mellan barn och 

personal kan få stor betydelse för barnets utveckling och lärande. Hindberg (1999) förklarar 

att inom barnomsorgen är det lättare att se samspelet mellan vårdnadshavare och barn, vilket 

kan bidra till att personal i förskolan lättare kan se missförhållanden. Vårdnadshavarna i stu-

dien hade förtroendet för personalen på förskolan i samband med att de gör en rätt bedömning 

i ramen för att anmäla vid minsta misstanke. De ansåg att personalens arbete alltid var att sätta 

barnet i första hand. Vårdnadshavarna ansåg att personalen kunde sitt arbete, men att de 

tyckte att nackdelar med anmälningsplikten var att det kunde bli falska anklagelser och felak-

tiga anmälningar. Vi tror att många känner rädsla för att bli felaktigt anmäld, men även rädsla 

för följderna som kan uppstå då en anmälan kan vara felaktig. Följder kan till exempel vara ett 

kyligare klimat mellan personalen på förskolan och familjen. Svensson och Jansson (2008) 

beskriver i sin studie att en av anledningarna för utebliven anmälan beror på att personalen var 

oroliga för hur vårdnadshavarna skulle regera vid en anmälan, samtidigt som de menade att de 

hade tillräcklig kunskap att hjälpa barnet på förskolan utan att ta kontakt med vårdnadsha-

varna. Olsson (2011) menar att grundlösa anmälningar sällan görs av myndigheter eller repre-

sentanter för enskilda verksamheter. Vidare menar Olsson att han inte hittat något fall där 

rättsvårdande myndigheter kritiserat personal inom förskolan eller skolan för obefogad an-
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mälan. En vårdnadshavare skrev även att det är bättre att anmäla en gång för mycket än en 

gång för lite. Det är trots allt för barnets bästa.  

 

 

6.2 Metoddiskussion  
I metoddiskussionen diskuterar vi för och nackdelarna och de risker som finns med metoderna 

och kopplar dessa till forskning och våra egna tankar. Vi diskuterar studiens validitet och reli-

abilitet. 

 

 

6.2.1 Intervjuer  
I vår studie ville vi ta reda på vilken kunskap om anmälningsplikten som fanns hos förskollä-

rare och hur den utövades, men också undersöka förskollärarnas samverkan med vårdnadsha-

vare vid en anmälan. För att ta reda på vad förskollärarna hade för kunskaper och vilken ar-

betsgång de hade inom anmälningsplikten, valde vi att använda oss av intervjuer. Backman et 

al. (2012) beskriver att intervjuer är vanligt för datainsamling i en kvalitativ forskning. Våra 

frågor var förbestämda, men vi valde att vara öppna för följdfrågor. Detta val gjordes för att få 

en djupare inblick och förståelse. Enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) kan kvalita-

tiva intervjuer variera med fasta frågor och öppna frågor, fördelen är att man kan anpassa frå-

gorna efter situationen.  

 

Problemen med intervjuer anser Backman et al. (2012) är att den som intervjuar kan påverka 

den som blir intervjuad och det måste man tänka på när man ska tolka och dra slutsatser vid 

datainsamlingen. Vid intervjuerna antecknade en av oss, medan den andra ställde frågorna. 

Intervjuerna blev mer flytande och tydliga. Vi spelade in intervjuerna med hjälp av inspel-

ningsfunktionen på mobiltelefon. Inspelningen gjorde det lättare att bearbeta data, då vi kunde 

spola tillbaka flera gånger för att inte missa något. Vi transkriberade den inspelade datan med 

att lyssna flera gånger och skriva ner det på papper var för sig och tillsammans. Detta gjorde 

att vi fick ut mesta möjliga av intervjuerna. När den sista transkriberingen gjorts, sorterade vi 

in det vi fått fram i olika kategorier som sedan blev tre rubriker kunskap, arbetssätt och sam-

verkan.  

 

Fördelarna med intervjuerna har varit att vi har kunnat få tydliga och djupare svar på våra 

frågor. Vi fick en god inblick i förskolans arbetssätt och pedagogernas kunskaper om anmäl-

ningsplikten. Vi fick även en tydlig bild av de intervjuade om vilken stor betydelse samarbetet 

med vårdnadshavarna har för barnets bästa. En av nackdelarna med intervjuerna var att de inte 

fanns tid för reflektion efter varje intervju. Däremot hade vi tur att personalen hade tid att ta 

emot oss och avsatte tid för intervjuerna. Vi diskuterade att vi kanske tog för givet att för-

skollärarna inte ville ge tid för intervjuer på kvälls tid, vilket inte var bra. Hade vi frågat och 

det hade gått kanske vi hade kunnat få mer tid och kunnat planera på ett annat sätt. Nu fick vi 

ta den tid som förskollärarna hade och göra bästa möjliga av tillfället. I efterhand har vi också 

diskuterat att en fokusgruppsintervju kanske hade öppnat för en ännu bredare diskussion och 

då hade gett djupare svar, men eftersom att vi ville ta reda på kunskapen om anmälningsplik-

ten tyckte vi att enskilda intervjuer minskade risken att påverka svaren. Kanske var valet efter 

vår osäkerhet om till exempel att påverka förskolläraren med våra kunskaper och åsikter. Om 

vi hade valt att skicka ut frågorna i förväg kanske vi hade fått andra och djupare svar, men då 

hade vi kanske inte fått veta osäkerheten kring om det fanns en handlingsplan.  

 

Enligt Trost (2012) kan validitet översättas som giltighet. Validiteten i studien anser vi vara 

tillräckligt hög för att vi frågar efter det vi vill ha svar på. Eftersom de vi intervjuade är utbil-
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dade och i den utbildningen ingår anmälningsplikten, ökar validiteten. Reliabiliteten i studien 

anser vi är tillräckligt hög eftersom att vi fördjupat oss i anmälningsplikten samt att vi inter-

vjuade förskollärarna med samma frågor och samma förutsättningar. Reliabiliteten ökar efter-

som vi valde inspelning som metod. Vi kunde lyssna av och spola tillbaka flera gånger, för att 

få ett mer exakt resultat.   

 

6.2.2 Enkäter 

Trost (2012) understryker att det finns risker med öppna frågor i enkäter, dessa risker är till 

exempel att vårdnadshavarna inte svarar, skriver korta eller otydliga svar. I vår studie valde vi 

fasta svarsalternativ med öppna frågor i slutet av enkäten. Vi valde att det skulle finnas rader 

under varje fråga där vårdnadshavarna kunde skriva egna kommentarer om frågan. Detta vi-

sade sig vara väldigt positivt för oss. Nästan alla valde att kommentera i enkäterna. Trost 

(2012) betonar på att det är cirka 10 procent som väljer att svara på öppna frågor i slutet av en 

enkät. Fördelarna med enkäterna var att många kommenterade och att vårdnadshavarna valde 

att utveckla sina svar. Nackdelen med enkätundersökningen var tidsbristen och det låga svars-

antalet. Vi skickade ut 80 enkäter med bifogat missivbrev (Bilaga 2), där det fanns informa-

tion om syftet med examensarbetet samt en kort förklaring om anmälningsplikten i förskolan. 

Vi valde att sätta upp enkäterna i hallen på respektive avdelning. När vårdnadshavarna hade 

besvarat enkäten kunde de stoppa den i en försluten låda där ingen annan kunde se vad vård-

nadshavarna hade svarat. Till vår hjälp hade vi personal som påminde vårdnadshavarna. Trots 

det fick vi bara in 10 av 80 enkäter. Enkäterna satt uppe i tre dagar på grund av den begrän-

sade tid vi hade till studien, vilket kan ha påverkat svarsantalet. Personalen på förskolan för-

klarade att det är vanligt att de bara får in det här antalet av svar när de skickar ut något till 

vårdnadshavarna, trots mailkontakt och påminnelser. Personalen ansåg att vi hade fått många 

svar, eftersom att de själva alltid får påminna vårdnadshavarna när de vill ha in svar på tider 

för barnen vid påsklov, sommaruppehåll med mera. Personalen berättade att det ofta slutar 

med att de får ringa och fråga. Konsekvensen av det låga svarsantalet är att studien inte gav 

oss de mest säkra svaren. I efterhand har vi diskuterat andra metoder som hade fungerat 

bättre, om vi hade haft mer kunskap om till exempel IT hade vi kunnat göra en anonym alter-

nativt frivillig webbenkät till vårdnadshavarna. Vi hade även haft en längre tid för vårdnads-

havarna att svara på enkäten.  

 

Trost (2012) anser att validitet och reliabilitet hör till kvantitativa studier där frågan mäter det 

den ska mäta. Validiteten anser vi vara tillräckligt hög i denna studie eftersom frågorna vi 

ställde i enkäterna handlade om det vi ville ha svar på. Vi ville ha svar från en specifik grupp, 

vårdnadshavare och på det sättet ökade validiteten. Reliabiliteten ansåg vi var tillräckligt hög 

eftersom alla hade samma frågor och valde att kommentera utförligt, det trots att det var få 

som svarade på enkäterna. 

 

6.3 Sammanfattade slutsatser   
Syftet med studien var att undersöka vilken kunskap om anmälningsplikten som fanns hos 

förskollärare och hur den utövades, men också att undersöka förskollärarnas samverkan med 

vårdnadshavare vid en anmälan. Vi anser att vi fått svar på syftet med studien. Vi och för-

skollärarna anser liksom Drugli (2003) att det är viktigt med samverkan mellan förskolan och 

vårdnadshavarna, på det sättet är det lättare att berätta när det är något som man undrar, har 

sett eller hört om barnet. Samtidigt är det lättare för vårdnadshavarna att kunna berätta om 

något som har hänt eller påverkar barnet på något sätt. Vårdnadshavarna hade en osäkerhet 

om anmälningsplikten, ifall att det skulle ske en felaktig anmälan. Några vårdnadshavare 

tyckte att de litade på förskollärarnas kunskap. Vi och de intervjuade förskollärarna kom fram 

till att om vårdnadshavarna får mer kunskap om anmälningsplikten, skulle de ha mer förstå-
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else att det är för barnen och inte mot föräldrarna en anmälning sker. Resultatet av studien 

visade att det är viktigt med kontinuerlig uppdatering och kunskap om anmälningsplikten. Det 

ska också finnas en tydlig och framförallt synlig handlingsplan i verksamheten som alla vet 

om. I handlingsplanen vore det bra om det stod information om vad det finns för olika signa-

ler på barn som far illa. Även om kunskapen var god hos de förskollärare vi intervjuade, 

framkom det att de ville ha mer kunskap och kontinuerligt. De ville ha mer kunskap om an-

mälningsplikten, hur man ser tecken vid misstanke och hur man gör vid anmälan. 

 

6.4 Konsekvenser för yrkesprofessionen 

De konsekvenser vår studie kan få i verksamheten är att anmälningsplikten blir mer uppmärk-

sammad hos personal och vårdnadshavare. Det kan även leda till att vårdnadshavare får mer 

information och kunskap om anmälningsplikten och personalens skyldigheter. Vi känner att 

under studiens gång har vi fått mer kunskap och handlingsberedskap till vårt kommande yrke. 

Vi har även fått en insikt om hur viktigt samarbetet med hemmet är för barnets bästa.  

 

6.5 Förslag till vidare forskning  
Vårt förslag till vidare forskning är att undersöka om mer kunskap till vårdnadshavare kan 

minska tabun och öka förståelsen kring anmälningsplikten i förskolan. Ett annat förslag till 

vidare forskning är om en generell mall eller handlingsplan kan göra det lättare för personal i 

förskolan bedöma om en anmälning bör ske. Vi har även tankar om en utbildning där perso-

nalen lär sig se vilka tecken de ska uppmärksamma vid oro om ett barn far illa kan underlätta 

arbetet.  
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8. Bilagor 

Här presenterar vi de bilagor, intervjuer till förskollärare och enkäten till vårdnadshavare.  
 

Bilaga 1 
Frågor till förskollärare 
 

 

1. Känner ni er trygga i den kunskap ni har om anmäl-

ningsplikten? 

2. Varifrån fick ni kunskap om anmälningsplikten? 

3. Vilka brister ser ni kring anmälningsplikten? 

4. Vad tycker ni att ni behöver mer kunskap om? 

5. Hur arbetar ni med anmälningsplikten samt vid en 

eventuell anmälan? 

6. Finns det någon handlingsplan?  

7. Om ja, är det en fungerande handlingsplan? 

8. Vilka har tillgång till handlingsplanen? 

9. Har vårdnadshavarna fått information om 

anmälningsplikten i verksamheten? 

10. Om ja, hur och vad? 

11. Hur ser samarbetet ut med vårdnadshavarna vid en 

anmälan?  

12. Hur upplever ni samarbetet med vårdnadshavarna? 

13. Hur hanterar ni situationen med vårdnadshavarna 

om en anmälan sker?  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

  

Bilaga 2 - Missivbrev  

Hej! 

 

Vi är två studenter som går sista terminen på förskollärarprogrammet i Luleå. Vi 

arbetar för nuvarande med vårat examensarbete som handlar om anmälnings-

plikten i förskolan. Vi tycker att det är ett viktigt ämne att fördjupa sig i då det 

kan vara väldigt otydligt.  Syftet med studien är att undersöka vilken kunskap 

och arbetssätt inom anmälningsplikten, som finns hos pedagoger och dess sam-

verkan med föräldrar. Vi skulle uppskatta om ni ville ta er en minut och svara på 

några frågor som skulle hjälpa vårat arbete. 

 

 

Enkäten är naturligtvis Anonym och svaren kommer endast att användas i 

utbildningssyfte. 

Enkäten har en skala på 1-5 där ett = mycket dåligt, två = dåligt, tre = Var-

ken bra eller dåligt, fyra = bra, fem = mycket bra.  

Om ni har egna kommentarer skriv gärna under frågorna.  

Vid besvarad enkät lägg den i den bruna lådan. 
 

 

Alla som får veta att ett barn far illa bör anmäla det till socialtjänsten. Det gäller 

även vid misstanke och oro om att barnet riskerar att fara illa, detta står i 14 kap 

1c § socialtjänstlagen. 

I skolan är rektorer, förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolperso-

nal - oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild skyldig att anmäla. Detta 

framgår av 14 kap. 1 § socialtjänstlagen och 29 kap 13 § skollagen. 

Den som är skyldig att anmäla enligt 14 kap. 1 § första stycket SoL, kan inte 

vara anonyma när de anmäler. En anmälningsskyldig person som låter bli att 

anmäla enligt 14 kap. 1 § SoL kan begå tjänstefel enligt 20 kap. 1 § brottsbal-

ken, BrB. 
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Bilaga 3  

Enkäter till vårdnadshavarna 

 

1. Har du fått information från verksamheten om anmälningsplikten i 

förskolan? 
  JA   NEJ  

 

 

 

 

 

2. Vad tycker du om anmälningsplikten i förskolan?  

 

1. Mycket dåligt     2. Dåligt        3. Varken bra eller dåligt   4. Bra               5. Mycket bra  

     

 

 

Egna kommentarer:  __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

3. Vad tycker du om att personal i förskolan begår tjänstefel om de inte 

anmäler vid minsta misstanke?  

 

1. Mycket dåligt     2. Dåligt        3. Varken bra eller dåligt   4. Bra               5. Mycket bra  

     

 

 

Egna kommentarer:  __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

4. Hur tycker du samarbetet fungerar mellan förskolan och hemmet?   

 

1. Mycket dåligt     2. Dåligt        3. Varken bra eller dåligt   4. Bra               5. Mycket bra  

     

 

 

Egna kommentarer:  __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

5. Vilket förtroende har du för verksamheten vid beslut om en anmälan? 

 

1. Mycket dåligt     2. Dåligt        3. Varken bra eller dåligt   4. Bra               5. Mycket bra  



 

  

     

 

 

Egna kommentarer:  __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

6. Var har du fått information om anmälningsplikten ifrån? 

 

Förskola                   Skola                 Vänner           Ej fått information 

 

 

 

 

 

Annat: _____________________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________                  

 

 

 

Är det något du vill tillägga som ej har framkommit ovan? 

 

 

Egna kommentarer:  __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vilka fördelar innebär anmälningsplikten? 

 

Egna kommentarer:  __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

Vilka nackdelar innebär anmälningsplikten? 

 

Egna kommentarer:  __________________________________________________________ 

 

___________________________________________________________________________ 

 

 

  

 

 

 

Med vänliga hälsningar Camilla Lundberg och Annika Karlsson 

    


