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Abstrakt 

 

Vår studie innebar att undersöka hur förskollärare beskriver att de arbetar för att stödja barn 

som misstänks fara illa och hur socialtjänsten förklarar sitt arbete samt hur samarbetet mellan 

förskolan och socialtjänsten fungerar. Vi har utgått ifrån anknytningsteorin där John Bowlby 

är grundare och som behandlar anknytningens betydelse för människans utveckling. Vi har 

använt oss av en kvalitativ metod och har intervjuat sex stycken förskollärare samt två 

stycken socialsekreterare i norra Sverige. Vårt resultat visade att förskollärarna känner en 

osäkerhet inför att göra en anmälan samt att det finns för lite kunskap kring området och inga 

handlingsplaner att utgå ifrån. Socialsekreterarna uppfattar också att förskolan har en 

osäkerhet kring orosanmälningar, de framhåller även att samarbetet med förskolan kan 

utvecklas. 

 

Nyckelord: anmälningsplikt, barn som far illa, förskola, socialtjänst  
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1 Inledning 
 

Under hösten 2014 läste vi specialpedagogiskt ledarskap i förskolan och efter en föreläsning 

fastnade vi för hur viktig anmälningsplikten är. När vi sedan startade upp vårt examensarbete 

kom vi ganska snabbt fram till att båda ville ta reda på hur det är med anmälningsplikten i 

verksamheterna. Vi känner att med hjälp av anmälningsplikten kan vi i ett tidigt skede hjälpa 

barn som far illa och familjer i behov av stöd, därför känner vi att det är viktigt att belysa 

detta område. För att få kunskap och tillgång till olika perspektiv valde vi att intervjua 

förskollärare och socialsekreterare. Vårt fokus har varit att ta reda på hur de olika 

verksamheterna jobbar med att stödja barn som far illa, samt hur samarbetet mellan förskolan 

och socialtjänsten fungerar.  

 

Vi har själva under utbildningens gång stött på olika sätt att hantera barn som misstänks fara 

illa och anser att det bör finnas någon typ av handlingsplan på förskolan för att tydliggöra och 

stödja pedagogerna i deras profession. 
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2 Syfte 

 

Syftet med vår studie är att undersöka hur pedagoger beskriver att de arbetar för att stödja 

barn som misstänks fara illa. 

 

Studien kommer även att behandla hur socialtjänsten beskriver sitt arbete när de tar emot en 

anmälan samt hur förskollärarna och socialsekreterarna förklarar sitt samarbete. 
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3 Bakgrund 

 

I följande kapitel kommer vi att presentera vad lagar, förordningar, tidigare forskning samt 

litteratur visar angående vårt valda område. 

 

3.1 Förankring i lagar och förordningar 

 

29 kap. 13§ Skollagen (SFS 2010:800) så ska huvudmannen för verksamheten och de som är 

anställda i verksamheten, på socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa, samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

I 14 kap. 1§ Socialtjänstlagen (2001:453) framgår det att myndigheter och yrkesverksamma 

vars verksamhet berör barn och ungdomar är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 

om de får kännedom eller misstänker att ett barn far illa. I läroplanen för förskolan (Lpfö98) 

(Skolverket, 2011) ska alla som verkar i förskolan arbeta efter de grundläggande värden som 

anges i skollagen och läroplanen för förskolan samt ta avstånd från allt som strider mot detta. 

Skolverket (2012) betonar att huvudmannen och all personal som misstänker att någon far illa 

eller behöver stöd, hjälp och skydd genast anmäla detta till socialtjänsten. Det är viktigt att på 

förhand samtala med polis och socialtjänst om hur rutiner ska tillämpas och i vilka fall en 

polisanmälan ska göras.  

 

3.2 Barn som far illa 

 

Hindberg (2006) påpekar att olika studier visar att endast en liten del av alla de barn som 

misstänks fara illa anmäls till socialtjänsten. Begreppet barn som far illa innefattar väldigt 

mycket. Det kan vara barn till föräldrar med psykisk sjukdom, barn till missbrukare eller det 

kan handla om bristande omsorgsförmåga, förklarar Hindberg vidare. Edlund (2003) förklarar 

att begreppet barn som far illa handlar om barn som är i behov av särskilt stöd eller skydd för 

att de i sitt hem inte får den omsorg och det skydd som alla barn har rätt till. 

 

Barn kan ha flera olika anledningar till att de mår dåligt och inte berättar, de kan vara rädda 

för vad konsekvenserna kan bli eller att de själva känner skam för det som har hänt. Det kan 

även ha att göra med att barnen förnekar eller inte minns vad som har hänt eller att de känner 

en lojalitet mot föräldern och därför inte vill berätta. Det är vanligt att barn känner att de inte 

har tillit till någon vuxen och därför inte berättar för någon om misshandeln, det är därför 

viktigt att som pedagog försöka skapa sig en relation till alla barn så att det alltid finns någon 

att prata med om svåra saker. Som pedagog blir det alltså väldigt viktigt att ta sitt ansvar för 

att få barnen att känna sig trygga. (Hindberg, 2006) 

 

När det gäller att få uttalanden från barnet som visar sig fara illa är belyser Killén (2014) att 

det är viktigt att lyssna och bekräfta att barn inte ska behöva ha det så och sedan förklara att 

barnet ska få hjälp. Barn som far illa måste bemötas med förståelse när de känner rädsla och 

få en försäkran om att de ska få hjälp. Barnens uttalanden får inte leda till att pedagogerna 
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vänder sig direkt till föräldrarna, barnen ska behandlas med respekt. Hur pedagogen ska 

förhålla sig till informationen den har blivit tilldelad beror naturligtvis på vilket beteende eller 

situation som barnet beskriver. Oavsett vilket ska barnet omedelbart bemötas med förståelse. 

Hindberg (2001) poängterar att någonting som kan vara gemensamt för många barn, oavsett 

vilken omsorgssvikt de blivit utsatta för, är hög ångestnivå, sömnsvårigheter, 

koncentrationsstörningar, beteendeproblem, inlärningssvårigheter och relationsproblem, vilket 

Söderman och Jackson (2011) också bekräftar. Drugli (2003) lyfter fram olika typer av roller 

som barn intar i familjer med bristande omsorgssvikt. Dessa kan vara att barnet tar på sig en 

vuxenroll, utvecklar en alltför stark känslighet för hur andra har det, tar mycket ansvar och 

gör mycket för att familjen ska fungera. De kan även bli blyga och ängsliga eller vara den 

utåtagerande bråkstaken. 

 

Olsson (2011) framhåller att det kan finnas en rädsla och osäkerhet hos pedagogen om att ha 

fel i sin misstanke, vilket kan bidra till att en anmälan uteblir. En annan faktor som kan bidra 

till att en anmälan väljs bort är om arbetslaget diskuterar och funderar kring saker de sett 

istället för att anmäla vid första misstanke. Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2006) poängterar 

att det är vanligt att pedagoger som tidigare har gjort en anmälan och i samband med den har 

dåliga erfarenheter, lättare undviker att göra en ny anmälan. Edlund (2003) förklarar att det 

kan vara lämpligt att all personal som arbetar med barn och ungdomar får utbildning för att 

skaffa sig kunskap kring vilka signaler hos barn och familjer som man bör vara extra 

uppmärksam på för att tidigt kunna ge dessa barn och familjer det stöd som behövs. Det 

handlar inte om att personalen själva ska försöka utreda och lösa problem utan att 

uppmärksamma det och lämna över så att rätt personer hjälper barnet och familjen.  

 

Hindberg (2006) lyfter fram att begreppet barn som far illa har fått ett innehåll av kommittén 

mot barnmisshandel som motsvarar när vuxna utsätter barn för fysiskt eller psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. 

Dessa olika former av misshandel spelar alla lika stor roll i barns välmående men 

försummelse och vanvård är inte ett brott i juridisk mening. 

 

3.2.1 Fysisk misshandel 

 

Det finns två typer av fysisk misshandel enligt Hindberg (2001), en aktiv och en passiv. Den 

aktiva misshandeln innebär att barnet avsiktligt skadas, medan passiv misshandel kan handla 

om att till exempel lämna ett barn ensamt så att möjligheten till skada eller hunger finns. 

Några varningssignaler för fysisk misshandel som Hindberg (2006) betonar kan vara att 

vårdnadshavaren inte har någon förklaring på vad som har hänt, berättelsen kan vara 

motsägelsefull eller att barnet ofta råkar ut för olyckor. 
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3.2.2 Psykisk misshandel 

 

Psykisk misshandel definierar Hindberg (2001) som ett beteendemönster som gör att barnet 

känner sig värdelöst, oälskat och oönskat. Även den psykiska misshandeln innehåller en aktiv 

och en passiv form. Den aktiva innebär någon form av kränkande behandling och det ingår 

ofta hot om övergivelse och bestraffningar. Den passiva misshandeln handlar om 

vårdnadshavarnas oförmåga att tillfredsställa barnets behov, de ser inte barnets perspektiv. 

Den aktiva och passiva misshandeln handlar om att barnet inte ges tillräckligt med kärlek, 

värme och tröst. Hindberg (2006) förklarar att psykisk misshandel ofta är svår att upptäcka 

hos barn då det är väldigt otydliga signaler samt att det är väldigt olika för hur det visar sig. 

Några konsekvenser kan vara ilska, fientlighet, aggressivitet, ångest och dålig empatisk 

förmåga, dessa kan resultera i självmordsbenägenhet, mobbning och kriminalitet. Barn som 

har upplevt våld i sina familjer är ofta de som själva blir mobbaren eller tidigt börjar begå 

brott.  

 

3.2.3 Sexuellt utnyttjande 

 

Det finns många olika definitioner av sexuellt utnyttjande. Det kan vara att vårdnadshavaren 

utnyttjar barnets beroendeställning till den vuxne, handlingen kränker barnets psykiska och 

fysiska integritet, även att barnet inte förstår, är moget och inte kan ge sitt informerade 

samtycke till eller att handlingen utgår från den vuxnes behov. Någonting som kännetecknar 

ett barn som är sexuellt utnyttjat kan vara att de har en destruktiv sexualitet vilket utmärker 

sig i tvångsmässighet, ritualer, att tvinga andra samt att skada sig själv. (Hindberg, 2001) 

 

3.3 Pedagogernas förhållningssätt 

 

Johanessen och Sandvik (2009) betonar att vuxna människor alltid har en maktposition i 

relation till barn. Hur vi möter barn, ser dem som individer och hur vi uppmärksammar vår 

makt i förhållande till barnen påverkar deras möjlighet till att kunna uttrycka sig och bli 

hörda. Drugli (2003) förklarar att det är väldigt viktigt att de som arbetar inom förskolan är 

villiga att se barnet och hur de mår. Det finns många fall där barn har levt i bekymmersamma 

förhållanden under större delen av sin uppväxt utan att någon vuxen reagerat på barnets 

situation. Pedagoger har en unik möjlighet att uppmärksamma de barn som far illa och att 

kunna hjälpa och stödja barnet i vardagen. Om pedagogen bekymrar sig för ett barns 

livssituation så räcker det inte att bara se barnet, de måste också göra något. 

 

En av pedagogernas viktigaste uppgifter i förskolan är att barnen ska känna sig trygga. De har 

ansvar för att samspelet med det enskilda barnet utvecklas och att en tillitsfull relation skapas 

och att finnas där som en trygg famn och erbjuda tröst, framhåller Broberg, Hagström och 

Broberg (2012) som väldigt viktigt. I sådana fall när barnet har en orolig hemmasituation är 

det väldigt betydelsefullt att verksamheten kan pågå precis som vanligt för att barnet ska 

känna trygghet och struktur. 
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Pedagogernas förhållningssätt och barnsyn styrs av teorier de bär med sig, oavsett om de 

tänker på det eller inte, förklarar Dahlberg, Moss och Pence (2014). Dessa teorier ligger som 

en omedveten grund i varför de gör på ett visst sätt eller tänker som de gör. De teorier som 

pedagogerna bär med sig spelar en väldigt stor roll för hur de sedan är i verksamheten. Det är 

därför viktigt att pedagogerna reflekterar tillsammans och ser till att bli medvetna om sitt 

förhållningssätt och sin barnsyn. 

 

3.4 Barnperspektiv och barns perspektiv 

 

Enligt Sommer, Pramling Samuelsson och Hundeide (2011) innebär ett barnperspektiv att de 

vuxna riktar sin uppmärksamhet mot en förståelse av barnens uppfattningar, erfarenheter och 

handlingar i världen. Barnperspektiv uppkommer när vuxna medvetet eftersträvar att 

återskapa barns perspektiv genom att lyssna och tolka barnens egna värld och handlingar. Ett 

barnperspektiv kan trots det aldrig bli precis enligt barnens perspektiv utan är endast en 

tolkning av det som den vuxne ser och hör. Det är viktigt att pedagogen är skicklig på att 

lyssna och tolka för att få barn att frivilligt dela sina idéer, framhåller Pramling Samuelsson 

och Pramling (2009). Englundh (2009) framhåller att barnperspektivet handlar om den vuxnes 

perspektiv på barn, alltså en samverkan mellan den vuxnes och barnets synsätt. 

 

Barns perspektiv och barnperspektiv inte är detsamma, betydelsen av dessa begrepp är inte 

alltid klara. Pedagogens förmåga att ta barns perspektiv är basen för inflytande. Barns 

perspektiv handlar om barnens egna bidrag, att barnen ges möjlighet att förmedla upplevelser, 

erfarenheter, tankar och känslor (Johansson & Pramling Samuelsson, 2003). För att ett 

barnperspektiv ska kunna utvecklas så måste, enligt Hindberg (2001), vissa förutsättningar 

finnas. För det första måste kompetens finnas om barns behov och utveckling. Samtidigt 

måste verksamheten vara organiserad så att det är möjligt att sätta barnen i fokus.  

 

3.5 Förskolans anmälningsskyldighet 

 

Edlund (2003) betonar att pedagogen har skyldighet att göra en anmälan samt lämna uppgifter 

till en utredning. Om de undanhåller information om allvarliga missförhållanden eller om 

misstanke om sådan kan de dömas för tjänstefel. Anmälningsskyldigheten gäller för alla som 

arbetar på förskolan oavsett om den drivs av kommunen eller i privat regi. Edlund förklarar 

att så fort det finns en misstanke eller bekräftelse kring att ett barn misshandlas eller far illa på 

annat sätt måste ett ingripande av pedagogen ske. Barnet är helt beroende av stödet från 

förskolan när omsorgen brister i hemmet. De yngsta barnen har sällan tagit stor skada av sina 

hemförhållanden om det upptäcks i god tid och förskolan sedan ser till att hjälpa dem. 

Förutom att barnet slipper ta stor skada innebär en tidig hjälp att det inte krävs lika stora 

åtgärder i hemmet för att stödja dem. Ofta är det vanligt att anmälningarna kommer först när 

barnet börjar skolan eller ännu senare när barnet kommit upp i tonåren och kan börja med 

brott eller missbruk. Då bekräftas det ofta att familjen haft problem sedan en lång tid tillbaka 



7 

 

men ingenting har gjorts förrän då, ofta är det svårt att komma in i bilden sent och bryta den 

negativa utvecklingen, (Edlund, 2003). 

 

Enligt Killén (2014) gjordes en förändring i socialtjänstlagen den 1 januari 2013 som innebär 

att om anmälningsskyldiga i sin verksamhet misstänker eller får reda på att ett barn far illa 

måste de genast anmäla detta till socialnämnden. I samband med detta infördes även 

möjlighet till möte i samband med en anmälan samt återkoppling. Edlund (2003) förklarar att 

när en pedagog väl gör en anmälan är det viktigt att ta kontakt med socialsekreterarnas 

arbetsledare antingen via telefon eller skriftligt. Det är även viktigt att samtala med sina 

kollegor, om det skulle bli en juridisk process måste alla vara förberedda på att muntligt ge 

information om familjen i domstolen. Olsson (2009) poängterar vikten av att konsultera med 

socialtjänsten och beskriva oron så tydligt som möjligt. En sådan konsultation mellan 

institutionerna bör erbjudas och användas betydligt oftare än vad det idag gör. 

 

Pedagogerna i förskolan som träffar barnen varje dag är ofta de första personerna som oroar 

sig för att barnet befinner sig i en svår livssituation. Det börjar ofta med en magkänsla och för 

att kunna stödja barnet som misstänks fara illa kan man ibland utgå endast från sin magkänsla. 

För att kunna stödja de barn som misstänks fara illa måste pedagoger tolka de signaler som 

barnet sänder ut (Killén, 2014). Detta bekräftar även Edlund (2003) och framhåller att det 

även kan vara svårt att veta exakt hur de ska förhålla sig till de brister som ses hos föräldrarna 

samt de symptom som barnen visar.  

 

Det är viktigt att avsätta tid för att reflektera över det man själv registrerat, men att samtidigt 

använda sig utav fler infallsvinklar från exempelvis sina kollegor för att belysa problematiken, 

på så vis kan man lättare fatta ett beslut hur man går vidare. Detta bör vara professionella 

överväganden som ligger till grund för ett beslut om man ska ingripa eller inte göra 

någonting, fortsätter Drugli (2003). 

 

Enligt Edlund (2003) så är förskolans självklara roll att arbeta med barnet och överlåta arbetet 

med föräldrarna till socialarbetarna. Däremot är det väldigt relevant för pedagogerna att få 

information om barnet har vissa svårigheter eller om föräldrarna är svåra att samarbeta med. 

Det vore bra om socialsekreteraren samtalar tillsammans med föräldrarna och pedagogerna. 

Samtalet bör handla om de problem som finns för att därmed kunna ge barnet och familjen ett 

rättvist bemötande. 

 

3.6 Socialtjänstens ansvar 

 

Huvudansvaret för att barn ska växa upp under trygga och goda förhållanden ligger på 

socialtjänsten. Det är till socialtjänsten som anmälningarna tas emot och där utredningar om 

barnets situation görs, framhåller Hindberg (2001). 

 

Ett barn har inte själv möjligheten att bevaka sina rättigheter och därför är barnet beroende av 

att kunna lita på de vuxna som finns i den närmaste omgivningen för att kunna få sitt behov 
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av omsorg och skydd tillgodosett. Det är därför oerhört viktigt att de vuxna som finns kring 

barnen är uppmärksamma och villiga att se och lyssna. Socialtjänsten har skyldighet att göra 

undersökningar för att bland annat få kontakt med familjer som har barn i behov av särskilt 

stöd. Det är socialtjänsten som har ansvaret för att utreda barnets situation om det finns 

misstanke om att barnet far illa. Socialtjänstens socialsekreterare har i uppgift att så fort de får 

information om att ett barn far illa, starta en utredning av barnets hemmiljö (Edlund, 2003). 

En utredning innefattar mycket kontakt med barnet och familjen, samt med andra 

myndigheter som kan ha kunskaper om familjen och dess resurser och brister. Utredningen 

ska leda till ett förslag om vad som behöver göras för att hjälpa barnet och familjen, strävan 

ska vara att utforma detta tillsammans. Ibland kan vårdnadshavarna ha svårt att inse vad 

barnet behöver och då måste socialtjänsten trots det se till att barnet får den vård och 

behandling som behövs, förklarar Edlund vidare. 

 

Enligt Hindberg (2006) är det socialtjänstens ansvar att se helheten och då innebär det att de 

kan ta hjälp av andra verksamheter för att inhämta information, de kan dock inte helt förlita 

sig på andras uppgifter och kompetens. Förutom att utredningarna som socialtjänsten gör 

oftast ska vara avslutade inom fyra månader så har de inga direkta krav på sig om vad 

utredningarna ska innehålla. Killén (2014) framhåller att när någon ska arbeta med barn och 

familjer i risk- och omsorgssviktsituationer är det väldigt viktigt att olika insatser samarbetar. 

Även lagstiftningen uppmuntrar att olika myndigheter och privata huvudmän samverkar som 

arbetar med barn. Det finns ett stort behov av samarbete mellan olika insatser och även om 

socialtjänsten har ett formellt ansvar för en undersökning, så har alla ett yrkesetiskt ansvar att 

se barnet, försöka förstå det och göra allt som går för att barnet ska kunna få den omsorg och 

hjälp som behövs. 

 

Det är viktigt att socialtjänsten ger någon form av återkoppling så att anmälaren känner och 

förstår att socialtjänsten utreder och tar hand om anmälan. På grund av sekretessen så finns 

det inte alltid så mycket att återkoppla men det kan vara bra att berätta så mycket de får för att 

få anmälaren att förstå, förklarar Fridh och Norman (2008). Det är viktigt att socialtjänsten 

samarbetar med pedagogerna och återkopplar till dem efter att en anmälan har gjorts. Detta 

bidrar till att pedagogernas tillit till sig själva ökar så att de känner sig trygga i sina tolkningar 

av de signaler barnet ger dem (Olsson 2011). 

 

3.7 Kontakten med vårdnadshavarna 

 

Drugli (2003) betonar att i varje enskilt fall måste man överväga om man ska involvera 

föräldrarna när man känner oro för ett barn. Om man fortfarande är osäker på om det finns 

någon grund för det man känner för barnet bör man fundera och klarlägga denna känsla. 

Principiellt är det så, att ju tidigare man involverar vårdnadshavarna i ett aktivt arbete, desto 

bättre blir det. 

 

När man känner oro för ett barn är det väldigt viktigt att familjen får hjälp så tidigt som 

möjligt för att hjälpen ska bli bra. Om principen om öppen kommunikation mellan förskolan 



9 

 

och hemmet ska följas bör oron tas upp i ett väldigt tidigt skede, betonar Killén (2014). Att på 

ett tidigt stadium vara öppen när det gäller oron ger också vårdnadshavarna chansen att prata 

om sin situation med pedagogen. I detta fall kan pedagogerna bedriva ett värdefullt 

förebyggande arbete genom att stötta barnen i en svår tid. Om det senare visar sig att man 

behöver kontakta socialtjänsten och denna öppenhet finns så finns också ett bra underlag för 

anmälan, fortsätter Killén.  

 

Att vara öppen med sin oro för barnet är en känslomässig och metodisk utmaning vilket kan 

utlösa olika reaktioner hos vårdnadshavarna, exempelvis hotfullt, undvikande, förnekande och 

bagatelliserande beteende. Därför är det väldigt viktigt hur pedagoger förmedlar och bemöter 

vårdnadshavarna. Hindberg (2001) argumenterar för ett gott kontaktnät för barnen, där 

resurser skall finnas för att skapa goda förutsättningar för barnets utveckling. För att lyckas 

med samarbetet med vårdnadshavarna, för barnets bästa, så måste pedagogerna leva sig in i 

deras livssituation. Pedagogerna måste vara medvetna om sina egna attityder och reaktioner 

samt egna fördomar, förklarar Killén (2014). 

 

3.8 Teoretisk utgångspunkt 

 

Vår teoretiska utgångspunkt grundar sig i John Bowlbys anknytningsteori och Mary 

Ainsworths samarbete med Bowlby kring anknytningsteorin. Vi har valt att koppla teorin till 

vår studie med tanke på att anknytningen till vårdnadshavarna tydligt synliggörs på förkolan. 

Det gäller att vara medveten och uppmärksam kring barnens anknytning redan från start men 

även om barnet får ett ändrat beteende mot vårdnadshavarna eller pedagogerna på förskolan. 

Pedagoger bör därför vara en trygg anknytningsperson näst efter vårdnadshavarna och om 

barnet inte har en trygg anknytning till vårdnadshavarna är pedagogerna roll ännu viktigare.  

 

Broberg, Hagström och Broberg (2012) framhåller att John Bowlby i slutet av 1960-talet 

presenterade den första delen i sin kommande triologi som behandlar anknytningens betydelse 

för människans utveckling samt hur separationer, vanvård och försummelse tidigt i livet kan 

få konsekvenser för den fortsatta utvecklingen. Samspelet mellan anknytning och omvårdnad 

hör samman och innefattar vårdnadshavarens villighet och förmåga att stödja barnets behov, 

både beskydd, tröst och trygghet i utsatta situationer, men även att få utforska världen under 

rimligt säkra förutsättningar. Bowlby (1973) poängterar att barnets känsla av trygghet kan 

ändras om vårdnadshavarens beteende blir annorlunda eller om barnet utsätts för obehag.  

 

Broberg et al. (2012) förklarar att Mary Ainsworth är en annan väldigt viktigt person i 

anknytningsteorins historia, hon betonar att begreppet trygg bas, som är en viktig del i teorin, 

innebär att om en familj saknar tryggheten, belastas individen eftersom det inte finns en trygg 

bas att utgå ifrån. Mary Ainsworth delade upp trygg och otrygg anknytning i tre olika 

modeller; trygg, undvikande och ambivalent anknytning. Undvikande innebär att barnet inte 

visar behov av vårdnadshavarnas trygga bas, för att barnet har tidigare upplevelser av att 

vårdnadshavaren inte uppskattar barnets behov av uppmärksamhet. Detta resulterar i att 

barnet får problem att vara empatisk inför andras känslor samt obalans i sin självständighet. 
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Den ambivalenta anknytningen innebär att barnet inte kan ta vårdnadshavaren för given, 

eftersom vårdnadshavaren inte tolkar barnets signaler, utan utgår från sina egna behov. Detta 

resulterar i att barnet tappar förtroende på sin egen förmåga samt riskerar att bli ängslig, 

gnällig och vill vara vårdnadshavaren nära för att garantera skydd vid verklig fara, förklarar 

Broberg et al. vidare.  

 

Negativa barndomsupplevelser kan bidra till att barnet blir mer sårbart för kommande 

negativa händelser. Dessa händelser sker inte på grund av barnets handlande, utan det har att 

göra med barnets personlighetsstörning, vilket bottnar i de tidigare negativa 

barndomsupplevelserna. Några framträdande delar i anknytningsteorin är för det första de 

känslomässiga band som finns mellan individer som både har en primär och biologisk 

funktion, dessa skapas i det centrala nervsystemet. Den andra delen är det starka inflytande 

som vårdnadshavarna har på barnet och dess utveckling (Bowlby, 2010). 

  



11 

 

4 Metod 

 

I detta kapitel redovisar vi urvalet i studien, vår valda metod, hur vi gick tillväga, de 

forskningsetiska principerna samt materialet. 

 

4.1    Urval 
 

Vårt urval i studien innefattar sex förskollärare samt två socialsekreterare. Förskollärarna 

arbetar i olika stadsområden i norra Sverige, vilket innebär att de inte har något samarbete. 

Personerna inom socialtjänsten är utbildade socionomer och behandlar barnutredningar. 

 

4.2 Kvalitativa intervjuer 

 

Vi genomförde en kvalitativ studie där vi intervjuade personer och använde oss av öppna 

frågor så att respondenten hade möjlighet att svara på frågorna utifrån sina egna erfarenheter. 

Backman, Gardelli och Persson (2012) betonar att ett viktigt skäl till att använda sig av 

intervjuer istället för enkäter är att man kan komma djupare med intervjuer jämfört med 

enkäter. En anledning kan vara att människor inte hinner eller har möjlighet att uttrycka sig i 

text utan lättare kan uttrycka det muntligt, samt att man lättare kan få fram känsliga uppgifter 

när man väljer att använda sig av intervju som metod. Backman et al. (2012) förklarar vidare 

att kvalitativ forskning vanligt när man använder sig av intervjuer som datainsamling. I 

kvalitativ forskning är man intresserad av hur något är och vilka egenskaper något har. Man 

vill ofta studera människors uppfattningar och upplevelser av omvärlden och få en förståelse 

för dessa, därför faller det sig naturligt för oss att använda oss av en kvalitativ undersökning. 

 

Intervjun var tydlig och semistrukturerad för att få en klar bild av respondenternas kunskaper 

och erfarenheter, vi var flexibla för att inte styra dem i deras förklaringar och upplevelser. 

Enligt Backman et al. (2012) ska semistrukturerade intervjuer ha ett antal förutbestämda 

frågor, men intervjuaren bör vara flexibel och ställa dessa när de passar in i samtalet. 

Respondenten ges även möjligheten att svara lite friare och längre på frågorna som ställs än 

vid en strukturerad intervju. Alvehus (2013) betonar att den vanligaste typen av intervju ofta 

är en semistrukturerad intervju och då utgår intervjuaren från några öppna förutbestämda 

frågor eller bredare teman som samtalet centreras kring. Respondenten har stora möjligheter 

till att påverka intervjuns innehåll och det är viktigt att intervjuaren är aktiv och lyssnar samt 

kommer med relevanta följdfrågor. 

 

4.3 Genomförande 

 

Vi började med att kontakta tre olika förskolechefer i norra Sverige. Detta för att minimera 

risken för samarbete mellan förskolorna och därmed få möjligheten att se olikheter i arbetssätt 

och eventuella handlingsplaner. Förskolecheferna hänvisade oss senare vidare till de 

förskollärare de ansåg skulle kunna bidra med sina erfarenheter och kunskaper kring 
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anmälningar i förskolan. Via privata kontakter blev vi tipsade om en socialsekreterare som 

behandlar barnutredningar, vi mailade henne och kunde boka tid för en intervju. Hon kunde 

sedan hänvisa vidare till en annan socialsekreterare som också kunde bidra med sina åsikter, 

kunskaper och erfarenheter. Sedan formulerade vi våra intervjufrågor, (se bilaga 1 och 2) 

utifrån vårt valda syfte och med förankring i vår bakgrund samt att vår teoretiska 

utgångspunkt låg till grund i frågorna. Denscombe (2009) förklarar vikten av att använda sig 

av respondenter som har erfarenheter och är kompetenta inom det område som skall 

undersökas. Vi såg helst att pedagogerna vi samtalade med hade erfarenheten av att ha gjort 

en anmälan eller funderat kring att göra en samt att socialsekreteraren hade några års 

yrkeserfarenhet. 

 

När vi sedan träffade förskollärarna och socialsekreterarna spelade vi in intervjuerna för att få 

möjligheten att endast fokusera på den pågående intervjun. Vi kunde då lättare komma ihåg 

vad som sades och kunde även gå tillbaka till specifika uttalanden eller tonfall som 

respondenterna hade. Kvale och Brinkmann (2014) framhåller att det är väldigt vanligt att 

använda sig av ljudinspelning när man gör intervjuer, detta gör att man får möjligheten att 

fokusera på vad respondenten svarar samt att man kan komma ihåg lättare. Det gör även att 

orden, tonfallen, pauserna och dylikt alltid finns kvar och går att återvända till för att 

analysera gång på gång, vilket Björndal (2005) bekräftar. 

 

4.4 Bearbetning 

 

När alla intervjuer var klara transkriberades dessa med en gång för att underlätta för oss.  Vi 

fick därmed en tydligare struktur i vårt insamlade material som istället blev skrivet på papper. 

Backman et al. (2012) framhåller att när man spelar in ljud och därefter transkriberar 

materialet är det viktigt att ha i åtanke att det är en tidskrävande process och kan vara svårt att 

genomföra inom en rimlig tid när man har väldigt många intervjuer. Björndal (2005) förklarar 

att fördelarna med att spela in intervjuer är att man kan återuppleva samtalet igen och lyssna 

flera gånger för att få en djupare förståelse. Analysen av vårt insamlade material gav oss 

kunskap, förståelse samt möjlighet att förtydliga hur verkligheten ser ut. Larsson, Lilja och 

Mannheimer (2008) betonar att man med hjälp av det insamlade materialet kan få kunskap 

genom analys av respondenternas beskrivningar, tolkningar, tankar och känslor om ämnet. 

 

Vi utgick från Kvale och Brinkmanns (2014) modell för analys som består utav fem steg. I det 

första steget läste vi igenom materialet för att bilda oss en helhetsuppfattning, i steg två 

konstaterade vi de slutsatser som respondenten hade förmedlat. I det tredje steget bildade vi 

oss en helhet genom att bearbeta alla respondenters svar i förhållande till varandra. Nästa steg 

bestod av att jämföra respondenternas svar med studiens syfte. I det sista steget 

sammanställde vi intervjuernas centrala mening och fick sedan ett resultat av analysen. 
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4.5 Forskningsetiska aspekter 

 

Enligt Vetenskapsrådet (2002) finns det fyra allmänna huvudkrav att förhålla sig till vid 

forskning. Dessa fyra krav kallas informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att den som forskar ska informera alla 

involverade om uppgiften i projektet och vad som gäller. Forskaren ska även förklara att 

deltagandet är frivilligt och om de har rätt att avbryta sin medverkan. Den som forskar ska se 

till att alla som är med i projektet samtycker och i vissa fall måste man även ha samtycke från 

förälder/vårdnadshavare i samtyckeskravet. Man bör föra en dialog hur länge och på vilka 

villkor som deltagarna är med i undersökningen samt att de ska kunna avbryta sin medverkan 

om så önskas. Om man önskar att avbryta sin medverkan ska det inte bli några negativa 

följder. Alla som är med i projektet bör skriva under ett dokument om tystnadsplikt gällande 

sådana uppgifter i det så kallade konfidentialitetskravet. Alla uppgifter och anteckningar som 

kan vara känsliga ska vara “kodade” så att utomstående inte kan förstå. Enligt nyttjandekravet 

får inte uppgifterna användas av andra eller användas för beslut som kan påverka de berörda 

utom om forskaren har fått medgivande. 
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5 Resultat 

 

Nedan presenterar vi resultatet av intervjuerna med förskollärarna samt resultatet av 

socialsekreterarnas intervjuer. Resultatet är en sammanställning av intervjuer med sex olika 

förskollärare samt intervjuer med två olika socialsekreterare, alla verksamma inom Skellefteå 

kommun. 

 

5.1 Förskolan 

 

Vi börjar med att presentera resultatet av intervjuerna med förskollärarna och har delat upp 

det insamlade materialet i dessa olika underrubriker, erfarenheter, struktur vid anmälan, 

rutiner för att stödja barn som misstänks fara illa samt samarbetet mellan förskolan och 

socialtjänsten. Vi benämner de förskollärare vi intervjuat som respondenter i löpande text 

samt som förskollärare A, -B och -C i citat. Av de sex förskollärare vi intervjuade valde vi att 

använda citat från tre stycken av dem. 

 

5.1.1 Erfarenheter 

 

De flesta av respondenterna har gjort en eller två anmälningar under sin tid som förskollärare. 

De har även blivit kontaktade av socialtjänsten vid ett annat tillfälle för att hjälpa till med 

information kring ett barn på grund av att någon annan gjort en anmälan utifrån. 

 

Två av respondenterna har gjort fem till femton anmälningar och en av dem berättar att hon 

tycker att det är skillnad på första anmälningen där anmälaren inte vet om familjen är med i 

rullarna på socialtjänsten eller inte. Hon förklarar vidare att när hon vet att socialtjänsten 

redan är inkopplad och hon upplever nya saker kring barnet, så kan hon vara i kontakt med 

socialtjänsten flera gånger i veckan för att kunna stödja dessa familjer. 

 

Respondenterna kunde se väldigt många olika tecken hos barnet, det kunde vara allt från 

verbala uttryck, märken, utåtageranden till apatiskt beteende och dålig hygien. Några av 

respondenterna påpekade även att det ibland kan vara svårt att se tydliga tecken hos barnen 

eftersom man inte vet om det är någonting som hör till deras personlighet eller om 

anknytningen till vårdnadshavarna har blivit eller är undvikande eller ambivalent. Därför 

måste man vara uppmärksam även på vårdnadshavarna och andra signaler kring barnet. 

 

Det fanns några olika teorier hos respondenterna kring varför det görs så pass få anmälningar i 

förskolan i förhållande till hur många barn som far illa. De ansåg att det kan handla om en 

osäkerhet hos pedagogerna, de vill inte tro att barnet far illa och pedagogerna kanske är för 

ouppmärksamma, samtidigt som det är svårt att befatta sig med sådant som är jobbigt. En 

anmälan är ingen lätt sak att göra och inte heller en rolig erfarenhet. En annan tanke var att 

barnet tar på sig en skuld, barnet tänker, lider och skäms men vill skydda sina föräldrar in i 

det sista och väljer därför att inte säga någonting vilket gör att det blir svårt att se tecken på att 
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barnet far illa. Det kan även ha att göra med att vi kommer familjerna nära, framhåller en av 

respondenterna.  

 

Om man väljer att inte se så blir det inte så jobbigt. Det är ett fult svar, men det kanske är ett ärligt svar, 

jag vet inte, för det är ju jobbigt. (Förskollärare C) 

 

Man gör inte en anmälan bara för att. Förr fanns de något som hette orosanmälan, de finns inget sånt 

idag, idag gör du en anmälan för ett barn som far illa. Så gör man en så ska man ha lite på fötterna, för 

man får mycket frågor sen. (Förskollärare C) 

 

En av respondenterna poängterade att om man vet hur det fungerar på socialtjänsten med 

anmälningar så får man en större tillit och förståelse. Det gör att hon känner sig trygg i att 

göra anmälningar och även kan samtala med vårdnadshavarna om fördelarna med att kontakta 

socialtjänsten och få hjälp av dem. ”För att jag anmäler så innebär det inte, aldrig, någonsin, i 

stort sett att någon kommer att ta ditt barn ifrån dig” (Förskollärare A). 

 

5.1.2 Struktur vid anmälan 

 

En annan del i vår intervju handlar om vad förskollärarna tycker krävs för att göra en anmälan 

i förskolan. Flera av respondenterna tycker det är svårt och väldigt hårfint många gånger. Det 

handlar om civilkurage, mod att stå för sin åsikt. De samtycker till att erfarenheten i 

professionen gör att det är lättare att göra en anmälan, man vågar se och lyssna. En av 

respondenterna framhåller att barnen kanske känner det också, att man säger saker till en 

vuxen som kan ta emot det. En av respondenterna gjorde en anmälan om fysiskt våld och såg 

synliga handavtryck som även blev dokumenterade, vilket gjorde att respondenten kände sig 

säker och ansåg att det inte fanns någonting att fundera på. I detta fall belyste respondenten att 

polisen anser att man inte ska ta kontakt med vårdnadshavarna innan man gör en anmälan om 

fysiskt våld eller sexuellt ofredande. En annan av respondenterna gjorde också en anmälan om 

fysiskt våld och fick av socialtjänsten rådet att inte kontakta vårdnadshavarna utan låta 

socialtjänsten sköta det. ”Man känner sig som en svikare egentligen eftersom man ska ju 

bygga upp föräldrarnas förtroende” (Förskollärare B). 

 

När vi frågade respondenterna hur de gick tillväga när de skulle anmäla, uttryckte de flesta att 

man pratat i arbetslaget först, sedan kontaktar man sin förskolechef och berättar om sin oro, 

därefter skickas en blankett till socialtjänsten (se bilaga 3). I vissa fall har blanketten skrivits 

enskilt, ibland tillsammans i arbetslaget eller med förskolechefen. En av respondenterna 

poängterar att alla har ensam anmälningsskyldighet. Hon menar vidare att man alltid kan 

meddela sin chef för att hålla en god dialog, men det har man ingen skyldighet att göra.  

 

Anmälningsskyldigheten säger ju att varje individ som är orolig för ett barn har anmälningsskyldighet, 

vad hade hänt om chefen hade sagt nej? (Förskollärare A) 

 

Alla de respondenter som intervjuades belyser vikten av en god dialog med vårdnadshavarna, 

så långt det går. De betonar även vikten av att delge vårdnadshavarna, i den mån det går, att 
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vara tydliga med att pedagogerna vill hjälpa dem, en anmälan behöver inte betyda att de är 

dåliga vårdnadshavare. 

 

För att finna struktur i anmälningsplikten i förskolan så ville vi se om pedagogerna använde 

sig av någon typ av handlingsplan när de ska göra en anmälan. Alla respondenter nämner en 

blankett (se bilaga 3) som en del i processen. Men en vidare handlingsplan är inte utarbetad. 

”Vi har ingen handlingsplan, men vi ska göra en” (Förskollärare C). Flera av respondenterna 

framhåller det kollegiala lärandet i arbetslaget som en viktig del i detta, liksom att anteckna 

och följa upp så att man minns saker, sedan kontaktar man chefen. Några respondenter 

upplever att informationen borde uppdateras och en handlingsplan på förskolan fastställas.  

 

5.1.3 Rutiner för att stödja barn som misstänks fara illa 

 

Några av respondenterna har nämnt dagjouren, detta är ett alternativ när anmälaren vill få 

vägledning och tips om hur de ska gå vidare i sin misstanke. Många poängterar vikten av att 

dokumentera eller få bekräftat av en kollega att det man upplever behöver anmälas.  

 

Pedagogerna uppger att de strävar efter att ha en god och fungerande relation med 

vårdnadshavarna, men vid en anmälan kan det lätt bli osämja. Alla respondenter förespråkar 

en god kontakt med vårdnadshavarna, pedagogerna anser att de måste utgå från varje specifik 

situation och se vad som blir bäst för barnet, men ibland kan det räcka med att samtala med 

vårdnadshavarna. Antingen kan det leda till att de förstår oron och gärna tar emot hjälp från 

socialtjänsten, eller så kan de i alla fall få en förståelse till varför en anmälan görs. I vissa fall 

kan man även få en förklaring på sin oro och sedan även se att barnet blir bättre. I andra fall 

kanske inte vårdnadshavarna alls förstår eller kan förklara, men då är det viktigt att ändå våga 

lita på sin oro och gå vidare med anmälan, menar en av respondenterna. Det är trots allt 

barnens bästa som måste stå i fokus inte vårdnadshavarnas. En av respondenterna framhåller 

vikten av att vara tydlig till vårdnadshavarna med vad man har för kompetenser i sin roll som 

förskollärare, det är viktigt att förklara att barnets bästa står i fokus. Hon förklarar vidare att 

det krävs en stark ryggrad för att skapa en god relation till vårdnadshavarna och för att vara 

tydlig med vad man kan prata om och vad man inte kan prata om. 

 

Jag bryr mig om er och därför så kan ni få stöd här, men när vi är här så pratar vi om de här, jag måste 

sätta förutsättningar för att det ska bli bra för det här barnet, min tid ska vara för barnen att jag sitter här 

och lyssnar på att ni är ovänner, jag har inte den kompetensen, och det måste vi vara tydliga med, för 

barnens bästa. (Förskollärare A) 

 

Ingen av respondenterna hade några speciella rutiner de utgick ifrån i arbetet med att stödja 

barn som misstänks fara illa. När en anmälan är gjord och barnet befinner sig på förskolan 

poängterade respondenterna däremot att det viktigaste är att försöka få barnet att känna sig 

tryggt. Ibland kan det handla om att ha en mysig dag där pedagogen och barnet bara sitter 

tillsammans och läser en bok. En annan gång kan det vara viktigt att försöka prata om det och 

ge barnet den trygga bas som behövs. En av respondenterna menar att pedagogerna arbetar 

som vanligt och har uppsikt på alla barn för att skapa och bibehålla tryggheten samt tittar lite 
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extra på det berörda barnet om det är någonting som avviker, om barnet är ledsen, arg eller i 

behov av någonting speciellt.  

 

5.1.4 Samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten 

 

Alla respondenter har förståelse för att socialtjänsten inte kan lämna ut information utan 

vårdnadshavarnas samtycke men skulle gärna se att det fanns någon typ av regelbunden 

återkoppling. Några av dem menar att eftersom både förskolan och socialtjänsten har 

tystnadsplikt borde ett bättre samarbete kunna ske, så att förskolan kan bemöta barnet och 

familjen med lite mer kunskap kring dem. ”Det känns lite som att stånga skallen om man 

jobbar åt samma mål, för barnens bästa” (Förskollärare C). Många av respondenterna 

efterlyste återkopplingen från socialtjänsten och de framhåller den envägskommunikation som 

sker.  

 

Några av respondenterna förklarar även att det är viktigt att lita på varandra i de olika 

yrkesrollerna. De framhåller att socialtjänsten hör av sig om de vill höra vad förskolan har att 

säga, det gör dessutom att förskolan kan fokusera på jobbet med barnet i verksamheten, 

samarbetet fungerar bra enligt dem. En annan belyser att det är viktigt att låta socialtjänsten 

skapa sig en egen uppfattning om familjen utan att förskolan beskriver sin bild av dem. Det 

har nog också att göra med familjens integritet, så att de kan känna sig trygga utan att vara 

rädda för att informationen ska föras vidare. Sekretessen kan även medföra att familjen 

tillsammans med socialtjänsten kan skapa någonting positivt och försöka gå vidare från det 

som varit. Hon förklarar vidare att det är lite av ett egoistiskt ”tänk” också, självklart kan det 

vara bra med återkoppling men det kanske inte är vad som är viktigast för barnet.  

 

När vi frågade respondenterna hur samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan skulle 

kunna utvecklas var det väldigt skilda meningar kring detta. Några upplevde inget negativt 

med samarbetet, socialtjänsten gjorde vad de skulle, var tydliga och ingen tvekan fanns om 

vad som gällde. De kände sig trygga i hur samarbetet fungerar mellan yrkesrollerna, samtidigt 

som de medger ett missnöje kring återkopplingen. De uttrycker återkopplingen som en sak 

som borde bli bättre. En respondent framhåller att de behöver absolut inte veta mycket men 

vissa saker, utifrån vad ärendet gäller. 

 

Några av respondenterna tar även upp återkopplingen som viktig om barnet flyttar och byter 

förskola. I dessa fall har personalen ingen aning om barnet får den hjälp som behövs, om 

anmälningarna följer med barnet eller inte, och om det hinner hända fler gånger innan någon 

reagerar. Någon sort av återkoppling upplever respondenterna att de vill ha, exempelvis; vilka 

återgärder som är gjorda, eller om utredningen är nerlagd. Detta kan räcka för att de ska känna 

sig lugnare. 
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5.2 Socialtjänsten 

 

I detta avsnitt presenterar vi resultatet av intervjuerna med socialtjänsten, vi benämner 

intervjupersonerna i den löpande texten som socialsekreteraren och i citat socialsekreterare A, 

när vi endast använder citat från en av socialsekreterarna. 

 

5.2.1 Arbetet med att stödja barnet 

 

Det första som sker vid socialtjänsten, enligt socialsekreteraren när de tar emot en anmälan är 

att områdeschefen för det specifika området gör en skyddsbedömning av anmälan, vilket sker 

inom 24 timmar och syftar till att ta reda på om det är akut fara för barnet. Anmälningar kan 

även komma in efter kontorstid, när cheferna inte alltid jobbar och då finns det alltid en 

socialsekreterare som har socialberedskap och tar det beslutet. Efter skyddsbedömningen görs 

det en förhandsbedömning som ska se inom 14 dagar och den svarar på om man ska inleda en 

utredning eller inte. För att ta reda på om en utredning bör startas får man endast kontakta 

vårdnadshavarna, barnet och den som har gjort anmälan. 

 

Socialsekreteraren arbetar utifrån barns behov i centrum, en triangel av barnets utveckling, 

föräldrarnas förmåga samt familj och miljö. Utifrån denna modell väljer man området på 

barnet man ska utreda, kopplat till föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov och i 

basen utreder man familj och miljö. Det kan vara familjens bakgrund, ekonomi, boende och 

sociala situation. I detta kan man se om det brister någonstans och få fram barnets styrkor, 

svagheter samt se samspelet mellan barnet och föräldrarna. Genom en analys har man då 

förhoppningsvis kommit fram till vad barnet behöver. Socialtjänsten använder även enskilda 

barnsamtal om barnets ålder är lämplig, då har barnet möjlighet att komma till tals och det 

finns även möjlighet till att göra observationer, förklarar socialsekreteraren. Helst vill 

socialtjänsten ha samtycke att prata med barnet genom hela processen, men socialsekreteraren 

betonar att de har möjlighet att samtala med barnet även utan föräldrarnas samtycke - om det 

skulle behövas. Socialtjänsten har olika insatser som jobbar med att träffa barn och familjer 

om det skulle behövas, både under en utredning och beroende på hur behovet ser ut. 

 

Socialsekreteraren framhåller att socialtjänstlagen som de utgår ifrån är en ramlag och baseras 

på samtycke och frivillighet i första hand. Det innebär att familjen i fråga kan tacka nej till 

socialtjänstens förslag om de vill, men när socialtjänsten bedömer att någonting måste ske för 

att stödja barnet så behövs inte samtycke av vårdnadshavarna. 

 

Något man generellt sett alltid startar en utredning för är fysiskt våld. Kring alla andra 

anmälningar görs det en förhandsbedömning och först då kan man veta om en utredning bör 

startas. Socialsekreteraren lägger upp en plan för hur man bör gå vidare med anmälan och 

presenterar det för sin områdeschef och sedan tar chefen det slutgiltiga beslutet om en 

utredning ska startas eller inte, förklarar socialsekreteraren. 
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För att ett omedelbart omhändertagande ska ske behöver barnet vara i fara för sitt liv, eller att 

det är fara för andra. I socialtjänstlagen framgår det att socialnämnden får besluta att den som 

är under 20 år omedelbart ska omhändertas, om det är sannolikt att den unge behöver vård 

med stöd av denna lag.  

 

5.2.2 Samarbetet med förskolan 

 

Socialsekreteraren förklarar att de skickar iväg ett konsultationsdokument (se bilaga 4) till 

förskolan som handlar om barnets situation. De har även möjlighet att kalla till 

nätverksträffar. Med samtycke av vårdnadshavarna kan socialtjänsten och förskolan 

samarbeta lättare, då kan man lämna information mellan alla parter poängterar hon vidare. 

När vi ställde frågan till ena socialsekreteraren om hur samarbetet mellan förskolan och 

socialtjänsten kan förbättras så upplever hon att förskolan väntar för länge med att anmäla. 

Hon framhåller en rädsla hos personalen att blanda in socialtjänsten vilket förmodligen 

bottnar i en okunskap om hur socialtjänsten arbetar. Socialsekreteraren upplever att de 

förskolor som hon har varit i kontakt med är lite rädda att göra anmälningar och att förskolan 

inte vill att barnet ska förlora sina föräldrar.  

Jag skulle önska att personalen på förskolan när de ser att en familj har det kämpigt istället kunde 

informera om det stöd som socialtjänsten kan erbjuda. Tror att det skulle hjälpa föräldrarna att se 

möjligheterna i en kontakt med socialtjänsten istället för att vi som nu ofta möter rädda föräldrar. 

(Socialsekreterare A) 

Socialsekreteraren förklarar att vissa förskolor är mer vana med samarbetet med socialtjänsten 

än andra. De förskolor som har varit i kontakt med socialtjänsten och vet att det finns mycket 

positivt pratar säkert mer med familjerna om hjälpen som finns att få där än de som inte har 

den erfarenheten.  

Man möter ju också nu och då att socialtjänsten används som ett hot, en sista utväg. “Om inte det här 

blir bättre så anmäler vi till socialtjänsten”. Det blir inte heller en bra ingång för oss att börja jobba. 

(Socialsekreterare A) 

 

En annan viktig sak som socialsekreteraren lyfter fram är att förskolan ska komma ihåg att de 

bara behöver bara ha en oro eller misstanke för att anmäla. Att utreda situationen ligger på 

socialtjänsten. Socialsekreteraren framhåller att förskolorna är duktiga på att ställa upp på 

träffar, både med socialtjänsten och tillsammans med vårdnadshavarna. Alla förskolor som 

socialsekreteraren har haft kontakt med gällande konsultationsdokumentet har varit positiva 

till att fylla i dem. Socialsekreteraren menar vidare att ett förbättringsområde hos 

socialtjänsten är helt klart återkopplingen till förskolan. 

 

Om man vill få stöd och handledning i sina funderingar kring en anmälan så kan man ringa till 

socialtjänsten och få lite tips, men anmälaren måste själv känna ansvar och kan inte skylla på 

att de fått råd av socialtjänsten om en anmälan inte görs. Den egna teorin som 

socialsekreterarna har angående varför det görs så få anmälningar i förhållande till hur många 

barn som far illa är dels en osäkerhet hos pedagoger, de vill veta att de har rätt innan de 
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anmäler. Förskolan kan ibland vilja samla så mycket bevis som möjligt innan en anmälan görs 

och då kan barnet hinna fara mycket illa under tiden. 

 

5.3 Sammanfattning 

 

I vårt resultat betonar förskollärarna att det finns väldigt många tecken på vad barn kan visa 

när de far illa, men dessa kan vara svåra att uppfatta och det är viktigt att vara uppmärksam på 

barnets anknytningsmönster för att kunna bedöma om man ska göra en anmälan eller inte. 

Alla respondenter var utan handlingsplan gällande hur de ska gå tillväga när de ska göra en 

anmälan, några kände sig säkra men de flesta efterfrågade ett material att luta sig mot. Det 

fanns inte heller någon fastställd handlingsplan på förskolorna för att stödja de barn som 

misstänks fara illa. Många av förskollärarna efterlyste återkoppling från socialtjänsten, men 

några menade att man måste lita på varandra i sina yrkesroller. Någonting som nästan alla 

förespråkade är att återkopplingen från socialtjänsten bör förbättras. 

 

För att stödja barnet arbetar socialtjänsten utifrån en triangel som består av tre delar, barnets 

utveckling, föräldrarnas förmåga att tillgodose barnets behov samt familj och miljö. Enligt 

socialsekreterarnas uppfattning så kan förskolan vänta för länge med att anmäla, vilket kan 

bottna i en okunskap om hur socialtjänsten arbetar. Socialsekreterarna förklarar vidare att 

förskolan endast behöver ha en oro eller misstanke för att anmäla, själva utredningen är 

socialtjänstens ansvar. Även socialsekreterarna poängterar att återkopplingen är ett 

förbättringsområde från deras sida. De framhåller vidare att ett ökat samarbete mellan 

socialtjänsten och förskolan kan bidra till att man får ökad förståelse för varandras yrken, 

vilket resulterar i att barnen får ett bättre stöd. 
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6 Diskussion 

 

Nedan kommer vi att diskutera hur vår metod fungerade i förhållande till vårt ämne samt 

resultatet gentemot bakgrunden. Vi kommer även att presentera våra sammanfattade slutsatser 

och förslag till vidare forskning. 

 

6.1 Metoddiskussion 

 

Vår studie grundar sig i förskollärarnas erfarenheter kring hur de jobbar för att stödja barn 

som misstänks fara illa, hur socialtjänsten beskriver sitt arbete samt hur samarbetet mellan 

verksamheterna fungerar enligt dem. Vårt val av att använda oss av intervjuer som metod för 

att få reda på deras erfarenheter och kunskap kring anmälningsplikten blev därmed bra. 

Backman, Gardelli och Persson (2012) förklarar att när man använder intervjuer för att samla 

in data så är det vanligt att använda sig av en kvalitativ metod. I kvalitativ forskning vill man 

veta hur något är och vilka egenskaper något har. Genom detta vill man ofta studera 

människors uppfattningar och upplevelser om sin omvärld och få en förståelse för dessa, 

därför anser vi att denna metod har passat bra i förhållande till vårt syfte.  

 

Om vi hade valt att utgå ifrån någon annan typ av metod exempelvis enkäter, hade vi gått 

miste om respondenternas upplevelser och iakttagelser. I enkäter kan man inte ställa 

följdfrågor och fördjupa sig i respondenternas svar kring deras erfarenheter utan då får man 

endast ett kort och sakligt svar. Det hade blivit svårt att uppnå syftet med vår studie om vi 

hade använt oss av enkäter eftersom vi behövde respondenternas utförliga förklaringar. Vi 

kunde med hjälp av våra intervjufrågor skapa oss en uppfattning om de olika verksamheterna, 

deras kunskaper och erfarenheter, därmed anser vi att vår studie har hög validitet. Valet av 

intervjufrågor och analysmodellen Kvale och Brinkmann (2014) har utarbetat anser vi 

fungerade bra i vår studie. Vi känner att frågorna gav oss en uppfattning om hur verkligheten 

ser ut och att vi tack vare valet av att använda semistrukturerade intervjuer fick möjligheten 

att skapa ett naturligt samtal samt att analysmodellen föll sig naturligt, därmed anser vi att vår 

studie även har hög reliabilitet. Alvehus (2013) framhåller att i semistrukturerade intervjuer 

har respondenten stora möjligheter att påverka intervjuns innehåll, det är även viktigt att 

intervjuaren är aktiv, lyssnar och kommer med relevanta följdfrågor. Intervjufrågorna vi 

använde oss av hade vi utformat utifrån studiens syfte, bakgrund samt vår teoretiska 

utgångspunkt vilket gjorde att vi anser att intervjuerna gav oss en bild om hur det ser ut i 

verksamheterna och hur pedagogerna arbetar. Vårt arbete som helhet håller tillräcklig såväl 

reliabilitet som validitet. 

 

Eftersom att vi spelade in våra intervjuer kunde vi vara väldigt närvarande i samtalen, vilket 

både gjorde att vi förstod svaren bättre men även att vi kunde skapa en god relation till 

respondenterna. Ljudinspelningarna var även väldigt bra då vi i efterhand kunde välja ut citat 

och då känna oss säkra på vad respondenterna svarade. Kvale och Brinkmann (2014) betonar 

att ljudinspelning gör att intervjuaren får möjlighet att fokusera på vad respondenten svarar 

och det gör även att man lättare kan komma ihåg och gå tillbaka och lyssna om man känner 
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sig osäker. Om vi hade valt att anteckna under pågående intervjuer så tror vi att vi hade gått 

miste om väldigt mycket eftersom det kan vara svårt att hinna anteckna allting som sägs. Då 

hade vi inte kunnat göra citat lika enkelt och precist, eftersom vi helt enkelt inte hade kunnat 

vara säkra på om vi noterat exakt det respondenten sade. Vi tror även att det hade varit svårt 

att få intervjun att efterlikna ett riktigt samtal om vi hade haft fokus på att föra anteckningar, 

då hade vi kanske inte kunnat ställa passande följdfrågor.  

 

Vår tanke med att kontakta tre förskolechefer för att sedan få vidare kontakt med förskollärare 

som har erfarenhet av anmälningar hade kunnat utvecklas. I efterhand inser vi att vi skulle ha 

kontaktat fler förskolechefer för att på så vis ge oss själva möjligheten att intervjua de 

förskollärare som besitter mycket kunskap kring anmälningar. Vår tanke med att intervjua sex 

stycken förskollärare känns som ett bra antal. Vi fick därmed möjligheten att hinna intervjua 

och bearbeta allting inom vår tidsplan, samtidigt som vi fick en tydlig och bred bild på hur det 

ser ut i verksamheterna. Hade vi valt att intervjua färre förskollärare hade resultatet kanske 

inte blivit lika trovärdigt och vid fler antal intervjuer hade det varit svårt att hinna. Valet av att 

intervjua två stycken socialsekreterare gör att vårt resultat kring socialtjänsten blir begränsat 

gentemot om vi hade intervjuat fler. Anledningen till att vi endast intervjuade två stycken är 

att det var väldigt svårt för oss att komma i kontakt med fler socialsekreterare som arbetar 

med barnutredningar. Trots det få antalet socialsekreterare tycker vi att vi fick en bra och 

rättvis bild om hur de arbetar.  

 

6.2 Resultatdiskussion 

 

Syftet med studien var att ta reda på hur förskolan arbetar för att stödja barn som misstänks 

fara illa och hur socialtjänsten arbetar när de fått in en anmälan samt hur samarbetet mellan 

förskolan och socialtjänsten fungerar.  

 

Edlund (2003) betonar vikten av att endast uppmärksamma barn som far illa, och sedan lämna 

över ansvaret till rätt personer så att barnet och familjen kan få stöd. Flera av pedagogerna 

uttrycker att de vill känns sig ganska säkra på att ett barn far illa innan de väljer att anmäla. 

En av socialsekreterarna poängterar vikten av att förskolan endast behöver känna oro eller ha 

en misstanke för att göra en anmälan. Hon förklarar att själva utredningen tar de hand om på 

socialtjänsten. Vi tänker att om pedagoger väljer att utreda själva istället för att anmäla vid 

oro kan det medföra att barnet inte får hjälp i tid och att socialtjänsten inte kan göra sitt jobb. 

Vi tycker att det måste bli tydligare att pedagogerna endast ska anmäla sin oro, utredningen 

står socialtjänsten för, detta kräver att pedagogerna får fortbildning samt att samarbetet med 

socialtjänsten förbättras. 

 

Broberg et al. (2012) belyser att en av pedagogernas viktigaste uppgifter i förskolan är att 

barnen ska känna sig trygga. Det ska finnas en trygg famn som erbjuder tröst samt en tillitsfull 

relation så att barnet och pedagogerna kan skapa en god anknytning till varandra. Om ett barn 

har en orolig hemsituation är det väldigt viktigt att verksamheten pågår som vanligt så att 

barnet kan känna trygghet och struktur när den befinner sig i verksamheten. Alla pedagoger 
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påpekade att de inte arbetar utifrån några speciella rutiner för att i förskolan stödja de barn 

som misstänks fara illa. Det viktigaste är att få barnet att känna trygghet, det kan handla om 

att läsa en bok hela dagen, eller att titta lite extra på barnet i den dagliga verksamheten. Vi 

anser att det är viktigt att fortsätta ha en tydlig struktur över dagen i förskolan eftersom barnet 

som misstänks fara illa ofta saknar just trygghet och struktur i hemmet. Vi tror att förskolans 

tydliga struktur i verksamheten många gånger gör att barnet kan orka med sin vardag och 

därför är det viktigt att inte göra några stora förändringar. Den struktur och de rutiner som 

verksamheten har bidar stark till att barnet kan skapa goda anknytningsmönster till 

pedagogerna och känna trygghet. 

 

Olsson (2011) förklarar att samarbetet med socialtjänsten och pedagogerna är viktigt. 

Återkoppling kan bidra till att pedagogerna känner sig trygga i sina tolkningar av de signaler 

barnet har visat. Enligt Edlund (2003) är det väldigt relevant för personalen på förskolan att få 

information av socialtjänsten kring barnets eventuella svårigheter, eller om vårdnadshavarna 

är svåra att samarbeta med. Ett samarbete mellan socialtjänsten, vårdnadshavarna och 

pedagogerna betonar Edlund är viktigt, för att kunna stödja barnet och familjen. Alla 

pedagoger har förståelse för socialtjänstens tystnadsplikt samt att information inte kan lämnas 

ut utan vårdnadshavarnas samtycke. Samtidigt efterlyser de återkoppling från socialtjänsten. 

En av pedagogerna poängterar att en viss information borde kunna delges, som till exempel 

att en utredning är startad eller en utredning inte har startats. Även socialsekreterarna 

framhåller att återkopplingen bör förbättras. Fridh och Norman (2008) bekräftar att 

socialtjänsten inte alltid kan lämna ut så mycket information, men det kan vara bra att berätta 

så mycket som möjligt för att få anmälaren att förstå. Några av pedagogerna förklarar att det 

är i slutändan otroligt viktigt att lita på varandras yrkesroller, socialtjänsten gör sitt och hör av 

sig när de behöver hjälp från förskolan. Vi tror att det mesta grundar sig i okunskap för hur de 

olika yrkesrollerna arbetar. För att kunna lita på varandra krävs det att man får en förståelse 

och vi tror att samverkan mellan verksamheterna skulle kunna medföra den förståelsen. Även 

fortbildning kring vikten av anmälningsplikten och vad den innebär för all personal i 

förskolan tycker vi borde ske kontinuerligt för att se till så att personalen har tillräckligt med 

kunskap. 

 

Socialsekreterarna poängterar att man kan vända sig till socialtjänsten om man vill ha stöd 

och handledning i sina funderingar kring en anmälan, men det yttersta ansvaret har man själv. 

Vi tycker att detta är bra för pedagogerna att få möjlighet att föra en dialog med socialtjänsten 

när de känner sig osäkra. Detta borde uppmärksammas mer så att fler kan få vägledning i sin 

oro. Vi menar även att denna dialog kan bidra till ett bättre samarbete mellan förskolan och 

socialtjänsten samt en ökad förståelse för varandra. 

 

Drugli (2003) förklarar att barn kan visa många olika tecken när de far illa, det kan vara allt 

ifrån att de tar mycket ansvar hemma för att familjen ska fungera till att de kan bli blyga och 

ängsliga eller vara utåtagerande. Pedagogerna i intervjuerna bekräftar även detta, att barnen 

kan visa väldigt många olika tecken och att det är viktigt att vara uppmärksam. Någonting 

som vi tycker är väldigt viktigt att ha i åtanke är att dessa tecken kan höra samman med 

barnets anknytningsmönster och med hjälp av den kunskapen kan pedagogerna känna sig mer 
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trygg i att gå vidare och hjälpa barnet. Vi anser att de barn som far illa men som inte kan, vill 

eller vågar visa eller berätta det eventuellt går att uppmärksamma och hjälpa om pedagoger 

besitter kunskapen kring sambandet mellan en bristande anknytning och att barnet far illa. Att 

vara medveten om detta och att pedagogerna ser sin del i att vara en trygg anknytningsperson 

bidrar till att barnet kan känna trygghet i förskolan.  

 

Hindberg (2006) framhåller att det görs för få anmälningar i förhållande till hur många barn 

som misstänks fara illa. De flesta av förskollärarna som vi intervjuade hade endast gjort en 

eller två stycken anmälningar under deras verksamma tid. Utifrån detta upplever vi att det 

görs för få anmälningar i förskolan vilket bekräftar den oro vi hade inför arbetet med vår 

studie. Att belysa detta område känns därför väldigt relevant och viktigt, för att tydligt kunna 

påvisa de brister som finns, och för barnets bästa. Vi vill även poängtera vikten av att ha 

kunskap kring barns anknytningsmönster för att kunna sammankoppla bristande anknytning 

och barn som far illa. 

 

Några faktorer som kan bidra till att en anmälan uteblir kan enligt Olsson (2011) vara en 

rädsla och osäkerhet hos pedagogen att man har fel i sin misstanke, vilket även 

socialsekreterarna bekräftar. Några av pedagogerna bekräftar Olssons och socialsekreterarnas 

teori om att det finns en osäkerhet hos pedagogerna kring att göra en anmälan. De poängterar 

även att en anmälan inte är någon enkel eller rolig sak att göra, vilket kan bidra till att man 

väljer att avstå för att slippa sätta sig själv i en jobbig och obekväm situation. Vi anser att det 

bör utarbetas en handlingsplan i varje kommun. Vi tror att struktur och rutiner kan bidra till 

att fler barn som far illa kan få stöd, att pedagogerna känner sig tryggare och säkrare i hur de 

ska gå till väga samt att åtgärder kan göras snabbare om det finns en tillgänglig handlingsplan. 

 

Vi tror även att många pedagoger har för lite kunskap om hur socialtjänsten arbetar med dessa 

barn och ser därför att samarbetet bör utvecklas. En av pedagogerna bekräftar vår tanke och 

förklarar att om man vet hur socialtjänsten arbetar så får man en ökad tillit och förståelse. 

Detta bidrar enligt pedagogen till att man känner sig trygg i att anmäla samt att man lättare 

kan samtala med vårdnadshavarna om de fördelar som finns med att få hjälp av socialtjänsten. 

En av socialsekreterarna förklarar att de gärna ser att personalen på förskolan samtalar med 

vårdnadshavarna om det stöd som finns att få av socialtjänsten om man har det svårt. Hon tror 

att det kan hjälpa både familjen och socialtjänsten så att ett bra samarbeta kan ske.  

 

6.3 Sammanfattade slutsatser 

 

Vi tycker att det är skrämmande att det görs så få anmälningar i förhållande till hur många 

barn som far illa. Att detta grundar sig i pedagogens osäkerhet i att ha fel, istället för att se sin 

skyldighet i att anmäla vid misstanke och oro tycker vi känns väldigt tragiskt. Vi anser att 

man borde vilja sätta barnets bästa i fokus framför sin egen rädsla och osäkerhet. Vi tror 

egentligen att allting grundar sig i en okunskap, både när det kommer till personalens 

skyldighet men även hur socialtjänsten arbetar med en anmälan. Okunskap kring barns 

anknytningsmönster kan också vara en bidragande orsak till att många anmälningar uteblir. Vi 
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tror att pedagoger behöver kontinuerlig fortbildning för att hela tiden känna sig säkra i sin 

profession och därmed kunna stödja barnet på bästa sätt. 

 

Eftersom att vi i vår studie stötte på pedagoger som efterfrågade struktur och ramar kring 

anmälningar så anser vi att det skulle förenkla och förtydliga arbetet för pedagogerna om en 

handlingsplan upprättades. Vi tror även att det skulle medföra att pedagoger skulle vara 

tryggare och säkrare i sin profession om kommunen hade en gemensam handlingsplan som 

alla förskolor arbetade utifrån. En handlingsplan tror vi skulle göra att pedagogerna fick ökad 

kunskap kring när de ska anmäla samt att det kan bidra till att vårdnadshavarna får en bättre 

förståelse och kunskap. 

 

Vi anser att socialtjänsten och förskolan kan förbättra sitt samarbete med en god dialog 

mellan varandra vilket båda verksamheterna förespråkar. Vi tror att det är viktigt att båda 

visar respekt för varandra och lyssnar på vad den andre efterfrågar för att detta samarbete ska 

fungera och i slutändan bli så bra som möjligt för barnets bästa. 

 

6.4 Förslag till vidare forskning 

 

För att vidga denna studie ytterligare skulle man kunna bearbeta förskolechefernas perspektiv 

kring ämnet. Man skulle även kunna samtala med fler socialsekreterare för att få fler 

infallsvinklar och erfarenheter. Vårt fokus låg mest på förskollärarnas perspektiv, kunskaper 

och erfarenheter, men man skulle kunna fördjupa sig lika mycket kring förskolecheferna för 

att få en djupare förståelse för hur förskolan arbetar med detta ämne. 
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Bilaga 1 

Intervjufrågor till förskollärare 
 

1. Vad har du för erfarenhet av anmälningar?  

 

2. Vad var det du reagerade på hos barnet? 

 

3. Hur gick du till väga när du gjorde en anmälan? 

 

4. Vad tycker du krävs för att du ska göra en anmälan? 

 

5. Hur upplever du kontakten mellan förskolan och socialtjänsten när en anmälan har gjorts? 

 

6. Tycker du att samarbetet med socialtjänsten bör utvecklas? 

Om ja, hur? 

 

7. Hur arbetar ni för att stödja barn som far illa i förskolan? 

 

8. Har ni i någon handlingsplan i arbetslaget som ni följer när ni misstänker att ett barn far 

illa?  

Om ja, hur ser den ut? 

Om nej, varför inte? 

 

9. Varför tror du att det görs så få anmälningar till socialtjänsten i förhållande till det antal 

barn som far illa? 

 

  



 

 

Bilaga 2 

 

Intervjufrågor till socialtjänsten 

 

1. Hur gör ni när ni får in en anmälan från en förskola? 

 

2. Hur arbetar ni för att stödja dessa barn? 

 

3. Vad har ni för kriterier för att gå vidare med en anmälan? 

 

4. Vad krävs för att ett barn ska bli omhändertaget? 

 

5. Samarbetar ni med förskolan under processens gång? 

Om ja, hur sker samarbetet? 

Om nej, varför sker det inget samarbete? 

 

6. Hur är kontakten mellan er och förskolan när en anmälan är avslutad? 

 

7. Hur kan förskolläraren få information om en anmälan som har gjorts av denne?  

 

8. Varför tror du att det görs så få anmälningar till socialtjänsten i förhållande till det antal 

barn som far illa? 

 

9. Hur tror du att samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten skulle kunna förbättras? 

 

10. Kan förskolan få stöd och handledning av socialtjänsten när de har funderingar om de ska 

göra en anmälan? 

Om ja, hur? 

Om nej, varför inte? 

  



 

 

Bilaga 3 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

Bilaga 4 
 

 
 

  



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 
  



 

 

 
 


