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Titel: Anmälningsplikten – ett skyddsansvar

Syftet med studien är att utifrån förskolepersonalens vardagskunskap om anmälningsplikt, öka
förståelsen kring hur de förstår sin anmälningsplikt och vad som påverkar deras agerande i
anmälningsprocessen. Studien ska även bringa förståelse i vad förskolepersonalen upplever
underlättar för anmälningsprocessen samt redovisa för hur anmälningsprocessen kan
förbättras. Studiens frågeställningar har baserats på syftet och har formulerats i två frågor:
Vad finns det för hinder gällande anmälningsplikten för förskolepersonal och hur påverkar
dessa hinder förskolepersonalens agerande gentemot anmälningsplikten? Hur kan
anmälningsprocessen underlättas för att förskolepersonal ska känna en större trygghet i
beslutet att göra en anmälan till socialtjänsten om ett barn far illa?
Studien har baserats på kvalitativa semistrukturerade intervjuer med fem respondenter som
arbetar inom förskolan, varav två är förskolelärare och tre är barnskötare. En intervjuguide
utformades utefter fyra teman för att besvara frågeställningarna kring vilka hinder det finns
för eventuell anmälan, samt för att undersöka för vad som skulle kunna undanröja dessa
hinder i syfte att underlätta anmälningsprocessen.
Studiens resultat, baserat på de fem intervjuerna, visar förskolepersonalens reflektioner kring
kunskap om anmälningsplikt, anmälningsprocessen, synen på anmälningsplikt samt redogör
för osäkerheten som finns hos förskolepersonalen kring anmälningsplikten.
Studiens analys består av resultatet som har analyserats med hjälp av teorin om sociala
representationer. Analysen syftar till att visa förståelse för hur förskolepersonalen agerar och
reflekterar kring anmälningsplikten baserat på deras vardagskunskap. Analysen redovisar
utifrån förskolepersonalens syn på anmälningsplikt de hinder som finns idag, samt visar på de
förbättringar som skulle kunna underlätta för förskolepersonalens anmälningsprocess.
Analysen visar att förskolepersonalens syn på anmälningsplikten är tvådelad, samt redogör för
hur begreppet misstanke upplevs som en gemensam känsla. Analysen visar även för den
representation som förskolepersonalen har av socialtjänsten. Studien avslutas med en
diskussion kring studiens resultat och analys, där diskussionen syftar till att sammankoppla
anmälningsplikten till socialt arbete. Diskussionen avslutas med att framhäva vikten av
förskolepersonalens arbetslag och dess betydelse för anmälningsplikten.
Nyckelord: anmälningsplikt, förskolepersonal, hindrar och underlättar, sociala
representationer
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Abstract
Emma Benon
Title: Mandatory reporting law – a responsibility to protect

The purpose of this study is to increase an understanding of what prevents the mandatory
reporting law, based on the preschool staff's approach to mandatory reporting law about child
abuse and neglect to social services, and how these barriers affect their decision to report. The
study will also understand what preschool staff experience facilitates the mandatory reporting
process and what can be done to improve the process even more. The questions of the study
were based on the purpose of the study and have been formulated in two questions:
What prevents the mandatory reporting law requirements for preschool staff and how can
these barriers be removed? What facilitates for preschool staff to be confident in the decision
to report child abuse and neglect, to social services?
The study used qualitative semi-structured interviews with five people working at the
preschool, including two preschool teachers and three childcare workers. An interview guide
was designed as a help to answer the questions about what the barriers are and what it is that
makes it easier for the preschool staff, regarding the decision to report cases of child abuse
and neglect to social services.
The results, based on the five interviews , shows preschool staff's thoughts of the knowledge
on the mandatory reporting law, the mandatory reporting process, their perspective of the
mandatory reporting law and the uncertainty surrounding the mandatory reporting law.
The study's analysis consists of the results that have been analyzed using the theory of social
representations, in which the analysis shows an understanding of how the preschool staff act
and think about the mandatory reporting law requirements based on their everyday
knowledge. The analysis shows what prevents and facilitates the preschool staff's mandatory
reporting process and the analysis shows the main parts that are based on the preschool staff's
views on the mandatory reporting law. The analysis shows the preschool staff's approach to
mandatory reporting requirements and how it is divided in two parts, it also describes how the
concept of suspicion is perceived as a feeling that is shared within the workgroup, and the
analysis shows the preschool staff's representation of the social services. The study concludes
with a discussion of the study results and analysis, and the discussion also draws a link to the
practice of social work. The discussion ends with a conclusion about the preschool staff’s
work team and its significance for the mandatory reporting law.
Keywords: mandatory reporting law, preschool staff, prevents and facilitates, social representations
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Förord
Jag vill börja med att förklara den valda titeln för studien: Anmälningsplikten – ett
skyddsansvar. Jag valde den titeln på grund av att det är, i min mening, vad anmälningsplikten
i detta fall verkligen står för. Anmälningsplikten för ett barn som far illa, handlar om att
skydda barnet och ansvaret i detta fall ligger på förskolepersonalen. Båda orden anmälan och
plikt, är två starka ord som skapar många tankar och känslor. Anmälningsplikten är ett enormt
ansvar och syftar på att skydda barn som far illa, samt att erbjuda hjälp- och stödinsatser för
att förhindra att barnet far ännu mer illa. Därmed valde jag att ha den titeln på studien, och
min syn på att anmälningsplikten bör kallas för skyddsansvar förstärktes efter en av mina
intervjuer. Jag har ställt en fråga under mina intervjuer, om vad förskolepersonalen själva
tänker på när de hör ordet anmälningsplikt. En av intervjupersonerna gav ett svar som är ett
synsätt som jag hoppas att mycket fler förskolepersonal har och att de ser anmälningsplikten
mer som en skyldighet att ha ett ansvar, som är till för att skydda barnen och deras rättigheter.
Intervjupersonen svarade:

”Jag tycker det är ett ansvar, att det är barnens rätt att må bra.”

Jag vill rikta ett stort tack till förskolepersonalen som ställde upp på intervjuer, som delade
med sig av sin kunskap och som hjälpte till att göra denna studie möjlig.
Jag vill även tacka min handledare Helena Eriksson, för allt stöd du har gett mig under
studiens gång och för all feedback som du har gett, som har gjort min studie ännu bättre.
Tack!
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Ge barnen kärlek, mera kärlek. Och
ännu mera kärlek… Så kommer
förståndet av sig själv
– Astrid Lindgren.
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1. Inledning
Onsdagen den 30:e april hittades en åttaårig flicka död i hemmet där hon bodde och
flera anmälningar till socialtjänsten hade gjorts, för misstanke om missförhållanden,
under det senaste året innan hennes död. Men ingen av de anmälningarna kom från
flickans skola. Tagesson (2014) från tidningen Aftonbladet har haft kontakt med
berörande förvaltningschef på barn- och ungdomsförvaltningen i kommunen där
flickan bodde och ifrågasatte skolans ansvar för flickan gällande skolans
anmälningsplikt (Tagesson, 2014).
”Men skolan har inte gjort någon orosanmälan avseende Yara under året hon har gått på
skolan? – Nej.
Tre privatpersoner har uppmärksammat missförhållanden kring flickan, men inte skolan
där hon vistades dagligen? – Nej.
Har skolan en skyldighet att anmäla misstänka missförhållanden? – Ja.”

Tagessons (2014) artikel visar att de barn som lever under missförhållanden och som blir
utsatta för misshandel eller försummelse, löper en risk att utveckla allvarliga konsekvenser.
Förutom att misshandel kan leda till fysiska skador, påpekar Hindberg (2006) att misshandel
även kan påverka den psykiska, emotionella, kognitiva och sociala utvecklingen. Det gäller att
vara uppmärksam på alla signaler, mer än bara de synliga. Därmed bör det finnas
medvetenhet om att barn som far illa och som blir utsatta för misshandel, kan exempelvis ha
beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, depressivitet och aggressivitet, och att
medvetenhet bör finnas kring att orsaken bakom dessa svårigheter kan vara de
missförhållanden som barnet lever under (Hindberg, 2006). Barn som är otrygga och oroliga
har svårt att ta till sig kunskap, och i skolans värld finns det barn som uppfattas ha särskilda
behov men många av de barnen far illa (Hindberg, 2006).
Personer utöver barnets familj och vårdnadshavare, och som har en stor och betydande roll
under barnens uppväxt är deras förskolelärare och grundskolelärare (Skolverket, 2013). Enligt
skolverket (2014) går ca 84 % av alla 1-5 åringar i förskolan i Sverige, vilket innebär att
förskolan har en möjlighet att möta en stor del av barnen i Sverige dagligen. Socialstyrelsen
(2004) menar på att förskolan har chansen att i tidig ålder upptäcka avvikande beteenden eller
missförhållanden. Den avgörande delen i förskolans arbete, som är det viktigaste instrumentet
i detta fall är anmälningsplikten. Förskolepersonalens ansvar gentemot barnets skydd mot att
fara illa är anmälningsplikten, vilken sedan går vidare till samhällets yttersta skydd för barnets
bästa; socialtjänsten. Socialstyrelsen (2004) framhåller att förskolepersonal som uppfyller
anmälningsplikten är avgörande för att socialtjänsten ska kunna utföra sitt arbete. Hindberg
(2006) manar att tidiga insatser kan förebygga misshandel och försummelse samt betonar att
ett bra samarbete, mellan skola, förskola och socialtjänst ökar förutsättningarna för att tidigt
kunna erbjuda insatser. Hindberg (2006) menar vidare att tidiga insatser grundas i
socialtjänstens tillgänglighet, då det är av stor vikt att det ska vara enkelt att kontakta och
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konsultera socialtjänsten. Hindberg (2006) framhäver även vikten av inte ha för stora
barngrupper och klasser för att behålla en god kvalité i skolor och förskolor. Socialstyrelsen
(2004) förklarar att anmälningsplikten syftar till att skydda barnen, hjälpa och ge stöd åt
föräldrar. Anmälningsplikten är till för att barnets bästa ska uppnås och att ge stöd till
föräldrar som behöver det när det gäller omvårdad för barnet.
Med problematiken kring anmälningsplikt som presenterats ämnar undersökningen att
kartlägga de hinder som förskolepersonalen upplever med anmälningsplikten. Studien
genomförs för att öka förståelsen och bidra med att undersöka vad förskolepersonalen
behöver för att känna trygghet i eventuella beslut att göra en anmälan, och därmed uppfylla
anmälningsplikten på bästa möjliga sätt.

1.1. Syfte och frågeställningar

Syftet med studien är att utifrån förskolepersonalens vardagskunskap om anmälningsplikt, öka
förståelsen kring hur de förstår sin anmälningsplikt och vad som påverkar deras agerande i
anmälningsprocessen. Studien ska även förstå vad förskolepersonalen upplever underlättar för
anmälningsprocessen och vad som kan göras för att förbättra anmälningsprocessen ännu mer.


Vad finns det för hinder för förskolepersonalen att ta beslut om att anmäla, om ett barn
som far illa till socialtjänsten och hur påverkar dessa hinder förskolepersonalens
agerande gentemot anmälningsplikten?



Hur kan anmälningsprocessen underlättas för att förskolepersonal ska känna en större
trygghet i beslutet att göra en anmälan till socialtjänsten om ett barn far illa?

1.2.

Begreppsförklaring

Anmälningsplikt är begreppet som används i denna studie och är synonym för
anmälningsskyldigheten. Den anmälningsplikt som denna studie tar upp, regleras i
Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14, 1§. Anmälningsplikt och anmälningsskyldighet
används parallellt under studien och vald litteratur använder anmälningsskyldighet
(Socialstyrelsen, 2004), men jag har använt mig av anmälningsplikt samt använt det uttrycket
under intervjuerna samt i studien.
Förskolepersonal är benämningen som används i studien, då syftet är att studera förskolan
där det arbetar olika yrkeskategorier. Jag är intresserad av både yrkeskategorierna, vilket är
både förskolelärare och barnskötare. För att inte skilja dem åt under studien, får alla
intervjupersoner samma benämning vilket blev förskolepersonal.
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1.3.

Studiens disposition

Denna studie är indelad efter åtta kapitel, därefter en referenslista samt bilagor med
intervjuguide och informationsbrev. Kapitel ett är en introduktion till studien som innehåller
en inledning till studien och skapar en överblick till varför studien är gjord. Kapitel ett
innehåller även studiens syfte och frågeställningar och en begreppsförklaring. I kapitel två är
bakgrunden beskriven och redogör innebörden av anmälningsplikten, vad förskolans samt
socialtjänstens ansvar är gentemot anmälningsplikten. Bakgrunden innehåller även
redogörelse för när en anmälan kan vara aktuell, och har en kortfattad redogörelse för
misshandel samt försummelse. I kapitel tre visas tidigare forskning och kapitel fyra beskriver
teorin om sociala representationer, vilket är teorin som ligger till grund för analysen av
empirin. Kapitel fem är en redogörelse för studiens metod samt metoddiskussion och kapitel
sex är studiens resultat, där studiens kvalitativa intervjuer redovisas utifrån fyra teman.
Slutligen är kapitel sju studiens analys, där resultatet analyseras efter den tidigare forskning
samt teorin om sociala representationer. Studiens sista kapitel, kapitel åtta, är en
slutdiskussion som summerar studien och ger studien ett avslut med resultat och analys
diskussion och förslag på vidare forskning.
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2. Bakgrund
I detta kapitel ges en beskrivning av anmälningsplikten, dess betydelse och innebörd, samt
förskolans och socialtjänstens ansvar. Andra delen i bakgrunden handlar om barn som far illa,
vilket utgör grunden för när en anmälan är aktuell. Fokuset ligger på misshandel och
försummelse, där syftet ligger till att beskriva båda delarna och för att sedan återkoppla till
anmälningsplikten.

2.1.1. Anmälningsplikt
Skolverket (2012) redogör för anmälningsskyldigheten och att den berör rektorer,
förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig förskolepersonal samt skolpersonal, oavsett
om verksamheten är offentlig eller enskild.
Anmälningsskyldigheten regleras i Socialtjänstlagen (2001:453) i kapitel 14, 1§ och 2§.
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14, 1§ ska den som får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa, anmäla detta till socialnämnden. Myndigheter med
verksamheter som berör barn har en skyldighet att genast anmäla vid kännedom till
socialnämnden. Socialstyrelsen (2004) beskriver vidare om anmälningsskyldigheten och att
den omfattar dem som är verksamma inom yrkesmässig bedriven enskild verksamhet. De
yrkesverksamma som omfattas av anmälningsskyldigheten och som under deras tjänst får
kännedomen om uppgifter, kan dessa uppgifter inte anmälas anonymt. Uppgifterna som de får
reda på under sin fritid, lyder de regler som gäller för allmänheten, vilket innebär att de
uppgifterna lyder under anonymiteten.
De som omfattas av anmälningsskyldigheten har enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel
14, 1§ en uppgiftsskyldighet, som innebär att de har en skyldighet att lämna över de uppgifter
som kan vara av betydelse för utredningen om barnets behov av skydd. Uppgiftsskyldigheten
gäller även om någon annan gjort en anmälan, och känner den uppgiftsskyldige till att det
pågår en utredning, ska den anmäla sådant som kan vara av betydelse.
Skyldigheten att göra en anmälan är absolut och ingen annan myndighet än socialnämnden
kan avgöra om det är behov av ett ingripande, än socialnämnden själv (Socialstyrelsen, 2004).
Socialstyrelsen (2014) påpekar även att en anmälan är absolut och menar att en anmälan inte
får bli ett föremål för överväganden av den anmälningsskyldige själv. Dessa överväganden
syftar Socialstyrelsen (2014) till att förskolan inte får påbörja en egen utredning om barnets
missförhållanden, utan att det är upp till socialnämnden att bedöma.
Personen som har gjort upptäckten om att ett barn möjligen far illa, kan i vissa lägen ha ett
behov av att samråda med ledningen i verksamheten innan beslutet om anmälan görs. En
sådan situation innebär att både tjänstemannen såväl som arbetsledningen har kunskap om de
förhållanden som omfattas av anmälningsskyldigheten. Men att den överordnade känner till
dessa förhållanden, innebär inte att tjänstemannen är fråntagen sin skyldighet att anmäla.
Tjänstemannen har ett eget ansvar att se till att anmälan görs, oavsett om överordnad åtar sig
det själv eller om överordnad förbjuder tjänstemannen att kontakta socialnämnden
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(Socialstyrelsen, 2004). Detta påpekar även Socialstyrelsen (2014) som menar att
anmälningsskyldigheten är personlig och att det är en personligt att ansvar att göra en
anmälan vid kännedom om missförhållanden.
Personalen har möjligheten att samråda med kollegor eller göra en konsultation med
socialnämnden om de har det behovet. Men det ska inte fördröja att en anmälan görs, då en
anmälan ska göras genast. Vill personen göra en konsultation med socialtjänsten innan, ska
det göras utan att barnets namn nämns och personen kan då få råd eller stöd huruvida en
anmälan ska göras eller inte. Vägledning kring hur anmälningsprocessen går till och när
kontakt med föräldrarna ska göras är exempel på vad en konsultation kan innebära. Om
samråd med kollegorna behövs för att klargöra om det som är upptäckt gäller under
anmälningsskyldigheten eller inte, kan det göras men det samrådet får som sagt inte fördröja
en anmälan (Socialstyrelsen, 2004). Socialstyrelsen (2014) manar att arbetsledningen på varje
arbetsplats bör utforma tydliga rutiner kring stöd samt hur konsultationen ska se ut. Detta för
att underlätta anmälningsprocessen och tydliggöra personalens ansvar gentemot en anmälan.
Socialstyrelsen (2014) påpekar att det inte finns några krav för hur utformningen av en
anmälan ska se ut, mer än att en anmälan ska göras genast till socialtjänsten i den kommun
eller stadsdel där barnet bor. Socialstyrelsen (2014) och Hindberg (2006) påpekar att en
anmälan bör göras skriftligen men i akuta situationer kan den göras muntligen, men då bör
den även bekräftas skriftligen. Hindberg (2006) förklarar vidare att anmälningen ska tas emot
av socialnämnden, som dokumenterar och behandlar anmälningen. En person som är i tjänst
och som gör en anmälan kan inte vara anonym, och anmälaren själv bör informera föräldrarna
att en anmälan har gjorts samt motiven till anmälan (Hindberg, 2006).

2.1.2. Förskolans ansvar
”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling och
växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn
får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (Läroplan förskola 98, 2010, s 5).
Läroplanen (2010) för förskolan påpekar att förskolans verksamhet ska vara anpassad till alla
barn och de barn som behöver mer stöd, antingen tillfälligt eller varaktigt, ska få det stödet
samt att det ska vara utformat till det barnets egna behov. Vistelsen i förskolan ska vara ett
positivt stöd för barn med svårigheter och förskolans personal ska arbeta för att förstå samt
samarbeta med både barnet och föräldrarna.
Socialtjänsten har det yttersta ansvaret för barn som far illa men eftersom socialtjänsten inte
har naturliga kontaktytor såsom förskolan samt skolan har, är socialtjänsten därmed beroende
av de verksamheterna. Skolan och förskolan träffar barn varje dag och har mer möjlighet att
uppmärksamma barn som far illa. Förskolan som är frivillig, går det ändå cirka en halv miljon
barn inskrivna på förskolan, närmare bestämt 84 % av alla 1-5 åringar av befolkningen går i
förskolan (Skolverket 2014).
Hindberg (2006) poängterar att det gäller liv eller död för de mest utsatta barnen, och att det
är avgörande att omgivningen ser men även agerar. Hindberg (2006) påpekar att barn som far
Sida
10

illa upptäcks oftare först när de går i skolan och inte i förskolan, vilket beror på att barnen är
äldre och kan berätta själva. Ett annat skäl varför det är så är att det ställs högre krav på
barnen i skolan, som att kunna koncentrera sig och kunna vara mer självständiga. Barnen
måste även kunna arbeta i grupp, och utsatta barn klarar inte av dessa delar vilket skapar
problem för omgivningen i skolan. Lärare försöker då inom skolans ram att lösa barnets
problem, vilken är olyckligt då barnet kan ha både skolrelaterade problem och problem i
hemmet. Om barnet har koncentrationssvårigheter på grund av hemmiljön, hjälper det inte att
placera barnet i en mindre grupp i skolan. Barn som har inlärningssvårigheter blir inte hjälpta
med speciella pedagogiska metoder, om barnet är utsatt för våld hemma.
Skolverket (2013) skriver att förskolan och skolan har en betydande roll för ett barn som har
svårigheter inom familjen. Barnet behöver stöd både när det gäller att behålla relationer till
kompisar och stöd för att klara av skolarbetet. Det bästa skyddet för ett barn kan vara bra
skolresultat, eftersom barn mår bra av att lyckas. Det är viktigt för personalen att veta vad
som pågår i hemmet för att kunna bemöta barnet på bästa sätt och att ha möjligheten att ge det
stöd som barnet behöver. Det krävs ett bra samarbete och samverkan mellan förskolan samt
skolan och med andra verksamheter för att stödet till barnet ska ges på bästa sätt. Det krävs
även bra samverkan på olika nivåer, politisknivå samt ledningsnivå ute på verksamheterna,
och tydliga rutiner över hur samverkan ska se ut. Samtliga nivåer och verksamheter behöver
god kunskap om barnets situation för att ge bästa möjliga stöd.
Olsson (2011) skriver att det endast är 30-40 % av alla anmälningspliktiga fall som anmäls av
skola och förskola. Några förklaringar till varför det är en låg andel fall, är dålig kunskap om
gällande lagstiftning, dålig kunskap om socialtjänstens arbete, brister i rutiner inför, vid och
efter en anmälan samt en osäkerhet om vad som ses i skolan samt förskolan och hur det ska
tolkas. Förklaringen är även dålig samordning mellan skola, förskola och socialtjänst, samt
dåliga erfarenheter med socialtjänstens insatser vid tidigare anmälan.
Olsson (2011) betonar vidare att det finns en bristande tillit från förskolan gentemot
socialtjänsten och det finns kritik om att socialtjänsten inte på djupet vet hur förskolan
fungerar. Anmälningsplikten är den mest dramatiska och känsloladdade uppgiften som
förskolan har, medan anmälningsplikten är en vardaglig företeelse för socialtjänsten. Något
som förskolans personal inte ska göra, men som görs ändå, är längre överväganden och
argumentation för om en anmälan ska göras eller inte. Med längre överväganden menas att
förskolepersonalen diskuterar om förskolan kan klara av barnet med deras egna resurser, vad
som händer efter en anmälan och vad som socialtjänsten egentligen kan göra för att barnet ska
få det bättre (Olsson, 2011).
Hindberg (2006) menar på att om de utsatta barnen är ett gemensamt ansvar, kan en anmälan
upplevas mindre dramatiskt och negativt. För att de utsatta barnen ska vara ett gemensamt
ansvar, krävs bra samarbete mellan olika verksamheter och att yrkesgrupperna känner
varandra, känner till varandras uppgifter samt arbetssätt, vilket leder till att oron för vad som
händer efter en anmälan minskar (Hindberg, 2006).
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2.1.3. Socialtjänstens ansvar
Socialstyrelsen (2014) skriver att socialnämndens rutiner för att ta emot anmälningar på ett
bra sätt bör vara utformade så att det alltid finns personal att ta emot anmälningarna under
kontorstid, samt att personen som ringer inte hänvisas vidare eller att socialnämndens
mottagningstider inte begränsar möjligheten att få information om ett barn som far illa. Det
bör finnas lättillgänglig information på kommunens webbsida om hur en anmälan kan göras,
samt att den informationen även finns på berörande arbetsplats.
Det första socialtjänsten gör efter mottagit en anmälan, är en förhandsbedömning om
utredning ska inledas eller inte. I det flesta fall behöver socialtjänsten mer information från
personen som gjorde anmälan men även information från barnets föräldrar. Därefter tar
socialtjänsten ställning till om en utredning ska ske, om barnet har behov av stöd eller skydd.
Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 11, 1§ beskriver socialtjänstens utredningsansvar och hur
den processen ska gå till, beskrivningarna fortsätter även i Socialtjänstlagen (2001:453)
kapitel 11, 2§ och 4§. Enligt de paragraferna ska socialnämnden inleda utredning utan
dröjsmål, när de via en ansökan eller på ett annat sätt, fått kännedom och som skulle kunna
leda till någon form av åtgärd av nämnden. Det som kommit fram av utredningen ska bevaras
på ett betryggande sätt. Utredningen ska bedrivas så att ingen kommer till skada, nämnden ska
konsultera med sakkunniga och ta kontakt med de som behövs för utredningen. Utredningen
ska även bedrivas skyndsamt och vara slutförd senast inom fyra månader.
Socialtjänstens utredningar grundar sig på en metod som heter BBIC, Barns Behov I Centrum.
Metodens syfte är att stärka barnets delaktighet och inflytande, samt förbättra samarbetet med
barnets familj och nätverk. BBIC har tre utgångspunkter som metoden arbetar efter.
Utgångspunkterna är Barnets behov, Föräldrarnas förmåga samt Familj och Miljö. Barnets
behov sätts i relation till föräldrarnas förmåga, samt olika faktorer i familjen och miljön.
Socialtjänstens utredning arbetar efter dessa tre utgångspunkter och utredningen inriktas på att
klarlägga barnets behov. BBIC har brutit ner behoven i sju områden; hälsa, utbildning,
känslo- och beteendemässig utveckling, identitet, familj och sociala relationer, social förmåga
samt förmåga att klara sig själv. I BBIC är dessa sju behov viktiga för att barn ska utvecklas
till väl fungerande och självständiga vuxna (Rikshandboken, 2012).
Under utredningstiden går barnen i de flesta fall fortfarande i förskolan eller skolan, för att
undvika att föräldrarna skulle vilja ta sitt barn därifrån kan socialtjänstens utredare föreslå ett
möte med familjen och skolpersonal. Detta möte bör därmed föreslås i ett tidigt skede och
samtliga parter vinner på att ha en öppenhet mot varandra. Samarbete kan inledas och med
familjens samtycke, kan skolpersonal delta och få samma information som socialtjänst och
föräldrarna har. Under utredningens gång har vårdnadshavare rätt till insyn och delaktighet,
utredningen ska normalt sätt vara klar inom fyra månader. Utredningen har som mål att
tydliggöra barnets situation i helhet och belysa både starka samt svaga sidor hos barnet och
föräldrarna. Utredningen ska utföras på ett sätt som skapar en medvetenhet hos föräldrarna
om barnets situation, vilket kan leda till att föräldrarna själva föreslår det stöd barnet behöver.
I andra fall skapar en medvetenhet där föräldrarna accepterar det stödet barnet behöver.
Utredningen får inte ske bakom vårdnadshavarens rygg, är det ett fall gällande misshandel
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eller sexuella övergrepp måste barnet få skydd snabbt men även i de fallen ska föräldrarna
göras delaktiga om det är möjligt. Stöd till barnet under utredningen kan ges av den personal
som arbetar närmast barnet, men de behöver få nödvändig information vilket kan ges på
vårdnadshavarens medgivande (Olsson, 2011).
Den vanligaste formen av biståndsinsats från socialtjänsten är öppna insatser i form av
rådgivning och stöd av olika slag. Det kan tillexempel vara fortsatta samtal med
socialtjänsten, eller en kontaktperson eller kontaktfamilj som kan ge avlastning till
vårdnadshavaren under helger eller speciella tillfällen. Vårdnadshavarna accepterar i det flesta
fall de biståndsinsatser som föreslås och som bygger på Socialtjänstlagen (2001:453).
Socialtjänstlagen (2001:453) bygger på samtycke och familjer kan tacka nej till insatser,
vilket gör det svårt att hjälpa ett barn om vårdnadshavarna inte anser att de är i behov av hjälp.
Eftersom de flesta vårdnadshavare ger samtycke, är det sällan att tvångsvård tillämpas
(Socialstyrelsen, 2014). Men om det finns en ”påtaglig risk” för barnet, det är då det blir
aktuellt med tvångsvård. Detta stöds av Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 2§
och 3§.

2.2.

Barn som far illa

Lundén (2010) förklarar att begreppet ”barn som far illa” används ofta i Sverige och att ”barn
som far illa” är en översättning på det engelska begreppet ”child maltreatment”. Lundén
(2010) beskriver vidare att ”child maltreatment” kan översättas till barn som behandlas illa
och att det är ett övergripande begrepp. ”Child maltreatment” delas upp i misshandel samt
övergrepp och vanvård samt försummelse (Lundén, 2010). Denna studie använder sig därmed
av barnmisshandel och försummelse, i syfte till att skapa en förståelse för vad förskolans
anmälningsplikt gäller för. Under detta avsnitt kommer olika former av barnmisshandel och
försummelse redovisas och hur dessa former av barnmisshandel samt försummelse kan visa
sig på barnets beteende. Detta avsnitt börjar med en kort genomgång för hur synsättet mot
barnmisshandel har sett ut och hur dagens läge ser ut. Detta avsnitt ska redogöra för när det är
aktuellt med en anmälan och på vilka olika sätt som barn kan fara illa på, vilket ligger som
grund för en anmälan av förskolepersonal. Avsnittet avslutas sedan med en återkoppling
mellan barnmisshandel och anmälningsplikten.

2.2.1. Förändrat synsätt

”Den man älskar agar man” (Hindberg, 2006, s28). Hindberg (2006) förklarar att det har
funnits tider då människor faktiskt trodde att barnen behövde aga för att utvecklas till
välfungerande samhällsmedborgare. Barn förväntades att lyda sina föräldrar, utan några
invändningar, och det har setts som föräldrars plikt att slå sina barn. Sverige var det första
landet som införde ett förbud mot aga år 1979. Förbudet antogs med majoritet av riksdagen
och skrevs in i föräldrabalken (Hindberg, 2006).
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”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning
för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan
kränkande behandling”(Föräldrabalken 1949:381, kapitel 6,1§).
Socialstyrelsen (2014) skriver om barns grundläggande rättigheter och förklarar att
barnkonventionen inte är svensk lag men att år 1990 godkände Sverige samt skrev under
barnkonventionen, vilket innebär att Sverige ska följa barnkonventionen. Enligt
barnkonventionen har alla barn rätt till god omvårdnad och barnkonventionen bygger på fyra
grundprinciper som samtliga artiklar i barnkonventionen bygger på. De fyra grundprinciperna
är; förbud mot diskriminering, barnets bästa, barnets rätt till liv och utveckling, barnets rätt att
uttrycka sina åsikter (Socialstyrelsen, 2014).
Synsättet på barnmisshandel har förändrats och det finns nu enligt lag en skyldighet att
anmäla, om det finns misstanke om ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten gäller barn som
är under arton år och som far illa på grund av missförhållanden i hemmiljön eller genom sitt
eget beteende. Det kan handla om misstankar om övergrepp, vanvård eller brister i omsorgen i
hemmet eller att barnet har ett riskbeteende, t.ex. missbruk, kriminalitet eller något annat
självdestruktivt beteende (Skolverket, 2012).
Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 1, 2§ ska det särskilt beaktas barnets bästa, när det
gäller åtgärder som rör barn och med barn avses de som är under arton år gamla. Vidare i
Socialtjänstlagen (2001:453) finns det mer bestämmelser för barn och unga, där kapitel 5, 1§
säger att socialnämnden ska se till att barn och unga växer upp under trygga och goda
förhållanden. Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 5, 3§ säger även att föräldrar ska erbjudas
samtal under en sakkunnig ledning där syftet är att nå enighet gällande vårdnad, umgänge och
boende.

2.2.2. Barnmisshandel

Barnmisshandel kan vara både passiv eller aktiv, samt både och. Den passiva misshandeln kan
vara någon form av underlåtenhet och aktiv fysisk misshandel betyder att barnet med avsikt
tillfogas en skada. Det vanligaste tecknet på fysisk misshandel är blåmärken. Flera blåmärken
och blåmärken från olika datum, är något som bör observeras hos barn i äldre åldrar. De
problemen som dyker upp mest hos barn som blivit utsatta för misshandel är oro, extrem
blyghet samt en stor rädsla för att misslyckas. Barn som blivit utsatta för misshandel har oftast
svåra anpassningsproblem i skolan, barnen blir illa omtyckta av sina kompisar och barnen
upplevs frustrerande av de vuxna som tar hand om dem (Hindberg, 2001).
Den vanligaste formen av misshandel är psykisk misshandel, och kan även kallas
känslomässig försummelse. Psykisk misshandel lämnar inga synliga tecken men den kan ändå
ha en förödande effekt på barnet, psykisk misshandel kan vara kränkande ord eller att bevittna
våld i hemmet. Det finns samband mellan psykisk misshandel och negativa effekter på
anknytning, social kompetens och social anpassning. Den psykiska misshandeln skadar även
barnets tillit till sig själv och andra (Hindberg, 2001).
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2.2.3. Försummelse

I svenskan finns inget allmänt begrepp som motsvarar engelskans neglect, utan det används
olika begrepp som försummelse, vanvård, passiv fysisk och psykisk misshandel samt
omsorgssvikt. Hindberg (2006) använder begreppet försummelse som omfattar både fysisk
och psykisk försummelse. Vanvård är den allvarligaste formen av fysisk försummelse och
psykisk misshandel är den allvarligaste formen av psykisk försummelse. En bred definition av
försummelse är oförmåga att tillgodose barnets grundläggande behov. Definitionen delas in i
fyra olika områden: fysisk, psykisk eller känslomässig, intellektuella eller utbildningsmässig
och medicinsk försummelse (Hindberg, 2006).
Hindberg (2006) utvecklar de fyra olika områdena av försummelse och exempel på fysisk
försummelse kan vara att barnet inte får tillräckligt med mat, vätska, dålig hygien eller
bristande tillsyn som kan leda till skador för barnet.
Den fysiska försummelsen kan kopplas till psykisk, eller känslomässig, försummelse men om
den psykiska försummelsen kommer ensam är den svår att upptäcka. Föräldrarna kan
tillgodose den fysiska delen men sakna förmågan att engagera sig känslomässigt i barnet.
Föräldern kan exempelvis vara känslomässigt otillgänglig och stimulerar inte barnets
utveckling. Denna brist på uppmuntran och stimulans leder till svårigheter för barnet att forma
sin identitet och att utveckla en god självkänsla. Känslomässig försummelse har beskrivits
som en väsentlig nedsättning av barnets potential att utveckla viktiga mentala förmågor och
processer. Hindberg (2006) nämner några av de förmågor som kan påverkas av den
nedsättningen, vilket är intelligens, minne, perception, uppmärksamhet, språk och moral.
Graden av försummelse bedöms av intensiteten, frekvensen och varaktigheten.
Intellektuella, eller utbildningsmässig, försummelsen innebär att barnet inte får stöd eller hjälp
i skolarbetet, utforskandet av världen eller får ta del av åldersanpassade leksaker.
Medicinsk försummelse innebär att barnet inte får lämplig sjukvård, tandvård eller får ta del av
förebyggande hälsovård. Slutligen tar Hindberg (2006) upp social försummelse och förklarar
att social försummelse kan innebära att föräldrarna inte ger barnet vägledning, dagliga rutiner
eller struktur i barnets vardag. Föräldrarna sätter inte gränser och delar inte med sig av
samhällets värderingar, vilket skapar svårigheter för barnet att utveckla sin sociala kompetens
och har svårt att anpassa sig i sociala sammanhang (Hindberg, 2006).

2.3. Sammanfattning av bakgrunden

Ovanstående delar ger en bild av en tydlig lagstadgad anmälningsplikt som förskolepersonal
har en viktig del i, då de har en daglig kontakt med barn. Kapitlet visar även de olika
verksamheternas, förskolan och socialtjänstens, ansvar gentemot anmälningsplikten. Den
förändrade synen på barnmisshandel har gjort en stor förändring och dagens samhälle
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accepterar inte någon form av barnmisshandel eller barnaga. Anmälningsplikten är absolut
och ska göras på misstanke om att ett barn far illa, den gäller alla tjänstemän inom
verksamheter som berör barn. Det är inte bara fysisk misshandel som ska anmälas utan olika
former av försummelse och brister i omvårdnaden inkluderas i anmälningsplikten. Dagens
lagstiftning är tydlig och klar, barnen har rätt till trygghet, omvårdnad och en god fostran.
Förskolan, skolan och socialtjänsten ska vara stöd till vårdnadshavare och se till att barnens
rätt uppfylls. Bakgrundens alla val har påverkat studiens innehåll och valdes att ta med för att
beskriva alla olika komponenter till förskolans anmälningsplikt.

Sida
16

3. Tidigare forskning
Detta kapitel kommer redogöra för den tidigare forskning som gjorts kring området. Den
forskningen som valts till denna studie har lagt sin fokus på skolpersonal och förskolepersonal
och deras utbildning, kunskap samt träning inom anmälningsplikten. Forskning som tagit reda
på om personalen har tillräckligt med kunskap för att kunna identifiera olika former av
misshandel och försökt ta reda på vilka faktorer som påverkar personalens beslut att anmäla,
(se tillexempel Smith, 2009; Van Bergeijk, 2007; Kenny, 2004). Forskning har även försökt ta
reda på hur personalen agerar på om misstanke uppstår och hur de ser på
anmälningsprocessen, (se tillexempel Svensson & Jansson, 2008).
Den forskning som valts att ta med i denna studie, relaterar till föreliggande studies syfte och
har fokus på personalens utbildning, rädslor samt osäkerhet, men även olika faktorer som kan
påverka beslutet att anmäla. Forskningen är utförd på såväl skolor som förskolor, och
genomförd i USA, Australien och Sverige.

3.1.

Kunskap och utbildning

Ett stort antal artiklar baserade på forskning som är utförd i USA och Australien, har studerat
förskolelärare och lärares utbildning om anmälningsplikt samt barnmisshandel. I många fall
har lärare utbildning inom området, men utbildningen har visat sig vara otillräcklig och
bristande vilket har lett till förvirring hos lärarna. Kunskapen brister både gällande
anmälningsplikten men även gällande utbildningen att kunna identifiera olika former av
barnmisshandel. Lärare saknar kunskap i att kunna identifiera barnmisshandel och saknar
förmågan att kunna se tecken eller symtom på barnmisshandel och försummelse (Smith, 2009;
Kenny, 2004; Alvarez, Kenny, Donohue, Carpin, 2004). En studie gjord i Australien visar att
lägre utbildning resulterar i sämre självförtroende för att kunna identifiera olika former av
misshandel, vilket visar att de lärarna väljer att inte göra en anmälan. Desto mer utbildning,
desto större sannolikhet för att en anmälning görs (Goebbels, Nicholson, Walsh, DeVries,
2008).
Att lärare saknar kunskap om anmälningsplikten visar sig på olika sätt, då de är villiga att
anmäla när de först har fått bevis på att misshandel har skett. Lärares låga självförtroende och
bristande kunskap i att identifiera symtom gör att lärare endast anmäler misshandel när de fått
tydliga och klara bevis på att misshandel skett. Även om bevis inte är något krav för att
anmäla då det enligt lagen räcker med att det finns misstankar om misshandel har skett, visar
studier att lärare har misstänkt misshandel i flera fall men valt att inte anmäla. En del lärare
har valt att inte anmäla trots att de har haft en misstanke flera gånger under deras karriär
(Walsh, Bridgstock, Farrell, Rassafiani, Schweitzer, 2008; Van Bergeijk, 2007).
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3.2.

Tidigare erfarenheter orsakar rädsla

Lärares självförtroende i anmälningsprocessen påverkar starkt deras beslut, då de i flesta fall
fallerar och lärare känner ingen säkerhet i deras beslut. Detta beror på att de inte har tillräcklig
kunskap om symtomen på barnmisshandel samt att de inte har förtroende för socialtjänsten.
Lärare som har haft dåliga erfarenheter med socialtjänsten tenderar att inte anmäla då de
upplever att en anmälan tillför mer skada än nytta till barnet och barnets familj. Lärares rädsla
är en stor faktor som påverkar beslutet, då lärare har en rädsla för att barnets föräldrar
kommer att stämma läraren efter att en anmälan har gjorts. Desto mer erfarenhet en lärare har
när det gäller anmälan, desto större sannolikhet är det att en lärare anmäler. Lärare som har en
mer positiv inställning gentemot barnaga visar även att de har mindre sannolikhet att anmäla
barnmisshandel (Walsh, Rassafiani, Mathews, Farrell, Butler, 2012; Smith, 2009; Van
Bergeijk, 2007; Kenny, 2004).

3.3.

Problem gällande anmälningsprocessen

Faktorer som påverkar lärare och annan skolpersonal är i de flesta fall juridiska faktorer,
situationsfaktorer eller egenskaper samt erfarenheter hos personen som gör en anmälan. De
juridiska faktorerna grundar sig i olika definitioner av misshandel och försummelse, då lagens
definition blir tolkad på ett annat sätt av skolor och dess personal. Personalens definition på
barnmisshandel ser inte likadan ut som den lagliga definitionen, vilket orsakar otydliga krav
på när en anmälan ska göras och resulterar i att lärare i vissa fall väljer att inte anmäla trots
misstankar om missförhållanden (Smith, 2009; Van Bergeijk, 2007; Kenny, 2004). Skolor har
även olika rutiner kring anmälningsprocessen, då en del lärare har blivit instruerade att
rapportera vidare till rektorn medan lagarna är tydliga med att det är personen som har
misstankar om missförhållanden som ska utföra en anmälan. Juridiska faktorer är även lärares
förtroende till landets rättsystem kring barnsskydd, då lärare väljer att inte anmäla på grund av
förlorat förtroende, då de känner att en anmälan gör mer skada än nytta (Smith, 2009; Kenny,
2004). Situationsfaktorer kan vara faktorer som är kopplade till varje enskilt fall och som
ibland avgör om lärare anmäler eller inte. I en del fall har barnets ålder, ras och familj varit
faktorer som påverkar beslutet att anmäla, men i de flesta fall är det vilken typ av misshandel
som har skett. Lärare har lättare för att känna igen fysisk misshandel och anmäler den formen
av misshandel i högst grad. Övriga former av misshandel och försummelse blir i många fall
förbisedda, vilket leder till att det inte blir en anmälan. Lärare och skolpersonal tar hänsyn till
barnets familj i många fall, då de värderar den relation de har med familjen och vill inte
förstöra förtroendet mellan skola och familj (Van Bergeijk, 2007; Alvarez, Kenny, Donohue,
Carpin, 2004).
Lärare har även studerats i en enkätstudie, där kopplingen mellan att upptäcka barnmisshandel
och försummelse var starkt kopplat till att rapportera. Lärare som har misstankar om
missförhållanden, visade med stor sannolikhet att rapportera det fallet. Faktorer som
påverkade dessa lärare i anmälningsprocessen var relationen till barnets föräldrar. Relationen
till föräldrarna påverkade lärarna mer i upptäckningsfasen än i beslutfasen i
anmälningsprocessen. När denna studie gjordes på dessa lärare, var lärarna inte
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anmälningspliktiga men anmälan var något som togs på stort allvar trots att plikten inte fanns
där. Flera av lärarna svarade i studien att de ville vara anmälningspliktiga och såg det som ett
viktigt ansvar att ha (Walsh, Bridgstock, Farrell, Rassafiani, Schweitzer 2008).

3.4.

Skydda sig själva

En studie har gjorts på förskolelärare i Karlstad kommun gällande förskolelärarnas agerande
på misstankar om barnmisshandel och försummelse. Studien visade att den vanligaste orsaken
till varför förskolelärarna inte gjorde en anmälan och som var orsaken i 67 % av fallen, var att
de ansåg ha tillräckligt med kunskap på förskolan för att hjälpa barnet med förskolans egna
resurser. En annan vanlig orsak till varför en anmälan inte gjordes var att förskolelärare inte
ansåg att barnets situation var tillräckligt allvarlig nog för att anmäla till socialtjänsten. Andra
orsaker som att förskolelärare inte insåg vikten av anmälan eller att de var oroliga för hur
föräldrarna skulle reagera på en anmälan, var även förklaringar till varför förskolelärarna inte
utförde en anmälan till socialtjänsten. Frågan som dyker upp efter utförd studie är, vems
rättigheter det är som skyddas, de vuxna eller barnets? Förskolelärare väljer att inte göra en
anmälan efter misstänkt barnmisshandel, för att de är oroliga för deras relation till föräldrarna
och konsekvenserna efter en anmälan. Förskolelärarna har misstankar om att barnet far illa
men väljer i vissa fall att inte anmäla det till socialtjänsten, de väljer heller inte att diskutera
det med föräldrarna, utan förskolelärare anser själva ha tillräckligt med kunskap för att hjälpa
barnet (Svensson & Jansson 2008).

3.5.

Socialsekreterare och lärare

En studie gjord av Germundsson (2011) handlar om samverkan mellan socialtjänsten och
socialsekreterare samt skolan och lärare, där de framgick hur de olika professionerna
uppfattade varandra och deras verksamheter. Socialsekreterare hade ett mer individsynsätt på
lärare medan lärare hade ett mer systemsynsätt gentemot socialsekreterare. De största valda
egenskaperna som socialsekreterare kopplade med lärare, syftade på individen och egenskaper
hos individen som; engagerade, viktiga, pedagoger och kompetenta. Lärares största valda
egenskaper gentemot socialsekreterare var däremot kopplade till system och strukturella
förhållanden som; lagar/regler, insatser/stöd och kompetens. Den första egenskapen,
lagar/regler var negativt laddad och syftade på byråkrati, utredning och anmälan. Medan
socialsekreterares valda egenskaper om lärare var övervägande positivt laddade.
Vidare diskuterar Germundsson (2011) att den kunskap och de synsätt som socialsekreterare
samt lärare har om varandra, kan kallas sociala representationer. Vilket innefattar de mentala
bilder och den vardagskunskap som de två professionerna har om varandra. Germundsson
(2011) studerade samverkan mellan socialsekreterare och lärare i sin studie, och hävdar att
samverkan inte sker om det inte finns tillit till varandra. En sådan tillit skapas genom
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ömsesidig kommunikation och dialog, där syftet är att skapa en ömsesidig acceptans för
varandra.

3.6.

Sammanfattning av tidigare forskning

Den tidigare forskningen som nu har redovisats, valdes för att skapa en överblick för hur
förskolepersonalens samt lärares syn på anmälningsplikt ser ut. Forskningen ska visa vilka
områden som har varit centrala och viktiga för anmälningsplikten samt förstärka vad denna
studies syfte och frågeställningar bygger på. Denna tidigare forskning visar den problematik
som finns för förskolepersonalens och lärares anmälningsplikt, samt att problematiken finns i
flera länder i världen. Tidigare forskningen visar på att det finns bristande kunskap hos lärare
gällande anmälningsplikten samt visar på de problem som finns under anmälningsprocessen,
som sedan avgör om det blir en anmälan eller inte. Forskningen visar även hur tidigare
erfarenheter påverkar beslutet att utföra en anmälan i framtiden. Den tidigare forskningen
belyser relationen mellan lärare och socialtjänst på många olika sätt, samt att en samverkan
däremellan är avgörande för både verksamheterna gällande anmälningsplikten.
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4. Teoretisk utgångspunkt
Den teoretiska utgångspunkten i denna studie är en socialpsykologisk teori om sociala
representationer, den är vald för att den studerar individens vardagskunskap samt hur den
skapas i sociala relationer. Inom dessa sociala relationer skapas representationer som påverkar
individen och effekterna av representationerna speglar sig i individernas kommunikation samt
beteenden.
Denna studie använder teorin för att förstå förskolepersonalens representation av
anmälningsplikt, hur representation ser ut och hur den skapas. Teorin används för att
analysera hur förskolepersonalen, inom arbetslaget, skapar sina representationer.
Förskolepersonalen har en föreställning om anmälningsplikten, de har med sig olika
erfarenheter från arbetslivet som formar nya föreställningar i interaktionen med andra i
arbetslaget, gemensamt skapar de en form av vardagskunskap och slutligen utvecklar
förskolepersonalen inom arbetslaget, baserat på deras föreställningar, en vardagskunskap om
deras anmälningsplikt.

4.1.

Teorin om sociala representationers bakgrund

Genom sociala representationer studeras hur föreställningar har bildats, samt hur dessa
föreställningar kommer till uttryck inom en grupp individer. Detta visar att studier av sociala
representationer berör inte bara produkten av kollektiva föreställningar, utan även processen
bakom skapandet av dessa föreställningar. Serge Moscovici, upphovsmannen till teorin om
sociala representationer, har hämtat dessa konstateranden från Émilé Durkheim som
formulerade dem i slutet av 1890-talet, vilka då kallades kollektiva representationer.
Emile Durkheim tolkade representationerna som kollektivt tänkande och enligt Durkheim
bidrog dessa kollektiva föreställningar till ett förstärkande av sociala band i samhället. Dessa
band höll kollektivet samman, samt var grunden till att gruppen skulle fungera och utveckla
gemensamma tankeformer. Begreppet kollektiva representationer glömdes nästan bort innan
Moscovici återuppväckte det.
Moscovici anser att Durkheims teori var korrekt, men alldeles för stillastående och att den
behövs sättas i en rörlig process. Moscovici menar på att Durkheim förbisåg att förklara den
sociala processen, inom vilken dessa representationer uttalades (Chaib & Orfali, 1996).
Jodelet (1996) tolkar Moscovici och definierar sociala representationer som att de utgör en
socialt utvecklad samt delad kunskapsform, vilken har ett praktiskt syfte och påverkar den
verklighetsbild som en viss social grupp skapar.
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4.2.

Sociala representationer av Serge Moscovici

Var och en av oss är omgivna, både individuellt och kollektivt, av ord, idéer samt bilder som
tränger in i våra ögon, öron och vårt sinne och som värvar oss utan att vi vet om det. Ett sätt
att beskriva hur representationer ingriper i vår kognitiva handlingskraft samt i vilken
utsträckning representationerna är oberoende och avgörande, är om vi accepterar att det alltid
finns ett visst mått av både självständighet och tvång i alla miljöer, både fysiska och sociala
(Moscovici, 2000).

4.2.1. Objektifiering och förankring

Det är inte lätt att göra främmande ord, idéer eller varelser, till att vara nära och verkliga. För
att skapa ett bekant ansikte åt dem, skriver Moscovici (2000), att det är nödvändigt att sätta i
gång de två processerna i en tankeprocess som bygger på minne och uteblivna slutsatser. De
två processerna inom sociala representationer är förankring samt objektifiering. Chaib och
Orfali (1996) tolkar Moscovicis (2000) processer samt kortfattat förklarar hur de fungerar.
Objektifieringen sker genom att individen omvandlar idéer till konkreta upplevelser och
förankrar sedan idéerna samt reducerar dem till vanliga förståelsekategorier, för att sedan få
dem att passa in i bekant kontext. Genom att genomföra denna process skapar individen något
som går från abstrakt till konkret. Individen förvandlar något som är en sinnesupplevelse till
något som individen bestämt tror existerar i verkligheten.
Moscovici (2000) utvecklar vidare dessa två processer, då han menar på att det först måste
finnas förståelse för processerna eftersom de ligger till grund för skapandet av sociala
representationer. Den första processen strävar efter att förankra främmande idéer, för att
reducera dem till vanliga kategorier och bilder samt för att sätta dem i ett välbekant
sammanhang. Representationerna placerar objekt och person i en viss kategori och gradvis
förankrar dem i en modell som ska spegla en viss typ. Alla nya inslag följer denna modell och
slås samman till det redan förankrade objektet eller personen. Person eller objekt som inte
överrensstämmer helt med den förankrade modellen, tvingas att anta den givna formen trots
risk att egentligen inte blivit förstådd. Det finns starka tendenser att speciella egenskaper
försvinner på grund av att de ska jämställas med den förankrade modellen och de blir då
vanliga, konventionella representationer.
Förankringen gör det möjligt för oss att veta vad som står för vad, det hjälper oss att lösa det
allmänna problemet med att veta när man ska tolka händelser som betydelsefulla eller som
sker av en slump (Moscovici, 2000). Chaib och Orfali (1996) förklarar att sociala
representationer ska ange en teoretisk ram som förklarar förankringen av den triangulära
relationen mellan två eller flera individer och det bestämda objektet. Representationen som
sedan skapar en stereotypisk kunskapsform, vilken hjälper individerna att orientera sig i
samhället och som håller dem samman.
Syftet med den andra processen är att objektifiera dem, det vill säga att förvandla något
abstrakt till något nästan konkret, för att föra över det som finns i sinnet till något som finns i
den fysiska världen. De saker det inre ögat uppfattar verkar inför våra fysiska ögon vara en
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tänkt varelse som börjar bli verkligheten på något sett, något konkret. Dessa processer gör det
obekanta bekant, den första genom att överföra objektet till vår särskilda sfär där vi kan
jämföra och tolka det, den andra genom att återge objektet bland de saker vi kan se och röra
och därmed kontrollera (Moscovici, 2000).
Ibland räcker det att föra ett objekt eller en person från ett sammanhang till ett annat för att vi
ska se det eller honom i ett nytt ljus och därmed undra om de verkligen är lika den bestämda
modellen. Moscovici (2000) menar att varje erfarenhet läggs till en verklighet som är
förutbestämt av dessa förankrade modeller, som tydligt definierar gränser och kopplar vilken
individ som tillhör vilken modell. Ingen människas sinne är fritt från att göra dessa
kategoriseringar och effekterna som sedan visas i form av representation, i språket och
kulturen. Vi kommer inte bli fria från dessa konventionella modeller och kommer heller aldrig
eliminera de fördomar vi har. Men Moscovici (2000) betonar att försöka bli medveten om
modellerna och på så sätt undvika en del av begränsningarna, vilka skapas av våra
uppfattningar och tankar. Istället för att undvika alla konventionella modeller, skulle en bättre
strategi vara att upptäcka och ge uttryck till en enda representation, en typ av verklighet
(Moscovici, 2000).

4.2.2. Skapa medvetenhet

Moscovici (2000) menar att representationer är krafter som tränger in på oss och är resultatet
av en följd förklaringar samt förändringar som sker under tiden under flera generationer. Alla
system av grupperingar, alla bilder och alla beskrivningar som cirkulerar inom ett samhälle,
även de vetenskapliga, innebär en koppling till tidigare system och bilder, en fördelning i det
kollektiva minnet och förökning inom språket som alltid avspeglar tidigare kunskap och som
bryter gränserna för aktuell information. Alla mänskliga interaktioner, oavsett om de uppstår
mellan två individer eller mellan två grupper, förutsätter sådana framställningar, det är vad
som kännetecknar dem. Det avgörande faktum om mänskliga interaktioner är att de är
händelser, att de är psykiskt representerade i var och en av deltagarna. När detta faktum
förbises, allt som återstår är utbyten, det vill säga handlingar och reaktioner, som är ickespecifika och dessutom utblottade på köpet. Alltid och överallt, när vi stöter på personer eller
objekt och lär känna dem, är sådana framställningar inblandade. Den information vi får och
som vi försöker ge en mening, är under framställningarnas kontroll och vi kan inte ge den en
annan mening (Moscovici, 2000).
För att förstora den bilden hävdar Moscovici (2000) att det som är viktigt är den typ av
förändring, som innebär att sociala representationer blir i stånd att påverka beteendet hos den
enskilde deltagaren i ett kollektiv. Detta är hur de skapas inåt, för det är i denna form som den
kollektiva processen själv agerar som den avgörande faktorn, i individuell tanke. Moscovici
(2000) förklarar att individer och grupper skapar representationer i samband med
kommunikation och samarbete. Representationer skapas inte av individer i isolering. När
representationerna en gång har skapats lever de ett eget liv och cirkulerar, slås samman,
attraherar och stöter ifrån varandra och ger upphov till nya representationer. Trots ett flertal
ytterligare studier, ofullständiga idéer och experiment är vi nu inte mer avancerade än vad vi
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var för nästan hundra år sedan. En sak som är säker är att de viktigaste formerna av vår
fysiska och sociala miljö, är fasta i framställningar av detta slag och vi själva är formade i
relation till dem . Moscovici (2000) säger att desto mindre vi tänker på representationerna och
desto mindre vi är medvetna om dem, desto större blir deras inflytande. Så mycket att det
kollektiva sinnet omvandlar allt det berör (Moscovici, 2000).
Moscovici (2000) hävdar att böcker och artiklar alltid försöker förmedla de värderingar som
samhället har överlag och som tycker att vi individer ska ha, mer än vad vi själva ska tycka
och tänka. Böcker fokuserar på att överföra samhällets värderingar över hur saker och ting ska
göras, än att uppmuntra att individer ska tänka själva. Fokuset ligger på samhällets verktyg att
få in dessa värderingar i individen, mer än om individens faktiska egna tankar eller
värderingar. Moscovici (2000) menar att när vi studerar sociala representationer studerar vi
människan, i den mån som han ställer frågor och söker svar eller tänker, och inte i den
utsträckning som han bearbetar information eller beter sig. Närmare bestämt, meningen är inte
att studera beteendet utan förståelsen.

4.2.3. Samhällets tankar skapar en grund för individens tankar

Moscovici (2000) menar att människan redan från födseln är utrustad för relationer med andra
människor. Förståelsen som är den vanligaste mänskliga förmågan, som tidigare trodde
stimulerades vid kontakt med den yttre världen, faktiskt beror på social kommunikation.
Moscovici (2000) hävdar att den yttre världen endast ska vara en bakgrund för individer och
deras sociala interaktioner. Moscovici (2000) förklarar att våra sinnen inte ska ses som små
”svarta lådor” som endast får in information, ord och tankar, som sedan raderas från utsidan
och som förvandlas till bland annat gester och åsikter. Moscovici (2000) menar på att vi
mycket väl vet att våra sinnen inte är små ”svarta lådor”, utan att våra sinnen i bästa fall är
svarta hål som absorberar all denna information och som sedan har ett fritt liv och aktivitet på
egen hand, och som inte endast förhåller sig till samhället runtomkring. Moscovici (2000)
nämner att genom att hävda att grupper och individer alltid är och helt under inflytande, av en
dominerande ideologi och med andra ord att de inte tror eller producerar något originellt på
egen hand. De reproducerar och i sin tur återges.
Moscovici (2000) föreslår att individer och grupper, långt ifrån att vara passiva receptorer, ska
tänka själva, producera och ständigt kommunicera sina egna specifika löften och lösningar på
de frågor som de ställt upp. Att folk analyserar, kommenterar och skapar spontana inofficiella
”filosofier” som har en avgörande inverkan på deras sociala relationer, deras val, deras sätt att
uppfostra sina barn och göra planer. Händelser, vetenskaper och ideologier ger dem helt
enkelt bara en ”tankeställare” (Moscovici, 2000).
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4.3.

Sammanfattning av sociala representationer

Den socialpsykologiska teorin som Serge Moscovici är upphovsman till, kallad sociala
representationer, studerar människors vardagskunskap som skapas i sociala relationer genom
kommunikationen. Vardagskunskapen utformas i representationer som sedan kategoriseras
och där varje kategori ska spegla en viss typ av objekt. Genom förankring och objektifiering
blir dessa objekt något konkret som tidigare varit något abstrakt. Jodelet (1996) framhäver att
representationens existens är omöjlig utan ett objekt. Objektet kan vara en individ, ett föremål
eller en social företeelse. Representera sig något motsvarar i själva verket en tankeakt, genom
vilken subjektet relaterar sig till objektet. Vardagskunskapen hjälper individer att orientera sig
i samhället och hur de ska förhålla sig i de sociala relationerna. Vardagskunskapen speglar
den tankeakt och speglar den verklighetsbild som en viss social grupp har.
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5. Metod
Detta kapitel kommer att redogöra för studiens metod och beskriva studiens
forskningsstrategi, tillvägagångssätt samt urval. Redovisning av de semistrukturerade
intervjuerna som utförts, analysmetoden, studiens tillförlitlighet och de etiska övervägande.
Kapitlet kommer att avslutas med en metoddiskussion och en beskrivning av
tillvägagångssättet under studien, fördelar samt nackdelar med metodvalen och även en
koppling till studiens syfte visas.

5.1.

Forskningsstrategi

Studien har en hermeneutisk utgångspunkt. Dalen (2008) förklarar att hermeneutiken syftar på
att tolka och förstå både människors agerande samt de material som samlas in. Hartman
(2004) beskriver att hermeneutiken går ut på att beskriva människors livsvärld, hur
människors föreställningar om världen ser ut. Intresset ligger i att undersöka hur människor
föreställer sig världen och inte hur världen är. En teori som beskriver den livsvärld som var
avsedd att beskriva, är en sann teori. Problematiken med sanning och hermeneutiken, är att
det finns olika uppfattningar och världen vilket därmed leder till flera sanningsteorier
(Hartman, 2004). I denna studie undersöktes förskolepersonalens föreställningar om
anmälningsplikten utifrån deras upplevelser samt erfarenheter. Baserat på detta såg deras
föreställningar olika ut vilket resulterade i att det inte fanns en specifik, ”absolut sanning” om
anmälningsplikten. Däremot förklarar Hartman (2004) vidare att hermeneutisk teori skapar en
förståelse för en grupp individers livsvärld och med hjälp av teorin kan individernas
beteenden förklaras. De föreställningarna som individerna har och relationen mellan dessa
beskrivs, och förklarar varför de beter sig som de gör (Hartman, 2004). Intervjupersonerna
och deras svar tolkades i denna studie. Tolkningen har gjorts för att förklara hur
förskolepersonalens tankar kring anmälningsplikten såg ut, vilket var avgörande för att visa
deras förståelse samt agerande gentemot anmälningsplikten.
Studien har en induktiv ansats och utgick från den insamlade data, materialet analyserades
och därefter formulerades en tolkning med stöd av en teori. Watt Boolsen (2007) påpekar att
induktion är kännetecknande för kvalitativ forskning. Angreppssättet inom kvalitativ
forskning utgår från den så kallade ”mjuka” data, där orsak och samband hittas (Watt
Boolsen, 2007). Den ”mjuka” data i denna studie är de fem intervjuer som gjorts. Induktiv
ansats är därmed när arbetet utgår från data, och att teorierna utvecklas från data (Watt
Boolsen, 2007). Denna studie utgick från intervjuerna med förskolepersonalen, som sedan
sammanställdes till ett resultat. Resultatet visade olika samband mellan olika områden, och
tydliggjorde vad som var viktigast i den insamlade data. Resultatet sammankopplades därefter
med teorin som framtogs samt kompletterades efter vad som visade sig i resultatet i syfte att
öka förståelsen.
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5.1.1. Förförståelse

Thurén (2007) menar att förförståelse är ett viktigt begrepp inom hermeneutiken då
förförståelse är en del i den hermeneutiska cirkeln som används för att skapa
tolkningsansatser. Thurén (2007) betonar att den hermeneutiska cirkeln är en bra metod när
det gäller att komma fram till en bättre förståelse och den hermeneutiska cirkeln används för
att överkomma fördomar. Den hermeneutiska cirkeln består av individens förförståelse, nya
erfarenheter samt idéer, som Thurén (2007) menar sedan leder till en ny förförståelse.
Min förförståelse är delvis byggd på de erfarenheter som jag har haft inom området, både
efter att ha arbetat en kortare tid som vikarielärare på en grundskola och möten med
människor som har påverkat mig med deras livshistorier. Min förförståelse har påverkats av
personliga möten och gästföreläsare från KRIS, vilket innebar att jag kom i kontakt med
personer som har haft olika sociala problem i livet, som i vuxen ålder kan se tillbaka på sitt
unga jag och se med andra tankar samt säga: ”den lilla killen/flickan kommer det gå illa för”.
Erfarenheter tillsammans med mina studier i socialt arbete öppnade upp mina ögon för ett
förebyggande arbete mot de problem som finns inom det sociala arbetet. Anmälningsplikten i
förskolor och skolor ansågs vara ett viktigt verktyg för ett sådant arbete, vilket har blivit
grunden och min förförståelse i denna studie. Förförståelsen och erfarenheterna samt idéer
som fanns innan studien, påverkades av nya möten med förskolepersonalen och ny kunskap
som skapades genom studien, och som i sin tur ledde till en ny förförståelse. Den nya
förförståelsen kommer visa sig i studiens sista kapitel, där diskussion och slutsats redovisas.

5.2.

Semistrukturerad intervju

Denna studie använde semistrukturerade intervjuer, som innebär att intervjun inte följs strikt
efter frågor och som möjliggör för intervjupersonen att svara relativt fritt (Dalen, 2008). Jag
har utformat en intervjuguide att gå efter och grunden för intervjuguiden skapades efter
studiens syfte samt frågeställningar, men även efter studiens tidigare forskning. Bryman
(2011) menar på att forskare använder sig vanligtvis av en intervjuguide som består av
specifika teman som kommer att beröras under intervjun och som är utformade för att ge
intervjupersonen en frihet att svara på ett personligt sätt. Frågorna som ställs kan både ingå i
dessa förvalda teman eller frågor som inte ingår i teman, men som ändå har anknytning till det
som intervjupersonen sagt. Frågorna som ställs är därmed allmänt ställda och ofta tillkommer
det uppföljningsfrågor (Bryman, 2011).
Intervjuguiden, (se bilaga 1), innehåller fyra olika teman; bakgrund, rutiner, anmälningsplikt
och samarbete. Dessa teman valde jag att utgå ifrån, baserat på studiens syfte men även
baserat på den tidigare forskningen. Den tidigare forskningen som visas i denna studie, (se
exempelvis Smith, 2009; Van Bergeijk, 2007; Kenny, 2004), visar att det finns problematik
kring olika rutiner, otydlig definition av anmälningsplikt samt att samarbetet med
socialtjänsten kan vara avgörande för beslutet om anmälan. Utifrån dessa fyra teman har jag
mellan fem till åtta frågor under varje tema, och under intervjuerna tillkom det
uppföljningsfrågor, men även nya frågor som kopplades till något som sades under intervjun.
Eftersom intervjuguiden endast användes som mall påverkades intervjuerna av att
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erfarenheterna hos intervjupersonerna såg olika ut, varför inte alltid alla frågor ställdes.
Intervjupersonerna gavs möjligheten att delvis prata fritt och utgick från deras erfarenhet och
kunskap, vilket gjorde att alla intervjuer såg olika ut. Detta hävdar även Dalen (2008) som
menar att frågorna ska ställas så att intervjupersonen kan med egna ord beskriva om deras
erfarenheter och upplevelser. Dalen (2008) poängterar även att intervjuguiden bör utformas på
det sättet att intervjupersonen känner sig avslappnad och att de inledande frågorna inte väcker
för starka känslor (Dalen, 2008). Detta implementerades under intervjuerna inför denna
studie, då intervjuguidens teman lades i en ordning och de lättare frågorna om bakgrunden
inledde intervjun, och intervjun byggdes upp samt de tyngre frågorna kring anmälan kom
senare under intervjun.

5.3.

Tillvägagångssätt

Intervjupersonerna kontaktades på olika sätt och platserna för intervjuerna utfördes på olika
ställen. inledningsvis skickades e-post till flera olika rektorer i både Kungsbacka och
Halmstad kommun. Urvalet bestod till en början av lärare på grundskolor där jag tog kontakt
med deras rektorer, men efter dåligt med respons och flera nej, valde jag att skriva till rektorer
på förskolor i båda kommunerna. Första kontakten var med en rektor på en förskola i
Halmstad kommun och fick genom den kontakten tag på fyra personer som arbetade under
den rektorn. Intervjuerna med de fyra personerna utfördes på deras arbetsplats i ett rum på
förskolan och samtliga spelades in samt transkriberades. Den femte intervjun kontaktades på
privat väg och som jag fick kännedom av en bekant. Den intervjun har gjorts hemma hos
intervjupersonen och även den spelades in samt transkriberades. Intervjupersonerna består av
fyra kvinnor och en man. Intervjupersonerna har även olika professioner inom förskolan, då
det är två förskolelärare och tre barnskötare. Två av barnskötarna studerade i nuläget till
förskolelärare på distans. Alla intervjupersoner fick ta del av ett informationsbrev innan
intervjun började och fick samtycka till deltagande samt inspelning av intervjun, och de
meddelades om att deras svar behandlades konfidentiellt samt att de fick dra sig ur under
uppsatsens gång om det önskades.

5.4.

Bekvämlighetsurval

Urvalet är ett bekvämlighetsurval, vilket innebär att det är personer som finns tillgängliga för
forskaren som blir urvalet (Bryman, 2011). Jag har utgått från tillgängligheten, då urvalet
baserades på vilka rektorer som svarade ja. Större delen av intervjupersonerna har ingen
personlig koppling till mig och har kontaktats via deras chef. En av intervjupersonerna som
har ställt upp har jag kontaktat på privat väg. Bryman (2011) påpekar att bekvämlighetsurval
är svåra att generalisera och är inte representativa för den population som urvalet står för. I
kvalitativa studier är representativitet inte lika viktigt som det är för kvantitativa studier,
vilket resulterar i att bekvämlighetsurval är mer vanligt i kvalitativa studier (Bryman, 2011).
Denna studies syfte är inte att generalisera och resultatet är därmed inte representativt, vilket
gjorde att bekvämlighetsurvalet ansågs lämpligt.
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5.5.

Bearbetning och analys av data

Samtliga intervjuer spelades in och har transkriberats vilket var viktigt för min studie,
eftersom jag tolkade orden och behövde korrekt information för att empirin ska vara äkta.
Intervjuerna grundade sig på fyra teman som var inbyggda i intervjuguiden och som var enkla
utgångspunkter för materialet. Den empiri som skapades efter intervjuerna, är formulerat i
studiens resultatdel. Resultatet är skapat efter vad som visade sig vara mest centralt under
intervjuerna och resultatet är uppbyggt efter de mest centrala begreppen. Resultatet visar att
begrepp som rutiner, stöd, misstanke och erfarenhet var centrala. Dessa begrepp har därefter
placerats i olika kategorier, som skapades efter intervjuguiden och efter intervjuernas
material. Kategorier som kunskap, anmälningsprocess och förskolepersonalens syn på
anmälningsplikt, är resultatet skapat efter. Resultatet redovisas i form av text och citat, som
speglar intervjupersonernas tankar samt uppfattning om anmälningsplikten. Denna form av
analys betecknar Dalen (2008) som öppen kodning och som kännetecknas av att identifiera
olika begrepp som kan ingå i olika kategorier. En senare del av analysen kan vara den
selektiva kodning, där syftet är att skapa en förståelse för det mesta centrala och för att sedan
utveckla teoretiska begrepp för förståelse av det centrala fenomenet (Dalen, 2008). Den
senare delen i denna studie är studiens analys. Som Dalen (2008) påpekar, syftar analysen till
att skapa förståelse för de centrala begrepp som visades resultatet. Denna studies analys
skapades med hjälp av studiens teoretiska utgångspunkt, sociala representationer, och studiens
tidigare forskning, för att skapa förståelse för det som redovisades i resultatet. Med hjälp av
den teoretiska utgångspunkten, har jag tolkat och bearbetat intervjupersonernas svar för att
skapa nya centrala begrepp i analysen. Begreppen utgör rubrikerna i analysen och jag försöker
skapa en förståelse kring förskolepersonalens agerande gentemot anmälningsplikten.
Förståelsen kring de centrala begrepp som utgör analysen, har kopplats samman med den
teoretiska utgångspunkten samt förstärkts och relaterats till tidigare forskning.

5.6.

Tillförlitlighet - trovärdighet, överförbarhet, pålitlighet, objektivitet

Bryman (2011) utvecklar begreppet tillförlitlighet, som används i kvalitativa studier och som
motsvarar reliabilitet samt validitet i kvantitativa studier. Bryman (2011) förklarar vidare att
det finns fyra kriterier inom begreppet tillförlitlighet. Det första är trovärdighet, som syftar på
att forskaren ska skapa en trovärdighet i resultaten. I denna studie används begreppet
tillförlitlighet, där trovärdigheten ligger i att intervjuerna har spelats in och transkriberats för
att behålla äkthet i intervjupersonernas svar, vilket därmed ökar trovärdigheten.
Intervjupersonerna kommer även få ta del av studien och med tanke på det, kommer resultatet
behålla trovärdigheten där empirin inte är förvrängd.
Det andra kriteriet är överförbarhet och om resultatet kan överföras till annan miljö. Inom
kvalitativa studier fokuseras det mer på fylliga beskrivningar och som kan ses som en databas,
vilket gör att andra personer får avgöra om det kan överföras eller inte. Kvalitativa studier
fokuserar mer på djupet och inte bredden, där en liten grupp individer och unika egenskaper
studeras (Bryman, 2011). Gällande denna studies överförbarhet, ingår det inte i studiens syfte
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att visa ett generaliserbart resultat men som Bryman (2011) menar, är det upp till läsaren att
själv avgöra om denna studies resultat är överförbart eller inte. Studien strävar efter fylliga
svar och syftar på det som Bryman (2011) menar att det ligger fokus på unika egenskaper i en
liten grupp, vilket i denna studie är de fem intervjupersonerna.
Det tredje kriteriet är pålitlighet, som i kvantitativ forskning betecknas som reliabiliteten.
Pålitligheten syftar till att ha ett granskande synsätt och forskaren ska visa en tydlig samt
fullständig redogörelse för samtliga faser i undersökningen (Bryman, 2011). Pålitligheten i
denna studie syftar på mina tydliga beskrivningar av metodval och tillvägagångssätt. Det sista
kriteriet är objektivitet och med tanke på att fullständig objektivitet är omöjlig, ska forskaren
visa att personliga värderingar inte har påverkat varken utförandet eller slutsatserna i
undersökningen (Bryman, 2011). Denna studies utförande har grundats på eget intresse och
den förförståelse som finns för anmälningsplikt men studiens utformning har grundat sig på
tidigare forskning och litteratur. Slutsatserna i studien baseras på förskolepersonalens svar
från intervjuerna och ett objektivt synsätt har i största möjliga mån tillämpats för att analysen
inte skulle färgas av personliga värderingar.

5.7.

Etiska överväganden

Vetenskapsrådet (2002) förklarar de forskningsetiska principer som finns gällande forskning
inom samhällsvetenskap. Ett av kraven som finns är informationskravet. Informationskravet
innebär att forskaren ska informera studiens deltagare om deras uppgift i studien samt vilka
villkor de har. Denna information ska därmed innehålla att deltagaren frivilligt deltar och att
de har rätt att bryta sin medverkan i studien. Denna studie uppfyllde detta informationskrav
genom att utforma ett informationsbrev, (se bilaga 2). Den första kontakten var till
förskolechefen, som är chef för fyra av mina fem intervjupersoner, där jag skickade en e-post
med informationsbrevet om min uppsats. E-posten innehöll kortfattat mitt syfte och
frågeställningar, att intervjupersonerna kommer vara anonyma och att det är frivilligt att delta.
Samtliga intervjupersoner fick innan intervjun ta del av ett informationsbrev som gav en kort
beskrivning av vad de deltog i. Informationen i brevet var att deras deltagande var frivillig
och att de kan dra sig ur under studiens gång, de kommer att bevaras konfidentiella och inga
namn nämns. Personernas arbetsplats kommer även vara konfidentiellt. Informationsbrevet
innehöll även information om att intervjuerna spelas in och kommer sedan att transkriberas,
för att se till att materialet är korrekt och att empirin behåller en äkthet.
Vetenskapsrådet (2002) förklarar vidare samtyckeskravet, som innebär att deltagarna
bestämmer själva över sin medverkan och som nämnt innan, stod detta tydligt och klart i
studiens informationsbrev. Studiens deltagare väljer själva om de vill dra sig ur under studiens
gång och de gav samtycke att delta i intervjuer innan och de meddelades om att det är
frivilligt. Konfidentialitetskravet är det tredje kravet Vetenskapsrådet (2002) beskriver och det
innebär att deltagarnas personuppgifter ska förvaras på ett tryggt och säkert sätt, för att
obehöriga inte ska få ta del av detta. Detta gäller även vid publiceringen av studien och
utomstående ska inte kunna identifiera deltagarna. Denna studies samtliga personer som
deltog får även ta del av uppsatsen när den är klar. Intervjupersonerna kommer att bevara
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deras konfidentialitet genom studiens gång och det ges endast en allmän beskrivning av
samtliga intervjupersoner. Detta för att de inte ska kunna skilja på varandra och att de fyra
arbetskollegorna inte ska kunna identifiera varandra, men även för att ingen utomstående ska
kunna identifiera varken individerna eller deras arbetsplats. Studiens deltagares
personuppgifter förvaras där endast jag kan komma åt dem och ingen utomstående kan ta del
av den informationen.
Det sista kravet som Vetenskapsrådet (2002) beskriver är nyttjandekravet, som innebär att
deltagarnas personuppgifter endast får användas för forskningsändamålet. Denna studies
insamlade data, som är studiens empiri, kommer att raderas efter examinatorns godkännande
av studien och kommer inte att bevaras för någonting annat än för denna studie.

5.8.

Metoddiskussion

Jag vill börja med att nämna att det inte gick att hitta någon form av statistik kring antal
anmälningar om barn som far illa eller information kring vem som gör dessa anmälningar till
socialtjänsten. Det gjordes flera försök till att hitta statistik men sådan statistik finns inte, utan
statistik över antal polisanmälningar var däremot tillgängligt. Men eftersom detta inte var av
relevans för denna studie, har detta inte redovisats i denna studie men studien har däremot
försökt att redovisa problematiken kring anmälningsplikten, i form av den tidigare
forskningen. Jag väljer att diskutera detta, för att statistik kring antal anmälningar möjligen
hade kunnat underlätta för mig, gällande en jämföring kring denna studies förskolepersonal
och deras antal anmälningar. Jag önskade även att ha med statistik för att ge läsaren en
överblick och för att förstärka varför denna studie är av vikt, samt förstärka att det inte utförs
tillräckligt med anmälningar.
Från början var tanken att intervjua lärare från grundskolan men efter ett svagt gensvar från
rektorer, sökte jag mig sedan till förskolor i flera kommuner. Efter det fick jag mina första
svar och hade därefter fem intervjuer med förskolepersonal. Eftersom fyra av dem arbetar på
samma arbetsplats, ville jag kontakta fler förskolor för att kunna ge en mer bredare och
varierande empiri. Men gensvaret från vidare rektorer var även där dåligt och tiden som
återstod gjorde det svårt att hitta fler förskolepersonal. Trots att det inte blev mer
intervjupersoner, som jag från början önskade, gav urvalet mig en tillräcklig empiri för att
uppfylla studiens syfte och för att besvara studiens frågeställningar. Det har gett mig
tillräckligt för resultatet och mycket intressant data som jag sedan kunde analysera. Men jag
är väl medveten om att resultatet möjligen inte speglar en bred syn på hur anmälningsplikten
ser ut bland förskolepersonal, med tanke på att fyra arbetar på samma arbetsplats och har
därmed samma arbetsrutiner. Detta var heller inte tanken bakom studien, då den är kvalitativ
och ska endast spegla unika egenskaper hos de fem intervjupersonerna. Men eftersom mitt
syfte var att ta reda på vad förskolepersonal upplever att det finns för hinder och vad som
underlättar anmälningsplikten, så är svaren och den insamlade data varierande ändå. Eftersom
de alla har olika upplevelser, erfarenheter och syn på anmälningsplikten. De
semistrukturerade intervjuerna gav mig möjligheten att få dessa varierande svar, då
intervjupersonerna berättade om olika erfarenheter samt synpunkter. Men en strukturerad
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intervju hade möjligen gjort det enklare att dra slutsatser, då intervjupersonerna hade svarat
mer lika. Men med tanke på att fyra av fem intervjupersoner arbetar på samma arbetsplats,
hade en strukturerad intervju inte gett mig en lika fyllig empiri, då de fyra personerna
möjligen hade svarat mer likt varandra. Studiens intervjuguide användes bara som en mall och
intervjupersonerna samt deras erfarenheter styrde hur den intervjuguiden användes. Detta
skapade fem olika och personliga intervjuer, vilket syftet och frågeställningarna behövde då
antalet intervjuer inte var många.
Studiens bekvämlighetsurval ansågs inte ha någon avgörande påverkan gällande syftet eller
frågeställningarna, men bekvämlighetsurvalet har skapat förutsättningar för att
frågeställningarna blev besvarade. Med tanke på att responsen från rektorer var svag, fick jag
utgå från den responsen och fick, därmed blev urvalet den förskolpersonal som blev
tillgänglig för mig. Urvalet gav studien svar på frågeställningarna och gav en djup inblick i
förskolepersonalens anmälningsplikt, vilket återigen är viktigt för kvalitativa studier och
syftet är inte att generalisera eller skapa ett representativt resultat. Ett annat val av urval var
inte möjligt då tiden var knapp och responsen från rektorer var liten. Jag valde att begränsa
mig till förskolepersonalen, och inte ta med skolpersonal. Jag ville ha en djup beskrivning av
en verksamhets anmälningsplikt och analysera endast den. Bekvämlighetsurvalet var i detta
fall bästa valet, då jag är beroende av att få svar från rektorerna och fick anpassa mig därefter.
Studiens tillvägagångssätt som var ett kontakta förskolornas rektorer, ansåg jag var lämpligt
och ville inte direkt kontakta förskolepersonalen. Tillvägagångssättet hade möjligen kunnat se
annorlunda ut och flera samtal hade kunnat göras. Eftersom första tanken med studien var att
studera skolpersonal, gick första tiden åt att kontakta rektorer på skolor men efter ändring av
urval, blev det sedan förskolepersonal. Tidens begränsning gjorde att tillvägagångssättet var
att ta kontakt via e-post och antalet intervjuer blev därefter.
Studiens syfte och frågeställningar var att ta reda på vad det finns för hinder och vad som
underlättar förskolepersonalens anmälningsplikt, utifrån deras egna upplevelser och tankar.
Studien har som syfte att skapa en ökad förståelse och ta reda på vad som behöver förbättras
gällande anmälningsplikten. Studiens metodval har gjort det möjligt att syftet och
frågeställningarna besvarats och därmed uppfyllt syftet.
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6. Resultat
Detta kapitel visar studiens empiri som kommer från intervjuerna med förskolepersonalen.
Som nämndes i metodkapitlet, om öppen kodning (Dalen 2008), kommer resultatet
presenteras i fyra kategorier: kunskap om anmälningsplikt, anmälningsprocessen, syn på
anmälningsplikt och osäkerhet kring anmälan. Kapitlet börjar med en kort och översiktlig
beskrivning av intervjupersonerna. Beskrivningen kommer inte gå in närmare på de enskilda
intervjupersonerna. Detta för att behålla deras konfidentialitet.

6.1.

Beskrivning av intervjupersonerna

Intervjupersonerna är fem stycken, fyra kvinnor och en man, mellan åldrarna 26-47. Två av
dem arbetar som förskolelärare och tre av dem arbetar som barnskötare, varav två av
barnskötarna studerar på distans till förskolelärare. De fem intervjupersonerna har arbetat på
förskolor mellan 1,5–25 år. Alla fem arbetar inom samma kommun, men på två olika
arbetsplatser. Fyra av intervjupersonerna har någon gång under deras arbetstid som
förskolepersonal gjort en anmälan om barn som far illa till socialtjänsten.

6.2.

Kunskap om anmälningsplikt genom utbildning och erfarenhet

Denna del av resultatet kommer spegla intervjupersonernas utbildning, kunskap och
erfarenhet om anmälningsplikten. Intervjupersonerna menar att kunskapen om
anmälningsplikten främst inte kommit från sin grundutbildning, det vill säga
barnskötarutbildningen eller förskolelärarutbildningen, utan kunskapen har kommit med åren
genom deras praktiska arbete på förskolan. De har genom ett eget ansvar läst på och skaffat
sig den kunskap som de saknar från utbildningen.

6.2.1. Kunskap genom arbetet

Intervjupersonerna menar att de inte har fått eller endast fått lite kunskap om
anmälningsplikten i deras grundutbildning, barnskötarutbildningen och
förskolelärarutbildningen. Kunskapen har de fått genom arbetet, där de har tagit del av
kompetensutveckling och föreläsningar under arbetstiden. Intervjupersonerna talar om eget
ansvar och att de själva läser samt tar reda på information när det uppstår nya situationer.

Jag har inte fått mycket kunskap om anmälningsplikten genom utbildningen utan de får
man reda på under arbetet och när saker och ting händer, då får man ta reda på vad som
gäller, man läser och pratar om det i arbetet.
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Det är ett eget ansvar att läsa på om man inte vet, vid sexuella övergrepp exempelvis, att
man kollar upp vad ett barn ska veta och inte, vid en viss ålder.

Utöver att själv hålla sig uppdaterad, vilket ses som ett eget ansvar, är kollegor en viktig källa
till kunskap om anmälningsplikt.
Jag har fått mestadels av min kunskap om anmälningsplikt från kollegor och att man hela
tiden själv håller sig uppdaterad.

En av förskolepersonalen anser att kunskapen kommer från utbildningen och att kunskapen
även kommit fortlöpande, av exempelvis föreläsningar som hålls av socialtjänsten.
Föreläsningarna är inte obligatoriska men rekommenderade av deras chef. Ett exempel där
förskoleläraren anser att utbildningen verkligen är värdefull, där förskoleläraren har läst
specialpedagogik och anser att den utbildningen gör så att möten med arga föräldrar eller
svåra samtal kan hanteras.
Men det är jag rustad för genom min utbildning, och det är nog viktigt att förskolelärare
[inte barnskötare] tar den biten, för utbildningen gör att man kan hantera svåra samtal.
Många kan ju ta åt sig personligt och inte förstå att det kanske är en försvarsställning.

6.2.2. Erfarenhet väger tyngre än utbildning

Utbildningen och ett eget ansvar att ta reda på ny kunskap om anmälningsplikt är något som
samtliga anser är en viktig del. Men erfarenhet av att anmäla och längre erfarenhet av att
arbeta inom förskolan väger tyngre än utbildning. Mer erfarenhet av att göra en anmälan och
en vana på hur rutinerna på en anmälan ser ut, har stor betydelse för tryggheten och att
osäkerheten kring anmälan ska minska.
Beroende på utbildning och erfarenhet, så skiljer det sig väldigt mycket. Man kan vara
väldigt utbildad men nyanställd och inte ha koll på anmälningsplikt. Erfarenhet väger
tyngre i vissa fall, men bästa situationen är självklart en kombination.
Erfarenhet väger tyngre än utbildning. Man vet vad man har att vänta sig.

Även om utbildning ses som betydelsefull lyfts erfarenhet fram som det mest betydelsefulla
för kunskap om anmälningsplikt. Det är också erfarenhet som förskolepersonalen uttrycker att
de behöver för att bli mer säkra på att ta beslut om anmälan.
Nja, jag tror nog att det är rutin och att vanan att man är med om det här mer, att det behövs
mer erfarenhet.
Jag känner mig självsäker, men desto längre man arbetar desto mer trygg känner man sig.
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6.3.

Anmälningsprocessen

Under denna del kommer flera moment att belysas och anmälningsprocessens olika delar är
rutiner, stöd och samarbete. Rutiner, stöd och samarbete är de delar som intervjupersonerna
anser är viktigast och som de behöver under anmälningsprocessen.

6.3.1. Rutiner

En del av intervjupersonerna förklarar att det första steget i anmälningsprocessen, och hur de
agerar om misstanke uppstår, är att vända sig till kollegorna. Men detta är inte något som alla
ser som första steg, då de vänder sig mot förskolechefen i första hand.
Misstänker vi så pratar vi i arbetslaget och sen kontaktar vi chefen, och det är hon som gör
anmälan och absolut hjälper rutinerna mig.
Jag, personligen, har jag oro, går jag till chefen först och tar stöd och frågar hur jag ska gå
vidare.
Chefen anmäler alltid, när vi känner oro om barn är utsatt, misshandel eller
omvårdnadsbiten, så går vi alltid till chefen och hon anmäler alltid, men vi skriver ihop
anmälan alltid tillsammans.

Intervjupersonerna ger olika svar kring rutinerna och det finns inte en enhetlig beskrivning av
arbetsplatsernas rutin. Intervjupersonerna uttrycker en ovisshet kring rutiner där de inte har
något direktiv att gå på.
Har inte tagit del av rutinerna på min nuvarande arbetsplats.
Man har väl inga rutiner… men om du misstänker något, så pratar man i arbetslaget, men
det är sekretess mellan avdelningar, jag får inte prata med någon på en annan avdelning om
min misstanke. Däremot pratar man med chefen, men är det något väldigt akut så ringer
man socialtjänsten. Det är jag som gör anmälan, chefen gör inte anmälan. Vi ska stå på den.

En annan del av intervjupersonerna svarar att de har ordning på rutinerna och vet vad
som gäller under anmälningsprocessen.
Gällande rutinerna om anmälningsplikt så har vi en pärm att utgå ifrån så vi vet vad som
gäller, men sen vet vi sedan innan också vad som gäller. Rutinerna ser ut så att, är det något
barn som berättar så ska vi prata med chefen men om hon inte är här, så får vi ta ett eget
initiativ… för då har det ofta pågått ett tag.

Intervjupersonerna svarar att hela arbetslaget gör en anmälan tillsammans och att det
är ett gemensamt beslut.
Det är en lapp man fyller i, om misstanke och sen dokumenterar man tidpunkt, om man sett
något, om barnet visar upp något, och sen skickas det till socialen för utredning. Och alla i
arbetslaget kan stå på den. Jag kan kanske ringa in, men alla kan stå på den. Alla har ju sett
och känt oro.
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6.3.2. Stöd

En viktig del i anmälningsprocessen som kommer fram i intervjupersonernas svar är stödet.
Det främsta stödet kommer framförallt från arbetskollegorna men också från deras
förskolechef. Som de flesta ovanstående svar, har chefen en stor roll och intervjupersonerna
betonar hur viktigt det är att ha ett bra arbetslag där personal kan reflektera och samtala.
Vi har ett fantastiskt bollplank i vår chef. När vi känner något, då har vi alltid samtal med
chefen. Hur jag tänker, hur hon tänker, om vi tänker tokigt, det är chefen som har
huvudansvaret och rutinen är att hon gör anmälan.
Stödet i anmälningsprocessen kommer från chefen och arbetsgruppen.

Behovet av att reflektera och söka stöd från kollegor samt chef blir centralt då de inte
behöver vara ensam i sin oro.
Alltså man är aldrig ensam i sin oro, man kan ju vara ensam i att ett barn har berättat något,
eller att föräldrarna har sagt något i anförtroende, men sen har man ju sina kollegor också
som känner av läget, och sen får man ju också gå till chefen känner jag, om man är tveksam
och så… så gör ju hon en orosanmälan.
Men jag pratar med kollegor och sen chefen. Rutinerna underlättar mycket och chefen är
alltid ett bra stöd.

Förskolepersonalen uttrycker att de har ett behov av att söka bekräftelse i kollegorna
och de undrar om de andra också har sett något som behöver diskuteras
Vid misstanke ventilerar vi med varandra och pratar alltid tillsammans, det kan ju vara bara
en som känner oro, att vi känner allihop och vi pratar allihop. Att vi ser likadant och pratar
om vad vi ser.

6.3.3. Samarbete och relationen med socialtjänsten

En annan del i anmälningsprocessen är samarbetet med socialtjänsten och syftet med detta var
att ta reda på hur de upplever att det fungerar. Baserat på intervjupersonernas tidigare
erfarenheter, försöka ta reda på hur samarbetet fungerade och vad som skulle kunna
förbättras. Intervjupersonerna pratar om synen på varandras verksamheter och om det finns en
gemensam förståelse för varandras arbete.
Samarbetet fungerar bra, dem har ju föreläsningar, dem kommer ut och berättar, men vi
träffar ju inte dem överhuvudtaget, men dem kommer ju ut och berättar… Det finns nog en
förståelse, men dem vet ju vad vi arbetar med, jag tror dem vet bättre än vad jag vet vad
dem arbetar med.
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Intervjupersonerna har olika erfarenheter av socialtjänsten och samtal kring hur synen på
socialtjänsten har förändrats är en gemensam faktor. Samarbetet med socialtjänsten ser olika
ut och intervjupersonerna med bättre samarbete, anser att det påverkar arbetet jätte mycket
och samarbetet är mycket uppskattat.
Sen har vi nätverk med förskola, BVC och socialförvaltningen här ute, där vi har en
kontaktperson till socialen också, så är vi oroliga så är det lättare att lyfta på luren och ringa
tycker jag.

Trots den förändrande, och numera en mestadels positiv syn på socialtjänsten, är det ändå
funderingar och tankar kring att socialtjänsten kan vara mer synlig.
Mm, jag vet inte… man ser dem liksom inte och man hör dem liksom inte. Jag vill ha mer
närkontakt kanske, på något vis… kanske någon föreläsning eller så, att dem kommer ut
liksom.

Intervjupersonerna uttrycker en ovisshet kring samarbetet och de uttrycker en vilja av att ha
en närmare kontakt. Intervjupersonerna förklarar ingen konkret förbättring som de önskar
men att socialtjänsten kan vara mer synlig är något som intervjupersonerna anser kan
förbättras.
Men det kan alltid förbättras, dem kanske kan komma ut mer, och få känna mer stöd, men
dem har nog inte resurser till det. Dom litar nog på oss och vår utbildning och vi litar på
dem.
Samarbetet med socialtjänsten fungerar olika ibland, mestadels bra men ibland tycker jag
det är svårt att veta vems skyldighet det är ibland, att veta vem som ska göra vad. Speciellt
gällande anmälan, vem som ska informera vad till vem, och vad som händer efter det.

Den förändrade synen på socialtjänsten som har gått från ”skrämmande” och en verksamhet
som ”kommer och tar barnen från föräldrarna”, finns delvis kvar. Intervjupersonerna pratar
om föräldrarna och att den synen delvis finns kvar även hos dem. I vissa fall är socialtjänsten
inget som personerna ville vara förknippade med.
Föräldrarna vill nog inte bli kopplade till socialtjänsten, jag vet inte hur jag hade reagerat,
jag hade brutit ihop.
Jag betingar socialtjänsten med något väldigt hemskt. Men det är ju för att man ska veta att
det sker en utredning, och omhändertagande och barnet hamnar i fosterfamilj, men
samtidigt så är de väldigt bra, om de är värre saker så hjälper de.
Alla tycker nog att socialtjänsten är bra men ingen vill bli kopplad och ingen vill
misstänkas.

Synen mot socialtjänsten och deras arbete är även blandad hos intervjupersonerna. Tilliten till
socialtjänsten skiljer sig hos förskolepersonalen, vilket påverkar vissa av intervjupersonernas
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arbete. Det uttryckts av intervjupersoner att det i slutändan handlar om okunskap om
socialtjänsten, men att det ändå finns en medvetenhet om att denna okunskap hindrar deras
arbete.
Nej dem [socialtjänsten] tycker ju bara att man ska anmäla, minsta oro, men de är inte
heller hållbart för då kanske man anmäler fem fall varje år, och har man tur, så kanske
kanske, så kanske ett fall går genom. Kanske att en av dem utreds att det blir något vidare,
att de verkligen har hänt.
Jag tror fortfarande att det i kulturen finns mycket tabu och okunskap. Att det här med, gör
vi detta så tar dem [socialtjänsten] barnen. Det tror jag hindrar på många sätt.

6.4.

Syn på anmälningsplikt

Synen på anmälningsplikt handlar om vad anmälningsplikten innebär för förskolepersonalen,
vad förskolepersonalen anmäler för fall och vad förskolepersonalen tänker på när de hör ordet
anmälningsplikt. Synen på anmälningsplikt ser olika ut hos intervjupersonerna och deras syn
på anmälningsplikten har förändrats under deras arbetslivserfarenhet.
Synen på det [anmälningsplikt] har förändrats, det handlar inte bara om att föräldrar slår
sina barn utan att föräldrar kanske brister i sin omsorg. Det handlar mycket mer än om
misshandel.
I början när jag hörde anmälningsplikt, så tänkte jag åh, nu kommer dem och hämtar barnen
och tar dem ifrån föräldrarna, men nu vet jag att det inte riktigt är så. Men det är klart att
det är lite olika beroende på vad man anmäler för, men begreppet anmälningsplikt har blivit
mindre läskigt.
Jag tycker det [anmälningsplikt] är ett ansvar, att det är barnens rätt att må bra.

De uttrycker delvis att begreppet inte är lika laddat, men begreppet skapar fortfarande en del
oro.
Jag får ont i magen! Jag tänker att de inte borde finnas, men det förekommer ju, men jag
vill gärna tro att det inte finns. Men man måste anmäla, men det är den svåraste biten som
förskolelärare, man har ett enormt ansvar, samtidigt måste man väga av barnens bästa. Man
ska inte tänka så, men jag gör det, hur säker är jag på detta? För man skadar ju familjen, jag
tänker så... att man skadar familjen.

Synen på anmälningsplikten präglas av förskolepersonalens tidigare erfarenheter. Vad
förskolepersonalen anmäler mer på, vilken form av missförhållanden som personalen
reflekterar mer över.
Beroende på om man känner sig trygg med en anmälan, beror nog på vilka erfarenheter
man har och vad man hart vart med om innan. Det är nog olika… inte värderingar, men
olika svårigheter eller vad jag ska säga, att misshandel kanske vägs mer än vård och
omsorg.
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Vidare som diskuteras är om kriterier och krav på vad en anmälan innebär är tydliga och om
de känner sig trygga med beslutet att anmäla. Förändringar som skett gällande
anmälningsplikten och vad förskolepersonalen idag mer anmäler mot samt vad de diskuterar
mer idag, är aktuellt och något som samtliga svarar.
Kulturen från förr sitter i att gjorde man en anmälan skulle socialen komma och ta ens barn
från föräldrar, vilket inte alls är fallet och att det inte går till så, men nu med mer kunskap
så vet man att det inte går till så.
Nu tycker jag man mer diskuterar omvårdnadsbiten, det är också en bit i föräldrarollen som
man inte tar på fullo. Det har blivit mer centralt. Just för att ett barn har rätt att sova, ett
barn har rätt att ha kläder efter väder… .

6.4.1. Misstanke

En viktig komponent gällande synen på anmälningsplikten är begreppet misstanke. Begreppet
misstanke är något som intervjupersonerna ser olika på och som de uppfattar på två olika sätt.
Misstanke för en del av intervjupersonerna är något som underlättar för dem, medan
misstanke för en del fortfarande är ett hinder och de uttrycker att de fortfarande vill ha bevis
för att göra en anmälan.
Alltså just ordet misstanke om att barnet far illa, att misstänker jag, så är det misstanke. Att
det här med bevis, istället för att du ska ha klara bevis för allting. De är dem bitarna… .
Att man inte vet, att man ska ha misstanke, i vissa, alltså jag refererar till det jag har vart
med om, till ett fall där föräldrarna inte var nyktra, droger, då var de inte speciellt svårt, för
de var så mycket och man förstod, ja de var inte rätt. Men de är värre, kan jag tänka mig,
om man misstänker att någon har blivit fysiskt slagen och man inte vet, men tror ändå att
det är viktigt att göra det, gå på magkänslan.
Man kan ju ha misstankar om vissa saker, men sen har jag tänkt att de ändå inte är
någonting… men inte om våld utan mer om att det är omvårdnadsbiten.

Nästa citat är ett fall som en av intervjupersonerna berättar om och citatet handlar om
att intervjupersonen någon gång känt sig tveksam till att göra en anmälan. Fallet som
intervjupersonen pratar om och som intervjupersonen senare berättar mer om, tolkar
intervjupersonen som att barnet visade ett beteende som är kopplat till sexuella
övergrepp och barnet visade ett beteende som visade kunskap om sex, som
intervjupersonen anser inte är något som ett barn i den åldern ska veta något om.
Det var ett barn som hade konstigt beteende, sa lite skumma saker och så, men
familjeförhållanden verkade bra och de var inget konstigt mellan dem, men barnet var
väldigt dominant mot föräldrarna, så de var inget sådant, men de var lite konstigt beteende
n stund där. Vi pratade, vi dokumenterade och se om de hände något sen, men oron
försvann sen.
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Misstanke är även det begrepp som diskuteras när det gäller kriterier och krav på en anmälan.
Misstanke ses som ett viktigt verktyg gällande för vad det är som krävs av förskolepersonalen
och enligt förskolepersonalen är kraven tydliga, på grund av att det endast är misstanke som
behövs.
Skillnaden idag är att det är när vi misstänker, för förr i tiden tror jag man väntade mycket
längre och ville ha bevis på att något har hänt. Utan vi misstänker att något barn far illa.
Ja kraven är tydliga. Misstanke står det ju. Om vi misstänker att barn far illa, då ska vi göra
en orosanmälan.

6.5.

Osäkerheten kring anmälningsplikt

Detta tema speglar de svårigheter som finns kring anmälan och osäkerhet på vad det
egentligen är som gäller. Förskolepersonalen uttrycker en stor ovisshet kring vad en anmälan
ska göras på och frågan ”Vart går gränsen?” är något som flera av dem uttrycker. Denna
osäkerhet är något som visas sig genom alla intervjuer och som kom fram när frågor ställdes
mer på djupet. Intervjupersonerna berättar att de har koll på rutinerna, har ett bra samarbete
med socialtjänsten och de upplever ha tillräckligt med kunskap. Men trots detta uttrycker de
att ”allt kan förbättras” och av varje åsikt, finns det två sidor av dem och där är osäkerhet samt
ovisshet en sida. Osäkerheten beror på olika saker och osäkerheten påverkar
anmälningsplikten.
Vart går gränsen? Det är svårt, man måste hela tiden analysera allt som barnet säger, gör,
föräldrarna som hämtar, vilka förhållningssätt, deras beteende också inte bara barnet, det är
rätt svårt. Rätt luddigt, det är svårt att veta om det är något eller inte.
Vart går gränsen? Om barnen är smutsiga, smutsiga kläder, det behöver inte bara vara
fysiskt eller psykiskt, det är en svår balansgång. Då känner jag att det hjälpt med samtal och
föräldrarna reflekterar då över saker som de själva inte tyckt vart så noga och då kanske
dem skärper till sig eller tänker oj då. Det kan handla om rutiner, trygghet i ett förhållande.
Vart går gränsen? Det är inte så lätt att veta.
Vart går gränser? På pappret är det väldigt enkelt att se, vad som är grunden till vissa bitar
men vad är det vi ser? Eller är det de vi vill se? Förstår du hur jag tänker? Det är just
professionen som vi får plocka fram.

Osäkerheten finns i samtliga intervjupersoner men för olika anledningar. Vad som krävs för
att de ska känna sig mer trygga och självsäkra i beslutet att anmäla, är även där olika och
orsakerna är många. Hos en del av intervjupersonerna kommer osäkerheten från att kriterierna
inte är tydliga och de vet inte riktigt vad en anmälan ska grunda sig på.
Nej kriterierna är inte tydliga. Om du ser detta och detta, så anmäl. Men det är luddiga, men
det är ju mitt jobb att se. Men hur? Jag vet inte hur de kan förbättras, de är nog om socialen
kommer fram till något, tydliga exempel eller så. Men sen vet ju man vilka bitar som man
ska titta på, mentala utveckling, omvårdnad, uppvisar konstigt beteende, om det är något
som de inte ska veta i den åldern, då menar jag sexuella övergrepp, om barn på fyra år har
för stort, brett kunskap, ja ett barn ska inte veta det vid den åldern.
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Osäkerheten finns även hos intervjupersonerna som upplever sig ha för lite
erfarenhet och uttrycker en osäkerhet gällande bristen på bevis inför en anmälan.
Utbildning är säkert jättebra, men man vet ju inte mer för det, men jag måste ju veta vad
som gäller, när, var och hur. Men ändå så tror jag, och det vet jag ju, det är väl så med
bevis, att de inte sker så många anmälningar som de ska, de läser man ju ofta, att det inte
görs många, det är ju för att det är svårt att vi inte vet, tänk om det inte är så? Och så gör
man en anmälan och så, kan man ju bara tänka… .

Osäkerhet och att inte känna sig trygg med att göra en anmälan, finns hos en del av
intervjupersonerna och som svarar att de vill ha mer bevis för att göra en anmälan.
Osäkerheten resulterar att de i vissa fall leder till mindre antal anmälningar.
Jaa… jag tror nog att man skulle kunna ha gjort mer anmälningar än vad man har gjort, just
att öppna upp ögonen tror jag … - men så påpekar man till föräldrarna att det är deras
ansvar att sköta omsorgen av barnen annars får vi göra en anmälan, då känner man att dem
rycker till och så åh, vad var det hon sa nu? Då får man förklara att vi faktiskt har en
anmälningsplikt även om det gäller omsorgen.
Nej det gör jag inte… det beror på, det är just den här känslan man har, och så ska man inte
vara för privat och tro så mycket utan man ska veta, att det ska finnas något att ta på känner
jag. Jag vill nog ha lite bevis och inte bara gå på min oro.

6.6.

Sammanfattning av resultatet

Resultatet har nu gett en djup inblick i förskolepersonalens anmälningsplikt utifrån deras egen
kunskap, erfarenheter och känslor. Resultatet ska spegla studiens syfte och ge svar på studiens
frågeställningar. Detta kapitel har visat förskolepersonalens tankar kring vad det finns för
hinder samt vad det är som underlättar för deras beslut att anmäla om ett barn far illa. Syftet
med studien var att ge en ökad förståelse för förskolepersonalens anmälningsplikt och ta reda
på vad som kan förbättras. Resultatets redovisning visar att arbetslaget är en viktig del för
förskolepersonalen under anmälningsprocessen men även förskolechefen har en stor roll
gällande en anmälan. Förskolepersonalen känner sig osäkra och upplever att de vill ha mer
kunskap, innan de tar beslutet att anmäla. Förskolepersonalens erfarenheter skapar en trygghet
och erfarenheterna ger förskolepersonalen en vana gällande anmälningsplikten.
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7. Analys
Detta kapitel innehåller en analys av resultatet, och som stärks av tidigare forskning samt
sammankopplas med den teoretiska utgångspunkten som är teorin om sociala
representationer. Som nämndes i metodkapitlet är analysen den selektiva kodningen (Dalen
2008), vilket innebär att analysen ska skapa förståelse för studiens resultat och gör detta med
hjälp av teorin om sociala representationer samt tidigare forskning. Analysen är uppdelad på
fyra teman; Förskolepersonalens förståelse av anmälningsplikten, Förskolepersonalens
skapande av förståelse av misstanke, Förskolepersonalens två olika synsätt av socialtjänsten
och Erfarenheter som påverkar anmälningsplikten.

7.1.

Förskolepersonalens förståelse av anmälningsplikten

Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14, 1§ förklarar att anmälningsplikten är till för att
skydda barnen och en ren tolkning av den paragrafen, skulle kunna sammankopplas till vad en
av intervjupersonerna svarade, vilket var att anmälningsplikten är ett ansvar och att det är
barnens rätt att må bra. Anmälningsplikten skulle därmed kunna förstås som ett skydd för
barn. Intervjupersonens svar kan tolkas vara en representation och en förståelse av
anmälningsplikten, som möjligen utgår från intervjupersonens egna tankar och som inte
speglar samhällets syn på anmälningsplikten. Som Moscovici (2000) hävdar ska samhället
endast utgöra en bakgrund och ska ge individen en ”tankeställare”. Detta kan styrkas av att
intervjupersonen därmed har använt sig av lagen och samhällets representation av
anmälningsplikten, och därefter skapat en egen representation men använt samhället som
grund till att vidare skapa en egen förståelse av anmälningsplikten.
Efter intervjuerna framkom det att förskolepersonalen i denna studie har olika förståelse av
anmälningsplikten, vilket möjligen kommer från att deras representation av anmälningsplikten
ser olika ut. En del av förskolepersonalen uttryckte att anmälningsplikten har en negativ klang
och att det är ett begrepp som varken de själva eller föräldrar ville bli associerade till. En del
av förskolepersonalen som har mindre erfarenheter av anmälningsplikten, delar den gamla
sociala representationen av anmälningsplikten med samhället, som utgörs av bland annat
föräldrar och anhöriga till barnen. Detta skulle kunna vara en förklaring till att en del av
förskolepersonalen som deltog i studien har en mer negativ syn och förståelse av
anmälningsplikten.
Den andra delen av förskolepersonalen, som efter intervjuerna har visat sig ha mer erfarenhet
och mer kunskap, har skapat en ny social representation av anmälningsplikten som går emot
den gamla representationen. Men eftersom det är oundvikligt att inte påverkas av samhället
finns det fortfarande lite av det gamla synsättet kvar även i det nya synsättet. Detta skulle
kunna innebära att förskolepersonalen med mer erfarenhet har skapat en ny förståelse och har
gett anmälningsplikten en annan innebörd. Förskolepersonalen uttrycker att det finns mycket
okunskap om anmälningsplikten och att det krävs erfarenhet för att vara självsäker i beslutet
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att anmäla. Förskolepersonalen som har en nyare förståelse och ett nytt synsätt av
anmälningsplikten, menar att det gamla synsättet bygger på okunskap och att utbildning inte
räcker för att förändra synsättet, utan att det krävs mer erfarenhet. Detta stöds av tidigare
forskning som visar på att mer erfarenhet skapar en starkare självsäkerhet, vilket ökar
sannolikheten till att anmäla (Se Goebbels, Nicholson, Walsh, DeVries, 2008).
Moscovici (2000) menar att representationer har en kraft som tränger in på individernas
tänkande, och om det inte finns medvetenhet kring detta tar representationer över både
individens tänkande samt agerande. Detta kan styrkas av att den förskolepersonalen som har
mer erfarenhet möjligen har mer medvetenhet, då erfarenheterna ger förskolepersonalen en
verklig förståelse av anmälningsplikten. Erfarenheterna skulle således kunna ge
förskolepersonalen en möjlighet till att kunna reflektera över föräldrarnas och övriga personer
i förskolans omgivning, samt deras representation och för att inte låta den representationen
eller den förståelsen, ta över förskolepersonalens tänkande. Förskolepersonalens erfarenheter
kan begränsa samhället representation, vilket skulle kunna möjliggöra för den
förskolepersonalen att skapa en nyare förståelse av anmälningsplikten.
Förskolepersonalen som har det ”gamla” synsättet och som delar den representation med
föräldrar samt anhöriga till barnen, och som även visas upp i media, speglar en bild av att
anmälningsplikten är ett skrämmande begrepp. Representationen av att anmälningsplikten är
ett begrepp som förskolepersonalen själva uttrycker det, skapar oroande känslor och som leder
till omhändertagande av socialtjänsten. Det gamla synsättet som förskolepersonal har, kan ha
grundat sig på att de inte har förankrat och objektifierat anmälningsplikten. Som tidigare
nämnt anser förskolepersonal, som har det nya synsättet och en nyare förståelse av
anmälningsplikten, att det gamla synsättet beror på okunskap. Socialstyrelsen (2014) och
förskolepersonalen uttrycker att den vanligaste insatsen som ges efter att en anmälan har
utretts, är stödinsatser och inte omhändertagande. Denna information skulle möjligen kunna
behövas för att den förskolepersonal som har det gamla synsättet måste förankra och
objektifiera begreppet anmälningsplikt, och för att inte låta de vara ett främmande och
skrämmande begrepp. Förankringen och objektifieringen innebär enligt Moscovici (2000) att
individen kategoriserar främmande objekt till vanliga och verkliga; att sätta objektet till ett
välbekant sammanhang. Objektifieringen görs genom att föra över objektet från abstrakt till
konkret, föra över det från sinnet till den fysiska världen. Detta innebär att förskolepersonalen
måste kategorisera anmälningsplikten i en ny kategori, för att skapa en ny representation.
Förskolepersonalens tankar och representation av anmälningsplikten och att den handlar om
misshandel samt att den leder till omhändertagande, har möjligen varit orsaken till varför de
skapat en kategori som står för en negativ bild av anmälningsplikten och en kategori som
individerna väljer att ta avstånd från.
Förskolepersonalen skulle kunna använda sig av de två processer som Moscovici (2000)
nämner, vilket innebär att de måste förankra och objektifiera anmälningsplikten, där de
möjligen skulle kunna använda sig av erfarenheterna och kunskapen om att anmälningsplikten
leder till stödinsatser. Detta skulle därmed kunna leda till att förskolepersonalen kan placera
anmälningsplikten i en annan kategori som visar en annan bild av vad anmälningsplikten
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innebär. Förankringen och objektifieringen skulle möjligen kunna utgöra en förändring i
representationen och förskolepersonalen behöver bli medveten om de kategoriseringar de har
skapat kring anmälningsplikten.
Den delen av förskolepersonalen som har en ny syn samt en nyare förståelse av
anmälningsplikten, har delvis gått från det gamla synsättet och placerat anmälningsplikten till
en kategori som har en mer positiv bild samt en bild som är förankrat av verkliga erfarenheter,
vilket har visats efter intervjuerna. Den förändringen som förskolepersonalen möjligen har
gjort är att de har skapat en medvetenhet om vad samhället, vilket utgörs av föräldrar och
media, har för representation, för att sedan begränsa dess kraft och därmed försökt att inte låta
den representationen ta över agerandet eller tänkandet. Som Moscovici (2000) menar kommer
ingen individ att kunna undvika kategoriseringar och ingen kommer heller kunna undvika
kategoriernas effekter. Detta kan innebära att förskolepersonalens båda synsätt påverkas av
samhället och det går inte att undvika den representationen som samhället skapar. Detta visar
sig i båda synsätten och representationerna, då förskolepersonalen uttrycker att de funderar
kring konsekvenser och hur föräldrarna kommer reagera på en anmälan. Samtalen med
föräldrarna om att en anmälan har gjorts och förklarandet för föräldrar att förskolan har en
anmälningsplikt, är något som skapar osäkerhet och rädsla. Om föräldrarna har en
representationen av att en anmälan görs på grund av barnmisshandel, vilket är bilden media
förstärker av anmälningsplikten, kan det leda till att två representationer möts.
Förskolepersonalen som inte har medvetenhet av dessa representationers kraft, skulle därmed
kunna bli påverkade av dessa effekter.
Men som den delen av förskolepersonalen gjort och som utgör skillnaden mellan deras
representationer, vilket är den representation som har en nyare förståelse baserad på
erfarenheter och den gamla representationen, är att den förskolepersonalen möjligen har
lyckats skapa en medvetenhet. Moscovici (2000) påpekar att skapa en medvetenhet är det
enda sättet att undvika kategoriseringarnas begränsningar, och detta kan styrkas av den
förskolepersonal som har mer erfarenhet har genom det, skapat en medvetenhet om att
samhällets representation inte stämmer överrens med verkligheten. Deras representation om
att anmälningsplikten inte endast längre handlar om misshandel och omhändertagande, utan
att den handlar om brister i omvårdnaden och stödinsatser, har möjligen förankrats och
objektifieras till en ny representation.
Därmed skulle samhället, föräldrar, media och deras representation möjligen utgöra ett hinder
för förskolepersonalens anmälningsplikt. Om mer medvetenhet skapas skulle det kunna tillåta
förskolepersonalen att skapa egen representation och istället använda samhällets värderingar
endast som tankeställare. Eftersom det har visat sig i intervjuerna att förskolepersonalen har
olika förståelse och olika synsätt gentemot vad anmälningsplikten innebär, behöver
definitionen av anmälningsplikten möjligen tydliggöras. En tydlig definition, med tydliga
krav och kriterier skulle kunna skapa mindre möjligheter för förskolepersonalen att tolka
definitionerna olika. Vilket i sin tur skulle kunna leda till att fler anmälningspliktiga fall
anmäls och eventuellt färre fall av barn som far illa. Detta styrks av tidigare forskning (se
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Smith, 2009; Van Bergeijk, 2007; Kenny, 2004) som visar på att olika tolkningar av
anmälningsplikt skapar förvirring och osäkerhet, vilket i sin tur leder till mindre anmälningar.

7.2.

Förskolepersonalens skapande av förståelsen av misstanke

Moscovici (2000) menar att representationer skapas i en grupp individer och inte enskilt,
skapandet sker i kommunikationen och när representationen väl skapats, lever den ett eget liv.
Desto mindre medvetenhet som finns kring representationen, desto mer påverkar den det
kollektiva sinnet och effekterna av representationen visas i agerandet (Moscovici, 2000).
Utifrån intervjuerna var det gemensamt för all förskolepersonal att ha som rutin att samtala
med arbetskollegor om det dyker upp en misstanke hos någon, och att i arbetslaget reflektera
och söka bekräftelse på den misstanken. Förskolepersonalen diskuterar och dokumenterar vad
misstanken beror på och gemensamt diskuterar de om misstanken ska leda till en anmälan
eller inte.
Förskolepersonalens rutin gällande misstanke styrker det Moscovici (2000) menar om att
representationer skapas i grupp, vilket kan förstås genom att förskolepersonalen har i deras
kommunikation med varandra, skapat en representation om att en misstanke existerar endast
om den är bekräftad och godkänd av arbetslaget. Det kan innebära att förskolepersonalen har
representationen av att misstanke är en gemensam upplevd känsla i gruppen och att beslut om
anmälan bestäms gemensamt.
Eftersom detta samtal sker på rutin, skulle förskolepersonalens medvetenhet kunna
ifrågasättas och om det skapas nya rutiner, skulle representationen av misstanke då se
annorlunda ut? Moscovici (2000) menar på att ett objekt som förflyttas till ett annat
sammanhang, skulle då ses ur ett annat perspektiv och tankeakten förändras då objektet inte
längre tillhör den tidigare kategorin. Detta skulle möjligen kunna innebära att, om begreppet
misstanke placeras i en ny rutin kring anmälan och inte längre ses som en gemensam upplevd
känsla i gruppen, möjligen kunna skapa nya tankar och nytt agerande från förskolepersonalens
tänkande. Socialstyrelsen (2014) påpekar att förskolepersonalen har rätt till att konsultera med
socialtjänsten och kan få råd från dem. Den konsultationen var inget som förskolepersonalen
pratade mycket om under intervjuerna och det visade sig att det var inget som
förskolepersonalen använde sig speciellt mycket av. Förskolepersonalen uttrycker att
socialtjänsten ser annorlunda på misstanke och att en anmälan ska ske, enligt socialtjänsten,
direkt på första misstanke.
Som Moscovici (2000) menar, hade ett objekt som placerats i ett annat ljus, setts på ett annat
sätt och därmed få en ny innebörd. Detta kan förstås genom att placera misstanke i ett nytt
ljus, i detta fall placera misstanke i en ny rutin och att förskolepersonalen konsulterar med
socialtjänsten om misstanken, hade möjligtvis fått förskolepersonalen att ändra sin
representation av misstanke. Förskolepersonalens tankeakt kring misstanke hade möjligen
förändrats, då misstanke inte längre tillhör kategorin om att det är en gemensam känsla. I
dagens läge är misstanken en gemensam upplevd känsla, men om socialtjänstens
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vardagskunskap delas med förskolepersonalen genom en konsultation, hade misstanken
möjligen lett till en anmälan istället för en reflektionstid inom arbetslaget.
Socialstyrelsen (2004) är tydliga med att konsultation är möjligt för förskolepersonal, men att
konsultationen med kollegor inte får fördröja en anmälan. Men baserat på vad som kom fram
under intervjuerna, svarar förskolepersonalen att detta samtal är en del i rutinen och att det är
den del som har störst betydelse för dem gällande en anmälan. Det framgick även under
intervjuerna att det utifrån det samtalet, bestäms om en anmälan ska göras eller inte. Det
samtalet fortsätter sedan hos deras förskolechef och enligt några av förskolepersonalen, står
förskolechefens namn på anmälan och förskolechefen ansvarar även för att skicka iväg
anmälningen. Om förskolechefen inte står på anmälningen, skriver förskolepersonalen alltid
minst två namn på anmälningen. I denna studie men även i andra studier, (se Smith, 2009 och
Kenny, 2004), har personalen olika instruktioner gällande rutinerna kring en anmälan. I den
tidigare forskningen, (se Smith, 2009 och Kenny, 2004), skapar olika rutiner förvirring kring
anmälan och resulterar i färre anmälningar.
Förskolepersonalen uttrycker att de upplever en utsatthet kring att ensam stå på en anmälan,
vilket kan vara orsaken bakom att de skapar en kollektiv misstanke samt skriver att hela
arbetslaget har fattat ett beslut om en anmälan, efter samtal och reflektion. För att göra
exempel av när gruppens representation av att en misstanke skulle kunna upplevas som en
gemensam upplevd känsla, hänvisar jag till vad en av förskolepersonalen nämnde i intervjun.
Förskolepersonalen uttryckte under intervjun att ett barn hade uppvisat konstigt beteende och
uttryckt sig på ett konstigt sätt, som intervjupersonen i fråga själv associerade till sexuella
övergrepp då situationen skedde i en intim miljö. Under intervjun framkom det att
intervjupersonen upplevde att kunskap saknades och tog ett eget ansvar i att förankra sig i
böcker för att försöka förstå barnets beteende ännu mer. Men som Moscovici (2000) nämner
är inte meningen att studera hur individer får in information, utan meningen är att individer
ställer frågor och skapar svar, samt därefter skapar egen förståelse. Det Moscovici (2000)
påpekar går emot det som intervjupersonen gjorde, då intervjupersonen baserade sin förståelse
av barnets beteende utefter vad litteratur sade, och skapade inte en egen förståelse av barnets
beteende. Intervjupersonen återkopplade sedan till arbetslaget och som diskuterade vad
misstanken berodde på, men att arbetslaget sedan beslöt om att misstanken inte var grundad
och som påstod att oron senare försvann. Intervjupersonen i fråga bedömde själv att
beteenden och de uttryck som barnet gjorde, var konstiga och skumma, vilket därmed skapade
en oro. Men som nämnt tidigare, diskuterade all förskolepersonal sin oro med arbetslaget och
som intervjupersonens svar tyder, försvann oron sen.
För att återigen sammankoppla arbetslagets representation av misstanke med vad Moscovici
(2000) menar att en representation tränger sig in kraftfullt, cirkulerar och slår ut andra,
representationen lever ett eget liv och påverkar agerandet hos individen. Ingen individ kan
heller undgå detta men alla individer kan försöka skapa en medvetenhet i representationerna
och dess begränsningar. Detta skulle kunna innebära att förskolepersonalen som har i rutin
och som representation av misstanke, att alltid samtala med arbetslaget hade möjligen i detta
fall ingen medvetenhet av representationens begränsningar, då intervjupersonen individuellt
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hade en oro men som försvann när arbetslagets representation av vad en misstanke är tog
över. Intervjupersonen i fråga kunde därmed inte förbi se den representationen och
arbetslagets representation tog över både agerande samt tänkande hos individen själv.
Svensson & Jansson (2008) ställde frågan: Vems rättigheter är det som skyddas, de vuxna
eller barnens? Svensson & Janssons (2008) studie visade att personalens rädsla för
konsekvenserna efter en anmälan, tog över och resulterade i att personalen valde att inte göra
en anmälan. De menar på att personalen skyddar sig själva, istället för att skydda barnen.
Förskolepersonalen i denna studie som gemensamt i arbetslaget upplever en misstanke och
gemensamt utför en anmälan, gör möjligen detta för att inte känna sig utsatta eller ensamma.
Förskolepersonalen har uttryckt känna sig veta vad kraven från dem är gällande
anmälningsplikten, upplevt ha tillräckligt med kunskap och som för det mesta inte varit med
om arga föräldrar, ändå inte vill stå själva på en anmälan. Förskolepersonalen som känner sig
osäkra och som behöver arbetslagets bekräftelse på sin misstanke, för att gå vidare med en
anmälan och för att sedan reflektera med förskolechefen, som sedan väljer att skriva en
orosanmälan, leder till ett antal olika funderingar. Vad är syftet med anmälningsplikten? Som
förskolepersonalen själva uttrycker det, är syftet att anmälningsplikten är ett ansvar för att
barnen ska må bra. Vad är den vanligaste insatsen från socialtjänsten? Enligt Socialstyrelsen
(2004) är den vanligaste insatsen stödinsatser och som förskolepersonalen själva säger, vilket
är att föräldrar i flera fall upplever det som skönt att få dessa stödinsatser när det pågår
exempelvis ohälsa inom familjen. Varför känner då förskolepersonalen sådant starkt behov av
att skydda sig själva när det gäller en anmälan? För att återigen koppla till Socialstyrelsen
(2004) som påpekar att en anmälan är absolut, konsultation får inte fördröja en anmälan och
att det krävs endast en misstanke om att ett barn är i behov av skydd i form av en insats från
socialnämnden, är vad anmälningsplikten kräver.
Förskolepersonalens representation av att misstanke är en gemensam upplevd känsla och att
anmälan ska göras gemensamt i gruppen, som innebär att förskolepersonalen har samtal och
dokumenterar, för att sedan fastställa om den första misstanken är grundad eller inte. Vems
rättigheter är det då som skyddas, personalens eller barnens? Förskolepersonalen som
uttrycker att arbetslaget är stödet samt tryggheten, och att arbetslaget underlättar för dem i
beslutet om att anmäla. Men med tanke på att Socialstyrelsen (2004) poängterar att
konsultationen med kollegor inte får fördröja en anmälan, så är arbetslaget möjligtvis en
underlättande del för förskolepersonalen men som samtidigt skulle kunna utgöra hinder för
barnet som far illa och som är behov av stöd från socialtjänsten.

7.3.

Två olika synsätt på socialtjänsten

Förskolepersonalen svarade att de har olika erfarenheter och olika former av samarbeten med
socialtjänsten, detta skulle kunna vara orsaken bakom att de har olika synsätt gentemot
socialtjänsten. I intervjuerna framkom det att förskolepersonalen har två olika representationer
av socialtjänsten, där några av dem har en mer positivt syn och några av dem har en mer
negativ syn gentemot socialtjänsten.
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En del av förskolepersonalen uttrycker att socialtjänsten är en ”osynlig” verksamhet och som
behöver visa sig mer inför förskolepersonalen. Förskolepersonalen önskar mer föreläsningar
och mer information om anmälningsplikten som hålls av socialtjänsten. Denna syn och
representation, delar den förskolepersonalen med barnens föräldrar, och förskolepersonalen
uttrycker att socialtjänsten är en verksamhet som omhändertar barnen och är en verksamhet
som de, förskolpersonal och föräldrar, inte vill bli kopplade till. Moscovici (2000) som menar
på att alla individer förankrar objekt och placerar dem i en kategori och gör så att den
kategorin gradvis ska spegla en viss typ. Detta påverkar varför vi har vårt sätt att tänka och i
detta fall, skulle detta kunna speglas i att förskolepersonalen placerat socialtjänsten i en
kategori som ska spegla de negativa erfarenheter som förskolepersonalen haft gällande en
anmälan. Detta skulle kunna innebära att socialtjänsten och negativa erfarenheter efter
anmälan, förs samman till en representation och påverkar förskolepersonalens framtida sätt att
tänka gentemot socialtjänsten. Förskolepersonalens förståelse av socialtjänsten och
föräldrarnas förståelse av socialtjänsten, har möjligen skapats efter egna negativa erfarenheter
och som sedan förstärks av den gemensamma representation som bland annat media visar
upp. Detta skulle kunna leda till att negativa erfarenheter blir som en form av vardagskunskap
kring socialtjänsten och att förskolepersonalen utgår från den kunskapen, vilket möjligen
skulle kunna leda till valet att inte anmäla.
Medan en annan del av förskolepersonalen som uttrycker att de har ett närmare och bättre
samarbete, vilket de själva anser att de har fått genom de nätverksträffar som deras förskola
har med socialtjänsten, och som har fått förskolepersonalen att ändra sina tankar kring
socialtjänsten. Förskolepersonal som har dessa nätverksträffar har uttryckt att de har fått en
bättre förståelse för socialtjänsten som verksamhet och bättre förståelse för vad socialtjänsten
arbetar med. Utifrån intervjuerna framkom det att förskolepersonal som har erfarenheter
gällande anmälningsplikten och socialtjänsten, inte har blivit avskräckta från socialtjänsten
och de menar på att det nuförtiden är lättare att lyfta på luren och ringa, eller konsultera med
socialtjänsten. Detta skulle kunna innebära att ett närmare samarbete ökar förståelsen för
varandras professioner och representationerna av varandras verksamhet blir mer positiva.
Detta kan även visas i den tidigare forskningen (se Walsh, Rassafiani, Mathews, Farrell,
Butler, 2012; Smith, 2009; Van Bergeijk, 2007; Kenny, 2004) som visar att tidigare
erfarenheter med socialtjänsten har en stor betydande roll för framtida anmälningar och dåliga
erfarenheter leder till färre antal anmälningar i framtiden.
Intervjuerna indikerade på att en del av förskolepersonalen som har en mer negativ syn
gentemot socialtjänsten, möjligen inte har lyckats skapa en mer nära bild av socialtjänsten. De
skulle kunna bero på att de inte haft möjlighet till att förankra och objektifiera socialtjänsten
från abstrakt till konkret, från sinnet till den fysiska världen. Socialtjänsten skulle kunna
fortfarande vara en osynlig och skrämmande verksamhet, som omhändertar barnen och som
ingen vill vara associerade till. Vilket kan innebära att representationen tränger sig in på den
förskolepersonalen och påverkar deras agerande, vilket skulle kunna leda till avstånd mellan
förskolepersonalen och socialtjänsten.
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De olika representationerna visar att ett närmare och bättre samarbete, möjligen skulle kunna
underlätta för förskolepersonalen gällande anmälningsplikten. Hinder skulle kunna uppstå om
de inte finns förståelse för varandras verksamheter och om tidigare negativa erfarenheter blir
vad vardagskunskapen om socialtjänsten grundar sig på. Som Germundsson (2011) påpekar
måste det finnas tillit mellan verksamheterna, förskolan och socialtjänsten, för att samverkan
ska fungerar. Den förskolepersonal som har nätverksträffar med socialtjänsten har indikerat
på att trots deras tidigare negativa erfarenheter, har de möjligen lyckats skapa en ny förståelse
för socialtjänsten och har försökt att inte låta tidigare erfarenheter påverkat deras syn. Medan
andra personer av förskolepersonalen, möjligen inte har byggt upp den tilliten eller förståelsen
för socialtjänsten, vilket skulle kunna ha lett till att tidigare erfarenheter påverkar relationen
mellan verksamheterna ännu mer. Ett nära och öppet samarbete mellan förskola och
socialtjänst, skulle kunna minska påverkan från negativa erfarenheter samt kunna leda till en
positiv representation av varandras verksamheter.

7.4.

Erfarenheter som påverkar

Förskolepersonalen uttrycker att erfarenhet väger tyngre än utbildning, och att de inte fått
kunskap om anmälningsplikt från deras grundutbildning. Kunskap som förskolepersonalen
har saknat, har de med eget ansvar läst på och tagit reda på under arbetets gång.
Förskolepersonalen anser att erfarenheter skapar en verklig kunskap om anmälningsplikten,
då de genom erfarenheter får en bättre vana gällande rutiner och att de blir mer självsäkra på
vad anmälningsplikten verkligen innebär. Detta skulle kunna innebära att förskolepersonalen
skapar sin vardagskunskap baserat på tidigare erfarenheter och att förskolepersonalen genom
erfarenheter bildar en representation om anmälningsplikten. Det visade sig i respondenternas
svar att erfarenheter har både skapat hinder samt att de underlättar för förskolepersonalen, då
erfarenheterna är både negativa och positiva. Det kan därmed utläsas att eftersom
utbildningen är bristande gällande anmälningsplikten, blir huvudkällan till kunskap de
erfarenheter som förskolepersonalen har med sig. Eftersom erfarenheterna ser olika ut hos
förskolepersonalen, ser deras vardagskunskap och representationer av anmälningsplikten olika
ut. Moscovici (2000) menar att varje erfarenhet läggs till en verklighet som är förutbestämt av
dessa förankrade modeller, som tydligt definierar gränser och kopplar vilket objekt som tillhör
vilken modell. Detta kan innebära att förskolepersonalens erfarenheter förstärker den redan
förankrade modellen, och förskolepersonalens olika representationer samt synsätt, ökar sin
kraft genom erfarenheterna och som sedan visar sig på förskolepersonalens tänkande och
agerande. Varje ny erfarenhet tvingas anta den förankrade och givna modellen,
representationen, och som Moscovici (2000) menar, leder detta till att unika egenskaper
försvinner och erfarenheterna ställs samman till den stereotypiska vardagskunskapen som
redan är förankrad. Detta skulle kunna innebära att förskolepersonalens erfarenheter som är
unika, eller som är annorlunda jämfört med de flesta erfarenheter, förlorar sin påverkan och
sammanställs med de andra erfarenheterna. Vilket skulle kunna innebära att de kategoriseras
efter den redan förankrade vardagskunskapen om anmälningsplikten.
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Eftersom representationer skapas i sociala relationer genom kommunikation, som Moscovici
(2000) påpekar, och som denna studie visar är det arbetslaget som skapar en representation
gemensamt om anmälningsplikten. Detta skulle möjligen innebära att den förskolepersonal
med mindre erfarenhet eller med ingen erfarenhet av att anmäla, bildar då sin representation
baserat på kollegornas erfarenhet. Förskolepersonal i denna studie som har mindre eller ingen
erfarenhet, uttrycker att de känner sig osäkra gällande en anmälan och att de önskar tydligare
kriterier på vad en anmälan ska grunda sig på. Detta kan innebära att erfarenheter blir den
tidigare kunskap som representationer bygger på och utan den tidigare kunskapen, blir det
bara utbyten utan vidare innebörd, än den innebörd som information ger vilket Moscovici
(2000) menar på. Detta kan möjlige leda till att denna studies förskolepersonal som är utan
den tidigare kunskap kan inte annat än gå på den föreställningen som arbetskollegor ger om
den information som de får ta del och därefter bilda en representation. Vilket betyder att
förskolepersonalen utan erfarenhet, kan möjligen inte ge informationen en annan innebörd
eller mening. Om denna representation är skapad av negativa erfarenheter, skulle
representationen kunna bli därefter och spegla deras tänkande samt agerande gällande
anmälningsplikten.
Som förskolepersonalen uttrycker de, spelar tidigare erfarenheter roll gällande deras egna
värderingar. Värderingar kring vad en anmälan ska göras på och vad förskolepersonalen
själva värderar är mer ”värt” att göra en anmälan på. Förskolepersonalen syftar på olika
grunder för anmälan, som barnmisshandel eller försummelse och bristande i omvårdnaden,
deras vardagskunskap och representation som grundar sig på erfarenheterna avgör om vilken
form av missförhållande som en anmälan ska göras på. Chaib och Orfali (1996) menar att
representationen som skapar en stereotypisk kunskapsform, blir en hjälp för individen att
orientera sig i samhället och håller dem samman. Den stereotypiska kunskapsformen som
förskolepersonalen har om anmälningsplikten och socialtjänsten, skulle kunna leda till färre
anmälningar än fler. En intervjuperson som ansåg att socialtjänstens syn på anmälningsplikt
inte är hållbar och att om förskolan skulle ha samma syn, skulle det göras minst fem
anmälningar per år. Intervjupersonen ansåg att det inte var hållbart för intervjupersonen ansåg
att socialtjänsten inte skulle göra utredning på varje fall som görs, och att förskolepersonalen
inte endast kan gå på misstanke.
Förskolepersonal som har haft positiva erfarenheter av anmälningsplikten har upplevt att
utfallet gick bra för barnets bästa och att samarbetet har fungerat med socialtjänsten.
Förskolepersonalen anser att en nära kontakt med socialtjänsten skapar förståelse för
anmälningsplikten mer och de upplever socialtjänsten som mindre främmande, samt att de
inte är rädda för att ringa socialtjänsten för konsultation om det skulle behövas. Den tidigare
forskningen (se Germundsson, 2011) visade att samverkan endas fungerar om det finns tillit
mellan skolan och socialtjänst, och förskolepersonalen i detta fall skapar den tilliten genom
nätverksträffarna samt leder till en starkare vilja av att samarbeta. Förskolepersonal med
mindre erfarenheter uttrycker en större osäkerhet kring anmälan och vad en anmälan innebär.
De uttrycker att de behöver mer kunskap och söker sig till arbetslaget för att få mer inblick.
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Förskolepersonal med erfarenheter av anmälningsplikten har möjligen lyckats föra begreppet
från det abstrakta till det konkreta genom erfarenhet och händelser, medan förskolepersonalen
med mindre eller ingen erfarenhet fortfarande skulle kunna uppleva en anmälan och
socialtjänsten som något abstrakt. Detta skulle kunna leda till att de försöker genom kollegor
och samtal föra begreppet till den fysiska världen samt göra begreppet mer välbekant. Men
som Moscovici (2000) menar ska händelser ses som en tankeställare, och i
förskolepersonalens fall blir erfarenheter och händelser viktiga, eftersom förskolepersonal
utan erfarenhet möjligen saknar den tankeställare som krävs för att verkligen ha en förståelse
för anmälningspliktens innebörd. Detta skulle kunna innebära att förskolepersonalen utan
erfarenhet har ingen verklig och nära bild av anmälningsplikten för att kunna skapa sig en
egen representation av anmälningsplikten.
Förskolepersonalen menar att erfarenheter skapar den självsäkerhet som de behöver gällande
anmälningsplikten, och att mer erfarenhet leder till en större trygghet med att anmäla. De
menar att erfarenheter ger dem en vana med rutiner och en känsla av att de vet vad
anmälningsplikten innebär. Genom erfarenheterna har förskolepersonalen kategoriserat
anmälningsplikten och skapat ett begrepp som känns nära och vanligt. Erfarenheterna är till
stor del grunden till representationerna som förskolepersonalen har, eftersom
förskolepersonalen har olika erfarenheter skiljer sig deras representationer åt och det finns
ingen gemensam bild av vad anmälningsplikten är inom arbetslaget.
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8. Diskussion och slutsats
Detta kapitel som är studiens sista kapitel, kommer innehålla en diskussion kring studiens
analys, och som kommer utgå från studiens syfte och frågeställningar. Utefter vad som
redovisades i analysen, kommer detta kapitel att innehålla vad som kan göras för att undanröja
de hinder som finns samt förstärka det som underlättar för förskolepersonalens
anmälningsplikt. Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning.
Efter genomförd studie kan det konstateras att förskolepersonalens arbetslag är en gemensam
faktor och en viktig del i anmälningsprocessen. Studien visar att det inom arbetslaget skapas
sociala representationer om anmälningsplikten, misstanke, socialtjänsten och arbetslagets
olika erfarenheter påverkar de sociala representationerna på olika sätt. Eftersom sociala
representationer skapas i en grupp genom kommunikationen och inte skapas individuellt, som
Moscovici (2000) förklarar, var det oundvikligt att bortse ifrån att arbetslaget har en stor
betydande roll i denna studie. Det kan konstateras att förskolepersonalens arbetslag både
hindrar och underlättar anmälningsplikten, då den är en viktig del för förskolepersonalen
gällande trygghet och stöd, men samtidigt som den möjligen kan hindra processen mot att ge
skydd åt barnet. Det kan utläsas ett mönster i att förskolepersonalens sociala representation av
misstanke skapas i arbetslaget och vardagskunskapen kring begreppet misstanke, ses som en
gemensam upplevd känsla. Arbetslaget kan både utgöra hinder samt underlätta, då
förskolepersonalen behöver ha den tryggheten som de får genom samtal och stöd från
arbetslaget. Studien visar att förskolepersonalen upplever en mindre utsatthet och känner en
säkerhet i att hela arbetslaget känner samma misstanke.
Resultatet visar att de hinder som finns för förskolepersonalen främst utgörs av deras
arbetslag och deras rutin på att varje misstanke först ska bekräftas av arbetslaget.
Förskolepersonalen har skapat en social representation av misstanken och att den ses som en
gemensam upplevd känsla, detta skapar hinder i anmälningsprocessen och leder till en
fördröjning av en anmälan. Studien visar att det i vissa fall leder till att ingen anmälan görs.
Arbetslaget påverkar förskolepersonalen i anmälningsprocessen, då det visats att
förskolepersonalen inte har möjligheten att individuellt tro på sig själva eller sin magkänsla.
Studien visar att arbetslagens rutiner kring konsultationer ibland strider emot socialstyrelsen
(2004), som menar att förskolepersonal har rätt till konsultation, om konsultationen inte leder
till fördröjning. Studien visar att arbetslaget ibland hindrar förskolepersonalen att känna ett
individuellt ansvar och hindrar förskolepersonalen att stå upp för sin egen misstanke.
Moscovici (2000) påpekar att placera objekt i kategorier utan vidare tanke om objektet
egentligen inte tillhör den kategorin, skapar att unika egenskaper med objektet kan försvinna.
Gällande misstanke i detta fall, där förskolepersonalen har placerat det begreppet i kategorin
som står för arbetslaget och att misstanke är en gemensam upplevd känsla, kan det innebära
att individens egen misstanke missförstås. Vidare har det framkommit att det finns fall där en
individ inom arbetslaget som känner misstanke för ett barn tagit upp detta med arbetslaget,
vilket har lett till att unika egenskaper med just den misstanken förbises av gruppen. Det blir
en gemensam upplevd känsla och individens egen känsla om misstanken försvinner om
gruppen inte upplever samma känsla.
Efter genomförd studie kan det ses ett samband i att samarbetet med socialtjänsten är ett
hinder för förskolepersonalens agerande gentemot anmälningsprocessen, då det finns för lite
information om hur en anmälan ska gå till. Studien visar att förskolepersonalen har tappat tillit
till socialtjänsten baserat på tidigare erfarenheter och väljer därmed att avstå framtida
anmälningar. Socialtjänsten och deras bristande närvaro hindrar därmed förskolepersonal att
Sida
52

känna en förståelse för innebörden av en anmälan. Vidare visar studien att socialtjänsten utgör
ett hinder gällande förskolepersonalens agerande gentemot anmälningsplikten, då
socialtjänsten inte aktivt försöker att förändra den negativa representation som finns av
socialtjänsten. Jag har kommit fram till att förskolepersonalen eftersöker mer kunskap från
socialtjänsten och uttrycker en efterfrågan på att socialtjänsten ska informera både
förskolepersonal men även föräldrar om vad socialtjänsten arbetar för. Detta för att minska
representationen om att socialtjänsten endast omhändertar barn efter en anmälan.
Min uppfattning är att ett annat hinder som påverkar förskolepersonalens agerande gentemot
anmälningsplikten är deras tidigare erfarenheter av att anmäla. Studien visar att
förskolepersonal blir avskräckta från anmälningsplikten då tidigare anmälningar inte gått bra
och då de känt sig utlämnade utan stöd. Erfarenheterna har blivit förskolepersonalens
kunskapskälla kring anmälningsplikten, och det har framkommit att negativa erfarenheter
påverkar mer än de positiva.
Studien visar att den förskolepersonal som har ett samarbete med socialtjänsten baserat på
nätverksträffar och föreläsningar, har en mer positiv syn på socialtjänsten och deras arbete.
Studien visar även att förskolepersonalen har en bättre förståelse för socialtjänstens
verksamhet och de har en tydigare bild över vems skyldigheter som är vems, gällande
anmälningsplikten. Resultatet indikerar på att förskolepersonalen önskar mer föreläsningar,
vilket skulle kunna leda till mer kunskap åt förskolepersonalen och mer kunskap om vad som
gäller angående en anmälan. Min uppfattning efter genomförd studie är att socialtjänsten och
förskolan bör ha ett närmare samarbete, och som studien visat underlättar det för
förskolepersonalens anmälningsplikt. Hindberg (2006) styrker vikten av ett nära samarbete
för att förskolan och socialtjänstens bild av vad anmälningsplikten innebär, ska vara så lika
som möjligt. I studien har det visat sig att förskolan inte alltid har de rätta verktygen för att
kunna identifiera missförhållanden, i form av kunskap samt träning.
Som socialstyrelsen (2004) påpekar är socialtjänsten beroende av att förskolan uppfyller sin
anmälningsplikt, för att socialtjänsten ska ha möjligheten att utföra deras insatser. Resultatet i
undersökningen visar att socialtjänsten har en annan syn på anmälningsplikten än vad
förskolepersonalen ibland har, och som förskolepersonalen uttrycker det anser socialtjänsten
att en anmälan ska göras på minsta möjliga misstanke. Min uppfattning efter genomförd
studie är att socialtjänsten bör ge stöd åt förskolepersonalen och se till att förskolepersonalen
känner sig självsäkra nog att endast gå på sin oro för att anmäla ett fall. Min uppfattning är att
socialtjänsten måste stötta förskolepersonalen när det gäller relationen med föräldrarna och se
till att förskolepersonalen inte känner sig utlämnande efter dem gjort en anmälan. Som denna
studie och som tidigare forskning (se Walsh, Rassafiani, Mathews, Farrell, Butler, 2012;
Smith, 2009; Van Bergeijk, 2007; Kenny, 2004) visar, påverkar relationen och erfarenheterna
med socialtjänsten förskolans representation av anmälningsplikten, vilket innebär att
socialtjänsten kan påverka förskolans anmälningsplikt ganska mycket. Detta genom att vara
mer synliga, ha ett närmare samarbete och öka förståelsen för socialtjänstens arbete efter
förskolan har utfört en anmälan, för att öka tilliten.
Resultatet visar att förskolepersonal ofta vill ha mer bevis på att ett barn far illa, vilket i vissa
fall kan leda till att de har väntat för länge och insatsen från socialtjänsten möjligtvis blir mer
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allvarlig än vad den hade varit om förskolepersonalen hade gått på sin första misstanke. Som
Hindberg (2006) påpekar kan ett upptäckande i ett tidigt skede, ha avgörande konsekvenser
för barnet och tidigt upptäckande av missförhållanden, minskar risken för allvarligare
konsekvenser.
Slutsats
Efter genomförd studie och i syfte att förstärka anmälningsplikten, skulle en ny social
representation kunna skapas i form av ett ansvarsskydd som verkar för barns säkerhet. Denna
studie skulle öka förståelsen för anmälningsplikten vilket enligt Moscovici (2000) innebär att
placera ett objekt i ett nytt ljus för att möjligen ge den en annan bild. Studiens syfte var att se
vad som behöver förbättras och vad som underlättar för anmälningsplikten. Att skapa en
social representation för att ge anmälningsplikten en ny bild, skulle möjligen kunna förbättra
förutsättningarna för förskolans anmälningsplikt. Att skapa en ny representation av
anmälningsplikten och benämna den som ansvarsskydd, skulle kunna skapa en bild som är
mindre skrämmande och som skapar mindre oroande känslor. Denna bild av ansvarsskyddet
skulle kunna leda till en ny förståelse, vilket i sin tur kan leda till ett nytänk samt agerande
inom förskolan. Representationen av ansvarsskyddet skulle förhoppningsvis skapa en
tankeakt som lyder att det endast krävs en misstanke om att ett barn far illa, för att känna ett
ansvar gentemot att skydda barnet från att råka mer illa ut i framtiden. En tankeakt som bör
finnas, med tanke på att Socialtjänstlagen (2001:453) kapitel 14, 1§ redan uttrycker att
misstanke räcker för en att en anmälan ska göras.

Förslag på vidare forskning
Förslag till vidare forskning kan vara att ta reda på vad det finns för olika rutiner kring
anmälningsplikten och om socialtjänsten ifrågasätter varför det står olika utförare på
anmälningen, detta med tanke på att förskolepersonalen i denna studie hade olika rutiner samt
den tidigare forskning, (se Smith, 2009; Kenny, 2004) visar att olika rutiner skapar stor
förvirring kring anmälan. Denna studies förskolepersonal uttrycker att de känner sig
utlämnande och ensamma om de står själva på en anmälan, men om socialtjänsten ger mer
stöd och tydligare rutiner på anmälan, skulle ensamheten möjligen kunna upphöra ändå.
Det skulle även vara intressant om vidare forskning bestod av att studera förskolepersonalens
utbildning och ta reda på vad som kan förbättras gällande utbildning om anmälningsplikten.
Eftersom denna studies förskolepersonal inte hade fått någon utbildning kring
anmälningsplikten genom utbildningen och den tidigare forskningen (se Smith, 2009; Kenny,
2004; Alvarez, Kenny, Donohue, Carpin, 2004) visar på stora brister gällande
förskolepersonal samt skolpersonals utbildning om anmälningsplikt. Baserat på denna studies
förskolepersonal som hade nätverksträffar med socialtjänsten och förskolepersonalens
positiva inställning till det samarbetet, vore det intressant om vidare forskning fokuserade på
att studera de fördelar som nätverksträffar ger. Detta för att utveckla det samarbetet och för att
visa på hur nätverksträffar kan underlätta för anmälningsplikten.
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10.

Bilagor

10.1.

Bilaga 1: Intervjuguide
Intervjuguide:

Bakgrund:
Ålder:
Hur länge har du arbetat som barnskötare/förskolelärare?
Hur länge har du arbetat på din nuvarande arbetsplats?
Vad har du för utbildning? Grundutbildning, vidareutbildning?
Har Du fått kunskap genom din barnskötarutbildning/förskolelärarutbildning om
anmälningsplikt?

Rutiner:
Har din arbetsplats rutiner för anmälan?
Om ja, hur ser rutinerna ut?
På vilket sätt använder du rutinerna? På vilket sätt underlättar rutinerna för dig?
Anser Du att kriterierna och kraven på en anmälan är tydliga?
Vad har du för stöd i anmälningsprocessen, och från vem/vilka?
Hur fungerar det stödet du får?

Anmälningsplikt:
Vad tänker du på när du hör ordet anmälningsplikt?
Har du gjort en anmälan tidigare?
Kan du beskriva hur det gick till?
Har du någon gång känt dig tveksam till att göra en anmälan? Beskriv.
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Om ja, vilka faktorer påverkade dig? Om nej, vad beror det på?
Känner Du dig självsäker i din bedömning och i ditt beslut att anmäla?
Om oro eller misstanke om missförhållanden dyker upp, hur agerar du?
Är det någon del i anmälningsprocessen som du upplever som svår?
Känner du dig trygg gällande anmälan?
Hur upplever du att konsekvenserna blir?
Påverkar konsekvenserna ditt beslut?
Upplever du att du har tillräckligt med kunskap/träning? Om ja, vart fick du denna kunskap?
Om nej, vad behöver du veta mer om?

Samarbete med socialtjänst
Hur upplever du att samarbetet med socialtjänsten fungerar vid en anmälan?
Vad kan förbättras gällande samarbetet?
På vilket sätt är samarbetet viktigt för dig?
Vilka andra aktörer bör förskola samarbete med?
Vad kan du som barnskötare/förskolelärare förbättra gällande anmälningsplikten?
Vad anser du att förskolan kan förbättra gällande anmälningsplikten?
Upplever du att socialtjänsten kan förbättra något gällande anmälningsplikten?
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10.2.

Bilaga 2: Informationsbrev

Informationsbrev

Jag heter Emma Benon och läser min sjätte termin på Högskolan i Halmstad, på ett program
som heter Socialt arbete – ledning och organisering. Jag skriver just nu min c-uppsats och har
valt att skriva om förskolepersonalens kunskap om anmälningsplikt. Jag vill ta reda på vad
förskolepersonalen anser hindrar och underlättar deras beslut att anmäla. Jag vill även ta reda
på vad förskolepersonalen behöver för att känna sig trygga med anmälningsplikten och hur de
upplever att samarbetet med socialtjänsten fungerar.
Du som deltar i intervjun, samt din arbetsplats, kommer vara anonym och det är frivilligt för
dig att delta. Vid godkännande från dig kommer intervjun att spelas in och transkriberas, detta
görs för att underlätta för studiens analys samt för att säkerställa äktheten i mitt material.
Transkriberingen kommer endast hanteras av mig och kommer att raderas efter uppsatsen är
klar. Du får även ta del av uppsatsen när den är färdig om det önskas.
Du som intervjuperson har alltid möjlighet att avbryta intervjun eller dra tillbaka ditt
deltagande innan studien har publicerats.
Tack på förhand, och tveka inte att kontakta mig vid frågor.

Vid frågor kontakta gärna mig via,
E-post: ----Eller
telefon: ---

Tack för din medverkan,
Emma Benon
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Telefon: 035-16 71 00
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