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Abstract  

Syftet med min uppsats är att fördjupa mig kring hur personalen på några förskolor resonerar 

kring sin skyldighet att anmäla när de misstänker att ett barn far illa. Utifrån detta vill jag 

förstå om personalen upplever några svårigheter med anmälningsplikten, för att därmed känna 

till vilka dessa svårigheter kan vara.  

Utifrån detta syfte har jag formulerat om följande frågeställning:  

• Vilka eventuella hinder eller problem kan uppstå i samband med anmälningsplikten 

vid misstanke om att ett barn far illa.   

 

Genom att använda mig av den kvalitativa forskningsmetoden lyckades jag samla in empiriskt 

material från förskolepedagoger på fem olika förskolor. Jag genomförde sammanlagt 5 

kvalitativa intervjuer, varav tre av dem består av gruppintervjuer och två enskilda. Efter 

insamlingen och bearbetningen av det insamlade materialet kom jag fram till att vissa teorier 

skulle kunna tillämpas för att ge en förklaring och ett svar på min frågeställning. Jag har 

använt mig av tre olika sociologer för att besvara min frågeställning. Erwing Goffmans teori 

kring olika roller, framträdande och team har jag använt mig av för att förklara hur mina 

informanter måste förhålla sig till sin roll som förskolepedagog och även hur de arbetar som 

ett team när de har ett gemensamt intresse om barnen. Vidare använder jag mig av Anthony 

Giddens teori kring de abstrakta systemen för att klargöra hur de olika myndigheterna, som 

t.ex. socialtjänsten fungerar i förhållande till förskolorna. Därefter tar jag upp två av Beverly 

Skeggs begrepp, dissimulering och disidentifikation för att förklara hur man ibland förnekar 

eller tar avstånd från något som verkar hotande. Resultatet från intervjuerna visar om att det 

finns många hinder och problem som gör det svårt för personalen på de olika förskolorna att 

anmäla när de misstänker att ett barn far illa, rädsla för att konfrontera föräldrarna, man vill ha 

”bevis” för att anmäla t.ex. blåmärken, anmälningar som rinner ut i sanden, många gånger 

känns det meningslöst att anmäla en andra gång, bristande kunskap om hur man ska upptäcka 

barnen, personalen blir själva utsatt för hot och trakasserier och får ingen professionell hjälp i 

samband med detta.  
 

Nyckelord: Barn som far illa, förskolepedagoger, anmälningsskyldighet. 
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Abstract    
 
The aim with my essay is to get a closer look into how the personnel on different preschools 

reason round their obligation to report when they suspect that a child is being abused. On the 

basis of this I want to deepen the question if the personnel experience any difficulties with the 

report duty, in order to thereby understand what these difficulties can be.  

On the basis of this I have formulated the following question: 

• Which possible obstacles or problems can arise in connection to the duty of 

reporting when suspicion of child abuse occurs?  

 

By using the qualitative research method I managed to gather empirical materials from 

preschool pedagogues from five different preschools. I carried out in all 5 qualitative 

interviews, of which 3 were group interviews and 2 individual. When completing the 

processing of the material collection I reasoned that certain theories would apply for a reply 

and explanation regarding the issue. I've used three different sociologists in order to get a 

respond on the issue. I've used Erwing Goffmans theory round different roles, prominent and 

team in order to explain how my informants must relate to their role as preschool pedagogues 

and also how they work as a team when they have a common interest in the children. 

Furthermore, I used Anthony Giddens theory round the abstract systems in order to clarify 

how the different authorities, for example the social service functions in relation to the 

preschools. I also took up two of Beverly Skeggs concepts, dissimulation and lost 

disidentification pursues to explain how one sometimes denies or takes distance from 

something that seems threatening. The result from the interviews show how there can be 

many obstacles and problems that make it difficult for the personnel in different preschools to 

report when they suspect that a child is being abused, dread of confronting the parents, one 

wants to have” evidences” in order to report for example bruises, announcements that run out 

in the concrete, it is often felt meaningless to report a second time, inadequate knowledge 

about how one will detect the children, the personnel becomes the actual set for threats and 

harassment and gets no professional help when it comes to the issue. 

 
Keywords: Child abuse, preschool pedagogues, report duty.  
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1. Inledning  
 

De flesta barn växer upp under goda förhållanden och har möjlighet att utvecklas i en trygg 

och vänlig miljö. I Sverige har man inte bara kommit långt i utvecklingen av barns rättigheter, 

utan även sättet att se på barnen har förändrats oerhört. Men trots detta finns de även de barn 

som inte får utvecklas i denna trygga och vänliga miljö. Det är dessa barn som far illa och 

som samhället har stora brister i att upptäcka, anmäla och skydda dessa barn. Fallet Louise 

och Bobby berörde de flesta människor i Sverige. Men vi vaknade upp då det redan var för 

sent. Då Louise blev utsatt för misshandel och övergrepp i flera år av sin pappa, och Bobby 

som också han var utsatt i flera år misshandlades till döds av sin mamma och styvpappa.  

 

Ungefär 11 000 fall av misstänkt våld eller sexuella övergrepp mot barn polisanmäls varje år. 

Var femte anmälan leder till åtal. Mörkertalet är stort, långt fler barn drabbas av våldet. Alla 

vi människor har ett ansvar att ingripa om man misstänker att ett barn far illa. Dock är detta 

väldigt svårt då många av oss väljer att bortse från misstankarna om att ett barn inte mår bra. 

Man vill inte lägga sig i någon annans privatliv, och många av oss kan inte eller vill inte tänka 

tanken av att övergrepp och misshandel sker mitt ibland oss. Till och med de myndigheter 

som bär ansvaret att skydda barn ingriper inte tillräckligt ofta. Detta trots att man har en 

lagstadgad anmälningsplikt.1 

 

Hindberg (2006) menar att ”en genomgång av forskning statistik och kunskap hämtad ur 

professionellas erfarenheter visar att kompetens, resurser och metoder för att upptäcka och 

hjälpa utsatta barn saknas” (Hindberg 2006:11). Många undersökningar visar också på att det 

bara är en liten del av de barn som misstänks fara illa som anmäls till socialtjänsten. 

(Hindberg 2006).   

 

 

 

 

 

                                                 
1http://www.rb.se/sv/Aktuellt/Debattartiklar/Samhalletbristeriformaganattskyddabarnsomutsattsforovergrepp.htm 
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1.1 Sociologisk problematisering 

Det sociala fenomen jag har valt att undersöka är hur personalen på några förskolan upplever 

de hinder och problem som anmälningsskyldigheten kan föra med sig. Ett litet barn spenderar 

mycket av sin tid på dagis, förskola och skola idag. Den personal som arbetar inom 

barnomsorgen har ett enormt stort ansvar, och även en skyldighet att ingripa och anmäla barn 

som på något sätt befinner sig i utsatta situationer. Fastän anmälningsskyldigheten säger att all 

personal som arbetar i en verksamhet med barn har en skyldighet att anmäla när de misstänker 

att ett barn far illa, har det visat sig att det är mycket svårare än så. Det är lätt att blunda och 

att inte vilja se dessa barn, men det finns även många hinder och problem som gör det svårt 

för vuxna att upptäcka och skydda barnen.  

 

1.2 Syfte 

Det övergripande syftet med min studie är att fördjupa mig kring hur förskolepersonalen på 

några förskolor resonerar kring sin skyldighet om att anmäla när de misstänker att ett barn far 

illa. Utifrån detta vill jag öka förståelsen för om personalen på förskolorna upplever några 

svårigheter med anmälningsplikten och därmed få insikt i vilka dessa svårigheter kan vara. 

Jag hoppas även att jag själv ska kunna använda mig av detta arbete då jag senare i framtiden 

vill arbeta med barn som på något sätt befinner sig i en utsatt situation.  

 

1.3 Problemformulering  

• Vilka eventuella hinder eller problem kan uppstå i samband med anmälningsplikten 

vid misstanke om att ett barn far illa? 
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2. Bakgrund 

I detta kapitel avser jag att ge en beskrivning av tidigare forskning som har gjorts. Jag 

kommer att börja med att presentera definitioner av begrepp som används i denna studie och 

kommer därefter att avsluta detta kapitel med att presentera en artikel från fallet Bobby. 

 

De flesta barn i Sverige har det bra. Detta är något som man ofta hör när man pratar om barn 

och även de barn som far illa. Det har blivit en allmän uppfattning om att ”så farligt är det 

nog inte”. De flesta barn har det tryggt och bra och växer under goda förhållanden, men de 

som inte gör det, tar nog samhället hand om. Hindberg (2006) menar dock att forskning, 

statistik och kunskap hämtad ur professionellas erfarenheter, visar att kunskap, resurser och 

metoder för att hjälpa och i synnerhet upptäcka de utsatta barnen saknas. Om de 

professionella människorna och allmänheten inte ser och reagerar förblir utsatta barn ett 

problem som man inte kan upptäcka då de barn som far illa inte berättar och inte själva söker 

hjälp. Inte ens små barn kan berätta att de utsätts för vanvård och äldre barn vågar eller vill av 

olika skäl inte berätta. Tyvärr har det idag blivit ganska vanligt att allmänheten inte ser eller 

förstår när ett barn far illa, eller att vi helt enkelt ser och förstår barnen, men vi gör ändå 

ingenting för att kunna stoppa det (Hindberg 2006:11).   

2.1 Definitioner  

2.1.1 Barn som far illa  
Med barn avses en människa som är under 18 år. Med barn och unga som far illa avses barn 

som inte får sina behov tillgodosedda inom familjen. Det är barn och ungdomar som utsätts 

för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk 

försummelse. Det är också barn och ungdomar med ett socialt nedbrytande beteende, såsom 

missbruk, kriminalitet eller annat självdestruktivt beteende. Även barn och ungdomar som 

utsätts för mobbning, hot, våld och andra övergrepp från jämnåriga ingår i begreppet. Likaså 

barn och ungdomar som har allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj och 

omgivning samt elever där stora svårigheter i skolsituationen har uppstått. 2 

 

Kommittén mot barnmisshandel väckte ett förslag om att begreppet barnmisshandel skulle ges 

ett innehåll som snarast motsvarar begreppet barn som far illa, dvs. när vuxna utsätter barn för 

                                                 
2 http://www.socialstyrelsen.se/NR/rdonlyres/65451B97-DF3E-45C7-81F7-
22F61E0E63AE/8499/200712331.pdf 
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fysiskt eller psykisk våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose 

barnets grundläggande behov. Många remissinstanser var kritiska till denna definition och 

menade att den inte överensstämde med den juridiska definitionen. Dessutom bör människor i 

allmänhet sammankoppla ordet misshandel med fysiskt våld. Fysisk misshandel har en 

särställning inom området barn som far illa genom att det handlar om en brottslig handling 

och det samma gäller sexuella övergrepp. Barn kan ta lika stor skada av försummelse och 

vanvård med det är inte brott i en juridisk mening. Men barn som far illa i allmänhet är inte 

utsatta för bara ett av ovan nämnda problem utan för flera. Det finns till exempel ett samband 

mellan misshandel försummelse och vanvård alltså blir man utsatt för fysisk misshandel blir 

man även utsatt för psykisk misshandel (Hindberg, 2006:19-21).  

 

Dagmar Lagerberg som är fil.dr i Sociologi och docent i Samhällsmedicinsk forskning 

föreslår i en bilaga till kommittén om en definition som innefattar två delar. Den första delen 

syftar samhällelig omsorgsbrist som menas underlåtenhet från samhällets sida, dvs. att bereda 

barn gynnsamma uppväxtvillkor och utvecklingsmöjligheter. Den andra delen av hans 

definition avser skadlig behandling av barn och har följande betydelse:  

 

”Skadlig behandling av barn utgörs av alla former av fysisk eller 

psykisk misshandel, inklusive sexuella övergrepp, fysisk eller 

psykisk försummelse, kommersiellt eller annat utnyttjande, som 

leder till eller antas leda till skada på barnets hälsa, utveckling 

eller överlevnad. Som skadlig behandling räknas även att barnet 

stadigvarande vistas i en miljö som innebär eller kan innebära 

risk för dess hälsa, utveckling eller överlevnad, fysiskt eller 

psykiskt”(Hindberg, 2006:21). 

Hindberg (2006) menar att varken denna definition eller någon annan är allmänt accepterad. 

Med tanke på att det saknar en allmän definition av barnmisshandel och andra former av 

utsatthet är det viktigt att i olika sammanhang vara tydlig med vad man menar, annars finns 

stor risk med missförstånd. Forskningen tyder på att olika yrkesgrupper inom exempelvis 

socialtjänsten eller, hälso- och sjukvården samt rättsväsendet har olika syn på vad skadlig 

behandling av barn är och även inom samma yrkesgrupp kan man ha olika syn. Hindberg 

själv använder barn som far illa  och utsatta barn som övergripande begrepp och inkluderar 

bland annat fysisk och psykisk misshandel, vanvård och försummelse (Hindberg, 2006:22).  
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2.1.2. Lagstiftningen  
Det finns många lagar och en konvention som säger hur våld mot barn ska hanteras. 

Misshandel mot barn regleras dock på samma sätt som misshandel mot vuxna i brottsbalken. 

(BrB) Socialtjäntslagen har ett speciellt ansvar för att stödja de offer som blivit utsatta för 

våld. (SoL) Omsorgsvikt regleras i lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga. 

(LVU) Även den förälder som inte dömts för misshandel kan barnet omhändertas med stöd av 

LVU, om barnets hälsa eller utveckling riskerar att skadas (Hindberg 2006:22).   

 

Socialtjänstlagen 5 kap. 1 §.  

 

”Socialnämnden har det övergripande ansvaret för att barn och unga 

växer upp under trygga och goda förhållanden. Nämnden ska i nära 

samarbete med hemmen sörja för att barn som riskerar att utvecklas 

ogynnsamt får det skydd och stöd som de behöver. Om hänsynen till 

den unges bästa motiverar det, ska nämnden sörja för att barnet får 

vård och fostran utanför det egna hemmet” (Hindberg 2006:24). 

Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga 2 § LVU 

  
”Vård ska beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk 

misshandel, otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något 

annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk för att den unges 

hälsa eller utveckling skadas” (Hindberg 2006:25).  

Föräldrabalken 6 kap. 7 § FB 

”Om en förälder vid utövandet av vårdnaden om ett barn gör sig 

skyldig till missbruk eller försummelse i övrigt brister omsorgen om 

barnet på ett sätt som medför bestående fara för barnets hälsa eller 

utveckling, ska rätten besluta om ändring i vårdnaden” (Hindberg 

2006:26).  

 
Barnkonventionen Artikel 19  

 

”Konventionsstaterna ska vidta alla lämpliga lagstiftningsåtgärder 

och administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller 

psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella 
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övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, 

vårdnadshavare eller annan persons vård” (Hindberg 2006:26) 

 

2.3 Varningstecken före Bobbys död 

Det fanns signaler om Bobbys utsatta situation och trassliga hemförhållanden, visar en 

granskning som SVT:s aktuellt har gjort. Men ingen slog larm.  På Bobbys skola fanns flera 

lärare, elevassistenter och annan personal som hade daglig kontakt med Bobby innan han 

hölls hemma från skolan. ”De rutiner och de kontakter vi hade tydde inte på att vi på något 

sätt skulle misstänka någonting, säger Lars Edstrand” rektor på Handskerydsskolan i Nässjö 

där Bobby gick. Men Aktuellt har läst lärarnas vittnesmål, och trots att Bobby sällan pratade 

om sina hemförhållanden, så sade han flera gånger efter helger att "mamma var full" och 

"mamma drack öl". Han pratade så mycket om sprit och sex att läraren tyckte att det var 

onaturligt för en 10-åring med Bobbys handikapp, och ringde hem till mamman. 

 

”De har tagit upp detta och diskuterat det med föräldrarna och fått ett trovärdigt svar, säger 

Lars Edstrand” Svaret var att det pratet hör till Bobbys sjukdom. Men det stämmer inte enligt 

neurologer som Aktuellt talat med. Och skolan fick fler varningstecken. De tyckte att 

mamman hade svagheter i sin egen begåvning, de visste att Bobby inte hade någon stödfamilj 

i kommunen, och att familjen bodde ensligt. Men ingen pratade med socialen ens när 

mamman frågar en lärare om Bobby sagt något om att styvpappan "gett sig på" honom. 

Bobbys mormor misstänkte nämligen det eftersom han haft ont i stjärten. Men det har inte 

rektorn hört tidigare, säger han: ”Det är ju alltid så här i sådana här lägen att det är en 

helhetsbild vi tittar på, och jag måste fundera vidare och höra med dem om detta, säger Lars 

Edstrand”3  

2.4 Tidigare forskning: Barbro Hindberg – Sårbara barn  

Hindbergs bok ”sårbara barn” handlar om små barn som utsatts för misshandel, försummelse 

eller upplevt våld i familjen. Det är barn som inte kan berätta vad de har varit med om och 

som allmänheten inte kan föreställa sig att de mest skyddslösa och utelämnade barnen kan 

vara utsatt för våld eller grov försummelse. Människor vill gärna tro att föräldrar instinktivt 

skyddar och ger sina barn kärlek och god omvårdnad och det är så det borde vara. Barn som 

far illa kan få livslånga fysiska och psykiska skador av misshandel och försummelse, särskilt 

                                                 
3 http://svt.se/svt/jsp/Crosslink.jsp?d=22620&a=589789 
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om de har varit utsatta under småbarnsåren då de är mest sårbara både psykiskt och fysiskt. 

Det är därför mycket viktigt med tidig upptäckt och tidiga instanser. I arbetet med Hindbergs 

bok har det varit väldigt tydligt att samhällets skyddsnät för de allra yngsta är svagt. Hon 

hoppas på att hennes bok ska fungera som en väckarklocka och bidra till ökad kunskap om 

misshandel, försummelse, samt klargöra hälso- och sjukvårdens, socialtjänstens och 

rättsväsendets ansvar och roller (Hindberg 2006).  

 

Jag har fokuserat mig på ett kapitel ur Hindbergs bok (2006) som handlar om att anmäla vid 

missförhållanden samt vilka svårigheter som kan uppkomma i samband med detta. Detta var 

särskilt relevant då min frågeställning handlar om vilka problem eller hinder som kan uppstå i 

samband med anmälningsskyldigheten.  

 
Anmälningsskyldigheten enligt SoL 14 kap, 1§  

 
Var och en som får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden bör ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till 
nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt 
andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan 
rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om 
de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även 
dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan 
anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga 
eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- 
och sjukvården eller på socialtjänstens område. För 
familjerådgivning gäller istället vad som sägs i tredje stycket. De 
som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast 
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om 
att ett barn utnyttjas sexuellt eller utsätts för fysisk eller psykisk 
misshandel i hemmet. Myndigheter, befattningshavare och 
yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga att lämna 
socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för 
utredning av ett barns behov av skydd (Hindberg 2006:25-126).  

 
Paragrafen innebär alltså att allmänheten bör anmäla, dock måste alla anställda i offentliga 

verksamheter för barn och anställda i verksamheter för vuxna inom socialtjänsten och hälso- 

och sjukvården anmäla. Det räcker med en misstanke. Även svårbedömda och obestyrkta 

uppgifter ska anmälas om de tyder på att barnet kan behöva hjälp eller stöd. De som har 

anmälningsskyldighet har också uppgiftsskyldighet, dvs. man måste lämna de uppgifter till 

socialnämnden som nämnden behöver i sitt utredningsarbete (Hindberg 2006:126).   
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En person som gör en anmälan i sin tjänst kan i regel inte vara anonym, dock gäller inte detta 

de personer som kan vara i stor risk för att utsättas för våld eller trakasserier. När en anmälan 

är gjord är det lätt att man tänker att socialtjänsten är informerad och att ansvaret för barnet är 

nu överlämnad. Men nya händelser och försämringar av barnets situation måste anmälas på 

nytt. Det kan hända att någon utrednings inte har gjorts eller att utredningen har avslutats utan 

åtgärd. Fastän socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa har de ingen 

regelbunden kontakt med dem, istället har skolan, barnhälsovården och barnomsorgen det 

som träffar nästan alla barn. Socialtjänsten är i regel beroende av att dessa verksamheter 

observerar barn som far illa då barnens liv i många fall är en fråga om liv och död. Många 

undersökningar visar på att det bara är en liten del av de barn som misstänks fara illa, som 

anmäls till socialtjänsten (Hindberg 2006).  

I en rikstäckande enkätundersökning som var riktad till sjuksköterskor vid barnavårdcentraler 

anmäldes bara 11 procent av de barn som bedömdes fara illa till socialtjänsten. I en annan 

avhandling från psykologiska institutionen från Göteborgs universitet beskrivs vilka tecken 

som personal inom BVC eller förskolan i tre stadsdelar i Göteborg reagerar på och vad de 

anmäler till socialtjänsten. BVC anmälde 24 procent och förskolan 11 procent. De vanligaste 

observerade tecknen på omsorgsvikt vara känslomässiga brister i föräldra- barnrelationen följt 

av fysisk vanvård och försummelse. När förskolan gjorde anmälningar handlade det oftast om 

föräldrar, oftast missbrukande eller våldsamma föräldrar. Att förskolan anmäler barn som far 

illa mer sällan än BVC är väldigt märkligt då barnen i allmänhet vistas i förskolan nästan 

varje dag och under många år, och då personalen träffar även föräldrarna regelbundet. 

Hindberg (2006) menar att just den här täta kontakten mellan föräldrar och förskolepersonal 

kan i många fall vara det som hindrar personalen från att se och anmäla barn som far illa. När 

man strävar efter att ha en god kontakt med föräldrarna kan lojaliteten till dem ta över. Detta 

gäller även BVC. Målet att utveckla ett bra samarbete med föräldrarna kan dominera så att 

föräldrarna hamnar i fokus istället för barnen (Hindberg 2006 127-128). 

 

Hindberg (2006) menar att det finns många skäl till varför människor upplever svårigheter 

med att göra en anmälan när man misstänker att ett barn far illa. Den största anledningen till 

att det görs för få anmälningar är nog osäkerhet. Är det man ser eller hör riktigt? Även om det 

man misstänker inte är riktigt är det värre om ett barn som skulle behövt hjälp inte får någon, 

därför att ingen anmälan har gjorts. I många fall kan man också tro att barnets situation i 

samband med en anmälan förvärras, då man har kopplat in socialtjänsten och de i sin tur inte 

gör någonting. Man kan vara rädd för att barnet kommer att flyttas från förskolan, skolan eller 
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att man själv är rädd för vad som ska hända med en själv om man anmäler. Dessutom kan 

lojaliteten till föräldrarna vara ett skäl till att man inte anmäler, då man tror att problemet ska 

vara tillfälligt och att det kommer lösa sig så småningom. Att möta barn som far illa väcker 

många känslor hos människor. Ett sätt att skydda sig själv känslomässigt är att värja sig, 

förringa eller bortförklara sina misstankar. Hur svårt det än är måste alla som arbetar med 

barn förstå att en del barn kan faktiskt vara utsatta för misshandel, sexuella övergrepp, 

vanvård etc. (Hindberg 2006).  

Om man tänker att ansvaret för barn som far illa enbart är socialtjänstens, som om många 

uppfattas som en repressiv myndighet, är det lätt att uppleva anmälan som ett svek eller ett 

straff. Om man ser utsatta barn som ett gemensamt ansvar minskar risken för att en anmälan 

ska upplevas som dramatiskt och negativt. Detta förutsätter ett gott samarbete mellan olika 

myndigheter. Vidare menar Hindberg (2006) om att en anmälan underlättas om det finns klara 

rutiner och handlingsplaner för hur och till vem en anmälan ska göras. Den som ansvarar för 

en verksamhet bör se till så att personalen känner till vilka regler som gäller gällande en 

anmälan. Med tanke på att många upplever det vara svårt att göra en anmälan så borde 

arbetsledningen se till så att den personal som överväger en anmälan eller har gjort en får stöd 

och hjälp. Fastän socialtjänsten har ett ansvar för utredning innebär inte detta att en anmälan 

alltid leder till en utredning. Många utredningar leder inte till någon förbättring då föräldrarna 

inte har gett sitt samtycke till förslagen. Bristen på återkoppling till anmälaren kan i många 

fall leda till att anmälningar inte görs. Socialnämnden har rätt att samla in uppgifter, men har 

däremot sekretess att lämna ut uppgifter. Däremot kan föräldrarna ge sitt samtycke till att man 

kan ha en öppen kommunikation mellan personal och då bryts sekretessen och i många fall är 

det bra att man har ett samarbete sinsemellan (Hindberg 2006:130-132).  

 

När man har gjort en anmälan till socialtjänsten och man har påbörjat en utredning uppstår 

ofta förvirring. Känslorna är starka och konflikter uppstår då man har blandat in sig i en 

familjs privatliv. Det är inte alls ovanligt att utredningarna utmynnar i intet. Socialtjänsten tar 

inte till någon åtgärd och polisen lägger ner sin utredning då man saknar bevis. I många 

situationer kan man fråga sig: var det värt att anmäla? Har utredningen kanske gjort med 

skada än nytta? Så kan det vara, men slutsatsen kan inte vara att man avstår från att anmäla, 

istället måste utredningarna bli bättre. Även personalens arbetssituation är väldigt viktigt för 

kunskapen förmågan och önskan att upptäcka barnen. När barngrupperna inom barnomsorgen 

och klasserna växer, minskar möjligheterna att se och lära känna varje enskilt barn (Hindberg 

2006).  
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3 Teori 
 
Jag kommer i detta kapitel beskriva de teorier jag har valt att använda mig av för att tolka mitt 

empiriska material. Jag har använt mig av 3 olika sociologer. Erwing Goffmans teori kring 

olika roller, framträdanden och team har jag använt mig av för att förklara hur mina 

informanter måste förhålla sig till sin roll som förskolepedagog och även hur de arbetar som 

ett team när de har ett gemensamt intresse om barnen. Vidare presenterar jag Anthony 

Giddens teori kring de abstrakta systemen för att förklara hur de olika myndigheterna fungerar 

i förhållande till förskolorna. Detta kapitel avslutas med två av Beverly Skeggs begrepp 

dissimulering och disidentifikation för att förklara hur man ibland förnekar eller tar avstånd 

från något som verkar vara hotande.  

 

3.1 Erwing Goffman – Jaget och maskerna  

Erwing Goffman har i sin bok ”jaget och maskerna” undersökt hur individen presenterar sig 

själv och sin aktivitet inför andra i en vanlig arbetssituation, hur individen styr och 

kontrollerar den uppfattning som de andra bildar sig om den och vad den kan och inte kan 

göra medan individen genomför sitt framträdande inför dem. En roll som en individ spelar är 

anpassad till de roller som spelas av de andra närvarande individerna, och samtidigt utgör de 

andra publiken (Goffman 1995).   

 

3.1.1 Framträdanden  
Goffman menar att ordet person ursprungligen betyder mask där människor i olika situationer 

mer eller mindre, medvetet spelar en roll. Det är i dessa roller som vi känner varandra och i 

dessa roller som vi även känner oss själva. Masken representerar uppfattningen som vi bildat 

om oss själva och den roll som vi strävar att leva upp till. Med framträdande menas all den 

aktivitet som individen visar upp under en period av ständig närvaro inför en grupp av 

observatörer och som har ett inflytande på den som observerar. Ett framträdande socialiseras, 

formas och omformas för att passa in i förutsättningar och förväntningar som finns i det 

samhälle i vilket det framförs, och de agerande strävar ständigt efter att kunna leva upp till de 

förväntningar och normer som observatörerna vill se. När en individ spelar en roll förväntar 

den sig av sina observatörer att de ska ta det intryck som skapas fram inför dem på allvar. 

Med andra ord väntas de tro på att den person de ser framför sig verkligen besitter de 

egenskaper som den verkar ha genom sin roll (Goffman 1995:25-26).   
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3.1.2 Fasad 
Goffman använder sig av begreppet fasad för att föreställa individens framträdande som 

regelbundet fungerar som ett allmänt sätt för att definiera situationen för de personer som 

observerar framträdandet. Fasaden är alltså den utrustning som medvetet eller omedvetet 

används av individen under hans framträdande. När en individ tar på sig en etablerad social 

roll finner han i de flesta fall att en speciell fasad redan har upprättats för den. Detta 

oberoende av om den agerandes inträde i rollen ursprungligen motiverades av en önskan att 

utföra den uppgiften eller av en önskan att upprätthålla den fasad som motsvarar den. 

Fasaderna väljs och inte skapas inför en situation, därför uppstår det ibland svårigheter när de 

individer som ska utföra en uppgift tvingas välja en lämplig fasad åt sig själv bland många 

valalternativ (Goffman 1995: 28-34).   

 

3.1.3 Dramatiskt förverkligande 
När individen är tillsammans med andra människor fyller han på ett karaktäriskt sätt sin 

aktivitet med tecken som dramatiskt belyser och framhäver de bekräftande fakta som i annat 

fall skulle vara fördolda eller otydliga. Om individens agerande ska bli meningsfullt för andra 

måste han mobilisera sin aktivitet så att den under interaktionen uttrycker det han verkligen 

vill förmedla. Exempelvis om en fotbollsdomare ska ge intryck av att han är säker i sin 

bedömning måste han avstå från det ögonblick av eftertanke som skulle ge honom säkerhet i 

bedömningen. Han måste alltså fatta ett ögonblickligt beslut så att publiken blir övertygad om 

att han är säker i sin bedömning. De arbetsuppgifter som personer i vissa situationer måste 

utföra är ofta så diffust angivna att om någon som innehar en sådan roll skulle dramatisera det 

specifika med sin roll måste han avdela en avsevärd mängd energi för uppgiften. Exempelvis 

för att kunna vara en bra polis krävs det mycket utbildning och erfarenhet från yrket och man 

måste slita mycket för att visa för andra om att man är en betydelsefull polis (Goffman 1995: 

35). Vidare menar Goffman att en person som t.ex. har ett högt status inom sitt yrke kan spela 

vilka roller den vill på gatan, i butiken eller i sitt hem, men inom den sociala sfär som omger 

hans yrkeskompetens kommer han att vara mycket angelägen om att göra ett meningsfullt 

intryck som en person med högt status (Goffman 1995:38).   

 

3.1.4 Team 
Goffman pratar även om team vilket han refererar till en samling individer som samarbetar 

under ett gemensamt intresse. Team medlemmarna är med nödvändighet förenade med 

varandra genom att de har ett ömsesidigt beroende. Inom ett team finns det även de individer 
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som ofta har olika formell status eller rang, men i och med att det gemensamma intresset 

förenar dem med varandra lyckas dem bemästra de strukturella och sociala klyftor som finns. 

På så vis utgör de en sammanhållande kraft. Alltså medan den sociala uppdelningen brukar 

skapa splittring i en organisation kan istället team framträdandet leda till att de olika skikten 

kittas samman. Men trots att team medlemmarna är ömsesidigt beroende och ömsesidigt 

förtroliga till varandra får man inte bortse från den faktorn om att inte blanda ihop samman 

grupper av den typen med andra grupper dvs. om att det även bildas andra grupper inom en 

grupp. Medlemmarna av en sådan grupp, eller som Goffman kallar för klick utgör ett litet 

antal personer som slår sig samman för informell förnöjelse. Även de utgör ett team då de mer 

eller mindre är tvungna att samarbeta genom att på ett taktfullt sätt dölja sin exklusivitet för 

en del icke – medlemmar och stoltsera inför de andra. Det finns en olikhet mellan begreppet 

team och klick. I sociala inrättningar drivs individer på en viss statusnivå samman därför att 

de är tvungna att samarbeta för att bevara en given situation mot de människor som befinner 

sig ovanför eller nedanför dem i statusskalan (Goffman 1995).   

 

3.2 Anthony Giddens – Abstrakta expertsystem  

Giddens menar att dagens moderna värld är en ”skenande värld” och inte bara i den meningen 

att de sociala förändringarna sker snabbare än i tidigare system, utan genom att deras 

påverkan på existerande sociala praktiker och beteendemönster är mer omfattande och 

djupare. Modernitetens framväxt och utvecklingen av sociala institutioner har överallt i 

världen skapat mycket större möjligheter för människor att leva en trygg och skaplig tillvaro.  

Giddens pratar om tre huvuddelar av element som förklaring till dagens moderna sociala liv. 

Jag har fokuserat mig på att förklara två av dessa element då jag anser att de är mest relevanta 

till min analys (Giddens 1997:26).   

 

Giddens beskriver två olika urbäddnings mekanismer, vilka är symboliska tecken och 

expertsystem och som han refererar till abstrakta system. Jag har koncentrerat mig på 

expertsystem och på att beskriva vad detta innebär. Med expertsystem menas de system som 

bygger på tekniska landvinningar, professionell expertis och de system som genomtränger i 

princip i alla aspekter av det sociala livet under modernitetens villkor: när det gäller hur vi 

äter, den medicin vi tar, de byggnader vi bor i, de transportmedel vi använder oss av och en 

rad andra fenomen (Giddens 1997:28). 
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Inom dessa expertsystem finns det alltså experter och experterna är individer vilka innehar 

mycket kunskap och makt inom ett visst område och från vilken andra människor kan hämta 

in information som kan hjälpa dem i deras sociala tillvaro. Expertsystem är inte begränsade 

till områden som handlar om teknologiska experter, utan sträcker sig till själva de sociala 

relationerna och självets intima sidor. Tydliga experter på detta kan vara läkaren, rådgivaren 

och terapeuten som också dem är lika viktiga som vetenskapsmannen, teknikern eller 

ingenjören. Dessa experter får sin makt genom den kunskap de förväntas ha genom sin 

utbildning. Exempelvis när människor blir sjuka, går de till läkaren som är en expert och som 

kan förklara varför de är sjuka. Med andra ord är expertsystemen abstrakta institutionella 

system som bl.a. organiserar och kontrollerar våra liv, detta sker även oberoende av tid och 

rum (Giddens 1997:28).  

 

Båda dessa typer av expertsystem är i grunden beroende av tillit och på så sätt förutsätter vi 

att de ska fungera och hjälpa oss människor när vi behöver det. Giddens menar att begreppet 

tillit är ett grundläggande fenomen för de abstrakta systemen. Tilliten förutsätter att man ger 

en förpliktelse eller ett åtagande – en sorts tro. Tilliten är väldigt relaterad till tid och rum men 

även till okunnighet. När det gäller expertsystem sätter tilliten parantes om den begränsade 

tekniska kunskap som de flesta människor har och som ständigt påverkar deras vardagliga liv. 

Den tillitsfulla inställningen i relation till olika situationer, personer eller system är förbunden 

med individens psykologiska trygghet. Tillit och trygghet är centrala begrepp i dagens 

modernitet menar Giddens. T.ex. när vi åker tåg litar vi på att vi ska åka säkert och att tåget 

ska anlända i tid, eller när vi människor behöver råd om saker och ting vänder vi oss till en 

terapeut för att vi känner oss trygga och litar på att de ska hjälpa oss. Våra myndigheter i 

Sverige såsom, socialtjänsten, polisen, barn och ungdomspsykiatrin eller rättsmedicinen är 

expertsystem som finns till för människorna och som vi förutsätter att de ska hjälpa oss när vi 

behöver dem (Giddens 1997:28).   

 

Trots tilliten till våra abstrakta system är det ändå det systematiska tvivlet som gör att 

systemen förändras och utvecklas. Detta eftersom världen är föränderlig och dagens kunskap 

leder till att det kanske inte räcker för morgondagen. I det förmoderna samhället var det 

traditionerna som vägledd människorna genom tillvaron och skapade den sociala ordningen. 

Giddens betonar vikten av individualismen och menar att dagens individer har friställts och 

måste därför finna nya svar på frågan om hur livet bör levas. Giddens kallar detta för 
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reflexivitet som är det andra huvudelementet av de tre. Reflexivitet innebär ett behov av att 

ständigt pröva, ompröva, reflektera och förhandla kring allt. Ju mer likartad det blir, desto mer 

ifrågasätter man för att söka efter bättre kunskap. Detta innebär alltså en ständigt pågående 

förändringsprocess, som innebär fler möjligheter, utveckling och abstrakta system (Giddens 

1996). 

 

3.3 Beverly Skeggs – Dissimulering och disidentifikation  

Respektabilitet är ett av de mest utmärkande tecknen på klasstillhörighet. Respektabiliteten 

präglar vårt sätt att tala, vem vi talar med, hur vi klassificerar andra, vad vi studerar och hur vi 

vet vilka vi är eller inte är. De som bryr sig om respektabilitet är oftast de som inte anses vara 

respektabla. Respektabilitet vore inget att bry sig om, om inte arbetarklassen ständigt hade 

beskrivits som farlig, förorenande, hotande, revolutionär, patologisk och respektlös. (Skeggs 

1999:9)  

 

Studien som Beverlys Skeggs har gjort bygger på en undersökning av 83 Vita arbetarklass 

kvinnor som går en collegeutbildning inriktad på omvårdnad. Kvinnorna har inriktad sig på 

omvårdnad då de anser att det inte finns så mycket annat för dem där ute. Deras inställning är 

att det ser bättre ut att gå en Collegeutbildning än att bara gå runt och inte göra något alls. I 

Skeggs studie försöker kvinnorna ständigt att skapa sig själva utifrån de kriterier de vet att de 

måste uppfylla för att få respektabilitet. De är medvetna om sin plats, om sin sociala position 

och försöken att representera den på bästa möjliga sätt. Dessa kurser erbjöd kvinnorna ett sätt 

att få värde, placera sig på en markand och investera i sig själv. På detta sätt skulle de vinna 

erkännande som respektabla, ansvarsfulla och mogna. En omvårdande person ska visa 

ansvarskänsla, och denna ansvarskänsla är ett tecken på respektabilitet. Man kan inte 

åstadkomma respektabilitet om man inte visar ansvarskänsla för andra. Fastän kvinnorna i 

studien ansträngde sig väldigt mycket för att nå respektabilitet kände de en osäkerhet som 

arbetarklasskvinna. Skeggs menar att kvinnorna ständigt övervakade, värderade sig själva och 

de kände sig ständigt skyldiga. De ställer själva krav på vad man ska göra för att gång på gång 

visa att de är omvårdande. Det omvårdande jaget är ett uppträdande och en teknik för att 

värdera ansvar och respektabilitet, och att syssla med omvårdnad är ett måste för deras Jag.  
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I samband med att kvinnorna kände en viss osäkerhet som arbetarklasskvinna tar Skeggs upp 

två viktiga begrepp i sin bok som är dissimulering och disidentifikation.  Kvinnorna talade in 

om klass med erkännande i den traditionella bemärkelsen – jag tillhör arbetarklassen – utan 

klasstillhörigheten var något snarare som visade sig i deras många olika ansträngningar för att 

inte igenkännas som arbetarklass. De disidentifierade sig och de dissimulerade. De uttryckte 

sig snarare en vägran att erkänna än ett krav på rätten att erkännas. Därmed tog de avstånd 

från hur deras position framställdes (Skeggs 1999:119).  När Skeggs frågade kvinnorna om 

hur man definierade arbetarklass, svarade kvinnorna om att människor från arbetarklassen 

ofta var fattiga, de som hängde på arbetsförmedlingen, de som slog sina barn, de som var 

grova och de som inte hade någonting.  

 

Disidentifikation är motsatsen till identifikation. Att disidentifiera sig med något eller någon 

är att säga ”sådan är inte jag”, ”till dem hör jag inte”. Kvinnorna i Skeggs studie menade alltså 

att de inte var arbetarklass och tog ofta avstånd från sin position (Skeggs 1999:119).  

Att simulera förknippas ofta med sjukdomar; man kan fejka symtom på att man har en 

sjukdom man inte har, men försöker dölja symtomen, ge sken av att inte ha den. Att 

dissimulera klass tillhörighet är att försöka dölja och ge sken av att man inte tillhör en viss 

samhällsklass (Skeggs 1999:119).  

 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer jag att beskriva de metoder jag har använt mig av för att samla mitt 

empiriska material. Jag kommer att börja med att redogöra för vilken vetenskapssyn jag har 

utgått ifrån. Därefter kommer jag att presentera mitt val av forskningsmetod, urval av 

informanter och de etiska aspekterna jag har tagit hänsyn till under denna studie. Detta kapitel 

avslutas med en beskrivning av hur mitt tillvägagångssätt i denna undersökning har sett ut.  

4.1 Vetenskapssyn 

I denna undersökning har jag utgått ifrån det hermeneutiska perspektivet. Det centrala för 

hermeneutiken är att den bygger på förförståelse. Hermeneutiken är en tolkningslära vilket 

innebär att man tolkar verkligheten, man har alltså inte en skarp gränsdragning mellan 

vetenskap och icke vetenskap. Som hermeneutiker gör man aktiva tolkningar, d.v.s. att man 

inte enbart är en betraktare. Man intresserar sig för individen, hur deras handlingar förhåller 
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sig till helheten och vad sociala handlingar har för betydelse. Förståelsen är central eftersom 

saker och ting har en historia, en bakgrund och orsak till uppkomst och kan förändras över tid. 

Den hermeneutiska cirkeln är i princip en oändlig process, men upphör i praktiken när man 

kommit fram till en rimlig mening, en giltig enhetlig mening, fri från inre motsägelser. 

Forskningsintervjun är ett samtal om den mänskliga livsvärlden, där den muntliga diskursen 

förvandlas till texter som ska tolkas. Hermeneutiken är dubbelt så relevant när det gäller 

intervjuforskning, först genom att man kastar ljus över den dialog som skapar de 

intervjutexter som ska tolkas (Kvale 1997).  

 

4.2 Kvalitativ metod  

Till min studie har jag använt mig av den kvalitativa metoden, då jag anser att den leder till 

djupare förståelse för det område jag har undersökt. Valet för vilken forskningsmetod jag har 

använt mig av har varit självklar från allra första början. Mitt syfte var att förstå mina 

informanters attityder och upplevelser kring de problem och hinder som anmälningsplikten 

för med sig, och detta kan man bäst komma fram till genom den kvalitativa metoden.  

För att förstå verkligheten och människorna ska man vara nära dem. Det är verkligheten som 

gäller för kvalitativa forskare. Mulinari (1999) menar att de forskare som stannar ”inne” 

riskerar att inte förstå verkligheten och människornas livsvärld. Det är ett privilegium att få 

lyssna på sina informanters kunskap och erfarenheter. Vidare menar Persson (1999) att den 

kvalitativa metoden erbjuder en närhet med informanter som underlättar att man kan bygga 

upp en skildring av det fenomen man undersöker. Denna metod ger en förståelse för de 

människor man studerar då dessa kan förklara sina erfarenheter, attityder, handlande och hur 

de ser på sin omgivning. Den kvalitativa metoden gör att man får en annan närhet till det 

område man undersöker.  

 

4.3 Gruppintervjuer  

I min forskning har jag även genomfört gruppintervjuer, då mina informanter önskade om att 

få göra detta, då de kände att det skulle vara tryggare att prata om ämnet barn som far illa i 

grupp. De menade även att man oftast gjorde en anmälan tillsammans med annan personal 

som arbetade på förskolan, och på så vis skulle gruppintervjuerna leda till att det blir en öppen 

diskussion kring ämnet och de skulle kunna styrka varandras svar. Jag anser att detta 

underlättade mycket både för mig och också förskolepedagogerna. För mig var 
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gruppintervjuerna ett enastående sätt att få höra om förskolepedagogernas verklighet kring hur 

de upplever de hinder och problem som en anmälan för med sig.  

 

May skriver ”Gruppintervjuer är ett fruktbart undersökningsinstrument som gör det möjligt 

för forskare att fokusera de normer och den dynamik som finns inom en grupp i förhållandet 

till det studerade ämnet” (May 2001: 153).   

 

Något man bör tänka på i samband med gruppintervjuer är att inte ha en alltför stor grupp, då 

detta kan leda till att alla inte deltar i diskussionen. En risk med gruppintervjuer är att dessa 

kan leda till att gruppen blir påverkad av varandra, men även att intervjupersonerna 

tillsammans med andra kan uttrycka det de vill ha sagt, då de känner att de har någon sorts 

trygghet med sig. Gruppintervjuer kan ge oss värdefulla insikter om både sociala relationer i 

allmänhet och de sociala processernas dynamik (May 2001). Jag anser inte att detta var ett 

problem för mina gruppintervjuer då grupperna inte var så stora. Det var grupper som bestod 

av 2-3 förskolepedagoger och alla kände att de var delaktiga i intervjun. Jag var även noga 

med att se till så att alla pratade och att alla hade någon kommentar till frågorna jag ställde. 

Därför anser jag att de inte påverkade varandra, istället var förskolelärarna väldigt ärliga och 

berättade precis hur de kände och tyckte, detta betyder dock inte alla höll med varandra.  

 

4.4 Validitet  

Traditionellt sett betyder validitet ”logisk koherens”. Skeggs (1999) menar att ordet validitet 

betyder mer än så. Hon låter valid betyda övertygande, trovärdig och bindande. En valid 

redogörelse ger den rimligaste förklaringen till det studerade fenomenet. Hennes långvariga 

kontakt, ständigt kritiska reflexivitet, ansvarskänsla och engagemang för kvinnorna i hennes 

forskning innebär att hon åstadkommit vad hon anser vara den rimligaste förklaringen för att 

förstå de processer hon studerar. En forskning som mer ägnar sig åt att lyssna på andra än att 

göra gissningar om deras existens är rimligare (Skeggs 1999: 57). Mitt främsta syfte med den 

här uppsatsen har varit att lyssna till hur de förskolepedagoger upplever de svårigheter som 

anmälningsplikten för med sig, och jag anser att bara dem kan göra det, och ingen annan. Jag 

har velat fördjupa mig utifrån att förstå mina informanter och deras verklighet och på så sätt 

tror jag att deras upplevelser och attityder kring anmälningsplikten, har varit övertygande, 

trovärdiga och bindande. Jag anser därför att detta har varit det viktigaste i denna 

undersökning.  
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4.4 Etiska aspekter  

Något som man bör tänka på och som är viktigt i samband med att man genomför kvalitativa 

intervjuer är de etiska aspekterna. Många forskare betonar vikten av hur viktigt det är att ta 

hänsyn till de informanter man möter. I och med att den kvalitativa metoden erbjuder en 

närhet till det område man avser att undersöka är det viktigt att man visar respekt mot 

informanterna och garantera informanternas anonymitet, samt att forskningsresultaten syftar 

till att få en förståelse för det område man vill skriva om och inte dem personligen. Det är 

också viktigt att man informerar informanterna om syftet med uppsatsen, risker och även 

fördelar. Deras medverkan är konfidentiell och de kan när som helst under intervju avbryta 

om de så önskar (Lalander 2001). Även May (2001) menar att de personer som blir 

intervjuade måste informeras om och samtycka till att ingå i undersökningen. De som 

medverkar i undersökningen ska också informeras om målet med undersökningen, samt vilka 

konsekvenser forskningsresultaten kan leda till. Forskare bör och måste också göra allt för att 

skydda undersökningspersonernas identitet.  

 

Kvale, (1997) menar att när man genomför kvalitativa intervjuer eller bedriver forskning 

överhuvudtaget, är det viktigt att vara medveten om sina värderingar och fördomar. Man ska 

reflektera kring sina fördomar i samband med det man undersöker och inte låta dessa styra 

eftersom de även kan påverka de resultat man får. Det är samtidigt väldigt viktigt med en 

förförståelse kring det man undersöker, eftersom det hjälper en att få en större övergripande 

förståelse för det område man vill studera. Samtidigt menar May (2001) att idén om en 

värdefri forskning är i sig mycket problematiskt, då det är omöjligt att bortse från sina 

värderingar, han menar att värderingar och erfarenheter inte är något som man ska försöka 

undvika i forskningsprocessen. Många argumenterar istället för, och anser att de är 

nödvändiga för det man undersöker. Även Mulinari (1999) menar att när man tolkar 

informanternas berättelser måste man ta hänsyn till att texten inte vår vara medskyldig att 

legitimera diskurser som naturaliserar ojämlikhet.  

 

De etiska aspekterna har varit väldigt centrala i min forskning med tanke på ämnets 

känslighet. Det har varit väldigt viktigt att informera mina informanter om att deras 

medverkan i denna studie är helt konfidentiell. Jag har även förklarat för informanterna om att 

de när som helst under uppsatsens gång får lov att dra sig undan, och att de under intervjuerna 

får svara bara på de frågor de vill. Att informanterna har haft vetskap om att deras medverkan 
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är helt konfidentiell tror jag har haft en enorm betydelse för deras öppenhet och ärlighet, och 

det har även uppskattas från deras sida.  Under hela forskningsprocessen har jag varit 

medveten om mina egna värderingar och fördomar och försökt att inte låta dem styra min 

studie.  

 

4.5 Närhet och distans  

Mulinari (1999) menar att den mest smärtsamma erfarenhet som en kvalitativ forskare går 

igenom är den att vara främling. Man ska lära sig att även om man skapat relationer till sina 

subjekt ska man alltid vara förberedd för att skiljas från dem. Det ska finnas klara gränser. 

Man ska respektera och älska deras värld, men den kan aldrig bli vår om vi vill skriva om den. 

Kärnpunkten i mötet är att forskaren är och kommer förbli en främling.  

 

May (2001) menar att man som forskare måste ta hänsyn till en rad frågor när man ska 

genomföra sina intervjuer. Man måste reflektera kring sin roll och hur den påverkar 

informanten och därmed resultatet. Man ska fundera kring hur man ska gå in till det område 

man avser att undersöka. Ska man som forskare inta rollen som vetenskapsman eller vän, och 

hur skulle då detta påverka intervjun. Intervjuarna ska ”smälta in” i den miljö den ska studera, 

och visa sig vara flexibel. Det är viktigt att du som forskare måste få dina informanter att 

känna att deras deltagande och svar är betydelsefulla, eftersom samarbetet med 

respondenterna är en förutsättning för att forskningen ska kunna utföras. Det har varit viktigt 

för mig att reflektera kring min närvaro och roll i denna undersökning. Kommer min roll som 

”forskare” att påverka de resultat jag samlar in från mina informanter. Kommer 

informanternas vetskap om att jag kommer att skriva en uppsats om deras berättelser påverka 

att de inte vågar öppna sig för mig. Även om informanterna hade kännedom om att jag skulle 

skriva en uppsats om deras upplevelser och attityder kring anmälningsplikten, uppskattade 

dem verkligen att jag ville komma dit och ta del av deras berättelser. Många informanter 

avslutade med att säga ”hoppas att vi verkligen har sagt något bra som kan hjälpa dig i denna 

undersökning” Jag såg till så att deras svar och medverkan var väldigt betydelsefullt för min 

studie. Det har varit viktigt för mig att ha en närhet till mina informanter, för på så sätt har jag 

fått en större förståelse för det fenomen jag har undersökt.  
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4.6 Förförståelse  

Min förförståelse kretsar mycket runt tidigare studier om ämnet. När jag läste socialt 

utveckling arbete i våras arbetade jag och två andra studiekamrater med ett projekt om 

Barnahus. I dagens Sverige är det väldigt vanligt att barn som redan befinner sig i en utsatt 

situation slussas runt mellan myndigheterna. De ska förhöras hos polisen, de ska bokas in för 

samtalsterapi, undersökas på sjukhus mm. Jag och mina studiekamrater kom i kontakt med 

frågan om Barnahus genom Rädda Barnen i Halmstad, och bestämde oss därför för att 

utveckla frågan. Syftet med vårt projekt var att minska lidandet för barn som blir utsatta för 

våld och övergrepp genom att driva grundandet av ett Barnahus i Halmstad Kommun. Vi hade 

i första hand fokuserat oss på att förankra idén om Barnahus hos beslutsfattande aktörer och 

de berörda myndigheterna. Valet av ämne har varit självklar för mig från allra första början då 

jag brinner för de barn som befinner sig i utsatta situationer, och inte minst för att de utsatta 

barn på ett eller annat sätt ska upptäckas, anmälas, skyddas och få hjälp. Trots detta är jag 

medveten om mina värderingar och har stor respekt för den personal som arbetar med barn 

som har ett enormt stort ansvar att ingripa och anmäla utsatta barn, med tanke på alla problem 

och hinder som kan stå i vägen. Anmälningsskyldigheten är ett dilemma som på många olika 

sätt är komplicerat och problematiskt.  

 

4.7 Urval 

”Omöjlighet att i förväg bestämma antalet intervjupersoner ligger i den kvalitativa 

undersökningens natur, då målsättningen är att hitta de informatörer och fall som kan hjälpa 

till att utveckla kunskapen om det ämne eller område man studerar. I princip kan man låta sig 

nöja när fler intervjuer inte tycks tillföra ny information, trots att man på alla sätt försöker 

variera intervjupersonerna. Det är alltså urvalsförförandet och mättnadsgraden snarare än 

antalet intervjuer som avgör undersökningens kvalité och styrka”, menar Liedholm 

(1999:169). 

 

För att få svar på min frågeställning och mitt syfte fann jag det väldigt intressant att intervjua 

förskolelärare som har erfarenhet av att ha varit med och gjort anmälningar när de misstänkt 

att ett barn farit illa. För mig var det alltså viktigt att välja ut informanter som har kunskap om 

anmälningar. Jag tycker att dessa informanter som jag intervjuat har varit personer med god 

insikt och bra förförståelse för det fenomen jag har undersökt. Jag har varit på fem olika 
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förskolor där samtliga intervjupersoner hade erfarenhet av att ha varit med och gjort 

anmälningar. Jag har även försökt variera förskolorna och även intervjupersonerna, då mitt 

syfte var att informanterna möjligtvis kunde tillföra ny information. Men än en gång var mitt 

främsta syfte att prata med informanter som har varit med och tillämpat 

anmälningsskyldigheten. Vidare menar Liedholm att ”En undersökning kan inte pågå i 

evighet. Tidsmässigt har man en ram som man ska röra sig inom. Materialet ska också vara 

möjligt att ta hand om och bearbeta” (Liedholm, 1999:169). Med tanke på att uppsatsen är 

bunden till en viss tidsperiod hade jag tyvärr inte möjlighet att genomföra fler intervjuer då 

materialet som jag samlat in ska skrivas ut och även bearbetas. Jag ansåg därför att det var 

viktigare att göra få intervjuer med bra material och koncentrera mig på det resultat jag har 

fått in. Därav består min undersökning av fem intervjuer på fem olika förskolor, varav 3 av 

intervjuerna består av gruppintervjuer och resterande två utgörs av enskilda intervjuer.  

 

4.8 Tillvägagångssätt 

För att sätta igång med min uppsats började jag med att aktivt söka efter böcker och rapporter 

om ämnet barn som far illa. Jag fokuserade mig redan då på att fördjupa mig kring den 

problematik som finns i att upptäcka och anmäla utsatta barn, och ville genast rikta min fokus 

på förskolorna och den personal som arbetar där. Med tanke på att mitt syfte var att intervjua 

de pedagoger som har erfarenhet av att ha gjort en anmälan, var inte detta det enklaste då 

detta ämne är väldigt känsligt och många förskolor menade att de inte hade någon vidare 

erfarenhet av att ha gjort en anmälan. Jag började med att gå runt till olika förskolor, där jag 

först presenterade mig och förklarade mitt syfte med arbetet och frågade personalen om de 

möjligtvis skulle vara intresserade av att ställa upp på en intervju. Men att gå runt till 

förskolor och kanske störa dem mitt i någonting var något som jag efter den första kontakten 

kom på att detta inte är ett bra sätt att få tag på informanter. Jag gick istället in på kommunens 

hemsida och ringde runt till de flesta förskolor. Till slut var fem olika förskolor villiga att ta 

emot mig för intervjuer och samtliga fem hade erfarenhet av att ha tillämpat 

anmälningsskyldigheten i sitt arbete. Min undersökning består alltså av fem intervjuer varav 3 

består av gruppintervjuer och två enskilda intervjuer. Mina informanter är alla 

förskolepedagoger inom förskolan. Jag genomförde mina intervjuer under vecka 44 och 45 

och samtliga intervjuer ägde rum på informanternas arbetsplatser, dvs. på förskolorna. 

Intervjuernas längd varierade mellan 35 minuter och en timma beroende på hur mycket de 

hade att berätta. Med tanke på att intervjuerna genomfördes på förskolorna och de hade inte så 
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mycket tid på sig, hade jag lovat informanterna om att intervjuerna skulle vara mellan 30-60 

minuter långa. Kvale (1997) beskriver forskningsintervjun som en mellanmänsklig situation 

där det förekommer samtal mellan två parter om ett ömsesidigt intresse. Det är en specifik 

form av mänskligt samspel där kunskap utvecklas genom en dialog. När man genomför 

intervjuer är det upp till intervjuaren att på kort tid skapa en sådan kontakt att samspelet 

mellan intervjuare och intervjuad blir en konversation eller utbyte av åsikter. Man ska försöka 

bygga upp en atmosfär där den intervjuade känner sig trygg för att den ska kunna tala fritt om 

sina upplevelser och känslor.  

 

Jag anser att jag genomförde mina intervjuer på ett sådant sätt där informanterna kände att 

deras svar på mina frågor var betydelsefulla. Jag hade ett enormt stort intresse av att prata om 

mitt ämne och informanterna uppskattade att jag kom dit och pratade med dom om detta. Jag 

anser att jag hade ett samspel med mina intervjupersoner och intervjuerna kändes trygga både 

för mig men också för informanterna, det var som en konversation.  

 

Att kunna ställa frågor är en förutsättning för att kunna genomföra en kvalitativ intervju. Ett 

problem i samband med intervjuundersökningar som idag diskuteras mycket är just 

verkningarna av ledande frågor. Det är omdiskuterat att även minsta omformulering av en 

fråga kan påverka resultatet av vilket svar man får. Trots detta glömmer man bort ibland om 

att ledande frågor också är nödvändiga i vissa sammanhang. Deras användning beror på 

undersökningens ämne och syfte. Intervjuaren kan t.ex. medvetet ställa ledande frågor för att 

erhålla information som de misstänker hålls undan. Det är även viktigt att notera att det inte 

bara är frågorna som kan vara ledande utan även intervjuarens kroppsspråk och verbala 

reaktioner i positiv eller negativ riktning har en inverkan. Det viktiga är inte att undvika 

ledande frågor utan att erkänna betydelsen av dem. Det lämpar sig att i kvalitativa intervjuer 

ställa ledande frågor, detta för att pröva tillförlitligheten i intervjupersonens svar och bekräfta 

intervjuarens tolkning. Ledande frågor kan alltså tvärtemot vad människor tror även stärka 

tillförlitligheten och snarare än att användas för mycket används ledande frågor idag 

förmodligen för lite i kvalitativa forskningsintervjuer (Kvale 1997).  

Jag har använt mig av ledande frågor i utförandet av mina intervjuer. Mina intervjupersoner 

fick tala ganska fritt men utgick från mina intervjufrågor som jag ställde. Jag hade alltså en 

intervjugudie som jag följde, men sen anser jag att man inte alltid kan följa den till punkt och 

pricka. Ibland var jag tvungen att formulera om mina frågor, då intervjupersonerna inte alltid 

förstod vad jag riktigt menade med mina frågor. Jag anser även att jag ställde medvetet 
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ledande frågor då man genom detta kan få ut mer information av informanterna. Interaktionen 

mellan mig och mina informanter var relativt hög, och jag vill påstå att intervjuerna från mina 

informanter gav mig betydelsefull information. Frågorna som jag ställde upplevdes inte som 

svåra av mina informanter, utan istället pratade de ganska fritt om ämnet men till viss del 

styrde jag också upp med min intervjuguide i handen då jag hade en strukturell bas som jag 

utgick ifrån i varje intervju. För att kunna fokusera mig på att ställa frågor till mina 

informanter och ha en dialog med dem valde jag att registrera mina intervjuer via en digital 

bandspelare. Kvale (1997) menar att intervjuaren genom att göra detta kan koncentrera sig på 

ämnet och dynamiken i intervjun. Att kunna spela in mina intervjuer visade sig vara ett bra 

sätt, då man genom detta kan få ut så mycket som möjligt av intervjuerna samtidigt ger det 

möjlighet att verkligen höra det sagda när man spelar upp inspelningen. Att skriva ut 

intervjuerna var inga större problem, då man klart och tydligt kunde höra vad informanterna 

sa. Jag kunde även snabbt söka de intervjuer jag letade efter i och med att jag kunde lägga in 

dem på datorn och alltså skriva ut dem via den. Med hänsyn till de etiska aspekterna gjorde 

jag klart för informanterna om att inspelningarna efter utskrivningen kommer att förstöras.  
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5. Presentation av material  

Här nedan följer en presentation av den empiri jag har samlat in genom kvalitativa intervjuer. 

Jag har genomfört totalt fem intervjuer på fem olika förskolor, varav 3 intervjuer består av 

gruppintervjuer, och två enskilda intervjuer. Jag kommer att presentera mina intervjuer genom 

att med egna ord och med korta utdrag eller citat återge informanternas berättelser. Jag 

kommer att använda mig av en del citat, eftersom citaten ger läsaren ett intryck av 

interaktionen i intervjusamtalet och exemplifierar det material som används för forskarens 

analys. (Kvale 1997) Med hänsyn till de etiska aspekterna och även ämnets känslighet har jag 

valt att hålla både förskolorna och förskolepedagogerna anonyma, och detta har även 

uppskattas av mina informanter. Jag kommer i detta kapitel att börja med att ge en kort 

återblick kring varje förskola, för att därefter presentera mitt empiriska material i teman.  

5.1 Presentation av förskolorna 

Förskola 1 
På förskola 1 har jag pratat med två personer. De båda är fritidspedagoger och har arbetat 

inom barnomsorgen i 25 respektive 15 år. De beskriver sin förskola som en mångkulturell 

kultur vilket de anser berikar.  

Förskola 2 

På denna förskola pratade jag även här med två personer. En av intervjupersonen har gått 

barnskötare utbildning på vårdskolan. Hon blev färdig 1982 och har arbetat inom 

verksamheten sedan dess. Den andra intervjupersonen är i grunden barnskötare men har 

vidareutbildat sig till förskolelärare. Hon har arbetat inom verksamheten sedan 1974. På 

förskolan har man fem avdelningar, en med barn som är mellan 1-2 ½ år gamla och de andra 

fyra avdelningarna är barn mellan 2 ½ till de ska börja i skolan. Även här arbetar man i ett 

område med många kulturer och det är inte många ”svenska” barn. Man arbetar mycket med 

språket som är deras huvuduppgift.  

Förskola 3  

På förskola 3 pratade jag med en förskolelärare som arbetat inom barnomsorgen sedan 1994. 

Hon beskriver sin arbetsplats som en bra förskola och man märker om att barnen tycker om 

att komma dit och även träffa dem som arbetar där. Även föräldrarna som har barnen på 

förskolan känner att deras barn är trygga hos dem.  
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Förskola 4  
På förskola 4 pratade jag med en barnskötare som arbetat inom barnomsorgen i ungefär 30 år. 

På hennes avdelning har man 19 barn och är 3 personal som arbetar där. Det är stora 

barngrupper, det är stökigt och barnen är stressade.  

Förskola 5 
Jag pratade med två personer på denna förskola. Den ena är förskolelärare och har varit 

utbildad sedan 1990. Den andra intervjupersonen är barnskötare och har gått byggnadskurser 

efteråt. Förskolan ligger ute i landsbygden ungefär 1.5 mil utanför centrum.  De beskriver sin 

förskola som stor med fyra avdelningar, Två småbarnsavdelningar, två syskongrupper. De 

hjälps åt vid planeringar, hjälper till att ta hand om varandras barn och de öppnar och stänger 

gemensamt.  

 

5.2 Förskolepedagogernas betydelse av barn som far illa 

Att ett barn far illa kan betyda så många saker menar de olika förskolorna. Det kan vara barn 

som både far illa psykiskt eller fysiskt. Det kan vara att föräldrarna inte klarar av att ta hand 

om sina barn, och det kan man se tydligt då man märker att deras barn inte har ordentliga 

kläder och de har inte fått någon mat. Vidare menar informanterna att ett barn som far illa, är 

ett barn som också kan vara väldigt oroligt och onormalt trött. Barnet söker då efter mycket 

vuxen kontakt och man känner att det barnet inte mår bra, att det är något som fattas.  

 

”Barn som inte kan sitta still och kan inte koncentrera sig, rastlösa 

labila, man får ju en känsla av att det barnet far illa och ofta stämmer 

den känslan”  (Förskola 1)  

 

När ett barn far illa fysiskt, d.v.s. blir slaget eller sexuellt utnyttjad kan man tydligt se det 

genom blåmärken eller andra skador och då är det inte heller så svårt att misstänka att det 

förekommer våld eller sexuella övergrepp i familjen menar informanterna. Vidare menar en 

av informanterna att det ibland har hänt att barnen kommer till förskolan efter helgen och ska 

berätta om vad de har gjort under helgen. Det finns barn som berättar vad de har gjort för 

roliga saker med sina föräldrar, sen finns det barn som undviker frågan eller istället börjar 

hitta på en massa, och då menar informanten att de som personal märker att något är fel, man 

ser ju att barnen inte talar sanning.  Sen behöver det inte betyda att ett barn bara kan far illa 

fysiskt i form av misshandel, det betyder många andra saker också menar en av 

intervjupersonerna. 
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”Det betyder många saker, det behöver inte vara misshandel av 

något slag utan det kan vara vanvård eller att man inte får de 

glasögonen man behöver ha, eller att hemförhållandena inte kan vara 

så gynnsamma för barnen. Det kan ju vara många saker.” (Förskola 

4) 

 

Men det som förskolepedagogerna upplever är svårt är att man inte alltid kan se om att ett 

barn far illa då den mår dåligt inuti och är väldigt inåt agerande. 

 

”När ett barn far illa så betyder det för mig att de far illa psykiskt, 

för det är de svåra situationerna där det döljs av det fina skalet. ” 

(Förskola 5)  

 

5.3 Relationerna till föräldrarna  

Samtliga intervjupersoner är eniga om att relationerna till föräldrarna är mycket viktiga. 

Genom föräldrarna får man helheten kring barnen och man bygger mycket på att man ska ha 

en nära relation till dem. Intervjupersonerna menar att man vill vara öppna med föräldrarna 

och även tala om sådant som är mindre bra.  

 

När vi har föräldrar kvällar brukar vi förklara för föräldrarna hur 

viktigt det är att de säger om vad de tycker om respektive inte tycker 

om. Vi kanske missar saker och ting, och när barnet kommer hem, 

upplever de kanske att vi inte har lyssnat på dem. (Förskola 3)  

 

Fastän de olika intervjupersonerna tycker att det är viktigt med en god kontakt till föräldrarna, 

har det ändå framkommit att föräldrarelationen skiljer sig åt på de olika förskolorna och det 

finns många faktorer till varför det är så. Två av förskolorna menar att språket står i vägen till 

varför man inte kan ha en god relation till föräldrarna. Detta eftersom man arbetar i en 

mångkulturell förskola och många av barnens föräldrar kan inte tala svenska. Istället använder 

man mycket kroppsspråk och även tolk vid vissa tillfällen. En förälder som inte kan det 

svenska språket är också väldigt rädd att komma till föräldramöten eller andra aktiviteter när 

personalen från förskolorna kallar in dem.  

 

Man kan ju säga att, tycker jag i alla fall, att det är mycket svårt att 

komma nära familjerna i och med att språket ligger som ett hinder på 
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vägen. Det blir lätt missförstånd och ibland kan det ju bara bero på 

ett litet ord, och de har inte förstått vad vi menat. Så att många 

gånger tror vi att vi är jätte överens med föräldrarna, och sen har det 

visat sig att vi har missförstått varandra. (Förskola 2)  

 

Vidare menar en av intervjupersonerna att man har föräldrar som är väldigt aktiva. Föräldrarna 

vill då gärna vara med när man arrangerar olika aktiviteter för barnen och vill helt enkelt ställa 

upp och vara delaktiga i vad barnen gör. Sen finns det andra föräldrar som försöker undvika att 

läsa på lapparna som förskolan skickar och känner att det inte är något som man vill ställa upp 

på. Men ändå så tycker man att relationerna till föräldrarna är hyfsad goda.  

    

Folk är trötta idag, de har sitt, de jobbar sina timmar och vill inte 

lägga ut så mycket tid på just detta. Man kanske gör någon grillkväll 

eller liknande, nått enkelt, det ska inte krävas så mycket arbete från 

föräldrarnas sida och de har inte den orken idag tror jag. (Förskola 4)  

 

Trots att det finns hinder på vägen för vissa av förskolorna som leder till att man inte kan ha 

en god relation till vissa föräldrar är samtliga fem förskolor eniga om att man ändå har en 

kontakt till föräldrarna. Det dagliga mötet med föräldrarna när de hämtar och lämnar barnen 

är väldigt viktigt, då man kan passa på att samtala lite med varandra. En del föräldrar beskrivs 

som väldigt positiva, glada och är väldigt öppna. Sen finns det även de föräldrar som inte vill 

säga så mycket. Att ha ett samarbete med föräldrarna är något som alla förskolor eftersträvar, 

då man har ett gemensamt intresse och ansvar för barnen. Vidare bad jag informanterna 

reflektera kring huruvida föräldrarelationen skulle kunna utgöra ett problem till att man 

möjligtvis inte ser barnen eller att man helt enkelt inte anmäler när man misstänker att ett barn 

befinner sig i en utsatt situation. Intervjupersonerna betonade vikten av hur viktigt det är att 

vara professionell i sin yrkesroll och att man inte ska låta sina egna känslor styra när det gäller 

brott mot barn. Även om man har en relation till föräldrarna så beskrivs denna relation som 

”annorlunda”, då förskolelärarna känner att de inte är ”kompisar” med föräldrarna. Man 

umgås inte privat eller går och fikar hos varandra, utan är man på arbetet så måste man 

förhålla sig till föräldrarna professionellt. Det är viktigt att veta om att man är på arbetet för 

barnens bästa och att man ska se och skydda dem.  

 

  ….Alltså man kan ju ha en tät kontakt med föräldrarna, men inte en 

sån relation på det viset. Utan det jag gör här det är mitt jobb, och då 
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får jag förhålla mig på det viset, så att jag inte blir bästa väninna 

med någon av mammorna. (Förskola 5)  

 
När barnen ska skolas in på förskolorna gör man det även klart för föräldrarna om att man 

som personal har en skyldighet att anmäla när man misstänker att ett barn far illa. 

Intervjupersonerna menar att det är viktigt att barnens föräldrar är medvetna om vilka regler 

och skyldigheter de som personal måste förhålla sig till. Trots att begreppet professionell ska 

vara nyckeln till ett lyckat möte mellan personal och föräldrar, har det ändå framkommit i 

några intervjuer om att man känner att det finns en rädsla för att möta föräldrarna i samband 

med en anmälan. I överlag menar de olika förskolelärarna om att man måste vara säker på att 

det man har hört eller sett är riktigt innan man bestämmer sig för att göra en anmälan. För 

skulle det visa sig att man har gjort en anmälan och det har inte varit sant så har man ju 

förstört jätte mycket.  

 

Sen tror jag att när det gäller anmälan så finns det en rädsla, man vill 

inte bryta den bra kontakten man har haft och byggt upp. För man 

går ju in i familjens liv och integriteten blir ju knäckt och givetvis 

kan det vara ett problem till att man inte anmäler. (Förskola 4) 

 

Alltså det är just det dillemmat är, att man inte vet om det är sant, 

man är osäker, jag tycker fortfarande det är svårt. Det är en 

balansgång där. Men vet man bara att det är 95 % sant så blir det ju 

inte så svårt. (Förskola 5)  

 

Att möta föräldrarna och att tala om för dem att man ska göra en anmälan eller har gjort en 

anmälan beskrivs som väldigt svårt, och svårare blir det när man arbetar i en mångkulturell 

förskola där förskolelärarna menar att man inte riktigt känner sig hemma i kulturen. Fastän 

man vrider och vänder menar dem att det finns saker som man tänker att, ja men det beror ju 

på att de lever i en annan kultur, och att det säkert inte är någonting, utan man misstolkar 

alltihopa. Vidare menar intervjupersonerna på förskola 2 om att man har föräldrar som är 

väldigt hårda mot sina barn, och man tänker automatiskt om detta är något problem eller om 

det är så dem gör, som de är vana eller uppfostrade. Det framkom också om att man i första 

hand inte vill misstänka föräldrarna och att man i första hand inte gör det.   

 



 Suzana Shala 
 Halmstad Högskola 

 34 

5.4 Att anmäla när ett barn far illa 

Jag frågar mina intervjupersoner vilken förutsättning som är viktigt för dem om de ska göra 

en anmälan och får lite olika svar. En av intervjupersonerna menar att man enligt lagen ska 

anmäla vid minsta misstanke och att man inte ska tveka på sina känslor när man misstänker, 

för oftast så har det visat sig att den känslan stämmer. Vidare menar de andra förskolorna att 

om man har en känsla av att något inte stämmer med barnet så är det inte så att man ringer 

och anmäler direkt. Man börjar istället prata med kollegor emellan, man observerar barnet 

under en tid eller att man pratar med föräldrarna för att berätta för dem om att man upplever 

barnet si och så. Man söker efter en förklaring om det är något som har hänt i familjen. Det 

räcker inte med att en person ska se att ett barn inte mår bra, utan det är hela arbetslaget som 

tillsammans ska försöka bedöma barnet i fråga. I vissa fall har man även tillkallat en 

förskolepsykolog för att få det styrkt om att det man misstänker är riktigt.  

 

Vi har även kontaktat en förskolepsykolog och förklarat att si o så är 

det med barnet, kanske för att få det bekräftat om att det är något 

som är fel, och inte bara så vi inbillar oss. (Förskola 1)  

 

Förskolelärarna menar att när man har arbetat länge inom barnomsorgen har man lite 

fingertoppkänsla om ett barns beteende eller utveckling är konstigt. Är man osäker inför en 

anmälan finns det intervjupersoner som menar att man även kan ringa till socialtjänsten 

anonymt för att rådgöra med dem. Man berättar då att man upplever ett barn på ett speciellt 

sätt och vad ska man göra i detta fall. Märker man att barnet fortsätter att må dåligt så 

tillkallar man sin rektor och eventuellt gör man en anmälan tillsammans.  

 

Det som gör det jätte svårt med en anmälan är att man tror att man 

gör en höna av fjäder, man diskuterar ju oftast i arbetslaget först, 

innan man går till rektorn. (Förskola 5)  

 

Förskolelärarna får även frågan om de har någon skriftlig handlingsplan på hur de ska gå 

tillväga i en anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Fyra av förskolorna menar att man 

inte har en skriftlig handlingsplan, men att det inte råder något tvivel på hur man ska agera när 

man misstänker. Man ska kontakta socialförvaltningen eller sin rektor. På förskola 5 har man 

en skriftlig handlingsplan om hur man ska gå tillväga vid en eventuell anmälan. 

Intervjupersonen svarar följande:  
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Ja det har vi ju, men sen kan man ju inte alltid gå efter den. För det 

är ju levande människor vi jobbar med, man får liksom se från fall 

till fall hur man ska göra (Förskola 5). 

 

Samtliga fem förskolor har erfarenhet av att gjort anmälningar när de misstänkt att ett barn 

farit illa. För att vara säker på att det man har sett eller hört stämmer har man i första hand 

samtalat med sina kollegor för att även dem ska styrka ens misstänksamhet. Vidare har 

förskolelärarna vänt sig till sin rektor som i sin tur har hjälpt dem till en anmälan. En av 

intervjupersonerna förklarar att hon även ringt till socialtjänsten anonymt för att få klartecken 

från deras sida om att hon kan anmäla. Man hade då först kontaktat rektorn om hur hon skulle 

agera i sitt fall som i sin tur hänvisade henne till socialtjänsten för att få råd av dem.  

 

Jag hörde att barnet sa någonting som jag reagerade på, det var jag 

som hörde det och talade då om detta för mina kollegor och pratade 

om då att detta var så pass allvarligt, vi ringde och frågade rektorn 

och han tyckte då att vi skulle ringa till socialen för att bara rådfråga 

dem. Socialen tyckte ju då att jag skulle göra en anmälan och att det 

var anmälningsplikt på det (Förskola 2).  

 

Det som förskolorna har gemensamt är att man alltid har gått via sin rektor när de har gjort en 

anmälan. Man har alltså först talat med honom eller henne för att sedan tillsammans göra en 

anmälan. Att rektorn backar upp personalen vid eventuella anmälningar uppskattas väldigt 

mycket av intervjupersonerna. Det är väldigt tryggt att veta att man har honom/henne vid sin 

sida.  

Vi pratar med varandra, med rektorn och kollar efter om detta är 

något som vi måste anmäla. Sen får ju rektorn ta det. I första hand 

pratar vi alltid med varandra innan vi anmäler, för det är ju en stor 

grej, vi anmäler aldrig, utan det är ju alltid rektorn som anmäler. För 

det blir ju en stor sak för både familj och allting (Förskola 5).  

 

Trots att rektorn fungerar som ett stöd och leder personalen i rätt riktning har det framkommit 

i en intervju om att rektorn även ibland ifrågasätter personalen misstänksamhet.  

 

Vi kan ta upp ett fall där pojken berättade om att pappa slår mamma. 

Jag ringde upp till rektorn och förklarade vad jag hade hört. När vi 

kallade in på möte förnekade mamman alltihopa, och det lät ju 

självklart trovärdigt i min rektors öron som bara hade den här 
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versionen, men jag hade ju sett hela mönstret innan så jag lät det var 

i en och en halv månad, okej vi lägger ner det så får vi se vad som 

händer. Men jag tog ändå upp det igen senare, för pojken fortsatte att 

prata med mig. I och med att rektorn på mötet med mamman och 

mig tyckte att detta var trovärdigt med en engångsföreteelse, kunde 

vi inte gå vidare, Okej tänkte jag, detta kan vi väl köpa. Men jag 

gjorde ju inte det innerst inne, jag hade ju fortfarande ögonen på 

pojken och sen tog jag upp det igen, för jag kände ju mig inte nöjd 

och det gjordes en anmälan och även hembesök. (Förskola 4)  

 

Vidare menar informanterna på förskola 1 om att man som personal borde erbjudas 

professionell hjälp i samband med att man gör en anmälan. För som personal är man mer eller 

mindre också utsatt. I våras hade de själva sökt akut hjälp i samband med något traumatiskt 

som hände när de var med och gjorde en anmälan. De hade blivit utsatta för hot och det var 

jobbigt på alla sätt och vis. Idag får man som personal ingen hjälp när man har varit med om 

en anmälan. Man ska försöka stötta varandra själv, men inte heller det kan man göra så 

mycket av, när man har barn runtomkring sig, och rast på olika tillfällen, istället blir det rent 

privat. Det är inte enkelt att göra en anmälan, man behöver som personal bearbeta känslorna, 

någon form av krishantering.  

 

5.5 Samarbete med myndigheterna  

Jag frågade intervjupersonerna om de upplevde några problem i samband med sina 

anmälningar och även om de fick någon möjlighet att vara delaktiga i utredningarna, dvs. om 

de fick någon uppföljning. Samtliga intervjupersoner menar att det inte är svårt att göra en 

anmälan. Det är ju att prata med sina kollegor, rektor och sen ringa till socialtjänsten. 

Däremot upplever intervjupersonerna om att det påfrestande att inte veta vad som händer med 

barnet eller familjen i fråga efter anmälan. Detta för att socialtjänsten har sekretess gentemot 

förskolan. När man har ringt och gjort en anmälan avslutas samarbetet, socialtjänsten tar över 

och gör en utredning, de bestämmer alltså om de ska gå vidare med fallet eller inte. I många 

fall får förskolelärarna inte veta om vad som har hänt med barnet i fråga. Många av mina 

intervjupersoner reflekterar kring detta och menar att de många gånger inte har vetat om vad 

som hänt med barnet i fråga, om det fick någon hjälp eller om det blev bättre. En av 

förskolorna menar att man dock efter att man gjort en anmälan kan fråga föräldrarna eller 
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socialtjänsten om man kan ha en öppen kommunikation mellan förskola, socialtjänst och 

föräldrar.  

  

Man kan även fråga socialtjänsten om de kan fråga föräldrarna om 

det är okej att vi har en öppen dialog, för det känns jätte viktigt. För 

det blir ju väldigt krisartat för oss också att vi inte vet vad som 

händer, hur det går för det här barnet. Min erfarenhet från detta är att 

om man har en öppen dialog mellan förskola, föräldrar och 

socialtjänst, så tycker jag att man arbetar mot ett gemensamt mål. 

(Förskola 1)  

 

…så det känns ju som att vi drar igång en apparat, där vi aldrig 

riktigt vet vad som egentligen händer, och jag tycker på något sätt, i 

och med att vi har skyldigheten att anmäla så tycker jag att vi skulle 

få lite om vad som händer också, för vi har också tystnadsplikt, vi 

går ju inte och berättar det någonstans sen, man tänker ju vad har 

man gått in och gjort för den här familjen, har det hjälpt dem, jag 

tycker det är dåligt att man inte får någon feedback tillbaka, sen vet 

man ju inte, det kanske bara rinner ut i sanden, den anmälan som 

man har gjort.  (Förskola 5)  

 

I vissa fall har inte heller föräldrarna vetat om att förskolelärarna har gjort en anmälan. Då 

menar intervjupersonerna om att det har varit väldigt jobbigt att konfrontera föräldrarna. För 

även om anmälan går via rektorn får föräldrarna förr eller senare vetskap om att det har 

kommit från förskolan. Föräldrarna förstår ju inte om att man gör en anmälan för att det ska 

hjälpa familjen, utan de tror istället att man vill ”haffa” dem. En av intervjupersonerna 

förklarar om att föräldrarna ibland efter en anmälan tydligt visat ag mot dem. När man 

misstänker att ett barn far illa ska man enligt lagen ringa och anmäla till socialtjänsten. Mina 

intervjupersoner har via sin rektor anmält till socialtjänsten och även när de ibland har känt 

sig osäkra ringt och frågat dem om råd. Jag frågade dem därför hur de upplever samarbetet 

med de olika myndigheterna och i synnerhet socialtjänsten. Många uttryckte det här med att 

sekretessen står som ett hinder till varför man inte kan ha något vidare samarbete. 

Intervjupersonerna menar att de många gånger vet hur man ska gå tillväga i en anmälan, men 

de skulle vilja att någon personal från socialtjänsten kommer ner till förskolan ibland och ger 

”föreläsningar” om just hur man ska upptäcka de utsatta barnen.  

 



 Suzana Shala 
 Halmstad Högskola 

 38 

För just hur man gör när man misstänker något, det vet vi ju och hur 

man använder det här med sekretess och vad man kan göra. Sen det 

här med vad ska man titta på för tecken på barnen, vad är det vi ska 

titta efter, arbetslaget har ju ändrats med tiden, det kommer ju in nya 

människor, och det är inte säkert att alla de som kommer in har med 

sig kunskapen. (Förskola 2)  

 

Jag frågade mina intervjupersoner om hur de ansåg att socialtjänsten hanterade de fall som 

anmäldes av förskolelärarna. Många av de fall som har anmälts av mina intervjupersoner har 

lagts ner då man inte har kunnat gå vidare med fallen. Intervjupersonerna har blandade 

känslor och menar att man har gått in och gjort en anmälan som inte har lett någonstans. Man 

har vetat att det förekommer mycket våld i en familj, man har ringt och gjort en anmälan, men 

det har lagts ner och på sätt och vis känns det ju helt meningslöst.   

 

Man ska ju anmäla vid minsta misstanke, men det är svårt att göra 

en, för man tänker ofta på vad det leder till. Kommer min anmälan 

leda till att barnets situation förbättras eller försämras. I mitt fall så 

las ju anmälan ner när jag gjorde det, man kunde inte fortsätta 

eftersom barnet inte hade sagt något. Det är väldigt tråkigt att det ska 

behöva gå så långt tills man börjar med utredningen. (Förskola 3)  

 

Vidare menar en av intervjupersonerna att när hon ringde socialtjänsten för att bara fråga dem 

om råd, menar hon att de hade bett henne anmäla och att det var anmälningsplikt på det. Fallet 

beskrevs även som akut från socialtjänsten. Intervjupersonen menar då att de skötte hennes 

fall väldigt ”dåligt”.  

 

Ja vi tycker att när vi gjorde en anmälan så skötte de det väldigt 

dåligt, när vi ringde sa de ju att ärendet var akut, sen visade det sig ju 

om att det inte var så akut. Sen är det ju det här med sekretessen, de 

har ju sin sekretess. Vi fick ju lite back upp men inte mycket från 

dem, det var svårt att få tag på dem när vi ringde. Barnet kom tillbaka 

på måndag och var här som vanligt. Ärendet blev sedan nerlagt 

fastän socialtjänsten uttryckte det att det var akut. Sen kan man ju få 

de känslorna många gånger, vad hjälper det att jag gör en anmälan, 

det leder ju ändå ingen vart.  (Förskola 2)  
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En av förskolorna nämner även BVC som också dem har varit lite svåra att handskas med. 

Intervjupersonen berättar om ett fall där ett av barnet var totalt skräckslagen när man skulle 

byta på han. Hon berättar om att hon först hade ringt till socialtjänsten för att höra vad de har 

att säga om detta fall. De tyckte att det hon beskrev var lite ”luddigt och tunt” för att det 

skulle behöva göras en anmälan. Fastän hon beskrev om att pojken var totalt skräckslagen och 

att hon aldrig hade sett en sådan rädd ”unge” i hela sitt liv, ansåg de på socialtjänsten om att 

det inte behövde göras en anmälan. Istället kom intervjupersonen överens med pojkens 

mamma om att man istället skulle låta BVC ta en titt på honom. Hon ville alltså inte släppa 

det hon hade sett och hört.  

 

Men vi kom överens om att jag ringer BVC då så att de kan titta på 

han och att de också kan lägga på vad de anser, och är vi två så 

kanske det styrker lite mer tänkte jag, men de missuppfattade 

alltihop. De vägde och mätte och tjingeling hejdå. De ringde aldrig 

upp mig, jag ringde upp igen och sa hur tyckte ni att det funkade och 

så, nej det var väl ingenting säger dem och man blir så trött för jag 

räknade ändå med viss proffsighet och blev väldigt besviken på dem. 

Så detta rann ju ut i sanden (Förskola 4)  

 
 

5.6 Att leva upp till det ansvar som finns 

Trots att man har anmält och att det ibland har känts meningslöst menar intervjupersonerna 

om att man ändå har ett ansvar att skydda barnen. Även om anmälningar inte har lett till en 

förbättring får man inte låta detta vara ett hinder till att man inte anmäler nästa gång det 

behövs.  Jag frågar intervjupersonerna om hur de tycker att de lever upp till det ansvar som 

finns vid att skydda barn som far illa. Många menar om att man gör sitt bästa och att man 

anmäler när det behövs. Något som alla fem förskolor menar är att man har alldeles för stora 

barngrupper med alldeles för lite personal. Barnen är stressade och det är stökigt på 

förskolorna. Intervjupersonerna menar om att de stora barngrupperna kan i sin tur leda till att 

man inte har möjlighet att se alla barn. Ju mer vuxna runt om kring barn, desto större 

möjlighet finns det att man ser dessa barn som far illa. Intervjupersonerna menar att man 

försöker se till alla barn så gott man kan, men man skulle kunna göra det bättre.  

 
Men dock är det alldeles för lite personal kring barnen, det är för 

stora barngrupper, och i ett samhälle där man inte bryr sig om 

barnen, det är ju inget civiliserat samhälle, men utifrån de 
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möjligheterna vi har haft, så har vi ju gjort vårt bästa det har vi. 

(Förskola 1)  

 

Man trycker ihop så många barn som möjligt, det är små lokaler och lite personal, vilket i sin 

tur leder till mycket stress både bland personalen och även barnen och man ser ju tydligt av att 

barnen inte mår bra av det heller. Jag frågar mina informanter om de upplever några 

svårigheter med att upptäcka och hantera utsatta barn. Många informanter menar om att det är 

just det här med att konfrontera föräldrarna som är så svårt och om det verkligen stämmer det 

jag ser eller hör på barnet.  

 

…men samtidigt man kan ju aldrig vara helt säker på att det jag hör, 

eller ser på barnet stämmer. Men det är det som är så svårt, det är 

avgörandet om ett barn far illa eller inte, stämmer detta jag ser? För 

man vet ju att föräldrarna kommer att ta illa upp, antagligen hur man 

än gör. Fastän man tänker att man vill hjälpa familjen. Så vi har ju 

den utgångspunkten att alla familjer vill hjälpa sina barn men alla 

klarar inte av det. (Förskola 2) 

 

Vidare menar en del av informanterna om att man i många fall kan känna ”vad leder” det här 

till, ”vi fördärvade ju bara vår relation”, man har gjort anmälningar så många gånger och det 

händer ingenting. Många känner att man har för lite för att anmäla, och att det kanske krävs 

mer för att det ska bli en anmälan. Det är svårt att arbete med barn, för det är människor det 

handlar om, det handlar inte om ”döda ting”. Informanten på förskola 4 menar att hon inte 

upplever att det är svårt att anmäla när hon misstänker att ett barn far illa. Hon har arbetat 

inom barnomsorgen länge och anser att det är oacceptabelt med barn som far illa, dock menar 

hon om att det finns personal på hennes arbetsplats som upplever det svårt att anmäla.  

 

Men sen vet jag att i huset också kan kännas rädsla, det tar så mycket 

energi och kraft när man gör en anmälan, för det kan vara eftersamtal 

och bearbetning och man ska ha hjälp, så visst är det tufft och det är 

lättast att blunda och man tänker skit samma, han ska in där till 

hösten och det får de andra ta, men då har man inte gjort ett bra jobb, 

förbaskat dåligt jobb tycker jag. Jag kan inte ta det, jag har jätte svårt 

för att ta det. Det har att göra med okunskap och att man ska ha något 

konkret som blåmärken för att göra en anmälan, det ska vara såna 

saker som gör att man inte är osäker, detta är så uppenbart så jag 

borde göra en anmälan. (Förskola 4)  
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På förskola 2 har man blandade känslor och menar att de ibland känner att de skulle behöva 

göra mer för barnen. De menar att de är ganska duktiga på att se barnen, men det finns saker 

som man i efterhand kommit på och tänkt ”oj det skulle vi ha sett”. Man tror att man ser allt, 

men de menar att det är mycket möjligt att man missar en del också. I och med att man arbetar 

i en mångkulturell förskola tror de även att språket kan göra så att de inte riktigt ser barnen 

ibland. Att få lov att ha regelbunden kontakt med socialförvaltningen vore bra. Man behöver 

friska upp sina minnen, även om man känner att man kan allt. Man vill ju höra det från dem 

också.  

 
Ja när man har jobbat länge inom verksamheten och speciellt inom 

samma område så tror jag att man blir lite hemmablind, så det är bra 

att man är på andra avdelningar ibland och att nån kommer utifrån, 

för då får man stanna upp och tänka lite. Vi är så vana att det är så 

många olika människor med så många öden och tuffa saker, så att jag 

tror att vi missar mer, jag tror inte att man anmäler för mycket, utan 

att vi missar en hel del snarare. Sen så kan man ju låtsas att man inte 

ser barnen, därför att det är jobbigt. (Förskola 2)  

 

Jag frågade även informanterna om de någon gång övervägt saken om att göra en anmälan, 

men inte har gjort det och i så fall vad det var som hindrade dem. Fyra av förskolorna menar 

att de har övervägt saken och har inte heller gjort en anmälan. Det som hindrade dem var bl.a. 

om att de inte var alldeles säkra på att de dom såg eller hörde stämde. Man är rädd för att 

möta föräldrarna om det skulle visa sig att det man såg eller hörde var helt fel och det skulle 

förstöra så mycket. Vidare menar informanterna om att man inte vill anmäla om man vet att 

det inte leder någonstans, får de ingen hjälp är det ju onödigt. En av informanterna menar 

även om att hon inte anmälde för att det var inom släkten och barnet till denna familj gick på 

förskolan som hon arbetade på. Hon menar dock om att hon visste om att socialtjänsten till 

denna familj var inblandad, men att hon själv kanske borde ha gjort mer för att styrka det hela. 

Hon hade vetskap om vad som försiggick även privat, och det var väl det som oroade menar 

hon.   

Barnet uttryckte en rädsla för om natten, jag är rädd att pappa 

kommer, och då blev vi alldeles till oss, och ja då vet man ju en del 

om familjen, men vad jag har kunnat förstå så är flickan rädd på 

natten och då kommer pappan in, alltså det kan ju bli fel också, vi 

tolkar kanske någonting, och sen visar det sig att det inte var 
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någonting, och om vi hade anmält i det läget, så hade det ju förstört 

så himla mycket, det är så oerhört känsliga grejer. (Förskola 5) 

 
Alltså barn som har varit smutsiga, kanske haft dåliga kläder som 

inte passat till årstiden, då har vi diskuterat i arbetslaget men ändå 

inte har gjort en anmälan och i några fall ångrar vi att vi inte gjorde 

en anmälan, men det är ju så svårt ibland, när man, ja en del föräldrar 

vet man ju väldigt, väldigt mycket om och man vet att de kämpar och 

gör sitt bästa, och sen har man ibland gjort en anmälan och då har 

inte dem fått någon hjälp och då tänker man, hjälper det verkligen 

om jag gör en anmälan, på vilket sätt blir det bättre, men visst har jag 

ångrat mig, jag vet ett par barn för länge sen som jag tänker att jag 

skulle ha gjort en anmälan. (Förskola 2)  

 
Vidare menar informanterna att varje gång man pratar och diskuterar om barn som far illa 

tänker man ofta om att det egentligen inte ska vara så svårt att anmäla. Det är svårt att 

bestämma sig och man pratar om det fram och tillbaka. Hur ska man möta barnen, hur pratar 

man med föräldrarna, och vad är det för hjälp de egentligen får. Man gör en anmälan och det 

kommer in en massa människor i familjen och ska göra en utredning. Senare visar det sig om 

att det inte var någonting och då har man vänt upp och ner på familjen under några månader.  

 

 

6. Sociologisk analys och tolkning  

I detta kapitel följer en sociologisk analys och tolkning som är indelad i samma teman som 

det empiriska materialet. Med hjälp av de sociologiska teorierna som jag har beskrivit och 

tidigare forskningen kommer jag att analysera och tolka mitt empiriska material.  

6.1 Presentation av förskolorna &  
Förskolepedagogernas betydelse av barn som far illa.  

Giddens menar att expertsystem är de system som bygger på tekniska landvinningar, 

professionell expertis och de system som genomtränger i princip i alla aspekter av det sociala 

livet under modernitetens villkor (Giddens 1997:28). Han menar att experterna är individer 

vilka har mycket kunskap och makt inom ett specifikt område. Man kan jämföra mina 

informanter med denna typ av experter och förskolorna med ett expertsystem. Mina 

intervjupersoner har utbildat sig till förskolelärare, barnskötare och fritidspedagoger. De har 

även arbetat inom barnomsorgen under många år vilket också innebär att de har god kunskap 
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inom sitt område. Att de har varit verksamma inom barnomsorgen under många år betyder att 

de har en hel del erfarenheter med sig, dvs. de har även stött på barn som befunnit sig i utsatta 

situationer. Detta innebär i sin tur att de förväntas vara experter som förskolepedagoger. De 

har mycket utbildning och erfarenhet inom sitt yrkesområde. Förskolorna däremot kan 

jämföras som ett expertsystem där barnen ska vistas i en trygg och vänlig miljö och där de ska 

skyddas och upptäckas om de befinner sig i utsatta situationer. Giddens (1997) menar att 

expertsystemen och experterna är i grunden beroende av tillit vilket innebär att vi människor 

förutsätter att de ska fungera och hjälpa oss när vi behöver det. På samma sätt förlitar vi oss 

på att de förskolepedagoger som arbetar på förskolorna ska leva upp till sin yrkesroll och 

upptäcka och skydda de barn som far illa med tanke på att de är experter och har mycket 

kunskap om barn.  

 

Vidare menar Goffman (1995) att när individen är tillsammans med andra människor fyller 

han på ett karaktäriskt sätt sin aktivitet med tecken som dramatiskt belyser och framhäver de 

bekräftande fakta som i annat fall skulle vara fördolda eller otydliga. Om individens agerande 

ska bli meningsfullt för andra måste han mobilisera sin aktivitet så att den under interaktionen 

uttrycker det han verkligen vill förmedla. Exempelvis måste en fotbollsdomare ge intryck av 

att han är säker i sin bedömning för att kunna övertyga sin publik. Goffman (1995) menar att 

när man utför vissa arbetsuppgifter i vissa situationer krävs det mycket energi och kunskap för 

att klara av uppgifterna. För att kunna vara en bra polis krävs det mycket utbildning och 

erfarenhet från yrket och man måste slita mycket för att visa för andra om att man är en 

betydelsefull polis. På liknande sätt menar mina informanter att när man har arbetat inom 

barnomsorgen länge vet man när vissa barn inte mår bra, det är en känsla man har.  

 

”Barn som inte kan sitta still och kan inte koncentrera sig, rastlösa 

labila, man får ju en känsla av att det barnet far illa och ofta stämmer 

den känslan”  (Förskola 1).   

 

6.2 Relationerna till föräldrarna 

Samtliga informanter betonar vikten av hur viktigt det är med en god kontakt till föräldrarna. 

Intervjupersonerna menar att genom samarbetet med föräldrarna får man en helhet kring 

barnen och man ska sträva efter att arbeta mot ett gemensamt mål. På förskola 1 och 2 arbetar 

man i en mångkulturell kultur, vilket i många fall innebär om att språket står i vägen till att 
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man inte kan ha en nära relation. För att underlätta kommunikationen har man ofta tillkallat 

en tolk, eller det som Giddens (1997) nämner en expert för att kunna skapa en öppen dialog 

föräldrar och förskolepedagoger emellan. Intervjupersonerna menar att det dagliga mötet med 

föräldrarna leder till att man mer eller mindre vet vem föräldrarna är, eller har en kontakt med 

dem. Hindberg (2006) menar att just den här regelbundna kontakten med föräldrarna kan 

utgöra ett hinder till att man inte ser eller anmäler när man misstänker att ett barn far illa. När 

man strävar efter att ha en god kontakt med föräldrarna kan lojaliteten till dem ta över och 

föräldrarna sätts i första hand i fokus. 

 

Sen tror jag att när det gäller anmälan så finns det en rädsla, man vill 

inte bryta den bra kontakten man har haft och byggt upp. För man 

går ju in i familjens liv och integriteten blir ju knäckt och givetvis 

kan det vara ett problem till att man inte anmäler (Förskola 4).  

 

När jag frågade mina intervjupersoner om huruvida föräldrarelationen kan vara ett hinder till 

att man inte anmäler menar de att man måste vara professionell i sin yrkesroll som 

förskolepedagog och inte låta känslorna styra. Goffman (1995) menar att människor i olika 

situationer medvetet spelar en roll som är anpassad till de situationer eller roller som spelas av 

andra. Han använder sig av begreppet fasad för att förklara hur en individ framträder i olika 

situationer. Fasaden är alltså en utrustning som medvetet eller omedvetet används av 

individen under hans framträdande och det är något som väljs och inte skapas inför en 

situation. Att vara förskolepedagog innebär alltså att man spelar en roll som är anpassad till 

den situation eller de människor man har omkring sig. Det innebär alltså att inneha en roll 

med skyldigheten om att anmäla och skydda ett barn när man misstänker att det far illa. Mina 

intervjupersoner reflekterade mycket kring det och menade att det är viktigt att veta om att 

man är på sin arbetsplats för barnens bästa, att man ska se och skydda dem. Fastän man har en 

relation till föräldrarna måste man sträva efter att kunna leva upp till den roll som 

förskolepedagoger har och man ska inte låta andra känslor och tankar styra. Mina 

förskolepedagoger styr sig själva till att spela den roll som förskolepedagoger har när de är på 

sin arbetsplats. Samtliga intervjupersoner menade om att man även gjorde det klart för 

föräldrarna om att de har skyldighet att anmäla.   

 

  ….Alltså man kan ju ha en tät kontakt med föräldrarna, men inte en 

sån relation på det viset. Utan det jag gör här det är mitt jobb, och då 
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får jag förhålla mig på det viset, så att jag inte blir bästa väninna 

med någon av mammorna (Förskola 5).   

 

6.3 Att anmäla när ett barn far illa 

Goffman (1995) pratar om team som är en samling individer som samarbetar under ett 

gemensamt intresse och de är förenade med varandra då de har ett ömsesidigt beroende om att 

alla i teamet ska leva upp till det ansvar och mål som man har i sitt team. Man kan jämföra 

mina förskolor och deras arbetsledning som ett team. Teamet på förskolorna består av 

rektorer, förskolepedagoger, förskolepsykologer etc. Goffman (1995) menar att det inom ett 

team även finns de individer som har olika formell status eller rang, men i och med att det 

gemensamma intresset förenar dem med varandra lyckas de bemästra de strukturella och 

sociala klyftor som finns. På så vis utgör de en sammanhållande kraft. Rektorerna, 

förskolepedagogerna och förskolepsykologerna har alla de olika formell status och rang. Trots 

detta arbetar de ändå som ett team då de har ett gemensamt intresse och mål om att upptäcka 

och skydda barn i utsatta situationer. Det är förskolepedagogerna som träffar barnen dagligen 

och känner dem bäst. Det är de som vet när något inte stämmer med barnet och de är de som 

har den skyldighet att anmäla. Men trots att det i vissa situationer har varit en enda 

förskolepedagog som har sett eller hört något konstigt från barnet, har man ändå haft 

arbetsledningen vid sin sida. Man har arbetat tillsammans om något gemensamt och man har 

alltid gått via rektorn för att göra en anmälan. Ibland har man även tillkallat någon 

förskolepsykolog från teamet för att styrka förskolepersonalens misstanker. Vidare har man 

alltså gått via rektorn som har en högre status för att den ska hjälpa dem i rätt riktning och för 

att anmälan inte ska komma från en enda person utan från ett helt arbetslag. Man pratar och 

observerar barnet med sitt team på förskolan. Det räcker alltså inte med att en person ska se 

att ett barn inte mår bra, utan det är hela arbetslaget som tillsammans ska försöka bedöma 

barnet i fråga för att avgöra om det ska anmälas eller inte. 

 

Vi har även kontaktat en förskolepsykolog och förklarat att si o så är 

det med barnet, kanske för att få det bekräftat om att det är något 

som är fel, och inte bara så vi inbillar oss. (Förskola 1)  

 

Att man inte står själv inför en anmälan upplevs som väldigt tryggt av de olika 

intervjupersonerna. De menar att det är skönt att veta att arbetsledningen backar upp på en när 
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man vill göra en anmälan och anmälan då kommer från förskolan och inte från en enda 

person. Goffman (1995) menar att trots att team medlemmarna är ömsesidigt beroende och 

ömsesidigt förtroliga till varandra får man inte bortse från den faktorn om att inte blanda ihop 

samman grupper av den typen med andra grupper dvs. om att det även bildas andra grupper 

inom en grupp. På samma sätt kan man jämföra detta med att det ibland bildas små grupper 

inom arbetsledningen på förskolorna. Med tanke på att rektorn har en högre status än 

förskolepedagogerna har det hänt att denne ibland ifrågasatt förskolepersonalens 

misstänksamhet och då har man inte heller kunnat gå vidare med att anmäla därför att rektorn 

menat att det inte behövts. Då utgör rektorn en annan grupp och förskolepedagogerna en 

annan grupp, men man arbetar ändå tillsammans på samma arbetsplats och som ett team, men 

man är oense om någonting.  

 

[…] I och med att rektorn på mötet med mamman och mig tyckte att 

detta var trovärdigt med en engångsföreteelse, kunde vi inte gå 

vidare, Okej tänkte jag, detta kan vi väl köpa[…]  

 

Rektorn som har en högre position än förskolepedagogerna är den som avgör om en anmälan 

ska göras eller inte, även om förskolepedagogerna tycker att det behövs. Vidare frågade jag 

förskolepedagogerna om de har någon skriftlig handlinsplan på hur man ska agera vid 

misstanke om att ett barn far illa. Fyra av förskolorna menar att de inte har någon skriftlig 

handlingsplan, men att det inte råder några tvivel på hur man ska agera. Enligt Hindberg 

(2006) underlättas en anmälan om det finns klara rutiner och handlingsplaner för hur och till 

vem en anmälan ska göras. Den som ansvarar för en verksamhet bör se till så att personalen 

känner till vilka regler som gäller gällande en anmälan. Fastän förskolepedagogerna menar att 

de vet hur och till vem de ska ringa när de misstänker att ett barn far illa hade allt underlättats 

om de hade någon skriftlig handlingsplan. En av förskolorna hade dock en skriftlig 

handlingsplan, men menade att man inte alltid kan gå efter den för det är olika människor det 

handlar om. Vidare menar informanterna på förskola 1 om att man som personal borde 

erbjudas professionell hjälp i samband med en anmälan. För som personal är man mer eller 

mindre också utsatt. Informanterna hade i samband med en anmälan själva sökt akut hjälp då 

blivit utsatta för hot och trakasserier. Det hjälper inte att man har varandra och ska försöka 

stötta varandra för på förskolorna finns inte tid till det, då man har barn omkring sig hela 

tiden. Informanterna menar att det inte är enkelt att göra en anmälan, man behöver bearbeta 

känslorna och få någon form av krishantering. Hindberg (2006) understryker detta och menar 
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att med tanke på att många upplever det vara svårt att göra en anmälan så borde 

arbetsledningen se till så att den personal som överväger en anmälan eller har gjort en får stöd 

och hjälp.  

 

6.4 Samarbete med myndigheterna 

Enligt Giddens (1997) har modernitetens framväxt och utvecklingen av sociala institutioner 

överallt i världen skapat mycket större möjligheter för människor att leva en trygg och skaplig 

tillvaro. Socialtjänsten är en sådan institution, d.v.s. ett expertsystem, där experterna, alltså 

människorna som arbetar där finns till för att hjälpa de människor som befinner sig i en utsatt 

situation. Expertsystem är i grunden beroende av tillit och på så sätt förutsätter vi att de ska 

fungera och hjälpa oss människor när vi behöver det. Giddens menar att begreppet tillit är ett 

grundläggande fenomen för de abstrakta systemen. Tilliten förutsätter att man ger en 

förpliktelse eller ett åtagande – en sorts tro (Giddens 1997). När en förskolepedagog får 

kännedom om att ett barn far illa har hon/han skyldigheten att anmäla till socialtjänsten, då de 

har det yttersta ansvaret för barnen. Eftersom mina informanter har en skyldighet att anmäla 

till socialtjänsten är de även beroende av tilliten till dem och förutsätter därför att det påbörjas 

en utredning eller att det sker en förbättring med barnet i fråga. Socialtjänsten är alltså en 

sådan myndighet som ska leva till det ansvar de har och vi andra människor litar på att de 

alltid ska göra ett bra arbete därför att det är en expertsystem med mycket makt och kunskap 

inom sitt område. Trots om att man har en skyldighet att anmäla till socialtjänsten upplever 

mina informanter i många fall att det är väldigt påfrestande att inte veta vad som händer efter 

att man har ringt och anmält. Detta för att socialtjänsten i de allra flesta fall har sekretess 

gentemot förskolan. Hindberg (2006) menar att just sekretessen man har gentemot förskolan 

kan i många fall leda till att anmälningar inte görs. Socialnämnden har rätt att samla in 

uppgifter, men har däremot tystnadsplikt att lämna ut uppgifter. Hindberg (2006) menar dock 

om att det finns möjlighet att ha en öppen kommunikation mellan socialtjänst och förskola om 

föräldrarna har gett sitt samtycke. En del av mina informanter uttryckte om att de efter att ha 

anmält har haft en öppen dialog mellan socialtjänsten och förskolan och att det i många fall 

har underlättat väldigt mycket, då man har vetat om vad som händer i utredningen och vad 

barnet kommer att få för hjälp.  
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[…] Så det känns ju som att vi drar igång en apparat, där vi aldrig 

riktigt vet vad som egentligen händer, och jag tycker på något sätt, i 

och med att vi har skyldigheten att anmäla så tycker jag att vi skulle 

få lite om vad som händer också […] (förskola 5).  

 

Trots tilliten till våra abstrakta system är det ändå det systematiska tvivlet som gör att 

systemen förändras och utvecklas. Detta eftersom världen är föränderlig och dagens kunskap 

leder till att det kanske inte räcker för morgondagen. I samband med detta tar Giddens upp 

reflexiviteten som innebär ett behov av att ständigt pröva, ompröva, reflektera och förhandla 

kring allt. Ju mer likartad det blir, desto mer ifrågasätter man för att söka efter bättre kunskap. 

Detta innebär alltså en ständigt pågående förändringsprocess, som innebär fler möjligheter, 

utveckling och abstrakta system (Giddens 1996). Detta kan man jämföra med mina 

informanter då de trots deras tillit till socialtjänsten ändå ifrågasätter deras arbete gällande 

hanteringen av anmälningar som de har gjort till dem. Mina informanter menar många gånger 

att man har gått efter sin skyldighet att anmäla men att många av fallen sedan lagts ner. Barnet 

i fråga har då inte fått någon hjälp fastän man visste att det förekom mycket våld och liknande 

i familjen. Vidare menar informanterna att när de har ringt till socialtjänsten för att rådgöra 

med dem har vissa ärenden beskrivits som akuta, vissa har beskrivits som luddiga och tunna 

osv. Även om ett fall beskrivs som luddigt och tunt ska man ju anmäla vid minsta kännedom. 

Lagen säger att man ska anmäla vid minsta misstanke och inte att man ska behöva något 

konkret för att bevisa att det man ser eller hör är riktigt. Även de fall som har beskrivits som 

akuta från socialtjänstens sida har sedan runnit ut i sanden, och har man ringt och anmält 

känns det många gånger meningslöst när det inte blir bättre med barnens situation inte 

förbättras. Vidare nämner en av förskolorna deras samarbete med BVC (Barnavårdcentralen) 

och menar att man har ringt och rådgjort med dem för att de ska styrka ens misstankar. BVC 

är också ett sådant expertsystem som vi människor och även förskolepedagogerna litar på att 

de ska göra ett bra arbete då de har mycket kunskap inom sitt yrkesområde. Men även dem 

tyckte att förskolepedagogens misstankar var lite tunna och att man inte har så mycket att gå 

på. Informanten menar att det kan tyckas vara märkligt att socialtjänsten och BVC ibland inte 

stöttar personalen vid misstankar då det är dom som känner barnen mest. Det är dom som ser 

barnen dagligen och det är dem som vet när något inte stämmer. Giddens (1996) menar att vi 

många gånger är utelämnade åt dessa expertsystem och att vi mer eller mindre är tvungna att 

lita på dem. Men om man har erfarenheter och känslor som att socialtjänsten och BVC inte 

alltid har stöttat förskolepedagogerna eller att deras anmälningar har lagts ner tappar man 
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tilliten till dessa expertsystem och förskolepersonalen pga. av tidigare möten med 

myndigheterna tror att deras anmälningar ändå inte leder till någon nytta eller förbättringar. 

Detta kan i många fall leda till att man inte anmäler en andra gång. Även Hindberg (2006) 

menar om att det ofta uppstår förvirring när man har ringt till socialtjänsten. Känslorna är 

starka och det uppstår konflikter då man har blandat sig i en familjs privatliv. Det är heller 

inte alls ovanligt om att utredningarna läggs ner då man inte har tillräckligt med bevis. De 

personer som har anmält kan då i många fall fråga sig själv om det var värt att anmäla, och 

om de har gjort mer skada än nytta. Trots detta får man inte låta bli att anmäla en andra gång 

om barnens situation förvärras menar Hindberg (2006). Till och med mina informanter 

betonar vikten av detta och menar att anmälningar som inte lett någon vart får inte utgöra ett 

hinder till att man inte anmäler nästa gång det behövs.  

 

Som Giddens (1996) menar strävar dagens individer ständigt efter ny kunskap och att pröva 

och ompröva kring nästan allt. Detta kan liknas vid mina informanters ifrågasättande som 

ständigt strävar efter förbättringar från socialtjänstens sida och att de ska förändras och 

utvecklas till att vara ännu bättre än vad de är idag. Likaså menar Hindberg (2006) om att det 

just är socialtjänsten som måste bli bättre på sina utredningar vad gäller barn som far illa. 

Fastän mina informanter kan benämnas som experter inom sin yrkesroll som 

förskolepedagoger ifrågasatte de ändå sig själva och sökte efter bättre kunskap om att hantera 

och upptäcka barn som far illa. Informanterna önskade att någon expert från socialtjänsten 

skulle komma ner och ge dem föreläsningar om just hur man upptäcker de utsatta barnen.  

 

För just hur man gör när man misstänker något, det vet vi ju och hur 

man använder det här med sekretess och vad man kan göra. Sen det 

här med vad ska man titta på för tecken på barnen, vad är det vi ska 

titta efter, arbetslaget har ju ändrats med tiden, det kommer ju in nya 

människor, och det är inte säkert att alla de som kommer in har med 

sig kunskapen (Förskola 2).  

 

6.5 Att leva upp till det ansvar som finns 

Många av mina informanter reflekterar kring sitt ansvar vid att upptäcka och anmäla utsatta 

barn. Det finns många hinder och problem som man kan stöta på vägen vilket leder till att 

man inte kan se alla barn. Något som har framkommit under intervjuerna är att samtliga 
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informanter menar att barngrupperna idag är alldeles för stora vilket i sin tur leder till att 

möjligheterna minskar att kunna sa varje barn. Hindberg (2006) tar upp denna problematik 

och menar att även personalens förmåga och vilja att upptäcka barnen är väldigt viktigt. När 

barngrupperna inom barnomsorgen blir större och större innebär detta att man inte kan se och 

lära känna varje enskilt barn. I en förskoleavdelning där miljön beskrivs som stökig och 

stressig och där man har en barngrupp på 19 livliga individer och endast tre 

förskolepedagoger anser jag är alldeles för mycket att begära för att kunna leva upp till det 

ansvar som finns. Fastän man vet vilka alla de 19 individerna är har man inte möjlighet precis 

som Hindberg (2006) menar att lära känna varje enskilt barn. Vidare finns det även de barn 

som behöver särskilt stöd och extra tid och som personalen måste koncentrera sig mer på de 

barn för att de ska komma upp i samma utvecklingsnivå som de andra barnen. Detta leder 

naturligtvis till att de barn som befinner sig i utsatta situationer inte syns då personalen lägger 

mer tid på de barn som behöver särskilt stöd. Arbetar man i en stressig miljö och där 

barngrupperna är alldeles för stora innebär detta också att barnen inte vågar anförtro sig åt 

personalen då de känner att de inte har tid för dem. Trots att mina informanter eftersträvar 

efter att kunna leva upp till sin roll som förskolepedagog på sin arbetsplats framkommer det 

ändå om att det finns en rädsla att konfrontera föräldrarna, vilket i sin tur många gånger kan 

vara ett hinder till att man inte anmäler. En av informanterna har även övervägt saken att 

anmäla när hon misstänkt att ett barn far illa då det har varit inom släkten. Goffman (1995) 

menar att rollerna i olika situationer väljs och inte skapas inför en situation. Det är därför som 

det ibland uppstår svårigheter när de individer som ska utföra en uppgift tvingas välja en 

lämplig fasad åt sig själv bland många valalternativ. Att min informant övervägde att anmäla 

då det var inom släkten berodde på att hennes roll som förskolepedagog krockade med den 

roll eller relation som hon hade till det barnet som gick på hennes arbetsplats. Skall hon som 

förskolepedagog gå efter sin skyldighet att anmäla när hon misstänkte att barnet for illa, eller 

ska hon som en nära släkt blunda för det och tro att det hela är tillfälligt och att det så 

småningom kommer att lösa sig. Senare framgick det under intervjun om att hon visste om att 

socialtjänsten var inkopplad i barnets familj, men att hon borde ha gjort mer för att barnet i 

fråga ska få hjälp och att situationen ska förbättras. Likaså menar Hindberg (2006) att 

lojaliteten till föräldrarna kan vara ett skäl till att man inte anmäler, då man tror att problemet 

ska vara tillfälligt och att det kommer lösa sig snart.  

 

Hindberg (2006) menar att det finns många faktorer som ligger bakom till varför människor 

upplever det vara svårt att göra en anmälan. Den största anledningen till att det görs för få 
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anmälningar beror nog på osäkerheten. Stämmer det man ser hos barnet, eller inbillar man 

bara sig. Likaså menar mina informanter om att det handlar mycket om okunskap hos 

personalen och att man gärna vill ha något konkret som blåmärken innan man bestämmer sig 

för att göra en anmälan.  

 

Men sen vet jag att i huset också kan kännas rädsla, det tar så mycket 

energi och kraft när man gör en anmälan, för det kan vara eftersamtal 

och bearbetning och man ska ha hjälp, så visst är det tufft och det är 

lättast att blunda och man tänker skit samma, han ska in där till 

hösten och det får de andra ta, men då har man inte gjort ett bra jobb, 

förbaskat dåligt jobb tycker jag. Jag kan inte ta det, jag har jätte svårt 

för att ta det. Det har att göra med okunskap och att man ska ha något 

konkret som blåmärken för att göra en anmälan, det ska vara såna 

saker som gör att man inte är osäker, detta är så uppenbart så jag 

borde göra en anmälan. (Förskola 4)  

 

Vidare menar Hindberg (2006) att barn som far illa väcker så starka känslor hos människor, 

och ett sätt att skydda sig själv är att värja sig, förringa eller bortförklara sina tankar. Man 

väljer helt enkelt att blunda från sådant som verkar obehagligt.  

 

Även Skeggs (1999) förklarar i sin studie hur kvinnorna ständigt försöker skapa sig själva 

utifrån de kriterier för att få respektabilitet från sin omgivning för att de inte ska kännas igen 

som arbetarklasskvinnor, då arbetarklassen ständigt har beskrivits som farlig, förorenande, 

hotande etc. I samband med att kvinnorna kände sådan osäkerhet som arbetarklasskvinna tar 

Skeggs (1999) två viktiga begrepp vilka är dissimulering och disidentifikation. Skeggs menar 

att kvinnorna ofta tog avstånd från sin position och menade att de inte tillhörde arbetarklassen, 

vilket innebär att de disidentifierade sig själva. Kvinnorna dissimulerade också sig själva 

vilket innebar att de ständigt försökte dölja sin samhällsklass. Man försökte förneka att man 

tillhörde en viss samhällsklass och man tog avstånd från sådant som var hotande. På samma 

sätt anser jag att mina informanter dissimulerar och disidentifierar sig själva då det har 

framkommit under intervjuerna att man ibland blundar från sådant som verkar obehagligt och 

istället tänker man att någon annan får ta hand om det. Mina informanter uttrycker att man 

inte skulle låta en god relation till föräldrarna utgöra ett hinder till att man inte anmäler. Men 

samtidigt har det ändå framkommit att det finns en rädsla till att konfrontera föräldrarna och 

att det i många fall hindrar till att man inte anmäler. Fastän mina informanter har den 
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skyldigheten att anmäla och vill leva upp till det ansvar som finns om barnen anser jag att 

lojaliteten till föräldrarna många gånger hindrar. De hade ett ansvar att förklara för mig om att 

när de är på sin arbetsplats är de förskolepedagoger och inget annat. Jag menar att mina 

informanter omedvetet ibland disidentifierar sig själva och vågar inte anmäla för att man är 

rädd för personliga konsekvenser från föräldrarnas sida, och än en gång menar även Hindberg 

(2006) om att föräldrarna ibland sätts i fokus istället för barnen.  

 

Barnet uttryckte en rädsla för om natten, jag är rädd att pappa 

kommer, och då blev vi alldeles till oss, och ja då vet man ju en del 

om familjen, men vad jag har kunnat förstå så är flickan rädd på 

natten och då kommer pappan in, alltså det kan ju bli fel också, vi 

tolkar kanske någonting, och sen visar det sig att det inte var 

någonting, och om vi hade anmält i det läget, så hade det ju förstört 

så himla mycket, det är så oerhört känsliga grejer. (Förskola 5) 

 

När jag frågade förskolepedagogerna om de övervägt saken om en anmälan menar fyra av de 

fem olika förskolorna om att man har övervägt saken och inte heller gjort en anmälan. Detta 

har berott på en massa olika saker, man har inte haft tillräckligt med ”bevis” för att anmäla, 

man har varit rädd för att konfrontera föräldrarna, man har anmält förut, och anmälningar har 

lagts ner, och då känns det ju meningslöst att anmäla en gång till. Som personal är man också 

utsatt, och då vill man själv ha stöd och hjälp och i de fall när man har gjort en anmälan, har 

man inte fått professionell hjälp. Istället har man valt att blunda för det, man har trott att det 

ska lösa sig för barnet, eller att någon annan får ta hand om det, när barnen kommer i en 

annan avdelning. Då har man som Skeggs (1999) menar dissimulerat sig och tagit avstånd 

från sådant som är hotande och obehagligt.  

 

7. Avslutande reflektioner 

I denna slutdiskussion kommer jag att föra avslutande reflektioner kring mitt syfte, 

problemformulering och även kring det resultat jag samlat in. Därefter kommer jag att gå in 

på vidare forskning som kan göras inom området, för att sedan avsluta detta kapitel med en 

kort reflektion kring min egen studie.   

 
Mitt främsta syfte med denna studie har varit att försöka synliggöra de hinder och problem 

som förskolepedagogerna upplever i samband med anmälningsskyldigheten. Slutsatsen vad 
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gäller min studie är framförallt att arbetet och anmälningsskyldigheten som mina informanter 

har är på många olika sätt komplicerat och problematiskt. Fastän mina informanter har arbetat 

inom barnomsorgen under många år och har även erfarenhet av att ha gjort anmälningar till 

socialtjänsten upplever de ändå att de finns många hinder och problem till varför man inte 

alltid kan följa sin skyldighet att anmäla. Några av de hinder och problem som har kommit 

fram under intervjuernas gång är, rädslan för att konfrontera föräldrarna, anmälningar som har 

runnit ut i sanden, man vill gärna vara säker på att det man misstänker är riktigt innan man 

anmäler, det ska vara något konkret som blåmärken. Vissa av mina informanter har även varit 

utsatta för hot och trakasserier av föräldrarna i samband med att de ringt och anmält. Detta 

tror jag självklart leder till att man inte vågar anmäla en andra gång, då man är rädd för 

personliga konsekvenser. Att sedan inte heller få professionell stöd och hjälp, utan få söka 

akut själv är också en viktig faktor som möjligtvis är ett hinder.  

 

Varje gång man sitter och diskuterar om barn som far illa och att man har en skyldighet att 

anmäla, tänker man att det inte ska vara så svårt egentligen men anmälningsskyldigheten är ett 

dilemma som på många avseenden är problematiskt, detta fastän lagen säger att man vid 

minsta kännedom och inte ”bevis”  måste anmäla till socialtjänsten. Detta var tydligt då 

informanterna menade om att man alltid samtalade med kollegor, förskolepsykolog och rektor 

när man misstänker att ett barn far illa, detta för att de andra också ska styrka personalens 

misstänksamhet. Vidare har mina intervjupersoner även lyft fram samarbetet med 

socialtjänsten. Sekretessen som finns gentemot förskolan leder i många fall till att det uppstår 

förvirring, då personalen inte får vara med under utredningen och får inte heller veta om vad 

som händer med barnet i fråga. Många av informanterna önskar att få vara delaktiga i 

utredningen efter att man gjort en anmälan, för att sedan tillsammans med föräldrar och 

socialtjänsten arbeta mot ett gemensamt mål för att förbättra barnens situation. I de fall där 

man har haft ett gemensamt samarbete med föräldrar, förskolepersonal och socialtjänst har 

detta varit mycket positivt. Att förskolepersonalen ska få någon sorts respons eller uppföljning 

efter en anmälan anser jag är mycket viktigt för att de ska anmäla en andra gång. Om man inte 

vet om vad som händer barnet i fråga uppstår ofta förvirring om man tänker automatiskt på 

om man gjort mer skada eller nytta. Att socialtjänsten ska ha en öppen dialog med förskolorna 

och att personalen ska erbjudas uppföljning kan bl.a. bidra till att det görs fler anmälningar 

och samtidigt att utredningarna förbättras. Samtidigt finns sekretessen som ett skydd mot 

familjens integritet, men ofta tänker man, att om en förskolepedagog har en skyldighet att 
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anmäla, borde de även ha en rättighet att veta om vad som händer med barnen efter en 

anmälan, för på så sätt kan man även i förskolan arbeta för att förbättra barnens situation.  

 

Vidare forskning 

När det gäller vidare forskning har jag funderat en hel del kring de två första förskolorna där 

personalen arbetar i en miljö med många olika kulturer och informanternas ständiga strävan 

efter att få ha en nära relation till föräldrarna. Dock finns det svårigheter till varför man inte 

kan ha en nära relation till föräldrarna då språket många gånger står som ett hinder. Vidare 

menar informanterna från dessa förskolor om att man inte riktigt känner sig hemma i barnens 

kulturer. Det finns föräldrar som är håra mot sina barn och då tänker de automatiskt på om 

detta är något problem, eller om det beror på att de lever i en annan kultur eller som de är 

vana eller uppfostrade vid. Med tanke på att jag fått begränsa mig till ett antal teorier har jag 

inte gått in på att analysera kulturella skillnader som finns på förskolorna. Men till vidare 

forskning skulle det vara väldigt intressant att studera de konflikter som kan uppstå i samband 

med olika kulturella skillnader och den svenska lagen om att anmäla vid misstanke om att ett 

barn far illa. Vidare har jag även funderat kring samarbetet mellan socialtjänsten och 

förskolan och även att sekretessen leder till att samarbetet avslutas efter en anmälan. Hur ska 

man gå tillväga för att öka samarbetet mellan socialtjänsten och förskolorna? Kan man bortse 

från sekretessen utan att det skadar barnet dennes familjs integritet.  

 

Vad gäller min reflektion kring mitt eget arbete upplever jag inte några större problem eller 

hinder var gäller detta uppsatsskrivande. Det har varit enormt lärorikt och intressant att få ta 

del av mina intervjupersoners erfarenheter och attityder. Frågorna som jag har ställt till mina 

informanter har inte på något vis upplevts som krångliga eller besvärliga. Samtliga 

intervjupersoner visste om att jag hade förberett färdiga frågor och att jag även kommer att 

spela in intervjuerna, dock uppstod det ändå ett litet problem i samband med bandspelaren då 

intervjupersonerna på förskola 5 blev hämmade av att jag spelade in. Jag förklarade gång på 

gång om att det bara var jag som skulle lyssna och att de inte behövde tänka på att den fanns 

där. Syftet har än en gång varit att synliggöra de problem och hinder som anmälningsplikten 

för med sig, därmed anser jag att mitt syfte och frågeställning har blivit besvarad i denna 

studie.  
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9. Bilagor  

9.1 Intervjuguide  

Bakgrundsfrågor: 

• Vad heter du? 

• Hur gammal är du? 

• Vad har du för utbildning? 

• Hur länge har du arbetat med barn? 

Intervjufrågor: 

• Vad betyder det att ett barn far illa för dig? 

• Vilka förutsättningar är viktiga för dig om du ska göra en anmälan? 

• Har ni i er förskola en handlingsplan om hur ni ska agera vid misstanke om att ett barn 

far illa och hur ser den ut? 

• Hur skulle du beskriva er förskola? 

• Hur skulle ni beskriva relationerna till föräldrarna som har sina barn hos er? 

• Anser du att ni i er förskola har tillräckligt med kunskap om hur ni ska handskas med 

utsatta barn, och även hur ni ska gå tillväga om ni ska göra en anmälan? Är det något 

som är svårt? Vad är svårt?  

• Har du/ni gjort en anmälan när du/ni misstänkt att ett barn far illa? 

• Vem/vilka var det som anmälde, hur gick anmälan till, och var anmälde du/ni? 

• Vilka var dina/era misstankar, vad var det du/ni såg som gjorde att du/ni anmälde? 

• Hade du/ni kunnat göra annorlunda? Varför? 

• Vad hände efter att du/ni gjort anmälan, var ni med under utredningen, fick ni 

uppföljning? 

• Upplever du/ni att det uppstod problem när du skulle göra din/era anmälan? Vilka? 

• Kontaktade ni föräldrarna först innan ni bestämde er för att göra en anmälan? 

• Har du/ni varit med om en situation där du/ni övervägt saken om att göra en anmälan, 

men inte har gjort det. Vad hindrade dig/er och varför? 

• Upplever du/ni att det finns problem eller hinder som gör det svårt för er att upptäcka 

barn som far illa? Vilka är dessa hinder/problem? 
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• Hur tycker du att samarbetet med de andra myndigheterna ser ut, och i synnerhet 

socialtjänsten? Anser du att de varit samarbetsvilliga? 

• Har du några övriga tips eller råd på hur man ska gå tillväga till en utredning, och hur 

man ska upptäcka och hantera utsatta barn på bästa möjliga sätt?  

 
 


