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Abstract  

En del forskning påvisar att en orosanmälan utförs på olika grunder och det upplevs som bekymmersamt att veta 

när en orosanmälan bör göras. Annan forskning indikerar att förskolepersonal har brist på kunskap och känner en 

osäkerhet kring anmälningsplikten. Syftet med den här studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar 

kring anmälningsplikten i förskolan. Den forskningsfråga som ligger till grund för det här arbetet är: Vilka fördelar 

och nackdelar med förskolans rutiner lyfter förskolepersonal fram i sitt resonemang om anmälningar till 

socialtjänsten?  

Det här arbetet är gjort med utgångspunkt i ett socialkonstruktionistiskt perspektiv där semistrukturerade 

intervjuer har använts som metod. Det material som använts till intervjutillfällena har varit ljudinspelning och 

anteckningar. Materialet har sedan transkriberats för att arbeta fram resultat och analys. Arbetets resultat har delats 

in i fyra olika tematiseringar och har sedan analyserats med hjälp av olika analysverktyg som tolkningsrepertoar, 

retorik och effekt.  

Det framkom att det inte, på de fyra förskolor där förskolepersonal intervjuats, fanns en handlingsplan 

kring tillvägagångssättet då ett barn far illa. Ett stort ansvar läggs på förskolecheferna att utföra orosanmälan. Det 

råder delade meningar kring i vilket stadie en orosanmälan bör ske, där somliga vill ha konkreta bevis medan andra 

menar att det är tillräckligt med en misstanke för att utföra en orosanmälan. I intervjuerna framkom även att 

förskolepersonalen som medverkat känner en viss osäkerhet kring en orosanmälan om ett barn far illa.    

Förskolepersonal är en av de yrkeskategorier som arbetar i frontlinjen med barn, vilket innebär att de har 

bästa förutsättningarna för att få syn på om barn far illa. Då personal känner osäkerhet kring anmälningsplikten är 

det av betydelse att synliggöra varför, för att skapa lika förutsättningar för alla barn.  

 

 

Nyckelord:  Förskolepersonal, anmälningsplikt, socialkonstruktionism, diskurspsykologi, 

effekt, retorik, tolkningsrepertoar, barn som far illa  
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Förord  

 

Vi vill först och främst klappa oss själva på axeln för att vi har tagit oss igenom det här trots 

alla olika sinnesstämningar. Vi vill tacka R.E.M för den lysande låten Everybody hurts och all 

typ av kontroversiell julmusik som både tröstade och stöttade oss i svåra tider. Vi vill även 

tacka varandra för den kopiösa mängd kaffe och värmeljusförbrukning som gått åt under den 

här perioden. Vi vill inte minst tacka våra underbara pojkvänner som stått ut med frustration 

utan dess like och åsynen av tre mjukisset-beklädda tjejer, utan smink och som likt Dracula inte 

sett solens ljus på ett flertal veckor. När inspirationen känts bortom intet så har vilda 

diskussioner inletts med våra drömbröllop i fokus, tack för att inte fantasin och kreativiteten 

försämrades eller uteblev. 

Tusen tack till alla inblandade i det här examensarbetet, då ni har tagit er tid att 

medverka, utan er hade det inte blivit ett arbete.  

 

  

Tilda, Matilda och Maja 
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1. Inledning 

När ett förskolebarn i Sverige misstänks fara illa är förskolepersonalen skyldiga att anmäla till 

socialnämnden (SoL kap. 14 § 1). Enligt Lundéns (2004) avhandling från Sverige har det visat 

sig problematiskt då förskolepersonal framställer det som bekymmersamt att upptäcka om barn 

far illa. Författaren skriver att när personal inom barnomsorgen misstänker att ett barn far illa 

anmäler de vanligtvis inte, trots den tvingande lagstiftningen. En av orsakerna, menar Lundén, 

kan vara brist i förståelsen kring den obligatoriska anmälningsskyldigheten och att personal 

därför inte har tillräckligt med kunskap om hur de ska förhålla sig kring om ett barn far illa.  

I en amerikansk studie av Greytak (2009) undersöktes det om lärare är förberedda i sin 

yrkesroll som anmälningsskyldiga. Resultatet påvisade att lärare inte alltid anmäler sina 

misstankar då barn far illa och de känner inte att de har tillräcklig förmåga att uppfylla sin roll 

som anmälningskyldiga (ibid). I en forskningsstudie utförd av Walsh, Rassafiani, Mathews, 

Farrell och Butler (2012), trycker de å ena sidan på att det behövs en förändrad attityd kring 

orosanmälningar hos lärare i skolans kontext. Schols, Ruiter och Öry (2013) hävdar å andra 

sidan i sin nederländska forskning, att det finns en tydlig medvetenhet hos lärare om vilka 

tecken och risker som kan uppmärksammas, men författarna indikerar ändå att utökad kunskap 

behövs.    

Svensson, Andershed och Janson (2015) samt Webster, O’Toole, O’Toole och Lucal 

(2005) pekar i sina studier på en problematik där relationen mellan att upptäcka om ett barn far 

illa och att utföra en orosanmälan, inte överensstämmer. Studierna visade att förskolepersonal 

och lärare ofta förmildrar situationer om de misstänker att ett barn far illa, vilket resulterade i 

att anmälningar uteblev (ibid). Greytak (2009) samt Walsh, Bridgstock, Farell, Rassafiani och 

Schweitzer (2008) påpekar vikten av att det behövs ytterligare forskning gällande 

anmälningsprocessen för att lärare på så vis ska kunna identifiera sina tidiga misstankar om ett 

barn far illa. 

 

1.2 Problemformulering 

Utifrån den forskning som hittats är majoriteten av studierna internationella. I det här 

examensarbetet har det därför valts att benämna vilka länder studierna är gjorda i för att 

synliggöra svårigheterna med att hitta svensk forskning inom det valda området.   

En del forskning påvisar att orosanmälningar utförs på olika grunder och att det upplevs 

som bekymmersamt när en orosanmälan bör göras. Annan forskning indikerar att 

förskolepersonal inte har tillräckligt med kunskap och känner osäkerhet, vilket kan leda till att 
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det skapas olika förutsättningar för de barn som far illa. Utifrån dessa argument förstås det som 

problematiskt att tillvägagångssättet kan variera mellan olika verksamheter angående 

anmälningsplikten. Det har därför varit intressant att undersöka hur förskolepersonal som 

arbetar i Sverige resonerar kring anmälningsplikten samt om det finns skillnader i deras 

resonemang. Syftet med studien är att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring 

anmälningsplikten i förskolan. Forskningsfrågan är: Vilka fördelar och nackdelar med 

förskolans rutiner lyfter förskolepersonal fram i sitt resonemang om anmälningar till 

socialtjänsten?  

 

1.3 Begreppsdefinition 

Fortsättningsvis i det här arbetet när det benämns barn som far illa ingår även 

begreppsdefinitionerna barn som riskerar att fara illa. Definitionen skrivs fram av 

Germundsson (2011) som menar att begreppsbenämningen, barn som far illa, inte har en tydlig 

precisering. I avgränsningen av begreppets innebörd ingår även barn i riskzonen.  

I det här arbetet ingår både förskolepersonal och lärare, då det har varit bekymmersamt 

att hitta tillräckligt med forskning som enbart fokuserats på förskolans kontext. Med begreppet 

lärare menas lärare i lågstadiet (förskoleklass - årskurs 3). I begreppet förskolepersonal ingår 

både förskollärare och annan personal på förskolan som arbetar med barn.  

 

2. Forskningsläge 

I följande avsnitt delges det nuvarande forskningsläget inom området som är indelat i tre 

tematiseringar, som är följande: Förhållningssätt till anmälningsplikt, Orsak till en utebliven 

orosanmälan samt Handlingsplan och utbildning.  

 

2.1 Förhållningssätt till anmälningsplikt  

Lovitt (2010) skriver om CASA, en ideell verksamhet i USA som hjälper barn i svåra 

situationer. Författaren beskriver att de som arbetar med barn är skyldiga att anmäla när det 

förekommer en misstanke om att barnet far illa när det handlar om tecken på misshandel och 

försummelse. Förskolepersonal ska då förmedla sin oro till socialtjänsten men bör även 

meddela huvudansvariga i verksamheten (ibid). Det framträder dock i en amerikansk studie av 

Greytak (2009) som genom en kvantitativ metod kom fram till att många orosanmälningar 

uteblir eftersom de som arbetar inom skolans verksamhet känner en osäkerhet och är 
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oförberedda. Författaren fortsätter med att framhålla att bristande information om 

anmälningsplikt till lärare var en orsak till att inte anmäla misstankar när barn far illa.  

I en kvantitativ studie från Sverige, utförd av Svensson, Andershed och Janson (2015) 

hävdas att det ligger en rädsla i att förstöra relationen med vårdnadshavarna om en orosanmälan 

görs. Detta förmedlas även i en nederländsk studie av Schols, Ruiter och Öry (2013) som hävdar 

i sin kvalitativa studie där fokusgruppsintervjuer har använts som metod, att lärare drar sig för 

att anmäla på grund av rädsla att felaktigt anklaga vårdnadshavarna. Utifrån vad författarna fick 

för svar indikerar studiens resultat att det kan bero på att lärare känner rädsla att deras anmälan 

ska göra mer skada än nytta för barnet som far illa, och på grund av detta försöker de hantera 

situationen i verksamheten istället (ibid). Lambie (2005) påpekar i sin amerikanska studie att 

den som utför en orosanmälan inte behöver bevisa att en misshandel mot barnet har ägt rum 

utan det räcker, utifrån en amerikansk kontext, enbart med att ha misstankar.  

 

2.2 Orsak till en utebliven orosanmälan 

Dinehart och Kenny (2015) utförde en kvantitativ studie i Florida där 132 förskollärare svarade 

på ett frågeformulär. Det huvudsakliga målet var att synliggöra vilken handlingsplan som rådde 

samt vilka kunskaper förskollärarna hade kring barn som far illa. Resultatet visar att många av 

förskollärarna som deltog känner en osäkerhet kring vilka lagliga krav som finns vid en 

orosanmälan (ibid). Dinehart och Kenny beskriver anledningar till att inte anmäla då det bland 

annat handlar om en rädsla från förskolepersonalen att göra en felaktig anmälan, som kan 

resultera i ogynnsamma konsekvenser för barnet. Det kan även vara besvärligt att veta vilken 

utgång som är den mest gynnsamma för barnet, vilket även föregående författare ovan beskrivit. 

Författarna hävdar att enligt obligatoriska anmälningslagar bör förhållandet mellan upptäckten 

av att ett barn far illa och att en orosanmälan görs vara tydligt (ibid). Webster et al. (2005) har 

i sin studie från USA problematiserat de här förhållandena genom både kvantitativa och 

kvalitativa metoder. I studien deltog 480 personer med lärarbefattning och gick ut på att 

motivera sina svar huruvida sannolikheten var att de skulle rapportera misstänkta fall om barn 

far illa. Resultatet visar att skillnaden mellan en upptäckt av att ett barn far illa och att en 

orosanmälan görs var relaterat till kännetecken hos fallet, institutionen och där lärarna var 

anställda. 

Toros och Tiirik (2016) har i sin studie återspeglat estniska förskollärares uppfattning om 

och erfarenhet av barn som far illa. Undersökningen byggde både på kvalitativa och kvantitativa 

metoder där resultat visar att emotionell försummelse och misshandel är mer besvärligt att 
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identifiera än till exempel fysisk misshandel. Studien indikerar behovet av att hitta sätt att stödja 

förskollärarnas kompetens och förtroende för att identifiera och rapportera alla fall av barn som 

far illa (ibid). Enligt Choo, Walsh, Marret, Chinna, och Tey, (2013) är tillgång till stödjande 

kollegor en betydande förutsättning för att lärare i Malaysia, ska följa lagstiftningen om 

obligatorisk anmälan. Resultatet överensstämmer enligt författarna med tidigare upptäckter att 

lärare som inte får tillräckligt med stöd, antingen från egna kollegor eller från andra 

yrkesverksamma, sannolikt inte anmäler misstänkta fall där barn far illa.  

Svensson och Janson (2008) skriver i sin svenska studie att förskolepersonal inte alltid 

uppfyller lagstadgade skyldigheter att anmäla om det finns misstankar att ett barn far illa. Några 

av anledningarna tycks vara associerade till barnets ålder, typ av misshandel och allvaret i 

händelsen samt uppfattningen av vilken betydelse det skulle ge att anmäla. Författarna har utfört 

en kvantitativ studie angående förskolepersonalens agerande när de misstänker att barn far illa 

i sin hemmiljö. Resultat visar att förskolepersonalen anser att de inte får tillräckligt stöd från 

socialtjänsten eller psykolog efter att ha utfört en orosanmälan.  

 

2.3 Handlingsplan och utbildning 

Genom att anmäla misstänkta fall där barn far illa kan lågstadielärare bidra till tidig upptäckt 

och på så vis hjälpa barn till en tryggare vardag, hävdar Goebbels, Nicholson, Walsh och De 

Vries (2008) i sin studie från Australien. Studien undersökte lärarnas rapporteringsbeteende där 

data samlade in från 296 lärare, anställda i 15 australiensiska skolor. Resultat visade bland annat 

att i de skolor där de fanns fasta handlingsplaner anmälde lärare oftare än de skolor som inte 

hade det (ibid). Det här nämns även i Schols, Ruiter och Öry (2013) samt Kenny (2004) som 

påpekar att skolpersonal kan ha nytta av att ha en handlingsplan eller metod i verksamheten, 

för att skapa en förståelse för vad det innebär att utföra en orosanmälan och upptäcka om ett 

barn far illa. Walsh et al. (2008) samt Feng, Huang och Wang (2010) har i sina kvantitativa 

studier från Australien och Taiwan, fått fram liknande resonemang då de menar att det är av 

betydelse att utveckla lärarutbildningen gällande anmälningsplikten för att få mer klarhet kring 

de handlingsplaner som finns att tillämpa.    

Goldman (2007) hävdar att lärare i majoriteten av de australienska staterna är skyldiga 

enligt lag att anmäla från första dagen de anställs om de misstänker att ett barn far illa. 

Författaren skriver dock att enligt en del lärare är kan det inte alltid förväntas att nyutbildade 

har den kunskap som behövs för att upptäcka barn som far illa och de nyutbildade lärarna 

behöver ytterligare utbildning. I södra Australien finns det en möjlighet för lärare att utföra en 
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anmälningsutbildning under en dag. Utbildningen åsyftar till att förbättra kunskaper om 

indikatorerna för barnmisshandel och försummelse, samt att få ökad medvetenhet om lärarnas 

juridiska ansvar och handlande vid en orosanmälan. Goldman påvisar att lärare som gick 

utbildningen påstod sig vara mer förberedda att handskas med situationer som kräver 

detektering och orosanmälan. De som nyligen hade gått utbildningen var också mer benägna 

att reagera på ett barns upplysningar än de som inte hade utbildningen (ibid). Lambie (2005) 

trycker på att förebyggande arbete och tidig identifiering av när barn far illa är avgörande för 

att stödja barnen i deras välbefinnande. Ett tidigt ingripande kan även eliminera efterföljande 

konsekvenser där barnets chanser ökar för att inte råka ännu mer illa ut (ibid). Å ena sidan, för 

att det här ska vara hanterbart, behöver förskollärare enligt Lambie (2005) ha förståelse för 

deras juridiska och etiska ansvar. Å andra sidan påvisar Dombrowski och Gischlar (2006) i sin 

studie från USA, att lagstiftning inte anger vad som är en rimlig gräns för misstanke för att 

lärare ska utföra en anmälan. Den här tvetydigheten kring anmälningsskyldigheten kan enligt 

författarna avskräcka lärare från att utföra en orosanmälan.  

 

2.4 Sammanfattning av forskningsläge  

Lovitt (2010) hävdar att de som arbetar med barn ska anmäla när det förekommer en misstanke 

om att barnet far illa när det handlar om tecken på misshandel och försummelse. Det framträder 

dock av Greytak (2009) att många anmälningar uteblir eftersom de som arbetar inom skolans 

verksamhet känner en osäkerhet och är oförberedda som anmälningsskyldiga. Enligt Svensson, 

Andershed och Janson (2015) samt Schols, Ruiter och Öry (2013) drar sig lärare för att anmäla 

på grund av att felaktigt anklaga vårdnadshavarna. Författarna menar att det kan bero på att 

lärare känner rädsla att deras anmälan ska göra mer skada än nytta för barnet som far illa och 

att de därför försöker hantera situationen i verksamheten istället. Det kan dock vara besvärligt 

att veta vilken utgång som är mest gynnsam för barnet (ibid).   

Toros och Tiirik (2016) indikerar till att hitta sätt att stödja förskollärarnas kompetens och 

öka deras förtroende, så att de lättare ska kunna identifiera och rapportera alla fall av barn som 

far illa. Det framkommer av Goldman (2007) och Goebbels et al. (2008) att i de skolor, där de 

fanns fasta handlingsplaner, anmälde lärare oftare än de skolor som inte hade det. Lärare som 

gått utbildning inom anmälningsplikt påstår sig vara mer förberedda att handskas med 

situationer som kräver detektering och orosanmälan (Goldman, 2007).  
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3. Kontakt med Socialtjänsten 

Det togs mejlkontakt med barn- och ungdomsavdelningen på Socialförvaltningen i en kommun 

i södra Sverige för att få tag på information kring antal anmälningar som gjorts från 

barnomsorgen de senaste 4 åren. Intresset låg i att få syn på hur många anmälningar som 

verkligen görs för att skapa en uppfattning innan intervjuerna genomfördes. Det mottogs 

information om att de på mottagningsenheten under åren 2012–2014 haft i uppdrag att 

informera skolor och förskolor om socialtjänsten och den rådande anmälningsplikten, vilket 

resulterade i att antal anmälningar inom barnomsorgen ökade något under 2014. De här 

informationstillfällena togs sedan över av Förebyggande enheten 2015 och genomförs 

fortfarande vid cirka fyra tillfällen per år. Dock är det upp till varje rektor eller förskolechef att 

anmäla sin personal till dessa tillfällen, som dels fungerar som ett informationstillfälle och dels 

främja samverkan mellan socialtjänst och barnomsorg.  

Av den mottagna informationen att döma har antalet anmälningar ökat med åren, räknat 

från år 2014 där 72 anmälningar från förskolan kom in i den kommunen.  Året efter kunde det 

ses en ökning till 79 anmälningar som toppades ytterligare år 2016 med 114 anmälningar. 

Anmälningar som gjorts år 2017 räknat fram till mitten av november månad är 65 stycken. De 

vanligaste orsakerna som anmäls är brister i omsorg, misstanke om våld mot barn samt våld i 

nära relationer. Endast enstaka fall handlar om beteendeproblem, relationskonflikter i familjen, 

missbruk eller psykisk ohälsa hos förälder samt misstanke om sexuella övergrepp.  

Nedan visas en kortare sammanställning av de senaste tre årens orosanmälningar, då 2014 

saknar detaljerade siffror. Detta påvisas för att skapa en bredare och mer djupgående förståelse 

kring anmälningsplikten för personal som arbetar med barn i förskolan.  

År Totala 

antal 

anmäln-

ingar 

Brister i 

omsorg 

Våld 

mot 

barn 

Bevittnat 

våld 

Beteende 

problem 

Relations-

konflikter i 

familjen 

Missbruk 

hos 

förälder 

Psykisk 

ohälsa 

hos 

förälder 

Misstanke 

om sexuella 

övergrepp 

2015 79 19 30 21 2 1 0 1 5 

2016 114 43 40 25 1 2 2 1 0 

2017 

t.o.m.  

17/11 

65 21 26 6 2 7 3 0 0 

Sammanfattande tabell över anmälningar från barnomsorgen i en kommun i södra Sverige.  
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4. Teoretiska utgångspunkter 

Nedan följer en redovisning av den valda teorin och hur begrepp kommer att användas i det här 

arbetet.  

 

4.1 Socialkonstruktionism 

Examensarbetets vetenskapliga utgångspunkt har en socialkonstruktionistisk ansats. Valet av 

paradigm grundar sig i språkets centrala betydelse och är förenat med att utföra kvalitativa 

metoder. I enlighet med socialkonstruktionismen ses människan som en social aktör och 

kunskap skapas i sociala aktioner mellan människor, vilket förmedlas i Winther Jørgensen och 

Phillips (2000). Socialkonstruktionismens epistemologi, alltså kunskapsteori, tar sin 

utgångspunkt i en kritisk inställning till kunskap eftersom den ständigt är föränderlig (ibid). 

Burr (2015) menar att vi skapar våra uppfattningar i sociala sammanhang och att det inte 

finns någon objektiv fakta utan istället flera sanningar. När människor pratar konstrueras 

världen runt dem och därför menar författaren ovan att språket är en form av handling.  

 

4.2 Diskurs och diskursanalys 

Den metod som valdes till det här arbetet var intervju, där intervjupersonerna via sin retorik 

konstruerade sin verklighet i den verksamhet de arbetade i. Det kan kopplas till begreppet 

diskurs som enligt Winther Jørgensen och Phillips (2000) betyder “ett bestämt sätt att tala om 

och förstå ett utsnitt av världen” (s.7). Diskurs handlar fortsättningsvis om hur något talas och 

kategoriseras i sociala interaktioner (Boréus, 2015; Wetherell, Taylor & Yates, 2001). Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) förklarar vidare att diskursbegreppets omfattande 

användningsområden har gett begreppet olika innebörder och betydelse beroende på vilken 

kontext det används i.  

Inom diskursanalys förekommer tre former av analyser: diskursteori, kritisk 

diskursanalys samt diskurspsykologi (Winther Jørgensen & Phillips, 2000). Den analysmetod 

som behandlas i detta arbete mer djupgående är diskurspsykologi som redovisas nedan.  

 

4.3 Diskurspsykologi  

Diskurspsykologi används som en analysmetod då det i enlighet med Winther Jørgensen och 

Phillips (2000) fokuseras på hur människor, i interaktion med andra i konkreta situationer, 

konstruerar sin verklighet. Diskurspsykologin utgår, enligt författarna, från människors egna 
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förståelser och förklaringar, vilket kan kopplas till det här arbetets syfte som är att undersöka 

hur förskolepersonal resonerar kring anmälningsplikt.  

Två nyckelpersoner inom diskurspsykologi är Jonathan Potter och Margaret Wetherell 

som beskriver diskurspsykologi som en metod för att analysera material (Potter & Wetherell, 

1987). Författarna talar om retorikens betydelse, som också i det här arbetet används som 

analysverktyg vilket beskrivs mer ingående i avsnittet analysverktyg. I socialkonstruktionismen 

används begreppet språk som kan kopplas till Potter och Wetherells definition på retorik, då de 

åsyftar att retoriken är väsentlig för att konstruera och skapa sociala interaktioner (ibid).   

 

5. Metod och design 

Nedan presenteras metod och design för det här examensarbetet så att läsaren får en inblick i 

processen som har gjorts. 

 

5.1 Urval  

Det utfördes intervjuer som kvalitativ metod där de som intervjuades i det här arbetet har 

samlingsnamnet “intervjupersonerna”. Intervjuerna gjordes utifrån ett bekvämlighetsurval, det 

vill säga intervjuplatserna och även personerna som intervjuades var sedan tidigare kända 

(Bryman, 2011). Det här valet gjordes då det kan vara problematiskt att få ett godkänt 

deltagande i intervjun.  

Under intervjuerna var det ett medvetet val att alla tre intervjuare skulle delta för att 

skapa ett bredare synsätt kring intervjupersonernas resonemang. För att inte personen som 

intervjuades skulle känna sig utsatt var en strävan att skapa en så avslappnad miljö som möjligt 

genom att sitta i en cirkelliknande konstellation där minst en intervjuare var passiv i samtalet 

och förde anteckningar.  

Det utfördes fyra intervjuer samt en pilotintervju till arbetet. Namnen på personerna som 

intervjuades fingerades på grund av ett etiskt ställningstagande som berörs ytterligare i avsnittet 

nedan. De namn som användes i det här arbetet var Ilma, Mia, Moa och Lena. Intervjuarna 

benämndes i utdragen av empirin som Student 1, 2 samt 3.  

 

5.2 Tillvägagångssätt  

Intervjufrågor skapades (se bilaga 1), med utgångspunkt i studiens syfte och frågeställning för 

att undersöka förskolepersonalens resonemang kring anmälningsplikten. Inför intervjuerna 
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kontaktades fem förskolor i en kommun i södra Sverige via mejl, varav en förskolepersonal 

ingick i en pilotstudie. Examensarbetets syfte förmedlades kortfattat och frågan ställdes om de 

var intresserade av att medverka i arbetet. När mejlen var besvarade med deras godkännande 

bestämdes tid och plats för de kommande intervjuerna. Personerna som intervjuades fick inte i 

förväg ta del av intervjufrågorna då detta enligt Eriksson- Zetterquist och Ahrne (2015) skulle 

kunna resultera i modifierade svar. Intervjupersonen fick läsa igenom och skriva under en 

samtyckesblankett (se bilaga 2) där de fyra etiska principerna (Vetenskapsrådet, 2002) 

förmedlades, därefter inleddes intervjun.  

Intervjuerna utfördes under fem veckodagar och skedde på olika tidpunkter under dagen 

då förskolepersonalen själva hade möjlighet att bestämma när intervjuerna skulle ske. Två av 

intervjuerna ägde rum på förskolorna och de resterande intervjuerna i hemmet. I förskolan 

placerade sig de tre intervjuarna och intervjupersonen i ett grupprum. Rummen var relativt små 

i jämförelse med andra rum på förskolorna och var möblerade med en soffa. Det fanns dock 

fönster som gjorde rummet ljust och inbjudande. När de andra två intervjuerna hölls i hemmet 

bjöds det på kaffe och bekväma sittplatser som fanns placerade i intervjupersonernas 

vardagsrum och kök. 

Materialet transkriberades direkt efteråt, vilket beskrivs mer ingående i avsnittet 

transkribering och kodning. När analysen påbörjats framkom det att kompletterande frågor 

behövdes angående verksamhetens kontakt med socialtjänsten. Ytterligare tre frågor mejlades 

då till dem som redan hade blivit intervjuade och svaren kom tillbaka skriftligt.  

 

5.3 Etiska utgångspunkter 

Samtyckesblanketter delades ut till förskolepersonalen på plats där intervjuerna utfördes och de 

fick då ta del av Vetenskapsrådets fyra principer; samtyckeskravet, informationskravet, 

nyttjandekravet och konfidentialitetskravet (Vetenskapsrådet, 2002). Samtyckeskravet 

innefattar att de som var med i studien hade möjligheten att själva bestämma om deras 

medverkan (ibid). I samtyckesblanketten upplystes det om studiens syfte och innebörd och hur 

materialet skulle behandlas efter intervjuerna. Det framkom att allt material som samlades in 

skulle behandlas på ett sätt där det inte skulle gå att identifiera förskolepersonalen och att de 

enbart medverkade i det här examensarbetet, vilket i enlighet med Vetenskapsrådet (2002) ingår 

i informationskravet och nyttjandekravet. Frågan ställdes om intervjupersonerna godkände att 

intervjun spelades in. Här togs det ställning kring konfidentialitetskravet, som Vetenskapsrådet 
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(2002) menar är att material som producerats i en studie ska behandlas med sekretess och 

personuppgifter ska inte kunna identifieras av obehöriga.  

 

5.4 Semistrukturerad intervju 

Det utfördes semistrukturerade intervjuer, vilket Bryman (2011) beskriver är att ställa 

förberedda intervjufrågor men som inte behöver ställas inom strikta ramar utan sker mer under 

avslappnade former. Då det här examensarbetet utgick ifrån att undersöka förskolepersonalens 

resonemang, var det väsentligt att utföra semistrukturerade intervjuer där det möjliggjordes för 

personalen att resonera kring tankar och erfarenheter om anmälningsplikten. Genom 

semistrukturerad intervju kan det skapas en förståelse och insikt för hur något förhåller sig 

(ibid).  

 

5.5 Pilotintervju 

Det genomfördes en pilotintervju för att säkerställa att intervjufrågorna kunde besvaras, samt 

att det kunde leda till en förståelse för vad vi ville undersöka av personerna som intervjuades. 

Bryman (2011) skriver att det underlättar att utföra en pilotstudie som lägger grunden för den 

tilltänkta studien. Vidare tar författaren upp att det på så vis går att avgöra hur pass gynnsam 

ordningsföljden på frågorna är. Efter utförd pilotintervju gjordes inga ändringar i upplägget av 

intervju och intervjufrågor.  

 

5.6 Dokumentationsverktyg 

Det användes i det här arbetet ljudupptagning och anteckningar som dokumentationsverktyg 

för att få ett omfattat material. Nedan delges mer ingående hur de verktygen har använts och 

deras betydelse för hur materialet producerades. 

 

5.6.1 Ljudupptagning 

Till ljudupptagningen användes mobiltelefon som Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) 

beskriver är tillräckligt som ljudupptagningsverktyg. Då det här arbetet bestod av tre intervjuare 

fanns möjlighet till att spela in ljud på mer än en mobiltelefon. Det underlättade då det kunde 

finnas risk för tekniska svårigheter.  

Bjørndal (2005) beskriver fördelar med att ha ljudupptagning som intervjuverktyg. Det 

första är att ljudupptagningen blir ett minne då allt som sagts kan lyssnas på flera gånger. En 
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annan fördel är att ju fler gånger det lyssnas på ljudupptagningen, desto mer kan upptäckas och 

ses utifrån olika sätt.  

 

5.6.2 Anteckningar  

Ett annat dokumentationsverktyg som valdes ut var anteckningar med penna och papper, som 

enligt Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) är en grundläggande och gynnsam teknik då det 

finns mer än en intervjuare. Den i gruppen som antecknade kunde på så vis följa upp spår i 

intervjun, som gester, grimaser och annat ohörbart som inte kom med under ljudupptagningen. 

En annan aspekt som möjliggjordes vid anteckningar var miljöbeskrivningen, som även 

Ericsson-Zetterquist och Ahrne (2015) trycker på då det skapas en typ av återgivelse.   

 

5.7 Produktion av material  

Materialet producerades under fyra veckodagar vid olika tidpunkter på dagen. En intervju 

varade ungefär 20 minuter, vilket totalt blev 80 minuter material. Det producerade materialet 

tog runt 2,5 timme vardera att transkribera. Rennstam och Wästerfors (2015) hävdar att i en 

kvalitativ studie är det inte mängden av material som är det mest väsentliga utan innehållet och 

variationen av det producerade materialet som är det centrala. Arbetet under intervjun 

fördelades sinsemellan intervjuarna och alla bidrog likvärdigt under produktionen av materialet 

och transkribering. 

 

5.8 Transkribering och kodning 

När ljudupptagningen var genomförd fördelades transkriberingsarbetet och det skrevs ordagrant 

ner allt som sades. Det material som ansågs vara relevant i det här arbetet kopplades till syftet 

och forskningsfrågan och förmedlas i resultatdelen nedan. Det är enligt Svensson och Ahrne 

(2015) av betydelse att genomföra transkriberingen snarast efter att intervjun har utförts, 

eftersom de intryck som skapats är färska och behöver då bli nedskrivna. Det är väsentligt att 

utföra transkriberingen noggrant så inte resultatet blir lidande. Det utfördes även kodning efter 

transkriberingen då det enligt författarna ovan handlar om att djupgående skapa förståelse för 

sitt material och sedan få klarhet om det innehåller återkommande mönster.  

Genom att urskilja mönster kunde analysverktyget tolkningsrepertoar användas som 

också fokuserar på att upptäcka återkommande mönster och teman. Efter att materialet var 

transkriberat och kodat påbörjades analyser kring mönster i de olika intervjuerna. Enligt 

Winther Jørgensen och Phillips (2000) handlar kodning om att placera utsnitt av 
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transkriberingen i olika kategorier. De mönstren som urskiljdes sorterades i olika 

tematiseringar, som beskrivs mer i avsnittet nedan.   

 

5.9 Analysverktyg 

Nedan klargörs studiens relevanta verktyg för analys utifrån ett diskurspsykologiskt synsätt som 

var tolkningsrepertoar, retorik och effekt. Analysverktygen användes för att skapa förståelse 

kring det producerade materialet.  

 

5.9.1 Tolkningsrepertoar 

I det här arbetet har tolkningsrepertoar använts som analysverktyg, då det kunnat urskiljas 

återkommande mönster som sedan sorterats in i olika tematiseringar. Det här begreppet har sitt 

ursprung från Potter och Wetherell, som menar att tolkningsrepertoar handlar om hur det inom 

en språkgemenskap framställs något (Potter & Wetherell, 1987). Det framgår av Boréus (2015) 

samt Potter och Wiggins (2008) för att producerat material ska kunna beskrivas som en 

tolkningsrepertoar behöver det återkomma liknande mönster upprepade gånger. Winther 

Jørgensen och Phillips (2000) menar att varje repertoar ger resurser som människor kan 

använda för att konstruera versioner av verkligheten. Det innebär även att kunna analysera 

människors samtal (ibid).  

 

5.9.2 Retorik  

I det här arbetet användes retorik som analysverktyg, då det möjliggjordes en förståelse för hur 

människor interagerar och konstruerar sin verklighet via samtal (Holmberg, 2010). Genom att 

använda retoriken kunde intervjupersonernas svar analyseras angående hur de resonerade och 

hur det såg ut i deras verksamhet. Winther Jørgensen och Phillips (2000) skriver att retoriken 

handlar om vilka tekniker och tillvägagångssätt som tillämpas i samtal för att förstärka sin 

mening. Holmberg (2010) påvisar att det handlar om att genom konstruktionen av retoriken, 

övertyga sin omgivning om sin egen sanning. 

 

5.9.3 Effekt 

Analysverktyget effekt har använts i arbetet eftersom det har ställts hypoteser kring 

intervjupersonernas resonemang för att se vad det kan få för påföljd i deras verksamhet. Enligt 

Holmberg (2010) kan effekt ställas utifrån hypoteser och berör vilka effekter som kan ske i den 
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sociala interaktionen och genom hur individen talar, konstrueras verkligenheten varierande 

beroende på situation (ibid). 

 

5.10 Metodkritik 

Eftersom det här examensarbetet genomfördes av tre intervjuare kunde det medföra svårigheter 

om samtliga var aktiva under intervjuerna. Bjørndal (2005) skriver att det kan ses som en kritik 

om det är flera personer med i en intervju då det kan skapas störningsmoment vid en 

ljudupptagning och att det kan vara bekymmersamt att urskilja flera röster samtidigt. 

Författaren menar dock att det som sägs inte ska ses som den enda sanningen av verkligheten.  

Genom att utgå ifrån ett socialkonstruktionistiskt perspektiv, existerar inte enbart en sanning 

utan flera, vilket medför en problematik i hur det här arbetet uppfattas. Användning av kvalitativ 

metod kan leda till att det material som producerats möjligtvis inte blir entydigt eftersom 

personerna som intervjuas resonerar mer fritt (Bjørndal, 2005).  

Då det här arbetet är gjord med hjälp av kvalitativa metoder finns det enligt Bryman 

(2011) tillfällen då förutfattade meningar och värderingar kan störa forskningsprocessen, därför 

behöver reflexiviteten tas i åtanke. Winther Jørgensen och Phillips (2000) drar en parallell till 

att forskarens tolkningar kan komma i fokus och att risken finns att det läggs mer koncentrerat 

arbete kring forskarens egna tolkningar. Det här har tagits i åtanke då det handlar om att som 

intervjuare vara värderingsfri i den mån det går, och självreflekterande för att inte skapa någon 

okontrollerad inverkan på studien, vilket även Bryman (2011) skriver om. Författaren skriver 

vidare att det kan skapas en personlig närhet till de människor som intervjuas. Det här kan 

problematiseras då personerna som intervjuades till arbetet redan sedan tidigare var kända. 

Enligt Bryman (2011) och Winther Jørgensen och Phillips (2000) skall det därför finnas en 

medvetenhet kring ens egen medverkan, samt att ens egen prestation bör granskas för att ta 

hänsyn till reflexiviteten. Det kan utifrån vad författarna ovan skriver, ses som en kritik till att 

vara tre intervjuare närvarande vid intervjuerna då intervjupersonen kan känna sig utpekad, 

vilket kan skapa komplikationer i att säkerställa betydelsen kring samtliga intervjuares 

medverkan.  

En kritik kan även vara att två av intervjuerna utfördes i intervjupersonernas hem på 

grund av olika omständigheter. Enligt Eriksson-Zetterqvist och Ahnre (2015) kan det skapa 

känslor och tankar som inte hade gjorts om intervjuerna utförts på de berördas arbetsplats.  
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6. Trovärdighet 

Ur ett socialkonstruktionistiskt perspektiv kan trovärdigheten av resultatet vara problematiskt 

då det inte enbart finns en sanning (Aasebø & Melhuus, 2007) och trovärdigheten kan då 

ifrågasättas och problematiseras. Enligt Bryman (2011) kan det vara problematiskt att 

generalisera ett kvalitativt material eftersom det utgår ifrån intervjuer och människors 

uppfattningar. För att materialet ska kunna generaliseras behöver det vara omfattande och inte 

utföras med enbart ett fåtal intervjupersoner (ibid). Det här arbetet kan ändå ses som trovärdigt 

då det producerade materialet anses tillräckligt omfattande i relation till den tidsperiod som 

arbetet ägde rum. Kontentan är att då det har framkommit återkommande mönster i intervjuerna 

bidrar det till ett trovärdigt resultat. Det kan även ses som ett trovärdigt arbete då det har utförts 

av tre intervjuare som har bidragit till att upptäcka fler detaljer och delgett varandra synpunkter 

under arbetets gång. 

Det kan ses som en problematik i att intervjuerna utfördes i hemmet, dock kan det förstås 

som ett trovärdigt resultat då arbetet inte handlade om den enskilda personen, utan 

verksamheten förskolepersonalen arbetade i. 

 

7. Resultat och Analys 

Nedan följer fyra olika tematiseringar som har formats utifrån de fyra intervjuerna och som 

ligger till grund för vårt resultat. Det första temat belyser om en handlingsplan finns i de olika 

verksamheterna eller inte. I andra temat resonerar förskolepersonal var gränsen går för att utföra 

en orosanmälan och i det tredje temat analyseras förskolepersonalens kunskap och om de 

känner trygghet i att utföra en anmälan. Det fjärde och sista temat handlar om 

förskolepersonalens kontakt med socialtjänsten. 

 Resultatet knyts an till studiens syfte, som var att undersöka hur förskolepersonal 

resonerar kring anmälningsplikten i förskolan. Med utgångspunkt i syftet ställde vi oss frågan: 

Vilka fördelar och nackdelar med förskolans rutiner lyfter förskolepersonal fram i sitt 

resonemang om anmälningar till socialtjänsten?  

 

7.1. Handlingsplan 

Under samtliga intervjuer ställdes en fråga om verksamheten som intervjupersonerna arbetade 

i hade någon handlingsplan som de utgick efter vid en orosanmälan. Nedan visar utdrag ur 

empirin från samtliga intervjupersoner där mönster kan urskiljas utifrån en tolkningsrepertoar.  
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[...]  

MIA: Vi pratar ju alltid om vi misstänker någonting så får vi prata i arbetslaget först och sen prata vi 

med vår chef då, förskolechef. Det är så vi får göra och då är det ju hon som gör anmälan isåfall.  

[...]  

 

[...] 

MOA: [....] att man är orolig att det inte görs barns bästa då och sen får ju inte vi göra en anmälan 

utan det måste vi vända oss till förskolechefen liksom [....]  

STUDENT 1 - men det finns liksom ingen som sagt skriven handlingsplan utan…? 

MOA - (Tittar åt ett annat håll och funderar ett tag.) Nee, [....]  

[...] 

 

[...] 

ILMA: [....] det var lite bristande att man skulle haft någonting och plockat fram liksom att: ja nu har 

detta hänt då läser vi här hur vi ska göra. I någon pärm eller något dokument eller så för man blir lite 

uppjagad eller så då finns inte alltid det, [....] 

ILMA: [....] och att hon, chefen då, har berättat att det är ju alltid hon som står ansvarig på 

anmälningarna [....] 

[...] 

 

7.1.1 Analys 

Ovanstående empiri visar att det, utifrån en tolkningsrepertoar om förskolechefens ansvar, inte 

finns någon handlingsplan som förskolepersonalen är medvetna om och att det största ansvaret 

vid en orosanmälan är förskolechefens. Det kan då förstås som att det krävs en ansvarstagande 

förskolechef som vet hur hon eller han skapar bästa förutsättningar för sin personal. Mia, Moa 

och Ilma positionerar sig på ett sätt där förskolechefen får ta det största ansvaret, och en effekt 

som kan råda av deras resonemang är att förskolepersonalen lägger över ansvaret på någon 

annan. 

Ilma uttrycker att även om det är förskolechefens övergripande ansvar, då det krävs en 

orosanmälan, är tillvägagångssättet bristfälligt för personalen. Hon antyder att det borde finnas 

något dokument med information som hade hjälpt förskolepersonalen i hur de skulle gått 

tillväga.    

 

Utifrån samma fråga var det en verksamhet som frångick från resterande förskolors mönster. 

Nedan följer svar ur empirin.   

 

[...] 
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LENA: Ja det har vi, absolut… väldigt så.. vi har olika pärmar som det står precis uppskrivet och så 

med papper som vi kan använda som är förtryckta som är, aa för sådana tillfällen då. 

[...] 

STUDENT 2: Det, men ni har har en plan, men ni är inte så pålästa på den? 

LENA: (Lena pausar en längre stund) Nää , det är vi inte , men det är nog det kan jag säga är nog det 

vi inte har varit där .. i den situationen men det står säkert … ahh det står precis…  

[...]  

 

7.1.2 Analys 

Utifrån vad som kan utläsas i hur Lenas verksamhet arbetar visar det att de har en handlingsplan 

att följa i form av förtryckta papper satta i pärmar. Allt eftersom intervjun fortskred framkom 

det att Lena inte var påläst på verksamhetens handlingsplan och att hon inte var säker på vad 

som egentligen stod i den. Genom hur Lena retoriskt konstruerar sina svar framgår det en viss 

osäkerhet kring handlingsplanen då hennes svar framkommer med fördröjning. Lena säger att 

de har en handlingsplan men de har inte behövt titta i den eftersom det aldrig har kommit upp 

en situation där den har behövts.  

 

En fråga ställdes angående om alla nyanställda samt vikarier tar del av handlingsplanen eller 

får information kring rutiner om anmälningsskyldigheten direkt vid anställningsstart.  

 

[...]  

MIA: Det behöver dom ju faktiskt inte va, eller det kanske dom inte är. Och det är ju vårt jobb egentligen 

där och informera. 

[...] 

 

[...] 

MOA: [....] vi är nog sämst asså vi är som alla andra inte jättebra på att informera detta men vi har 

asså just nu har vi ju ingenting som liksom ligger i ropet, [....] 

[...] 

 

 [...] 

ILMA: Ja, nej då är det väl det då att eftersom vi inte har någonting så jätte fast dokument så är det 

kanske lite dumt då för nu… då får man ju liksom då hoppas att chefen informerar, [....] att man hjälps 

åt, att när det väl inträffar så skulle det egentligen va någonting som man blir mer informerad i förväg 

tycker jag. Aa.  

[...] 

 

7.1.3 Analys 

Likväl här kunde en tolkningsrepertoar, om att det är förskolans ansvar att informera 

nyanställda samt vikarier, urskiljas. Här använder intervjupersonerna retoriken för att 
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konstruera deras sanning för verksamheten. Utifrån ovanstående argument, från tre av 

personerna som intervjuades, handlar det om hur väl verksamheten informerar om sådana 

företeelser som handlingsplan och rutiner. Här kan det uttydas att förskolepersonalen 

positionerar sig på ett sätt som gör att ett visst ansvar ligger på dem själva, att det informeras 

till ny personal i verksamheten. Moa antyder att de inte är aktiva i att informera, hon menar 

även att det gäller verksamheter överlag. Ilma påtrycker att även det ansvaret ligger på 

förskolechefen och att det skulle underlätta att bli informerad tidigt utifall att något skulle 

hända. Effekten av att det inte finns någon utformad rutin att informera nyanställda och vikarier, 

är att inte alla blir lika välunderrättade.  

 

En av personerna som intervjuades avvek från de resterandes svar angående handlingsplan och 

vikarier. Nedan visas utdrag ur den empirin.  

 

[...] 

LENA: Alla anställda tar del av detta. 

STUDENT 3: Även vikarier och så? 

LENA: Nej, asså vi har ju en pärm asså för vikarierna vad som gäller, asså när de kommer. Vilka rutiner 

vi har och sånt här. 

[...] 

LENA: Nej, jag ska säg jag har inte tittat så mycket i den heller själv, eftersom jag inte har varit i den 

situationen. Men visst ska man kanske uppdatera sig och det gör vi i och för sig med alla pärmar och 

papper [....] 

[...] 

LENA: Men det står säkert precis utskrivet hur man ska gå tillväga, det är jag nästan 100 på. 

[...] 

 

7.1.4 Analys 

Med utgångspunkt i hur Lena retoriskt konstruerar sina svar, ges det till en början ett klart och 

tydligt svar att alla anställda i verksamheten får ta del av en handlingsplan till hur 

anmälningsrutiner på förskolan går till. Hon trycker på att det finns utskrivet i pärmar för 

vikarier angående just rutiner. Sedan förmedlar hon att den inte är så granskad då det i 

verksamheten inte har funnits situationer då den behövts användas. I Lenas uttalande använde 

hon inte sin retorik för att förmedla en övertygelse om sin verksamhets handlande kring 

handlingsplan och rutiner för vikarier. Så som Lena retoriskt konstruerar sina svar kan det 

förstås som en osäkerhet i hur hon presenterar sin verksamhet. Det framkommer en viss 

tvetydighet då Lena framställer att de i sin verksamhet uppdaterar pärmar och papper som har 
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med handlingsplaner och rutiner att göra, samtidigt har hon själv inte granskat dokumenten men 

antyder att det nästan säkert står skrivet.  

 

7.2 När går gränsen för en orosanmälan? 

Det låg i studiens intresse att få fatt i verksamhetens resonemang kring när en orosanmälan bör 

ske. Därför ställdes frågan: När bör en orosanmälan göras enligt er verksamhet och avdelning? 

Nedan följer förskolepersonalens retoriska uttalanden, som analyseras utifrån en 

tolkningsrepertoar där mönster urskiljer sig.  

 

[...] 

MIA: Ja asså, misstänker vi att ett barn far illa hemma då är det ju en anmälan. 

STUDENT 3: Aa, men på vilka grunder? 

MIA: Det kanske blir en orosanmälan då för att vi kanske inte har ett konkret bevis eller ett barn kanske 

inte har sagt någonting men… vi misstänker någonting då måste vi (Mia lägger sin handflata på bordet 

med en lätt duns när hon säger måste) ju göra en orosanmälan. [...] 

[...] 

ILMA: Jaa, jag tänker ju, att det är som ni sa innan, vid oro, att det ska räcka att man … nu är vi oroliga 

för något är och det behöver inte vara att man är säker eller har verkligen sett någonting så utan det är 

nog en känsla [....]  

[...] 

STUDENT 3: Att det är vid misstanke?  

ILMA: Jaa, aa precis. Mm. 

[...] 

 

7.2.1 Analys 

Genom hur Mia och Ilma retoriskt konstruerar sina svar, är det tillräckligt med en misstanke 

eller oro om ett barn far illa för att utföra en orosanmälan. Mia påvisar att det inte behöver 

finnas konkreta bevis men att det ändå skall utföras en anmälan. Hon resonerar även, med viss 

påtryckning då hon förstärker sin retorik med en handgest, att de måste anmäla vid misstanke 

och att det är tillräckligt för att agera. Likaså Ilma framlägger att det räcker med att en känsla 

uppstår om att något är fel för att göra en orosanmälan. Effekten kan bli att barnen i de här 

verksamheterna får fördelaktiga förutsättningar, om de far illa.  

 

Resterande två personer som intervjuades resonerar utifrån liknande grunder men skiljer sig 

delvis. 

[...] 

MOA: Är det väldigt oroligt ...vad är, vad är det oroligt, vad är det som gör det oroligt, vad säger barnet 

liksom. Pratar den om att, detta hände hemma 
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[...] 

MOA: eeehjjaa men misstänker vi att det far, om barnet far illa hemma eller att barnet far illa av 

nånting. 

STUDENT 1: mm 

MOA: ehh. vad det nu kan va, våld eller verbalt, asså vi får ju kolla, vad pratar barnet om, hur beter 

det sig i barngruppen, det är väl det man får gå och kolla på liksom.  

[...] 

 

[...] 

LENA: (Lång paus, suck) …. Asså har man fått, har man sett mycket och fått fakta så tycker jag 

personligen att det här ska göras omedelbart. Tycker jag om man ser något sånt. 

[...] 

LENA: Ja jag måste ju se, jag kan ju inte, jaa det tycker jag, kan ju inte liksom ... anmäla något jag inte 

... vet vad som har hänt 

[...]  

 

7.2.2 Analys 

Genom att utgå från Moas och Lenas svar på frågan om när deras verksamhets gräns går för en 

orosanmälan frångår de till viss del från föregående intervjupersoner. Moa talar om att få syn 

på vad som gör barnet oroligt eller vad barnet säger. Det kan här förstås som att det verbala 

språket är en betydande faktor för att uppmärksamma om ett barn far illa. Det beskrivs även att 

det kan observeras hur barnet beter sig i barngruppen för att utföra en orosanmälan.  

Så som Lena retoriskt presenterar sitt svar, genom att börja med en lång paus, kommer 

hon tillslut fram till att det krävs mer än bara oro eller misstanke för dem att utföra en 

orosanmälan. Lena påstår att om de i verksamheten uppmärksammat något och fått fakta så är 

det då en orosanmälan utförs. En effekt av Lenas resonemang kan då bli att det ageras under ett 

senare skede i jämförelse med de andra verksamheterna. 

 

7.3 Kunskap och trygghet  

En fråga ställdes angående om verksamheten har tillräckligt med kunskap och om 

förskolepersonalen känner trygghet i att utföra en orosanmälan? Nedan visas utdrag ur empirin. 

 

[...] 

MIA: Eh, det tror jag nog man kan bli bättre i.  

[...] 

 

[...] 

MOA: .. eehh nej. Det känner inte jag,.. sen så känner jag att jag helst inte vill anmäla liksom (haha) 

liksom man vill ju inte att det ska hända , men man måste ju och då får man sätta in sig i det fallet.  
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[...] 

MOA: Det är väl att barnet far illa isåfall skulle jag känna och jobbigt om jag skulle behöva.. sätta mig 

in [....] 

[...] 

 

[...] 

LENA: (Lena avvaktar någon sekund med sitt svar.) Ne det tycker jag inte 

[...] 

LENA: Skulle det komma in eller skulle vi få ett barn som far illa liksom oj hur gör vi här nu det. Men 

det känns som ibland att man tar tag i det när problemet är där, [....]  

[...] 

 

7.3.1 Analys 

Mia, Moa och Lena påstår alla utifrån en tolkningsrepertoar att de inte känner att de har 

tillräckligt med kunskap eller trygghet kring en orosanmälan. Moa resonerar kring att hon helst 

inte skulle vilja utföra en orosanmälan alls. Hon säger också att det skulle vara jobbigt att 

behöva sätta sig in i en sådan situation, men om det sker så sätter Moa sig in i det fallet. Så som 

Moa retoriskt målar upp hur hon känner kring att sätta sig in i ett fall, kan effekten bli att 

verksamheten inte agerar i tid då det föreligger en osäkerhet vid en orosanmälan om ett barn far 

illa. 

Lena påstår att kunskapen och tryggheten inte finns där och att de agerar när problemet 

uppstår. En effekt av ett sådant förhållningssätt som dessa tre intervjupersoner har, kan då vara 

att barnets förutsättningar står på spel då det ageras för sent. 

 

Nedan skiljer sig Ilmas svar, med de resterande ovan.  

 

[...] 

ILMA: Ja men det känner jag ändå. Jag tycker nu när man har gjort det en gång, så känns det faktiskt 

som man, det är ju lite hemskt att det ska vara så att man får mer kunskap av att ha gjort en. Så därför 

behöver man nog mera, asså så handlingsplan och utbildning innan så för att det inte ska bli så att man 

ska behöva göra det en gång för att man ska känna sig… 

[...] 

 

7.3.2 Analys 

Utdraget ur empirin ovan står för sig självt då det skiljer sig på grund av att Ilma är ensam om 

att tidigare utfört en orosanmälan. Genom Ilmas retorik förmedlas en självsäkerhet gällande att 

utföra en orosanmälan då hon påvisar en trygghet och resonerar om att erfarenhet spelar en 

väsentlig roll. Ilma framför dock att det hade behövts en handlingsplan och vidare utbildning 

kring anmälningsplikten och att det är problematiskt att det ska behövas erfarenhet för att utföra 
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en orosanmälan. Effekten som kan uppstå av den här situationen då Ilma känner en trygghet 

gällande anmälningsplikten, kan göra det gynnsamt för hela verksamheten.  

 

7.4 Verksamhetens kontakt med Socialtjänsten 

Det ställdes kompletterande frågor i efterhand till intervjupersonerna om deras kontakt till 

socialtjänsten och om de av förvaltningen fått information kring anmälningsplikten i sin 

verksamhet. Nedan visas svar från samtliga personer som intervjuats för att sedan i diskussionen 

konkretisera innebörden och sambanden med deltagarnas svar angående socialtjänsten.   

    

1. Har din verksamhet fått information från socialtjänsten om anmälningsplikten? 

ILMA: Ja, men det var två år sedan på en APT. 

MIA: Ja vi har fått info från socialtjänsten, regelbundet, det är viktigt om det är något nytt som gäller. 

MOA: Ja visst. 

LENA: Ja. 

  

2. Visste du att det var en möjlighet att få och att förskolechefen kan anmäla sin verksamhet att motta 

den informationen? 

ILMA: Nej, det visste jag inte. 

MIA: Ja, vi får alltid info från förskolechefen när det gäller utbildningar mm.  

MOA: Ja, det visste jag.  

LENA: Nej. 

 

3. Är det något du skulle vilja ha? 

ILMA: Ja, det hade jag gärna haft igen. 

MIA: Det får vi kontinuerligt.  

MOA: Nej. 

LENA: Nej. 

 

7.4.1 Analys 

I den första frågan svarade samtliga intervjupersoner ja, vilket förstås som att de alla tagit del 

av information från socialtjänsten. Svaren skiljde sig åt på de två resterande frågorna när det 

handlade om intervjupersonerna hade kännedom om att förskolechefen kunde informera sin 

verksamhet, att få ytterligare information från socialtjänsten och om det i så fall var något de 

hade velat ha. Två av intervjupersonerna var inte överens med sina svar på den sista frågan då 

både Moa och Lena inte i dagsläget ville ta del av informationen från socialtjänsten angående 

anmälningsplikten. En effekt av Moa och Lenas uttalanden är att de möjligen inte blir tryggare 

i sin kompetens kring att utföra en orosanmälan.  
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7.5 Sammanfattning av resultat och analys  

Resultatet behandlar fyra tematiseringar som knyts an till studiens syfte, som var att undersöka 

hur förskolepersonal resonerar kring anmälningsplikten i förskolan. Forskningsfrågan vad 

följande: Vilka fördelar och nackdelar med förskolans rutiner lyfter förskolepersonal fram i sitt 

resonemang om anmälningar till socialtjänsten?  

Utifrån det första temat kan en tolkningsrepertoar urskiljas om förskolechefens ansvar, 

och att i tre av fyra verksamheter inte finns någon form av utskriven handlingsplan som 

förskolepersonalen är medvetna om och hur de ska gå tillväga om ett barn misstänks fara illa. 

Så som förskolepersonalen retoriskt konstruerar sina svar framkommer det att de lägger ett visst 

ansvar hos förskolechefen på förskolorna. Det kan då förstås som att det krävs en 

ansvarstagande förskolechef som vet hur hon eller han skapar bästa förutsättningar för sin 

personal.  

 En intervjufråga handlade om att få fatt i verksamhetens resonemang kring när en 

orosanmälan bör ske. Genom hur två av intervjudeltagarna retoriskt konstruerar sina svar, är 

det tillräckligt med en misstanke eller oro om ett barn far illa för att utföra en orosanmälan. 

Effekten av ett sådant förhållningssätt kan då vara att barnen i de här verksamheterna får 

fördelaktiga förutsättningar om de far illa. Genom att utgå efter resterande deltagares svar på 

frågan om när verksamhetens gräns går för en orosanmälan råder delade meningar då en 

intervjuperson menar att de i verksamheten observerar vad barnet pratar om och beter sig i 

barngruppen. Den siste intervjudeltagaren resonerar att det är när verksamheten 

uppmärksammat något och fått fakta som en orosanmälan bör ske. En effekt kan då bli att det 

ageras under ett senare skede i jämförelse med de andra verksamheterna. 

En fråga ställdes angående om verksamheten har tillräckligt med kunskap och om 

förskolepersonalen känner trygghet i att utföra en orosanmälan. Tre av de personerna som 

intervjuades påstod alla utifrån en tolkningsrepertoar att de inte känner att de har tillräckligt 

med kunskap eller trygghet kring en orosanmälan. Effekten kan då bli att verksamheten inte 

agerar i tid då det föreligger en osäkerhet vid en anmälan om ett barn far illa. Den fjärde 

deltagaren förmedlade genom sin retorik en självsäkerhet gällande att utföra en orosanmälan då 

hon hade tidigare erfarenhet, vilket tycks spela en väsentlig roll. 

Det ställdes kompletterande frågor i efterhand till intervjupersonerna om deras kontakt 

till socialtjänsten och om de av förvaltningen fått information kring anmälningsplikten i sin 

verksamhet. Här var samtliga överens om att de fått information från socialtjänsten om 

anmälningsplikten, men samtidigt var det enbart två intervjupersoner som visste att det var 



Tilda Ekener  Examensarbete 

Matilda Lundgren  

Maja Rydhög 

   

27 
 

förskolechefens ansvar att delge sin verksamhet om att informationen går att få. Det var även 

två av intervjupersonerna som inte i dagsläget ville ha någon ytterligare information.  

  

8. Diskussion 

Nedan diskuteras och problematiseras förskolepersonalens resonemang i relation till vad som 

framkommit i tidigare forskning. Diskussionen grundar sig även på studiens syfte och 

frågeställning. Syftet var att undersöka hur förskolepersonal resonerar kring anmälningsplikten 

i förskolan. Forskningsfrågan var: Vilka fördelar och nackdelar med förskolans rutiner lyfter 

förskolepersonal fram i sitt resonemang om anmälningar till socialtjänsten?  

 

8.1 Förskolepersonalens resonemang kring anmälningsplikten  

I det här arbetet har vi fått fram, både från det forskningsläge som finns idag samt från vår egen 

undersökning, att det finns en viss brist i förskolepersonalens kunskap och trygghet i att utföra 

en orosanmälan då ett barn misstänks fara illa. Greytak (2009) skriver att många 

orosanmälningar uteblir eftersom de som arbetar inom skolans verksamhet känner en osäkerhet 

och att det ofta är bristfällig information kring anmälningsplikt. Utifrån vårt resultat indikerar 

förskolepersonalen att de kan bli bättre och säkrare som anmälningsskyldiga. En av fyra 

intervjupersoner hade tidigare utfört en orosanmälan och det var endast hon som ansåg sig trygg 

i sin ställning, vilket kan ses som en problematik att det krävs en utförd orosanmälan för att 

tryggheten ska finnas för personalen i verksamheten. Det kan förstås som en svårighet i det då 

det enligt lag (SoL kap. 14 § 1) ska anmälas så fort det uppstår misstanke om ett barn far illa. 

Svensson och Janson (2008) förmedlar även de att förskolepersonal är bristfälliga i sitt ansvar 

som anmälningsskyldiga.  

I frågan om när gränsen går för att utföra en orosanmälan i vardera verksamhet, 

resonerade förskolepersonalen utifrån två delade meningar. Det kunde förstås som att en 

verksamhet ansågs sig vilja ha vissa konkreta bevis innan de utförde en orosanmälan, medan 

två yttrade sig om att oro eller misstanke var gott nog. Vi drar här slutsatsen, att de med ett 

sådant synsätt går att ifrågasätta om det någon gång funnits barn som kanske behövt hjälp men 

som fallit mellan stolarna för att det inte funnits konkreta händelser att anmäla. Det här 

konstaterandet kan sättas i relation till Lambie (2005) som syftar till att den som utför en 

orosanmälan inte behöver bevis mot att barnet farit illa, utan det räcker enbart med att ha 

misstankar.  
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Något som vi såg som en gynnsam inställning var att ingen av de intervjuade tog upp 

att de påstod sig vara oroliga kring att förstöra en relation till vårdnadshavare om en anmälan 

skulle vara nödvändig.  Svensson, Andershed och Janson (2015) samt Schols, Ruiter och Öry 

(2013) fick i sina studier fram att förskolepersonal ofta drar sig för att anmäla då de inte vill 

förstöra relationen med vårdnadshavarna. Enligt författarna råder det en problematik gällande 

att förstöra kontakten med föräldrarna och att det är en bidragande orsak till att orosanmälningar 

inte utförs. Det kan därför enligt oss ses som en lättnad då det utifrån intervjuerna inte verkar 

vara ett problem för att genomföra en orosanmälan.  

Under intervjuerna ställdes frågan om verksamheterna hade någon handlingsplan att 

utgå efter om de skulle behövas utföra en orosanmälan. Som personalen resonerade kring 

frågan, lades ett stort ansvar på förskolechefen då en anmälan skulle göras, vilket kan förstås 

som att personalen till viss del distanserade sig från att själva utföra en orosanmälan. Det här 

kan enligt oss förstås utifrån två olika vis. Det första är att det blir en gynnsam effekt för 

förskolepersonalen då det blir förskolechefens huvudansvar att utföra en orosanmälan och att 

personalens namn inte behöver stå med på anmälan. För det andra krävs det dock ytterligare 

ansvar ändå från personalens sida där de möjligen hade behövt en handlingsplan. Samtliga 

personer som intervjuats ställde sig gillande till att ha en fast handlingsplan om vilka rutiner 

som ska tillämpas och utgå ifrån då det finns misstanke eller fakta kring att ett barn far illa. I 

relation till vad som framkommit i våra intervjuer med förskolepersonal framställs en 

handlingsplan tilltalande där det kan finnas ett förtydligande hur de ska gå tillväga. Resultat av 

Goebbels et. al. (2008) visar bland annat att i de skolor där det finns fasta handlingsplaner 

anmäls fall oftare. Vidare konstaterar annan forskning att lärare och förskollärare kan ha nytta 

av en handlingsplan och att det är av betydande vikt att utveckla lärarutbildningen gällande 

anmälningsplikten och för att få mer klarhet kring de handlingsplaner som finns att tillämpa 

(Feng, Huang & Wang, 2010: Kenny, 2004: Schols, Ruiter & Öry, 2013: Walsh et al., 2008) 

 

8.2 Fördelar och nackdelar  

I våra intervjuer framgick det att tre av fyra intervjupersoner inte hade gjort en orosanmälan. 

Webster et al. (2005) har fått ut resultat ur sin studie som indikerar att för en orosanmälan ska 

ske beror det bland annat på vilken institution personalen med lärarbefattning arbetar i. För att 

återgå till frågan om var gränsen går för att utföra en orosanmälan kan det förstås som en 

ogynnsam effekt i personalens olika resonemang kring när en anmälan bör ske. Vi kan även se 

en problematik i hur personalen för fram sin osäkerhet kring att utföra en orosanmälan samt hur 
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olika förskolepersonal resonerar kring när en anmälan ska göras. Det här ser vi som ett möjligt 

problem då orosanmälningar kan utebli, med påföljden av att barn riskerar att stanna i en miljö 

där de far illa. Dock framförs det av intervjupersoner att det enbart räcker med misstanke om 

ett barn far illa för att utföra en orosanmälan och resonemanget förstärks även med handgest. 

Påföljden kan enligt oss vara att det skapas fördelaktiga förutsättningar för barnen i de här 

verksamheterna.   

Utifrån resonemang från Walsh et al (2012) samt Dinehart och Kenny (2015) kan det 

förstås som att det bör finnas ett likvärdigt förhållande mellan antalet förskolebarn som far illa 

och de orosanmälningar som kommer in till socialtjänsten. Det påvisas att de här förhållandena 

bör vara tydligt förankrade, vilket vi betraktar som en självklarhet för att skapa lika 

förutsättningar för alla barn. Dock framkommer det tvetydigheter i förskolepersonalens 

resonemang kring verksamheternas rutiner och sätt att se på olika situationer för att det här ska 

bli möjligt. I intervjuerna framkommer det bland annat att det är först när det händer något med 

ett barn som förskolepersonalen tar tag i situationen tillsammans med förskolechefen. Vi kan 

här se en nackdel då ett förebyggande arbete möjligen inte förekommer. Likaså ser vi en 

problematik i att två av fyra intervjupersoner inte i dagsläget var intresserade i att få vidare 

information eller utbildning från Socialtjänsten. I studien av Toros och Tiirik (2016) 

indikerades behovet av att hitta sätt att stödja förskolepersonalens kompetens och förtroende 

för att identifiera och rapportera alla fall av barn som far illa. Vi ställer oss då kritiska till att 

inte samtliga intervjupersoner ville ha ytterligare stöd och information från socialtjänsten, då 

de alla ansåg sig ha brist på både kunskap och trygghet i att utföra en orosanmälan.  

I frågan gällande om förskolepersonalen informerar vikarier och nyanställda svarade tre 

av intervjupersonerna att de inte brukade informera men hävdade dock att det var deras ansvar 

att meddela det. Effekten kan bli att förskolepersonalen inte får tillräckligt med stöd från sina 

kollegor om ett barn far illa då grundläggande information inte har meddelats vid anställning. 

Choo et al. (2013) påvisar även de att en betydande förutsättning för lärare och förskolepersonal 

är att ha tillgång till stödjande kollegor. Resultat från författarna ovan visar att då lärare och 

annan personal som arbetar med barn inte får tillräckligt med stöd, antingen från egna kollegor 

eller från andra yrkesverksamma, är det sannolikt att de inte anmäler misstänkta fall där barn 

far illa (ibid). Vi ser här därför en fördel i att ta tillvara på de instanser som kan lyfta all personal 

som arbetar med barn både i förskola och skola, för att alla barn oavsett var de tillbringar sina 

dagar, får samma förutsättningar.  
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8.3 Didaktiska implikationer och vidare forskning  

Som förskolepersonal tillhör du de yrkeskategorier som arbetar i frontlinjen med barn, vilket 

innebär att du har de bästa förutsättningarna för att få syn på om barn far illa. Då du som 

förskolepersonal träffar barnen näst intill varje dag är det av stor vikt att det skapas en trygghet 

för barnen genom att all personal har tillräcklig kunskap kring anmälningsplikten. Personal som 

arbetar med barn måste vid misstanke om att ett barn far illa göra en orosanmälan till 

socialtjänsten. Därför är det väsentligt att en orosanmälan görs på lika grunder i alla 

verksamheter. Vårt arbete synliggör förskolepersonalens resonemang kring behovet av att ha 

en handlingsplan nära till hands för att handlingsförloppet ska vara tydligt för verksamheten. 

Om förskolepersonal känner osäkerhet kring anmälningsplikten är det av betydelse att 

synliggöra detta för att skapa lika förutsättningar för alla barn. Därför kan det här arbetet bidra 

till att utöka medvetenhet för personal som arbetar med barn kring att utföra en orosanmälan.  

Vårt val att utföra en kvalitativ studie med intervjuer grundar sig i bristen på forskning 

gjord i Sverige och att den forskning som funnits mestadels gjorts internationellt med 

kvantitativa metoder. Förslagsvis skulle en vidare forskning kunna utföras som en 

enkätundersökning i kommuner i Sverige, för att på så vis få ett bredare perspektiv på hur det 

ser ut angående förskolepersonalens tankar kring anmälningsplikten. Ett bredare arbete hade 

möjligen fått fram resultat kring om förskolepersonal har den kunskap som behövs om 

anmälningsplikten, eller om det behövs ytterligare kunskap och utbildning. I en 

enkätundersökning hade det även kunnat problematiseras kring skillnader i hur många år 

respektive förskolepersonal varit verksam och om de någon gång utfört en orosanmälan. Vi vill 

påvisa vikten av att det behövs ytterligare forskning om ämnet i Sverige. En intressant ingång 

hade också kunnat vara att ställa sig frågan om alla barn får samma förutsättningar oberoende 

vilken förskola eller skola de går på?  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor 

 

1. Hur länge har du arbetat på förskola? 

2. Har du någon gång gjort en orosanmälan till socialtjänsten för att du misstänkt att ett 

barn farit illa? 

3. Har ni någon handlingsplan som ni utgår efter? Berätta mer om den? 

4. Får/tar alla anställda del av handlingsplanen direkt vid anställningsstart? 

5. Har ni en handlingsplan på hur ni ska gå tillväga efter att en anmälan har gjorts? 

6. När bör en anmälan göras enligt er verksamhet och avdelning? 

7. Anser du att ni på avdelningen har tillräckligt med kunskap och känner trygghet i att 

utföra en anmälan? 

8. (Om ja) Vad har gjorts för att du känner så?  

(Om nej) Hur skulle man kunna göra för att åtgärda det? 

9. Har du något att tillägga?  

 

Kompletterande intervjufrågor 

1. Har din verksamhet fått information från socialtjänsten om anmälningsplikten? 

2. Visste du att det var en möjlighet att få och att förskolechefen kan anmäla sin 

verksamhet att motta den informationen? 

3. Är det något du skulle vilja ha? 
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Bilaga 2 

Samtyckesblankett    

Hej      

Vi heter Maja, Tilda och Matilda! Vi studerar sista terminen på förskollärarprogrammet på 

Högskolan i Halmstad. Just nu skriver vi vårt examensarbete där vårt syfte är att undersöka 

förskolors handlingsplaner kring att anmäla då barn misstänkts fara illa. Vi skulle gärna 

intervjua dig för att få syn på hur er avdelning agerar kring anmälningsplikten. Intervjun 

kommer att spelas in med hjälp av ljudupptagning för att lättare kunna analysera vad som sagts. 

Ljudupptagningen kommer inte att spelas upp för någon annan än oss som skriver 

examensarbetet. Informationen som ges använder vi som underlag till vårt examensarbete men 

du och förskolan du arbetar på kommer att vara anonym. 

 I vår forskning följer vi strikt vetenskapsrådets forskningsetiska principer vilket i 

huvudsak uttrycks som individskyddskrav inom fyra områden. Dessa områden är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt nyttjandekravet. 

Informationskravet uppfylls genom den information vi ger i detta brev, samtyckeskravet 

innebär att du får avsluta ditt deltagande i studien när du vill. Konfidentialitetskravet innebär 

att vi som forskare kommer att behandla de uppgifter som du delger oss på ett sådant sätt att 

utomstående inte kan identifiera person och plats. Nyttjandekravet innebär att de uppgifter som 

insamlats endast kommer användas för forskningsändamål. 

       

TACK FÖR DIN MEDVERKAN! 

VILL DU VETA MER, KONTAKTA 

Matilda – matlun14@student.hh.se 
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JA, jag godkänner att mina svar får behandlas i ett kommande examensarbete.   

NEJ, jag godkänner inte att mina svar får behandlas i ett kommande examensarbete. 
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