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ABSTRACT 
 
The purpose of this study was to investigate how directors of preschool apply the mandatory 
reporting and what information they say is important in the decision to report child maltreat-
ment. The study was built on five semi-structure interviews with five directors of preschool 
working in Greater Stockholm. The perspective of this paper is sociology of law theory. This 
means to study how out of law information makes sense when director of preschool applies 
the mandatory reporting. The result was analysed with three different analytic tools: action 
plan, consulting social services and the considerations of the directors of preschool them-
selves. The result showed that the information from the preschool teachers is very important 
the decision to report child maltreatment. None of the directors referred to an action plan that 
was written down. Clear signs of maltreatment, as physical and psychological signs, were 
information that directly was reported. When anxiety was explained to lack clear physical and 
psychological signs the directors were left alone with their own subjective feelings. The pos-
sibility to consult with social services was told to be a very important support.  
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Förord 
Denna studie är ett resultat av gott samarbete och hjälp från flera personer. Först och främst 
vill vi tacka alla intervjupersoner som delat med sig av sina erfarenheter om ämnet. Utan er 
hade denna uppsats inte varit möjlig att genomföra. Vi vill tacka vår handledare Stig Knutsson 
för alla kloka råd och tips. Vi vill tacka kursansvariga Johan Kejefors och Sanna Tielman för 
inspiration och nyttig kunskap om att skriva C-uppsats. Och vi vill tacka Anna Hollander och 
Astrid Schlytter för att ni delat med er av er kunskap kring ämnet rättssociologi. Sist men inte 
minst tackar vi våra familjer för att ni tappert stöttat oss i arbetet med denna uppsats. Utan alla 
er hade uppsatsen inte varit möjlig att genomföra och långt ifrån lika spännande och 
inspirerande! 

Under vår praktik kom vi i kontakt med frågor som rör anmälningsskyldigheten i 
förskolan ur ett rättstillämpningsperspektiv. Det var bland annat då vi fick upp ögonen för hur 
svårt och komplext detta ämne kan vara i praktiken.  

Uppsatsen har ett rättssociologiskt perspektiv och är disponerad enligt följande: I kapitel 1 
ges en beskrivning av uppsatsens ämnesval. I kapitel 2 beskrivs uppsatsens syfte och 
frågeställningar. I kapitel 3 redovisas tidigare forskning i ämnet. Kapitlet är uppdelat i tidigare 
studier i ämnet respektive den lagstiftning som finns reglerad om anmälningsskyldigheten. 
Med tanke på ämnets komplexitet har vi i detta kapitel valt att göra en ingående bearbetning 
av ämnet. I kapitel 4 redovisas studiens metod och teoretiska perspektiv. I kapitel 5 och 6 
redovisas resultatet och analys, som i kapitel 7 följs av en diskussion kring studiens resultat 
och metod samt förslag på fortsatt forskning.  

 

Stockholm, maj 2007 

Tanja Klason och Camilla Tisäter 
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1. Inledning  
Enligt 14:1 st 2 socialtjänstlagen (SoL) är alla som arbetar med barn skyldiga att anmäla till 
socialnämnden om de får kännedom om något som innebär att socialnämnden behöver ingripa 
till ett barns skydd. Trots det visar tidigare forskning att mindre än vartannat 
anmälningspliktigt fall anmäls (Olsson, 2006). Rapporter från Forsknings- och 
utvecklingsbyrån i Stockholms kommun visar att personal inom skola och barnomsorg i 
mycket liten utsträckning fullgör sin anmälningsskyldighet. Sundell och Egelund (2001) 
skriver om omfattande studier som visar att av de barn som misstänks fara illa anmäls endast 
32-45 procent till socialtjänsten. En bristande kunskap om anmälningsskyldigheten hos berörd 
personal anges som ett av skälen till att anmälningarna inte görs (Bengtsson och Svensson, 
2002).  

Länsstyrelsen arbetar med tillsyn som rör socialtjänsten i Stockholms Län. Under 2006 
genomfördes en undersökning av anmälningar i sex kommuner/stadsdelar. Under tre månader 
granskades 306 inkomna anmälningar till socialnämnden. Av dessa kom en anmälan från 
förskola, övriga anmälningar kom övervägande från polisen (personlig kommunikation, K. 
Jansson, socialkonsulent på Länsstyrelsen i Stockholm, 7 februari, 2007).  

Barnomsorgspersonalen omfattas av anmälningsskyldigheten, men den vaga definitionen 
har medfört att få anmäler sina misstankar. Enligt Sundell och Egelund (2001) kan ett och 
samma barn bedömas fara illa av en socialarbetare, men inte av en annan (ibid.). Enligt 
Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2003:16) behöver en förskolechef ha kunskap om 
anmälningsplikten. Det bör finnas kompetens och handlingsplan för hur en anmälan skall 
göras. Den som har ansvaret för verksamheten bör förvissa sig om att all personal känner till 
när och hur en anmälan skall göras. Förskolechefen spelar en viktig roll i samhällets förmåga 
att hjälpa barn som far illa (ibid.). Lundén (2004) skriver i sin avhandling om ett antal faktorer 
som inverkar på personalens tendens att uppmärksamma omsorgssvikt. En faktor av betydelse 
är personalens tolkning av anmälningsplikten. 

Problemställning 
Uppsatsförfattarna vill med följande studie utifrån ett rättssociologiskt perspektiv undersöka 
hur förskolechefer tillämpar lagen om anmälningsskyldighet. Förskolan är en normal 
företeelse och en generell rättighet. Den sociala barnavården har ansvar för barn som riskerar 
att fara illa eller far illa. Det sociala arbetets dubbla funktion yttrar sig i valet mellan stöd till 
familjen och ingripanden till skydd för barnet (Andersson, 2001). Förskolepersonal är de 
myndighetspersoner som i många fall känner barnet bäst eller träffar barnet ofta. Med denna 
studie vill vi undersöka hur förskolechefer lyckas identifiera de barn som 
anmälningsskyldigheten avser. Hur tillämpas lagen om anmälningsskyldighet?  

Förskolechefers arbetsuppgifter 
Förskolechefens arbetsuppgifter är att hålla sig väl informerad om gällande lagstiftning och 
aktuell utveckling inom förskolans verksamhetsområde. En annan arbetsuppgift är att se till 
att all personal är förtrogen med de nationella lagar som har nära beröring med förskolans 
verksamhet och FN:s Barnkonvention (Skolverket, 2007). 

6 



Förskolechefen ansvarar för resursfördelningen inom förskolan och att personalen vid 
behov får tillgång till handledning och konsultation. Ett annat område som förskolechefen är 
ansvarig för är samarbetet med socialtjänstens individ- och familjeomsorg, landstings- och 
kommunala insatser samt barnavårdscentralen (ibid.). 

Undersökningskommun 
Undersökningen är genomförd i en kommun inom Stockholms län. Kommunen valdes utifrån 
ett antal socioekonomiska faktorer (se kap. 4 urval och bortfall). Medelinkomsten för 
kommuninvånarna var en av Stockholms läns lägsta år 2003. Detta år var andelen av 
befolkningen med sjukpenning och inkomst av arbetslöshetsstöd relativt stort jämfört med 
övriga kommuner inom Stockholms län. Också kommunens ohälsotal låg över genomsnittet 
för hela Stockholms län (Landstinget i Stockholms län, 2005). 
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2. Syfte och frågeställning 
Undersökningens syfte är att undersöka hur förskolechefer praktiskt går tillväga i situationer 
då lagen om anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § st 2 SoL blir aktuell. Syftet är också att 
analysera om andra faktorer än sakomständigheter och rättsregler spelar in i beslutet att 
anmäla oro för barn som far illa. 
 
Följande forskningsfrågor kommer att undersökas:  
 

1. Hur tillämpar förskolechefer kap 14 § 1 st 2 SoL i situationer där det finns oro för 
att barn far illa? 

2. Vilka faktorer väger förskolechefer in vid ett beslut om anmälan enligt 
bestämmelserna i kap 14 § 1 st 2 SoL? 
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3. Bakgrund och tidigare forskning 
I följande kapitel beskrivs tidigare forskning och möjliga förklaringar till varför anmälningar 
om oro för barn som far illa uteblir, samt de svårigheter som finns med att anmäla oro för 
barn. Både svensk och några valda delar ur internationell forskning redovisas. Primärt 
fokuseras på relativt ny forskning. Här refereras också något äldre studier. Motivet till detta är 
att dessa författare och undersökningar ofta förekommit som referenser i senare litteratur 
kring ämnet. Dessutom kan innehållet anses vara aktuellt även idag.  

Utöver tidigare forskning i ämnet beskrivs också de analysverktyg som ligger till grund 
för analysen i denna studie. De olika analysverktygen är handlingsplan, konsultera 
socialtjänsten och förskolechefernas egna överväganden. Här redovisas också gällande 
lagstiftning samt kort historik kring barnens rätt och innehållet i lagen som reglerar 
anmälningsskyldigheten i kap 14 § 1 st 2 Socialtjänstlagen. 

Förklaringar till uteblivna anmälningar om barn som far illa 
Barn som far illa riskerar att inte få någon hjälp om inte omgivningen är observant och 
reagerar. Det är nödvändigt att socialnämnden får veta när det kan misstänkas att ett barn 
behöver hjälp eller skydd (Bengtsson & Svensson, 2002).     

I en studie av Lagerberg (1998) tillfrågades alla barnavårdscentraler (BVC) i Sverige om 
hur många barn som väckt oro hos sjuksköterskan och att de for illa. Det visade sig att endast 
ett fåtal av barnen anmälts där BVC sköterskan var mycket eller ganska säker på att barnet for 
illa. I studien nämns flera orsaker till att barn som misstänks fara illa inte anmäls. Till dessa 
faktorer hör sekretessen mellan myndigheter. En annan faktor är att personalen upplever att 
bevisen är för dåliga för att barnet faktiskt far illa. I vissa fall försöker personalen lösa 
problemet själva då det finns en osäkerhet om att barnet kommer att få någon hjälp från 
individ och familjeomsorgen inom socialtjänsten (ibid.).   

Andra förklaringar till varför vuxna människor underlåter att anmäla oro för att barn far 
illa kan handla om oro för att föräldrar ska flytta barnet till en annan förskola. Här nämns 
också obehag att kontakta socialtjänsten, att personalen inte är övertygad att barnet verkligen 
far illa samt bristande kunskap om anmälningsskyldigheten hos berörd personal. Människors 
tilltro till den egna förmågan att ”lösa problemet” på egen hand nämns också som orsak till 
varför människor inte anmäler (Bengtsson & Svensson, 2002).  

Olsson (2006) anger följande förklaringar till uteblivna anmälningar: Rädsla och 
osäkerhet om vad man ser och hur det skall tolkas, dålig kunskap om gällande lagstiftning, 
brister i arbetsledning, rutiner och intern stöd i skolan vid en anmälan och negativa 
erfarenheter av socialtjänstens insatser vid tidigare anmälningar (ibid.). Ett problem kan vara 
att lagen om anmälningsplikt saknar klara riktlinjer för vad som faller under 
anmälningsplikten och vad som inte gör det – det är svårt att dra en skarp gräns mellan 
anmälningsbart och icke anmälningsbart (Ibid.).  

En internationell studie visar på bristande kunskap kring barn som far illa.  I en 
amerikansk studie uppgav lärare att de saknade goda kunskaper att identifiera tecken på barn 
som misshandlas och hur detta ska rapporteras till ansvarig myndighet (Kenny, 2004). 
Resultaten visar också att lärarna rapporterade att de inte kände något administrativt stöd i de 
fall personalen skulle rapportera misshandel. Lärarna i studien uppgav också att de kände sig 
tveksamma till sin roll som ansvariga att rapportera barnmisshandel (ibid.). 
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Är anmälan om oro för barn som far illa alltid av godo? Lagerberg och Sundelin (1993) 
har med en etisk analys försökt bena ut problemet med barn som far illa. Flera etiska principer 
kan aktualiseras vid situationer då oro att barn far illa föreligger. Det kan handla om barnets 
behov att få sina förhållanden förbättrade hamnar i konflikt med föräldrarnas behov att själv 
få bestämma.  Det kan också handla om en konflikt mellan att upprätthålla goda förhållanden 
med föräldrarna och inte riskera att barnets situation förvärras. Enligt Lagerberg & Sundelin 
(1993) finns det en värdekonflikt inbyggd i avvägningen mellan barnets och föräldrarnas 
intressen. Den anmälningsskyldiga personalen ställs inför konflikten att göra en rimlig 
avvägning mellan att göra gott och inte skada eller att respektera autonomi, rättvisa och 
integritet. Författarna skriver i sitt resonemang om etiska principer att rationella beslut sällan 
förefaller möjliga vid situationer när barn far illa. Främst för att konsekvenserna i det enskilda 
fallet inte är predicerbara. Modellen om en etisk analys lämnar tillämparen i sticket just på 
den avgörande punkten, nämligen när argument och principer skall vägas samman. Det 
enskilda omdömet och avvägningarna blir därför personliga. Var och en blir därför hänvisad 
till sin egen etiska intuition (ibid.). 

Bestämning av uttrycket barn som far illa 
Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga är inga entydiga begrepp och tolkningen av dem 
varierar. I litteraturen betonas vikten av en användbar gemensam tolkning samt svårigheten att 
ringa in begreppet barn som far illa och dess innebörd (Sundell & Egelund, 2001). Det finns 
två problem som är kopplade till bristen på tydlig definition av barn som far illa. Det första 
handlar om var gränsen går för att föräldrars agerande slutar att vara acceptabelt och blir 
oacceptabelt. Den andra oklarheten är om definitionen bygger på faktisk skada eller på 
riskfaktorer.  

 Lagstiftningen samt vetenskapen tydliggör inte i tillräcklig grad vilka föräldrabeteenden 
som ”objektivt” gör att barn far illa. Socialarbetare och andra yrkesgrupper använder därför 
kulturellt baserade värderingar om ett barn ska bli föremål för samhället insatser eller inte 
(Sundell & Egelund, 2001). Myndigheterna överlåter till tjänstemän att utifrån egna 
referensramar och erfarenheter definiera vilka barn som far illa (ibid.). Det innebär i sin tur en 
stor olikhet i hur olika socialarbetare värderar vilka situationer som gör att barn far illa (ibid.). 

I arbetet med familjerna och barnen kan klasstillhörigheten spela en avgörande roll. Hur 
blir det för barnen och familjerna när medelklassens socialarbetare, som bär på medelklassens 
värderingar, arbetar med och bedömer arbetarklassfamiljerna? Hur påverkar det avgöranden 
om att ett barn far illa, vems definition har företrädesrätt och vem äger rätten att definiera 
vilket barn som far illa?  

Regeringens bedömning är att det bör skapas en gemensam syn bland dem som möter 
barn och unga. I propositionen (prop. 2002/03:53) står följande:  

”Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling riskerar att skadas när det utsätts 
för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller är den som vårdar barnet 
försummar att tillgodose barnets grundläggande behov” (prop. 2002/03:53, s. 46). 
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Lagstiftningen 
Samhället har ett särskilt ansvar att förhindra att barn växer upp under sådana förhållanden att 
deras hälsa och utveckling är i fara. Men barns rättighet har förändrats genom historien. Idag 
är det enligt svensk lag förbjudet att aga barn i uppfostrande syfte. Detta har inte alltid varit 
självklart. I det följande återges en kort historik om barns rättigheter och innehållet i lagen om 
anmälan om missförhållanden enligt SoL 14:1. 

Kort historik  
Konventionen om barns rättigheter (Utrikesdepartementet, 2003) är till för att skydda barn i 
utsatta situationer (ibid.). Det är regeringen i varje land som ska skydda barn och ta ansvar för 
att barnet får sina rättigheter tillgodosedda. Sverige var en av de första länderna att ratificera 
konventionen om barns rättigheter år 1990. I och med ratificeringen av barnkonventionen har 
det svenska samhället skyldighet att svara mot dess krav (ibid.).  

Artikel 19 i barnkonventionen (Utrikesdepartementet) handlar om skydd för barn som 
utsatts för alla former av fysiskt eller psykiskt våld. År 1995 tog riksdagen ett beslut om att 
svensk lagstiftning ska genomgå en så kallad transformering till reglerna i barnkonventionen. 
Detta betyder att svensk lagstiftning skall anpassas till och överensstämma med 
barnkonventionen (utrikesdepartementet, 2003). Ett exempel är det tillägg som förts in i 
socialtjänstlagens så kallad portalparagraf. 

 ”När åtgärder rör barn skall det särskilt beaktas vad hänsynen till barnets bästa kräver. Med barn 
avses varje människa under 18 år” (1 kap 2 § SoL). 

 
Barns rättigheter har stärkts. I propositionen 1997/98:182 föreslogs en strategi för att 

förverkliga FN:s konvention om barns rättigheter i Sverige (Bengtsson & Svensson, 2002). 
Antiaga lagen infördes 1979 och är reglerad i 6 kap. 1 § föräldrabalken. Lagen innebär att ett 
barn inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling.  

Anmälan om missförhållanden 14 kap § 1 SoL 
Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. När hjälp eller stöd från annat håll inte räcker 
till eller barnet behöver skydd är det samhällets ansvar att ingripa. Socialtjänsten skall enligt 5 
kap 1 § SoL verka för att barn och ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. 
För att kunna hjälpa barn som far illa måste socialnämnden få kännedom om barn som 
behöver samhällets skydd och hjälp (prop. 2002/03:53). 

Barnet ska vara i fokus. Socialtjänstreformen från år 1982 innebar en radikal omsvängning 
i synen på hur samhället skall stödja och hjälpa dem som behöver särskilt stöd från samhället. 
Socialtjänstlagen (SFS 1980:620) reviderades år 1998 och bestämmelser som syftar till att 
stärka barns ställning infördes. Samtidigt utvidgades anmälningsplikten till att gälla privat 
verksamhet för barn och unga. Privat verksamhet blev därmed också skyldig att anmäla till 
socialtjänsten om det finns anledning att tro att socialtjänsten behöver ingripa till skydd för ett 
barn eller en ungdom. I den nya lagen från januari 2002 ersattes begreppet underårig med 
barn. I den nya lagen finns även en uppmaning till allmänheten att anmäla om oro föreligger 
att barn far illa (prop. 2002/03:53). Sverige har en tvingande lagstadgad anmälnings-
skyldighet (Norström & Thunved, 2003; Olsson, 2001). Anmälningsskyldighetens innehåll 
finns i 14 kap. 1 § st. 1 och 2 SoL ”Anmälan om missförhållanden”.  
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”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till 
ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndighet inom hälso- och 
sjukvård, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som 
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även de som är 
anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är 
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på 
socialtjänstens område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.” 

 
Många av de yrkesgrupper som möter barn i deras vardag känner inte till bestämmelserna i 
socialtjänstlagen men däremot den egna verksamhetens lagstiftning. Det är i första hand 
förskoleverksamheten, skolan och barnhälsovården som berörs. För att det inte skall råda 
något tvivel om gällande bestämmelser har det införts en hänvisning till 14 kap  1 § SoL för 
föregående uppräknade yrkesgrupper (prop. 2002/03:53). 

Handlingsplan  
Förskolan har ett särskilt ansvar för barn som misstänks fara illa. Personal som arbetar med 
barn bildar sig en uppfattning om varför ett barn inte mår bra. Ofta kan personalen ange olika 
kriterier för barnet, därför är det viktigt att ange vad dessa kriterier innebär. Det behövs därför 
en kartläggning av barnets beteende i förskolan som bygger på observationer från personalen. 
En handlingsplan för det enskilda barnet bör upprättas. I grundskoleförordnings 5 kap. 1 § och 
föreskrifterna för förskolan anges att handlingsplaner ska finnas för det enskilda barnet  
(Larsson-Swärd, 2001). 

När förskolans personal misstänker att ett barn far illa eller att barnets hälsa och 
utveckling riskeras ska en beskrivning göras av barnets beteende och dokumenteras i form av 
handlingsplan. Förskolans uppgift är att dokumentera och förtydliga barnets symtom genom 
att ge tydliga skriftliga exempel på hur barnet beter sig (Larsson-Swärd, 2001).  

Olsson (2006) skriver om att varje förskola borde ha en handlingsplan som tydliggör 
rutiner och ansvarområden för arbetet med utsatta barn. Planen skall vara ett stöd och en hjälp 
för personal som möter utsatta barn (ibid.). Vidare skriver han om vad en handlingsplan bör 
innehålla: Hur, när och av vem en anmälan görs, om man kan anmäla anonymt, vad händer 
om anmälan är obefogad, när betraktas en anmälan som gjord och vad händer efter en 
anmälan (ibid.). I förarbetena står det att de olika verksamheterna bör sammanställa sådana 
vägledande rutiner som stöd till personalen (prop. 2002/03:53). Den som har ansvaret för 
verksamheten bör förvissa sig om att all personal känner till när och hur en anmälan skall 
göras. En aktuell adress- och telefonlista till ansvarig på socialnämnden, socialjouren, och 
polisen bör alltid finnas åtkomlig. Det får aldrig råda någon tvekan om till vem en 
anmälningsskyldig ska vända sig (ibid.).    

Konsultera socialtjänsten 
Det är en grannlaga uppgift att bedöma om en anmälan ska göras eller inte. Det är ofta svårt 
för personer utanför socialtjänsten att avgöra när skyldigheten att anmäla inträder. För att 
kunna ta ställning till om förhållandena är sådana att det finns en skyldighet att anmäla finns 
det ett visst utrymme för konsultationer med socialtjänsten. Den som överväger att göra en 
anmälan kan konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs. Detta kan göras utan att barnet 
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identitet röjs. Konsultationen innebär att den som är osäker på om en anmälan ska göras eller 
inte kan diskutera den aktuella situationen och få vägledning och stöd för att kunna gå vidare. 
Socialtjänsten kan bland annat hjälpa den anmälningsskyldige med hur hon ska informera 
föräldrarna. Det är som regel lämpligt att den som gör en anmälan enlig 14 kap § 1, andra 
eller tredje stycket socialtjänstlagen, själv informerar vårdnadshavaren om varför en anmälan 
görs. Det finns dock ingen skyldighet till detta (Socialstyrelsen, 2004). 

I en del kommuner förkommer det att socialtjänsten ger de som omfattas av 
anmälningsskyldighet möjlighet att anonymt konsultera socialtjänsten (prop. 1996/97:124). 
Larsson-Swärd (2001) skriver också att anonym konsultation kan användas som stöd i arbetet. 
Det innebär att personalen begär samråd med socialtjänsten, vid det tillfället skall barnet vara 
anonymt (ibid). När personalen är osäker om eller när en anmälan skall göras är det möjligt att 
söka råd hos socialtjänsten. I rollen som bollplank kan de ge personalen stöd i att våga se och 
att våga handla (Olsson, 2006). 

Förskolornas egna övervägningar 
För förskolans personal är anmälningsplikten en dramatisk och känsloladdad uppgift (Olsson, 
2006). Ofta vägs argument för eller emot innan man anmäler, till exempel om vad som händer 
med barnet vid en anmälan. Förskolepersonalen kan fråga sig om de egna resurserna räcker 
till och vad det egentligen är socialtjänsten kan göra för barnet. Dessa övervägningar ska inte 
göras av förskolans personal, ändå görs de ibland (ibid.).   

Det är inte ovanligt att de som är anmälningsskyldiga gör egna överväganden om 
förhållandena är sådana att socialtjänsten behöver ingripa. Det förekommer också att 
verksamheterna försöker lösa barnets problem på egen hand. Detta kan få till följd att 
situationen för barnet kan bli allvarlig och socialtjänsten kopplas in i ett alltför sent och 
kanske akut läge. Att bedöma om kriterierna för att göra en anmälan är uppfyllda eller inte är 
utan tvivel en mycket svår uppgift. Men det är inte anmälaren, utan socialtjänstens sak att 
utreda och avgöra allvaret i barnets situation (prop. 2002/03:53). Misstankarna om att barn 
riskerar att fara illa behöver inte vara bekräftade och anmälaren behöver inte fundera på 
orsakerna till eventuella tecken på att barn far illa eller i skuldfrågan. Ändå är det sådant som 
kan vara svårt att låta bli att väga in när någon funderar på att göra en anmälan 
(Socialstyrelsen, 2004).  Att man inte anmäler kan bero på att man saknar tydliga belägg för 
sin oro och är osäker på när situationen ska anses tillräckligt allvarlig för att motivera en 
anmälan. Det kan vara svårt att göra en anmälan av ett barn när oron inte är tillräckligt stor, 
och utan att kunna peka på något konkret. Men även vid starkare mistankar väljer många att 
”vänta och se” eller hoppas att situationen ska bli bättre av sig själv (ibid.). 

Det är ofta svårt för personer utanför socialtjänsten att fastställa när skyldigheten att 
anmäla träder in. Det är inte ovanligt att omständigheterna blir så allvarliga att lagen om vård 
av unga (LVU) blir tillämplig innan anmälan görs (prop. 1996/97:124). Om uppgifter är 
svårbedömda eller obekräftade men ändå tyder på att ett barn kan vara i behov av hjälp och 
stöd från socialtjänstens sida skall de anmälas. Det ankommer därefter på socialtjänsten att 
utreda ärendet och besluta vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas (ibid.). 
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4. Metod och teoretiskt perspektiv 
I följande kapitel redovisas valet av rättssociologisk metod och teoretiska utgångspunkter för 
analysen av det insamlade intervjumaterialet. Här presenteras även hur datainsamlingen har 
gått till och hur dessa data bearbetats samt övriga metodologiska överväganden. 

Rättssociologisk teori 
Två olika perspektiv kan användas för att studera rätten, det rättsdogmatiska och det 
rättssociologiska (Hydén, 2002). Kortfattat kan man säga att rättssociologin skildrar och 
analyserar rätten i samhället (Mathiesen, 2005). Det rättssociologiska kunskapsfältet består i 
sammansmältningen av samhälliga orsaker respektive konsekvenser, å ena sidan, och rättsliga 
fenomen, å andra sidan (Hydén, 2002). Rättssociologin kan således i detta sammanhang sägas 
handla om att undersöka rättsliga fenomen med hjälp av samhälliga teorier och metoder 
(ibid.). Rättssociologin kompletterar rättsdogmatiken, som är ett vertikalt perspektiv som 
bygger på deduktion från principer och regler till handling och beteenden (ibid.). Medan 
rättsdogmatiken intresserar sig för reglernas tillämpning är rättssociologins fokus rättens 
orsaker och uppkomst och dess konsekvenser och funktioner (ibid.). Det rättssociologiska 
perspektivet är det horisontella (ibid.). 

Rättssociologin inte bara kompletterar utan konkurrerar också med rättsdogmatiken inom 
ramen för samma kunskapsfält, det vill säga vad som bestämmer rättens tillämpning. 
Rättsdogmatiken utgår från att det är rätten som avgör tillämpningen. Rättssociologin utmanar 
rättsdogmatiken genom att hävda att det kan vara andra, så kallade utomrättsliga faktorer, som 
avgör rättens tillämpning i det särskilda fallet (Hydén, 2002). Rättssociologi är samtidigt en 
rättsvetenskap och en samhällsvetenskap (ibid.).  

Följande studie har ett rättssociologiskt perspektiv. Uppsatsens syfte är att undersöka hur 
några förskolechefer uppger att de agerar i situationer då SoL 14:1 st blir aktuell. Det primära 
intresset är inte att studera reglernas tillämpning utan vilka andra ”utomrättsliga faktorer” som 
kan tänkas bestämma hur förskolechefer tillämpar lagen. I undersökningen kommer resultatet 
analyseras utifrån tidigare forskning, begrepp i propositioner 1996/97:124 och 2002/03:53 
som ligger till grund för författningstexten 14 kap 1 § st 2 SoL.   

Rättssociologisk metod 
Rättssociologisk metod innebär att rätten studeras utifrån ett externt perspektiv, till skillnad 
från rättsdogmatisk metod där rätten studeras från ett internt perspektiv (Hydén, 2002). 
Intresset för rättsordningen är gemensamt för de olika perspektiven (ibid.). Det som skiljer 
dem åt är metoderna. Den rättsdogmatiska metoden innebär studier av traditionella rättskällor 
såsom författningstext, förarbeten, uttalande från justitieombudsmannen och rättsfall. Det 
rättssociologiska paradigmet tar sin utgångspunkt i samhällsvetenskapliga och 
beteendevetenskapliga teorier om beslutsfattande samt teorier om rättens roll i samhället. Det 
vill säga rättens förhållande till andra påverkansfaktorer och teorier om vad som påverkar 
beslutsfattares sätt att förstå och lösa praktiska problem (ibid.).  

De vanligaste metoderna för insamling av data inom sociologin kan delas in i två grupper 
(Mathiesen, 2005). Antingen är det metoder för att fråga om människors åsikter, attityder och 
fakta eller metoder för att observera människors beteende. Intervjuer och frågeformulär är det 
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vanligaste sätten att fråga (ibid.). Utifrån denna uppsats syfte har vi valt att använda 
rättssociologisk metod. Däremot finns inslag av rättsdogmatisk metod då traditionella 
juridiska källor granskats och använts i analysen av intervjumaterialet.   

Metod för datainsamling 
För att besvara studiens forskningsfrågor har det kvalitativa synsättet används. Målsättningen 
har varit att skapa utrymme för individen att med egna ord beskriva sina upplevelser av 
anmälningsplikten (Larsson, 2005). Intresset är riktat mot individen och hur individen 
upplever, tolkar och strukturerar sin omgivning i relation till tidigare kunskaper och 
erfarenheter – hur livet och omvärlden får mening (Backman, 1998). 

Undersökningen bygger på fem halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med förskole-
chefer. Samtliga arbetar inom Storstockholm och alla har flera års erfarenhet i rollen som 
förskolechef. Med hjälp av en fallbeskrivning som är hämtad från Justitieombudsmannen 
(Justitieombudsmannen, 1996/97) har förskolecheferna fått svara på delar av intervjufrågorna. 
Fallbeskrivningen är bearbetad genom att myndigheters utlåtanden har tagits bort. Endast 
beskrivningen av händelsen kring barnet är medtagen i fallbeskrivningen för att undvika att 
intervjupersonernas svar påverkas av myndigheternas utlåtande. Fallbeskrivningen har 
använts för att fånga in hur förskolechefer tillämpar lagen om anmälan av missförhållanden 
(14 kap. 1 § st 2 SoL). 

Metod för analys av data 
Den rättssociologiska teorin ligger till grund för analysen av insamlat datamaterial. Hydén 
(2002) skriver att det rättssociologiska tankesystemet framförallt syftar till att visa hur andra 
faktorer än rätten påverkar i ett visst fall. Det gör att rättens roll i påverkansprocessen i stor 
omfattning försummats. Här saknas en gemensam uppfattning om relationen mellan teori, rätt 
och praktik (ibid.). I denna studie utgör rätten samt tidigare forskning teorin. De rättskällor 
som redovisats samt tidigare forskning utgör uppsatsens teoretiska perspektiv och ligger till 
grund för den fortsätta analysen.  

Tidigare studier visar att det finns stora brister i hur anmälningsplikten fungerar (se kap 3 
tidigare forskning). Olsson (2006) anser att lagen om anmälan om missförhållanden saknar 
klara riktlinjer och Lagerberg och Sundelin (1993) skriver att lagen lämnar mycket för 
enskilda bedömningar. Det är med bakgrund mot detta och övrig redovisad tidigare forskning 
som det finns goda skäl att titta närmre på hur anmälan om missförhållande fungerar i 
praktiken, inte minst när det gäller uppmaningen från Hydén (2002) att undersöka sambandet 
mellan rätten, teorin och praktiken (ibid.). Analysen av det insamlade datamaterialet har gjorts 
utifrån de faktorer som definieras i propositionerna 1996/97:124 och 2002/03:53 samt tidigare 
forskning. Dessa faktorer är studiens analysverktyg och har valts eftersom de är centrala för 
tillämpningen av lagen om anmälan om missförhållanden ska fullgöras (Proposition 
2002/03:53). De faktorer som valts ut för analys av datamaterialet är: Handlingsplan, 
konsultera socialtjänsten samt förskolors egna övervägningar. 

Forskningsfråga 1: ”Hur tillämpar förskolechefer kap 14 § 1 st 2 SoL i situationer där det 
finns oro för att barn far illa?” kommer att analyseras utifrån analysverktyget handlingsplan 
och analysverktyg konsultera socialtjänsten. Forskningsfråga 2 ”Vilka faktorer väger 
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förskolechefer in vid ett beslut om anmälan enligt bestämmelserna i kap 14 § 1 st 2 SoL?” 
kommer att analyseras utifrån analysverktyget förskolors egna övervägningar. 

Urval och bortfall 
För att få ett material till undersökningen har ett strategiskt urval används. Målsättningen var 
att intervjua förskolechefer som har erfarenhet av tillämpning av SoL 14:1 st 2 och som har 
mycket att säga kring uppsatsens problemområde. Detta tillvägagångssätt är vanligt vid den 
kvalitativa forskningsmetoden (Larsson, 2005). Därför gjordes ett intensitetsurval med 
målsättningen att basera urvalet på intervjupersoner med lång arbetslivserfarenhet som 
förskolechef och sannolikt också erfarenhet av att tillämpa SoL 14:1 st 2. 

För att hitta personer som har erfarenhet av att tillämpa SoL 14:1 st 2 togs fasta vid 
faktorer som ofta uppges viktiga för att identifieras barn som far illa. Till dessa hör social 
utsatthet (Hindberg, 2001). Därför bör det finnas erfarenhet av att tillämpa SoL 14:1 st 2 i 
områden där den sociala utsattheten är stor. Graden av social utsatthet i ett bostadsområde 
definieras här utifrån medelinkomst, andel av befolkningen med arbetslöshetsstöd, 
förtidspension/sjukbidrag, sjukpenning, socialbidragets andel av den disponibla inkomsten 
samt ohälsotal. Samtliga siffror har hämtats från Regionplane- och Trafikkontoret vid 
Stockholms läns landsting. 

 Vi fann en kommun inom Storstockholm som visade höga tal på social utsatthet enligt 
ovanstående definition. De ovanstående talen redovisades som aggregerat för kommunen i 
statistiken. För att kunna begränsa urvalet ytterligare tog vi kontakt med chefen för 
Familjesektionen i kommunen för om möjligt kunna identifiera förskolor där anmälan om oro 
för barn var vanligt. I den diarieföring som finns på socialkontoret noteras dessvärre inte om 
anmälan inkommit från en förskola, utan endast med avsändarnamnet ”förskola/skola”. 
Därför var det svårt att identifiera om anmälan kommit från en förskola. För att gå vidare och 
identifiera förskolor krävdes möjlighet till att läsa akter och på den vägen identifiera förskolor 
med hög anmälningsfrekvens. För detta uppgavs att det krävdes en gedigen ansökan. Ansökan 
kunde i mån av tid och relevans möjligen kunna beviljas enligt chefen för Familjesektionen. 
Detta ansågs vara för tidskrävande och osäkert för uppsatsens tidsram. Istället efterfrågades 
vilka områden i kommunen anmälningar från förskolor var vanligast.  

Totalt skickades åtta förfrågningar till olika tänkta intervjupersoner. Tre av dessa tackade 
nej på grund av tidsbrist. Det slutgiltiga antalet intervjupersoner uppgick till fem stycken. 
Fyra av dessa förskolechefer hade de senaste fem åren anmält oro för ett barn 1-2 ggr/år. En 
förskolechef hade de senaste fem åren inte genomfört någon anmälan alls enligt SoL 14:1 st 2.  

Intervjuernas genomförande 
Den första kontakten med intervjupersonerna gjordes per telefon. Telefonkontakten följdes 
upp av ett introduktionsbrev (Esaiasson m fl, 2004) som sändes till intervjupersonerna med e-
post (se bilaga 1). Varje intervju var 40-45 minuter lång och ägde rum på intervjupersonens 
arbetsplats. Valet av intervjuplats gjordes för att underlätta för intervjupersonerna rent 
praktiskt men också för att skapa en trygg atmosfär för att främja möjligheten för en öppen 
intervju (Kvale, 1997).  

Före intervjuerna sammanställdes en intervjuguide (se bilaga 3) med intervjufrågor som 
skulle ge svar på forskningsfrågorna. Först genomfördes en testintervju, (Esaiasson m fl, 
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2004) för att undersöka om frågorna gav tillfredsställande svar. Under testintervjun ställdes 
ytterligare tre frågor som kändes relevanta och viktiga, och dessa frågor kompletterades till 
den slutgiltiga intervjuguiden. Efter dessa kompletteringar samt andra ändringar av 
intervjufrågorna ansågs undersökningsmaterialet färdigt. Bandinspelningar (Kvale, 1997, 
Esaiasson  m fl 2004) samt utskrifter av intervjuerna (Kvale, 1997) användes som 
dokumentation för rapporten.  

Utskrift och textbearbetning 
Transkriberingen av materialet har skett ordagrant. Vid utskriften av citaten har talspråk 
ändrats till skriftspråk för att underlätta för läsaren (Kvale, 1997). De fem intervjuerna 
resulterade i 52 sidor intervjumaterial.  

För att finna svaren på studiens forskningsfrågor och för att kunna arbeta med materialet 
användes metoden meningskoncentrering och meningstolkning (Kvale, 1997). 
Meningskoncentrering innebär att de meningar som intervjupersonen uttryckt formuleras mer 
koncist för att finna kärnan i det som sagts (ibid.). 

Validitet och reliabilitet  
Den kvalitativa metodens styrka är att forskaren kommer nära den intervjuades upplevelser.  I 
den kvalitativa metoden erhålls kunskap om individens subjektiva upplevelser utifrån hennes 
egna ord, uttryck och meningsbeskrivningar. Vi har försökt ha en empatisk inlevelse för att 
förstå hur den studerade individens inre livsvärld upplevs, ett försök att ”se världen med den 
andras ögon” (Larsson, 2005).   

Vid en kvalitativ studie är det viktigt att intervjufrågorna är formulerade så att de ”fångar 
in” det som de har för avsikt att ”fånga in” (Larsson, 2005). Validitetens sju steg: 
tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, validering och rapportering (Kvale, 1997) 
har varit behjälpliga för att kontrollera och ifrågasätta intervjufrågorna. Under arbetet med 
testintervjuerna korrigerades ett par intervjufrågor som inte var relevanta i förhållande till 
forskningsfrågorna. Genom att anlägga en kritisk syn till sin analys kan forskaren validera sitt 
resultat och ange ett tydligt perspektiv på det undersökta ämnet. De kontroller som 
genomförts har gjorts för att undvika en selektiv perception och snedvriden tolkning. 
Validitetsprövning ska genomsyra hela rapporten (Kvale, 1997). 

Intervjupersonerna fick i förväg läsa igenom intervjuguiden och fallstudien. Detta gjordes 
för att ge intervjupersonerna möjlighet att fundera på de olika frågorna för att på så sätt höja 
studiens validitet. Intervjuguiden bygger på två teman och några av frågorna formulerades på 
ett liknande sätt. Genom att några frågor liknade varandra ville vi öka chanserna att verkligen 
fånga in det vi ville undersöka. Genom att sedan jämföra svaren på de frågor som liknar 
varandra kunde vi tydigare se mönster och ge tyngd åt de svar som återkommer under 
intervjuerna. För att ytterligare öka validiteten skulle vi ha kunnat skicka utskrifterna av 
intervjuerna till intervjupersonerna för korrigering och godkännande (Kvale, 1997). Detta var 
emellertid inte möjligt inom ramen för en c-uppsats.  

På samma sätt som det är viktigt med hög validitet är det enligt Ruth (1991) viktigt att 
försöka uppnå så hög reliabilitet som möjligt (ibid.). För att uppnå reliabilitet genomfördes 
intervjuerna på ett likvärdigt sätt.  Under samtliga intervjuer utgick frågorna från 
intervjuguiden, alla intervjupersoner fick svara på samma frågor, läsa samma fallbeskrivning 
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och det gjordes inga större utsvävningar från intervjuguiden. Samtliga fem intervjuer varade 
under lika lång tid, ca 40-45 minuter. Intervjuerna genomfördes avskilt, utan risk för att andra 
personer skulle höra eller störa intervjun. Vid utskriften av intervjudata har den 
intersubjektiva reliabiliteten prövats genom att samma avsnitt skrivits ut av två olika 
undersökare (Larsson, 2005).  Transkriberingen av materialet har skett ordagrant för samtliga 
intervjuer. Genom att tydligt redovisa tillvägagångssätt och hur resultat och analys gjorts i den 
här studien vill vi ge läsaren möjlighet att ta ställning till studiens trovärdighet.  

För att höja reliabiliteten ytterligare i studien samtalade vi om våra egna värderingar och 
”hypoteser” om fenomenet vi undersökte. Detta för att våra egna värderingar inte skulle 
avskärma oss från vissa aspekter och överskatta andra. Centralt för reliabiliteten är att 
forskaren ser var gränserna för hans egen upplevelsevärld inför ett fenomen går och var den 
undersökta människans upplevelsevärld finns (Ruth, 1991). 

Generaliserbarhet 
Enligt Kvale (1997) kan en välöverlagd bedömning av ett resultat från en undersökning ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. Den bygger på en analys av 
likheter och skillnader mellan situationer. Forskaren bygger sin generalisering på en 
påståendelogik (ibid.) Denna studie består av fem intervjuer, vilket medför att resultatet är 
begränsat vad det gäller generaliserbarheten. Alla intervjuer har skett i samma kommun, alla 
förskolechefer styrs dock av samma lag, SoL 14:1 st 2. I analysen har vi valt att jämföra 
resultaten från denna studie med lagtexten, förarbeten och Socialstyrelsens riktlinjer. Vi 
förutsätter att det som intervjupersonerna berättat är uttryck för normer, värderingar och 
erfarenheter de har. Det innebär en förmodan om att olika grupper har något gemensamt vad 
det gäller värderingar, normer och erfarenheter. Slutsatser från en kvalitativ studie kan i viss 
mån vara generaliserbara då argumentationen i analysen bygger på en analytisk generalisering 
(Kvale 1997). Resultatet från denna studie visar på samstämmighet med resultat från tidigare 
forskning och kan därför också anses ha god analytisk generaliserbarhet (se kap 5. Resultat). 

Etiska överväganden 
Forskning är betydelsefullt för både individer och samhällets utveckling. Det finns därför ett 
krav på att forskning bedrivs och att den håller hög kvalitet. Studien har utgått från 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer. Dessa principer har till syfte att ge normer för 
förhållandet mellan forskare och undersökningsdeltagare så att en god avvägning kan ske 
mellan forskningskravet och individskyddskravet (Esaiasson  m fl, 2004). Det grundläggande 
individskyddskravet är följande; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 
och nyttjandekravet.  

Informationskravet har tillgodosetts genom att informera intervjupersonerna både 
skriftligt och muntligt, om vilka villkor som gällde för deras deltagande. De har fått 
information om att material som samlades in, inte kommer att användas för något annat syfte 
än för c-uppsatsen samt hur och var forskningsresultaten kommer att offentliggöras. 

Samtyckeskravet har uppmärksammats genom att upplysa deltagarna om att de har rätt att 
själva bestämma över sin medverkan. De har upplysts om att deltagandet var frivilligt och att 
de hade rätt att självständigt bestämma om, hur länge och på vilka villkor de deltog. De har 
kunnat avbryta sin medverkan utan negativa följder för dem. 
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Konfidentialitetskravet har beaktats genom att personuppgifter förvaras på ett sätt att 
obehöriga inte kan ta del av dem. Enskilda intervjupersoner har avidentifierats i uppsatsen, 
Ortsnamn och andra uppgifter som skulle ha kunnat avslöja vilken kommun det rör sig om har 
ändrats.   

Nyttjandekravet har tillgodosetts genom att intervjupersonerna har informerats om att 
intervjuutskrifterna endast ska användas till en c-uppsats. Efter att uppsatsen blivit 
examinerad och godkänd kommer intervjuutskrifterna och banden med de inspelade 
intervjuerna att förstöras. 

Ovanstående fyra huvudkrav har intervjupersonerna informerats om innan intervjuerna 
genomfördes. Utöver dessa etiska överväganden har andra överväganden gjorts, bland annat 
har citaten skrivits ut i skriftspråk. Detta gjordes eftersom det är lättare att läsa skriftspråk, det 
ger därmed en mer rättvis bild av vad intervjupersonerna ville förmedla.  
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5. Resultat  
I följande kapitel presenteras intervjupersonerna följt av resultatet av undersökningen. Det 
empiriska materialet redovisas i två avsnitt, enligt de två forskningsfrågor som presenterades i 
inledningen av rapporten. Intervjupersonernas uppfattningar kommer att redovisas med citat 
som anses talande och informationsrika för att ge svar på studiens två forskningsfrågorna. 
Efter resultaten presenteras en sammanfattning av forskningsfrågorna.  

I redovisningen används bara de bästa citaten, om två eller fler intervjucitat belyser 
samma sak har bara det citat som är mest tydligt och beskrivande tagits med (Kvale, 1997).  

Intervjupersoner 
För att skydda intervjupersonerna har vi valt att avidentifiera dem i uppsatsen. Samtliga 
intervjupersoner är kvinnor och de har en likvärdig utbildning. I resultatdelen kommer 
intervjupersonernas citat refereras med hänvisning till A, B, C, D och E.  
 
Intervjuperson A   

Har arbetat som förskolechef i mer än 15 år. De senaste fem åren har hon i snitt anmält ett 
barn per år. 
 
Intervjuperson B  
Har arbetat som förskolechef i mer än 15 år. De senaste fem åren har hon i snitt anmält två 
barn per år. 
 
Intervjuperson C  
Har arbetat som förskolechef i mer än 5 år. De senaste fem åren har hon i snitt anmält ett barn 
per år.  
 
Intervjuperson D  
Har arbetat som förskolechef i mer än 15 år. De senaste fem åren har hon i snitt anmält drygt 
ett barn per år. 
 
Intervjuperson E  
Har arbetat som förskolechef i mer än 5 år. De senaste fem åren har hon inte anmält några 
barn. 

Forskningsfråga 1: Hur tillämpar förskolechefer kap 14 § 1 st 2 SoL i 
situationer där det finns oro för att barn far illa? 

Resultatet kommer att presenteras utifrån följande analysverktygen: Handlingsplan och 
konsultera socialtjänsten (se kap 4 metod för analys av data). Dessa analysverktyg är tänkta 
att klarlägga forskningsfråga 1. 
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Handlingsplan 
Med hänvisning till fallbeskrivningen frågade vi intervjupersonerna hur en handlingsplan kan 
se ut. Det var ingen av intervjupersonerna som hänvisade till en nedskriven handlingsplan 
eller nedskrivna rutiner för anmälan. Intervjuperson A får muntlig information från 
pedagogerna och rådfrågar därefter socialtjänstens jourtelefon. Intervjupersonerna B och D 
börjar med att prata med socialtjänsten. Intervjupersonerna C och E börjar med att prata med 
föräldrarna. Intervjuperson A säger att de pratar på avdelningen och ventilerar diffusa saker 
som man har observerat. Intervjuperson B berättar att de inte återkopplar till föräldrarna när 
det gäller sexuella övergrepp, utan då görs en anmälan till socialtjänsten direkt. Intervjuperson 
C säger att det är en polissak och att de hade gjort en polisanmälan direkt och därmed också 
anmält till socialtjänsten. När det gäller dokumentation nämner tre av intervjupersonerna A, C 
och E att de för anteckningar kring barnet. Intervjuperson A säger att de inte för anteckningar 
om det rör sig om väldigt grava misstankar utan samtal förs direkt med föräldrarna. 
Intervjuperson E berättar om ett åtgärdsprogram som upprättas i samarbete med föräldrar och 
ett resursteam, hon säger även att det är viktigt att vara uppdaterad på vad som gäller kring en 
anmälan. 

” […] de har en jourtelefon […] jag kan ringa och undra saker och avidentifiera […] ” (A) 

”Vi har ett journummer till socialtjänsten och jag skulle nog börja med att ringa dit, jag skulle 
ringa ganska tidigt […] när det gäller saker med sexuell anknytning så ska vi inte återkoppla till 
föräldrar utan då ska vi göra en anmälan direkt, för det får inte ta andra turer och barnen måste 
skyddas […]” (B)  

” […] uppmärksamma föräldrarna på att vi har sett, att vi är oroliga, det är ändå det första. Om det 
är väldigt, väldigt känsligt och svårt att prata med föräldrarna kan man ta kontakten med 
socialtjänsten först […] och rådgöra” (C) 

”Vi hade ringt och pratat med de på socialtjänsten och frågat […] tycker du att det är aktuellt och 
göra en anmälan nu eller ska vi backa […]” (D) 

” […] informera föräldrarna att vi har anmälningsplikt, sen följa upp det väldigt noga, det är första 
steget. Jag vill inte anmäla innan jag pratat med föräldern […] man skall inte gå bakom ryggen på 
föräldrarna utan först konfrontera dem […] så här måste vi göra om ni inte hörsammar oss […]” 
(E) 

” […] vi har ju ganska nära samarbete med resursteamet […] det är förebyggande åtgärd när vi 
börjar oroa oss för något barn, vi tar väldigt ofta kontakt med de när vi känner att det är något vi 
inte förstår, om det ligger utanför våran kompetens […] vi lägger upp ett åtgärdsprogram för 
barnet… ” (E) 

”Att jag själv vet hur jag ska göra […] jag tycker det är viktigt att vara uppdaterad på vad som 
gäller och hur man går tillväga […]” (E) 

 
När vi frågade om en handlingsplan nämnde förskolecheferna även dokumentation kring 
barnet som en viktig del i arbetet. Intervjuperson A, C och E säger att de för anteckningar 
eller dokumenterar uppgifter kring barnet. Intervjuperson E berättar att de dokumenterar 
direkt vid misstanke. Intervjuperson A säger att vid grava misstankar förs inga anteckningar 
utan kontakt tas direkt med föräldrarna.  
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”…att man börjar föra anteckningar först och främst var det här väldigt gravt tycker jag…där 
skulle man inte föra anteckningar utan direkt prata med förälderna, båda två…” (A) 

”…att det finns nedskrivet och tydligt så att jag själv får en bild som jag kan förmedla när jag 
ringer” (C) 

”…när det är något sånt här att måste man börja dokumentera direkt…” (E) 

Konsultera socialtjänsten 
Beträffande möjligheten att med avidentifierade uppgifter konsultera socialtjänsten lyfts några 
underlättande faktorer fram. Intervjupersoner A, B, C och D nämner vikten av det finns ett 
jourtelefonnummer som de kan ringa för att konsultera vid tveksamma fall. 

Intervjuperson D säger att hon tidigare hade en kontaktperson som organiserades från en 
närliggande skola, som hon kunde ringa för en konsultation. Idag finns inte den kontakten 
kvar. Hon säger även att det finns en kurator på en närliggande skola som hon kan prata med. 
Intervjuperson E nämner inget om socialtjänstens jourtelefon, vid tveksamma fall konsulteras 
verksamhetschefen samt barnavårdscentralen. Vidare talar hon om den täta kontakt som hon 
har med resursteamet, som hon kontaktar för konsultation i tveksamma fall.  

 

” […] de har en jourtelefon och är de inte där så vet jag att dem alltid ringer upp […] jag kan ringa 
och undra saker och avidentifiera […] det här (pekar på en broschyr från socialtjänsten) har 
underlättat väldigt, att vi har den här gruppen, vi kan ringa och lyssna” (A) 

”Vi har ett journummer till socialtjänsten och jag skulle nog börja med och ringa dit, jag skulle 
ringa ganska tidigt […] det är ganska bra att ringa till socialtjänsten och diskutera med dem  […] 
Jag tycker det är enkelt att ringa och är ingen där så ringer de upp […] där kan man också göra en 
anonym förfrågan, man kan göra en orosanmälan, sedan återkopplar de, då behöver man ändå inte 
stå med hela ansvaret själv…” (B) 

”[…] det man gjorde här i kommunen när man inrättade journumret och även angav tider och 
preciserade hur vi kunde vända oss dit, det underlättade […] ta kontakt med socialtjänsten som har 
en jourtelefon som är till för oss, vi kan ringa när vi funderar över det vi ser och om det är ett läge 
som vi ska anmäla, vi får råd av de vad vi kan göra …” (C) 

”…vi har ganska nära samarbete med resursteamet…det är en förebyggande åtgärd när vi börjar 
oroa oss för något barn, då tar vi väldigt ofta kontakt med de när vi känner att det här är något vi 
inte förstår som ligger utanför vår kompetens…” (E) 

”Vi hade en kontaktperson, det tyckte jag var jättebra. Hon finns inte idag, jag vet inte varför […] 
vi är sammanknutna med skolan och där har vi en kurator som jag kan prata med.” (D) 

Utöver kontakt med en kurator beskriver intervjuperson D  möjligheten att ringa 
socialtjänsten för en konsultation, vid intervjutillfället berättade hon följande: 

”[…] då har jag ringt och frågat om vi har tillräckligt på fötterna om vi sätter igång någonting som 
inte gagnar barnet? […] det ska ju gagna barnet annars är det ingen idé att vi sätter igång 
någonting, är det så att barnet får det värre? Det är det man funderar på” (D) 
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Forskningsfråga 2: Vilka faktorer väger förskolechefer in vid ett beslut om 
anmälan enligt bestämmelserna i kap 14 § 1 st 2 SoL? 

Resultatet kommer att presenteras utifrån analysverktyget: Förskolechefernas egna 
överväganden vid beslut om att anmäla (se kap 4 metod för analys av data). Detta analys-
verktyg är tänkt att klarlägga forskningsfråga 2. 

Förskolechefernas egna överväganden 
Beträffande frågor kring egna överväganden vid beslut om att anmäla säger intervju-
personerna A, B och E att informationen från pedagogerna är viktig. Intervjuperson B nämner 
”odefinierbara” signaler som hon tar till sig, att hon lägger ihop information om vad hon har 
sett. Hon tycker det är svårt att veta och göra bedömningar och säger att hon väger för och 
emot. Intervjuperson A nämner att när personalen kommer med oro måste hon fundera på vad 
det är för signaler de ger henne: Kan det vara att personalen är arg på någon eller är det 
befogade saker? Hon säger också att hon inte får svar på om hon gör rätt eller fel. 
Intervjuperson C säger att hon gärna vill ha konkret oro från personalen, men även diffus oro 
som till exempel magkänslor. Hon säger att det gärna får vara diffusa saker för att det är 
viktigt. Intervjuperson E berättar att hon behöver väga in personalens agerande. Det händer att 
personalen inte vågar prata med föräldrarna överhuvudtaget, de är rädda för att det ska bli fel. 
Risken med det är att det i personalgruppen kan växa fram en bild där man utgår från det 
värsta. Personalen tryggar varandras fantasi.  

” […] man pratar med pedagogerna, vad har de för oro. Jag förlitar mig på att de aldrig skulle 
komma till mig om de inte hade någon oro […] ofta är det helt befogade saker som har varit, jag 
har inte tvivlat en sekund, sedan om man gör rätt eller fel, det får man aldrig svar på […] ” (A) 

”Det beror dels på vad barnen säger, att barnen är väldigt ängsliga, lite rädda […] hur de mår […] 
hur de leker och hur de är med kamraterna, verkar de fungera och slutas in […] alla de här lite 
odefinierbara, det är signaler som man tar till sig […] Barn som kommer och säger att den och den 
har slagit mig, man kanske ser märken […] ”(B)  

” […] en sammantagen bild av det vi ser, dels konkreta saker men även diffusa sådana här 
magkänslor men att det finns nedskrivet och tydligt så att jag själv får en bild […] jag vill känna 
att personalen är tydliga inför sig själva […] sedan får det vara diffust och luddigt för någonstans 
är det viktigt, vi kan inte gå och vänta på att ungarna är halvt ihjälslagna innan vi gör något […] ” 
(C) 

” […] det är väl diskussionerna som vi har med varandra […] vi har värdegrundsfrågor, vi 
diskuterar många olika frågor…” (D) 

”Man märker att barnet inte mår bra, att föräldrarna säger nej till kontakt med resursteamet, de vill 
inte samarbeta […] det är som om att man drar ner en gardin varje gång man försöker ta upp de 
här sakerna […]  det är tecken som jag känner, då börjar jag undra, varför är man så rädd för att 
prata om det här, varför låtsats man som det inte är något när alla andra ser. (E) 

Vid frågan om det finns tydliga fall när intervjupersoner alltid anmäler svarade intervjuperson 
C att hon alltid anmäler familjer där missbruk förekommer. Intervjuperson A berättade att hon 
alltid rådfrågar andra på grund av att hon inte har kunskaperna om ämnet. Två 
intervjupersoner, B och D svarade att de utan tvekan anmäler när det finns fysiska tecken på 
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barnet, som till exempel blåmärken. Intervjuperson E säger att hon alltid anmält när det 
funnits skäl för det. 

”Jag rådfrågar alltid andra, för jag har inte de kunskaperna.[…] jag måste förlita mig till de andra 
som har den professionen.” (A) 

”Ja, barn som har blivit slagna, säger dom det och vi ser tydiga tecken då är det ingen tvekan. När 
föräldrar säger saker, uttrycker sig på ett sätt […] måste vi också anmäla för barnets 
välbefinnande, likadant om det skulle vara narkotika med, då finns inga ursäkter.” (B) 

”Ja, missbruk, någon som kommer hit och inte är nykter, är påverkad av något […] det finns aldrig 
någon tvekan” (C) 

”Ja, när man ser blåmärken […] fysiska tecken, det är lättare än psykiska” (D) 

”När man märker att barnet inte mår bra och när föräldrarna inte vill samarbeta eller prata 
överhuvudtaget”. (E) 
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6. Analys 
I följande kapitel kommer resultatet att analyseras utifrån tidigare forskning och lagtextens 
förarbeten till 14 kap. 1 § st 2. För att det ska bli tydligt för läsaren har analysen delats upp 
enligt studiens två forskningsfrågor. Avslutningsvis kommer försök till slutsatser göras 
kopplat till studiens syfte och forskningsfrågor. Analysen handlar inte om att ifrågasätta 
intervjupersonernas agerande utan istället lyfta fram faktorer som har betydelse i en situation 
när det finns oro för ett barn. 

Analys forskningsfråga 1 

Handlingsplan 
Tidigare forskning (se kap 3) som presenteras i studien beskriver vikten av att det finns 
tydliga rutiner på arbetsplatsen och en handlingsplan för det enskilda barnet. Av de fem 
intervjupersonerna är det bara en som säger att hon upprättar en handlingsplan för barnet. Att 
förskolechefer inte använder sig av en handlingsplan och vägledande rutiner som stöd kan 
innebära att arbetet med att upptäcka barn som far illa försvåras. Enligt prop. 2002/03:53 
underlättas arbetet med att upptäcka barn som far illa om det finns rutiner för en anmälan 
(prop. 2002/03:53). I grundskoleförordnings 5 kap. 1 § och föreskrifterna för förskolan anges 
att handlingsplaner ska finnas för barnen (Larsson-Swärd, 2001). Resultatet visade att fyra av 
fem intervjupersoner tar emot muntlig information från personalen och därefter ringer till 
socialtjänstens jourtelefon för att rådfråga. Tre intervjupersoner börjar även att föra 
anteckningar om barnet. En intervjuperson säger att de inte för anteckningar om det rör sig 
om väldigt grava misstankar, då kontaktas istället föräldrarna direkt för ett samtal.  

Den som har ansvaret för verksamheten bör förvissa sig om att all personal känner till när 
och hur en anmälan skall göras. En aktuell adress- och telefonlista till ansvarig på 
socialnämnden, socialjouren och polisen bör alltid finnas åtkomlig. Det får aldrig råda någon 
tvekan om till vem en anmälningsskyldig ska vända sig (Larsson-Swärd, 2001).    

Studiens resultat visar att endast en av förskolecheferna hänvisar till en åtgärdsplan vid 
oro för ett barn. I samarbete med ett resursteam från barn och utbildningsförvaltningen och 
föräldrarna upprättas ett åtgärdsprogram för barnet. Fyra av fem intervjupersoner hänvisar 
inte till en nedskriven handlingsplan eller nedskrivna rutiner för hur en anmälan går till. Detta 
innebär att lagstiftarens intention inte efterlevs av studiens fyra av fem 
undersökningspersoner. 

Konsultera socialtjänsten 
Fyra av fem intervjupersoner nämner vikten av att det finns ett jourtelefonnummer till 
socialtjänsten som de kan ringa för att konsultera vid tveksamma fall. De säger att det 
underlättar arbetet att få dela oron med någon och att de inte behöver bära hela ansvaret själv. 
Intervjupersonerna är positiva till kontakten med socialtjänsten och berättar att det är enkelt 
att få kontakt med socialtjänsten.  

Möjligheten att konsultera socialtjänsten ligger i linje med vad som står i lagstiftningen 
samt i studiens tidigare forskning. I förarbetena står det om utökat utnyttjande av möjligheten 
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att med avidentifierade uppgifter konsultera socialtjänsten i tveksamma fall (prop. 
2002/03:53). Konsultationen innebär att den som är osäker om en anmälan kan diskutera den 
aktuella situationen och få vägledning och stöd för att kunna gå vidare. Socialtjänsten kan 
hjälpa den anmälningsskyldige med hur hon ska informera föräldrarna (Socialstyrelsen, 
2004). 

En intervjuperson säger att hon har en kontakt från en närliggande skola som hon kan 
ringa för en konsultation. En annan intervjuperson konsulterar verksamhetschefen samt 
barnavårdscentralen och nämner inget om socialtjänsten i konsultationssituationer. Hon säger 
också att de får stöd av ett resursteam i frågor kring barn som de inte förstår i förebyggande 
syfte.  

Slutsats av forskningsfråga 1 
Studiens resultat gällande forskningsfråga 1 visar att det finns brister när det gäller 
vägledande rutiner och handlingsplaner (prop. 2002/03:53). Ingen av intervjupersonerna 
nämner tillvägagångssätt om hur och när en anmälan skall göras och om personalen känner 
till vilka rutiner som finns. Fyra av fem intervjupersoner hänvisar inte till en nedskriven 
handlingsplan eller nedskrivna rutiner för hur en anmälan går till. I ett fall nämns andra 
kontakter, utöver socialtjänsten, som viktiga vid stöd i situation då det finns oro för barn och 
att detta används i ett förebyggande syfte. Här kan frågan ställas om det försvårar möjligheten 
att barnet får det stöd och hjälp som barnet behöver. Frågan ställs om förskolans riktlinjer om 
att anpassa behoven till varje enskilt barn kan resultera i att vissa barn aldrig anmäls eller att 
hjälpen förskjuts uppåt i barnets ålder.   

En rimlig slutsats är att tillämpningen av anmälningsskyldigheten varierar från intervju-
person till intervjuperson och från situation till situation. Det gemensamma för fyra av fem 
intervjupersoner är att de använder socialtjänstens jourtelefon för att konsultera vid 
tveksamma fall. 

Analys forskningsfråga 2 

Förskolechefernas egna överväganden 
Resultatet visar att intervjupersonerna inte tvekar att göra en anmälan när det handlar om 
tydliga fall som fysiska och psykiska tecken på barnet. Det kan vara blåmärken, andra tydliga 
märken på kroppen samt försummelse eller psykiska tecken, som till exempel förändring av 
barnets sinnesstämning, oro hos barnet, utagerande beteende eller ledsna barn. 
Intervjupersonerna nämner också faktorer som är relaterade till föräldrarna. Dessa kan vara 
missbrukande föräldrar, föräldrar som uttrycker sig olämpligt samt föräldrar som är ovilliga 
till samarbete. Andra faktorer som vägs in i ett beslut kan vara till exempel föräldrars 
vårdnadstvister där barnet hamnat i kläm och far illa. 

Studien visar att anledningen till att förskolechefer inte anmäler kan bero på att man 
saknar tydliga belägg för sin oro och är osäker på när situationen ska anses tillräckligt 
allvarlig för att motivera en anmälan. Det kan vara svårt att göra en anmälan om ett barn när 
oron inte är tillräckligt stor och utan att kunna peka på något konkret. Men även vid starkare 
misstanke väljer många att ”vänta och se” eller hoppas att situationen ska bli bättre av sig 
själv (Socialstyrelsen, 2004). 
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När det gäller oro där det inte går att se tydliga psykiska och fysiska tecken tyder studiens 
resultat på att anmälningsskyldigheten blir något svårare. Intervjupersonerna nämner att 
diffusa saker som magkänslor är viktiga vid bedömning om att anmäla. Intervjupersonerna 
säger också att det är svårt att bedöma information från personalen och att ’de väger för och 
emot. Frågan de ställer sig är om personalens oro är befogad. Intervjupersonerna säger också 
att personalens agerande vägs in vid en bedömning av beslut om att göra en anmälan. Här 
nämns också vikten av att personalen pratat med föräldrarna först innan en anmälan görs.  

Att bedöma om kriterierna för att göra en anmälan är uppfyllda eller inte är utan tvivel en 
mycket svår uppgift. Men det är inte anmälaren, utan socialtjänstens sak att utreda och avgöra 
allvaret i barnets situation (prop. 2002/03:53). Misstankarna om att barn riskerar att fara illa 
behöver inte vara bekräftade och anmälaren behöver inte fundera på orsakerna till eventuella 
tecken på att barn far illa eller i skuldfrågan. Ändå är det sådant som kan vara svårt att låta bli 
att väga in när någon funderar på att göra en anmälan (Socialstyrelsen, 2004). Om uppgifter är 
svårbedömda eller obekräftade men ändå tyder på att ett barn kan vara i behov av hjälp och 
stöd från socialtjänstens sida skall de anmälas. Det ankommer därefter på socialtjänsten att 
utreda ärendet besluta vilka åtgärder som lämpligen bör vidtas (ibid.). 

Anmälningsplikten saknar klara riktlinjer för vad som är anmälningsbart och inte (Olsson, 
2006). Studiens resultat visar att intervjupersonerna i vissa situationer utelämnas till den egna 
intuitionen i en anmälningssituation.  

Slutsats av forskningsfråga 2 
På forskningsfråga två visar studien att intervjupersonernas egna övervägande till viss del är 
avgörande vid en anmälningssituation om det inte handlar om tydliga psykiska och fysiska 
tecken. Lagstiftaren har i förarbetarna exemplifierat olika situation där barn far illa. I 
förarbetena räknas dessa faktorer upp (se vidare prop. 2002/03:53, s. 47-49). Ingen av 
intervjupersonerna säger att de lutar sina överväganden mot dessa juridiska dokument som till 
exempel ”Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn” (Socialstyrelsen, 2004) 
eller författningstextens förarbeten (prop. 2002/03:53). Diffus oro beskrivs som beroende av 
personalens förmåga att beskriva sin oro och vad den väcker för känslor hos förskolechefen 
för att det skall bli en anmälan. De traditionella rättskällorna kan sannolikt vara ett användbart 
verktyg för att identifiera de barn som behöver samhällets skydd och stöd. 

I tidigare forskning skrivs om att lagen om anmälningsskyldighet är otydlig och inte ger 
några klara riktlinjer för när, hur och vad som skall anmälas (se kap. 3 tidigare forskning). I 
detta går det anta att det finns utrymme för den enskilda anmälningsskyldige att väga in 
subjektiva faktorer vid en anmälan. Svårigheter visar sig tydligt när oron inte bygger på 
tydliga psykiska eller fysiska tecken. I dessa fall nämns magkänslor och svårigheter med att 
bedöma informationen de får kring personalens oro. Konsekvenserna, som vi ser det, blir att 
den enskilda förskolechefen bär ett stort ansvar för om barn anmäls till socialtjänsten eller 
inte. Om inte det utsatta barnet uppmärksammas i tid kan det få svåra konsekvenser för det 
enskilda barnet och dess familj. Lagen anger att det inte är den enskildes uppgift att utreda om 
ett barn far illa utan det är socialnämnden ansvar (prop. 2002/03.53). Det behöver inte stå 
klart att den unge far illa (prop. 1996/97:124). Våra resultat visar på att de intervjuade 
förskolecheferna vill samla bevis och ha tillräckligt ”på fötterna” innan en anmälan görs. Att 
samla bevis är inget som lagen kräver, utan snare tvärtom, det räcker med en misstanke om att 
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ett barn far illa, för att göra en anmälan. En möjlig konsekvens av att förskolechefer tror att 
det krävs bevis, kan bli att det tar alldeles för lång tid innan anmälan görs.   

Några av intervjupersonerna berättar att de har ett samtal med föräldrarna innan en 
anmälan görs. I socialstyrelsens riktlinjer (Socialstyrelsen, 2004) uppges det som lämpligt att 
den som gör en anmälan enligt 14 kap §1,  andra eller tredje stycket socialtjänstlagen, själv 
informerar vårdnadshavaren om varför en anmälan görs. Det finns dock ingen skyldighet till 
detta. Om detta görs finns det möjligheter för vårdnadshavaren att själv kontakta 
socialnämnden och be om hjälp och stöd (ibid.). 
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7. Sammanfattande diskussion 
Syftet med den här studien har varit att undersöka hur förskolechefer praktiskt går tillväga i 
situationer då lagen om anmälningsskyldighet enligt 14 kap 1 § st 2 SoL blir aktuell. I ett 
försök att dra några slutsatser kring studiens syfte och frågeställningar följer härnäst en 
diskussion kring de resultat som genererats av undersökningen. Här kommer också en 
koppling göras till tidigare forskning och olika rättskällor. 

Sammanfattning av resultaten 
Studien visar att förskolechefer till stor del är utelämnade till hur deras personal beskriver sin 
upplevda oro för barnet. Resultaten visar att ingen av förskolecheferna refererade till en 
skriftlig handlingsplan vid tillämpningen av anmälningsskyldigheten. Tydliga fysiska och 
psykiska tecken på försummelse är faktorer som uppges utan tvekan leda till en anmälan. När 
oron från personalen är mer diffus är däremot att förskolecheferna utelämnade till sina egna 
övervägande som exempelvis magkänslor. Möjligheten att avidentifierat kunna rådgöra med 
socialtjänsten nämndes som ett viktigt stöd för att ta ett beslut om att göra en anmälan eller ej. 
En förklaring till varför anmälningar uteblir kan vara en kombination av lagens bristande stöd 
till den enskilde tillämparen och den roll förskolecheferna har som rättstillämpare. 
Förskolechefer verkar i ett sammanhang där de skall arbeta nära de människor som de 
samtidigt har en anmälningsskyldighet mot. Samtidigt som lagen säger att det inte får 
övervägas om en anmälan skall göras när det finns misstankar om att ett barn behöver 
samhällets stöd och skydd.  

Resultatdiskussion 
Förskolechefen spelar en viktig roll i samhällets förmåga att hjälp barn som far illa. 
Resultaten från studien visar att ingen av förskolecheferna hänvisar till en nedskriven 
handlingsplan vid situationer som innebär oro för barn som far illa. Förskolechefer har för 
vissa intervjufrågor fått ta ställning till en fallbeskrivning. Till skillnad från vad som 
framkommer i fallbeskrivningen lyfter förskolecheferna fram dokumentation och samtal med 
föräldrar som viktiga åtgärder i en situation som beskrivs i fallbeskrivningen. En förskolechef 
säger att hon skulle göra en polisanmälan och på detta sätt skulle också socialnämnden få 
kännedom om barnet. En annan förskolechef säger att hon skulle göra en anmälan efter att 
hon haft samtal med föräldrarna. De andra säger inte när i tid de skulle göra en anmälan utan 
bara att de skulle gör det i något skede. Det råder alltså viss skillnad i hur förskolecheferna 
skulle tillämpa anmälningsskyldigheten utifrån fallbeskrivningen. Enligt Sundell och Egelund 
(2001) kan ett och samma barn bedömas fara illa av en socialarbetare men inte av en annan 
(ibid.). Lundén (2004) skriver i sin avhandling om ett antal faktorer som inverkar på 
personalens tendens att uppmärksamma omsorgssvikt, en faktor av betydelse var personalen 
tolkning av anmälningsplikten (ibid.). Förskolechefernas relativt olika svar på hur en 
handlingsplan skulle kunna se ut utifrån samma fallbeskrivning skulle kunna bottna i de stöd 
lagen ger den enskilde tillämparen. Ett problem kan vara att lagen om anmälningsplikt saknar 
klara riktlinjer för vad som faller under anmälningsplikten och vad som inte gör det. Ett annat 
problem är att det inte går att dra en skarp gräns mellan anmälningsbart och icke 
anmälningsbart (Olsson, 2006). Samtidigt hänvisade ingen av förskolecheferna till lagtext 
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som stöd i situationer då de tillämpar lagen om anmälan om missförhållanden (14 kap. 1 § st 2 
SoL). 

På frågan om vilka faktorer de ser som viktiga för att göra en anmälan nämner samtliga 
förskolechefer att tydliga tecken på fysisk och psykisk försummelse alltid innebär en anmälan. 
I de fall där oro från personalen är diffus finns det svårigheter med att tillämpa anmälnings-
skyldigheten. Vid dessa tillfällen visar resultatet att förskolecheferna är utlämnade till sin 
egen intuition och magkänsla. Fyra intervjupersoner nämner att möjligheten till avidentifierad 
konsultation med socialtjänsten är till stor hjälp. En intervjuperson använder andra resurser 
för att rådgöra vid tveksamma fall. Ingen av förskolecheferna nämner att de har stöd i lagtext 
kring vilka faktorer som är viktiga för att identifiera barn som far illa.  

Oro för barn som far illa är tveklöst ingen enkel sak, det visar inte minst resultaten. Idag 
saknar lagen klara riktlinjer för hur den skall följas. Däremot finns viss hjälp att tolka lagen i 
förarbetena. Något förvånade är att ingen av förskolecheferna nämnde att de sökte stöd i 
förarbetena (prop. 2002/03:53) eller i riktlinjer från socialstyrelsen (socialstyrelsen 2004). I 
massmedia görs familjetragedier till säljande nyhetsstoff, bilden av socialtjänsten är ofta hårt 
vinklad och präglad av sensationsmakeri, mot den bakgrunden är det inte svårt att förstå den 
rädsla en anmälan väcker. Kan föräldrar se att förskolechefen vill hjälpa familjen eller blir det 
ett hot om något som kan rasera familjens tillvaro? Ofta är det anmälarens avsikt att hjälpa 
familjen så att barnet får det bättre. En anmälan om oro till socialtjänsten är inte en 
polisanmälan och socialtjänstens uppgift är inte att utreda brott. 

Man kan diskutera maktlöshet från olika perspektiv, både familjers maktlöshet mot staten 
som har alltför stor makt att gripa in i familjers liv och barnets maktlöshet mot föräldrarna 
som misshandlar eller försummar dem utan att samhället griper in. I socialt arbete kan barn 
ses som maktlösa mot en socialtjänst som alltför lätt griper in i familjers liv och omhändertar 
barn, medan de också kan ses som maktlösa i förhållande till föräldrar som får utöva sin makt 
över dem utan att socialtjänsten griper in i tid.  

Lagen om anmälningsskyldighet är absolut (prop. 1996/97:124). Detta innebär att om det 
finns kännedom om något som kan innebär att ett barn behöver samhällets stöd och skydd 
skall anmäla detta till socialnämnden. När det gäller tydliga faktorer på försummelse av fysisk 
och psykisk karaktär tvekar inte förskolecheferna att göra en anmälan. Däremot går det att i 
studien se en viss osäkerhet i tillämpningen av anmälningsskyldigheten om oron är diffust 
uttryckt av personalen. När oron från personalen är mer diffus är förskolecheferna utelämnade 
till sina egna överväganden och ställer faktorer för och emot att göra en anmälan.  

Enligt prop. 1996/97:127 skall anmälningsuppmaningen gälla oavsett om misstanken 
gäller förhållanden i eller utanför hemmet. Förslaget innebär också att var och en som får 
kännedom om något som kan innebära att en underårig behöver socialtjänstens skydd bör 
anmäla detta till socialtjänsten. Det behöver alltså inte stå klart att den unge far illa. 
Socialtjänsten har sedan till uppgift att utreda den unges förhållanden och behov av skydd. 

Samhället har ett övergripande ansvar för barns fysiska och psykiska hälsa och utveckling. 
Att se till att barn och ungdomar som befinner sig i en utsatt situation får den vård eller det 
skydd de behöver är en av socialtjänstens viktigaste uppgifter. För att kunna fullgöra denna 
uppgift måste givetvis socialnämnden ha möjlighet att utreda den unges situation och behov 
av hjälp (Norström & Thunved, 2003). 

När barn ”agerar ut” fokuseras ofta all hjälp till föräldrarna så föräldrarna kan få hjälp 
med barnet istället för tvärtom. Vilket perspektiv intar de vuxna som finns runt barnet? Blir 
barnet taget på allvar i förskolan? Finns det en vuxen som gör skillnad för barnet? Vågar 
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personalen konfrontera de föräldrar som har en positiv syn på aga? I förskolan är det viktigt 
att informera om vilka skyldigheter föräldrarna har och vilka rättigheter barnet har. 

Metoddiskussion 
Studien använder rättssociologisk teori som perspektiv. Valet av detta perspektiv motiveras av 
intresse för att undersöka hur andra utomrättsliga faktorer spelar en roll i tillämpningen av  
14 kap. 1 § st 2 SoL. Den rättssociologiska metoden studerar rätten med hjälp av samhälls-
vetenskapliga metoder som kvalitativa forskningsintervjuer (Mathiesen, 2005, Hydén, 2002). 
Studien har använt rättssociologisk metod tillsammans med inslag av rättsdogmatiska 
metoden då analysen utgår från både tidigare forskning tillsammans med traditionella 
rättskällor som propositioner. Valet av perspektiv bygger på intresset att studera lagens 
tillämpning i situationer då det finns oro för barn far illa. Bland annat utifrån den kunskap 
som finns om att lagen saknar en enhetlig definition av vilka situationer som innebär 
anmälningsskyldighet (prop. 2002/03:53). Uppsatsförfattarnas begränsade kunskaper i juridik 
kan ses som en svaghet i valet av denna metod. Här betonas att intresset har varit att 
undersöka utomrättliga faktorer och inte granska hur förskolechefer följer lagen. 

Fallbeskrivningen är ett verkligt fall, men vi kan inte veta om förskolecheferna skulle 
reagera på samma sätt i en verklig situation. Risken finns att svaren utformas från deras 
föreställningar om hur det borde vara. Svaren kan till en del spegla förskolechefernas syn på 
sig själva, som här visar sig delvis obundna till det sammanhang som de arbetar inom. Den 
realistiska utformningen av fallbeskrivningen ger en viss garanti för att förskolecheferna 
skulle handla på det viset även i en faktisk situation. Vi kan alltså inte med denna metod som 
underlag säga att vi har kunnat beskriva hur förskolechefer tolkar och tillämpar SoL 14:1 st 2. 
Vi anser att uppsatsen har visat hur förskolechefer värderar information och tror sig komma 
att agera i vissa situationer i ett ärende där det finns oro kring ett barn.   

Undersökningen bygger på fem intervjuer med förskolechefer. Det kan ifrågasättas om 
studiens resultat är generaliserbara. Resultaten visar att innehållet korresponderar väl mot den 
kunskap som finns från tidigare forskning. Därmed kan sägas att studien har analytisk 
relevans (se kap. 3 Tidigare forskning och kap. 5 Resultat). Däremot går det att ifrågasätta hur 
pass representativa urvalet av förskolecheferna varit. Undersökningen har syftat till att söka 
bredden kring problemet och därför har urvalet medvetet byggt på ett så kallat intensitetsurval 
(se kap. 4 Urval och bortfall).  

Förslag till fortsatt forskning 
Under tiden vi arbetat med studien har vi i litteraturen funnit forskning som beskriver vikten 
av samverkan mellan myndigheter när det gäller barn som far illa. De nya bestämmelserna om 
samverkan finns i 3 kap. 1, 4 och 5 §§ socialtjänstlagen (2001:453, SoL). Förskolan och 
socialtjänsten skall samverka med samhällsorgan och andra som berörs i frågor som rör barn 
som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten skall ha ett huvudansvar för att samverkan 
kommer till stånd (prop. 2002/03:53).  Ett barn som far illa behöver all hjälp den kan få, hjälp 
som kommer från olika insatser. Vinsten vid samverkan för det individuella barnet är många. 
Till exempel kan barnet upptäckas tidigare och få den hjälp som är nödvändig. Hjälp som 
barnet eller familjen ansöker om blir mer lättillgänglig när fler samordnar sitt arbete. 
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Samverkan förebygger att insatserna blir mer omfattande i ett senare skede. Tidiga insatser 
blir mindre kostsamt både ur ett ekonomiskt men även individuellt perspektiv (ibid.). 

Vi menar att en utökad samverkan med socialtjänsten och andra myndigheter gynnar det 
enskilda barnet. Det skulle vara intressant med studier om hur samverkan mellan förskolan 
och socialtjänsten tillämpas enligt 3 kap. 1, 4 och 5 §§ socialtjänstlagen. Det skulle även vara 
givande med studier om hur sekretesslagens regler kan tillämpas i en fördjupad samverkan i 
enskilda ärenden ur ett rättssociologiskt perspektiv. 

Under arbetets gång har det vuxit fram intressant material som inte får plats inom ramen 
för denna uppsats. I bilaga 5 finns ett råmaterial som kan vara en början till fortsatt forskning i 
ämnet. Studiens intervjupersoner ger här några egna förklaringar till vad de tror är 
anledningen till det låga antalet anmälningar från förskolan (se bilaga 5).   
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Bilagor  

Bilaga 1 Informationsbrev till intervjupersoner  

Stockholm 2007-03-05 

Hej!           
      
Vi är två studerande från Institutionen för socialt arbete vid Stockholms Universitet. Vi läser 
den sjunde och sista terminen på socionomlinjen och kommer att skriva vår c-uppsats under 
våren. Syftet med vår uppsats är att med hjälp av kvalitativa forskningsintervjuer undersöka 
förskolechefers bedömning i fall då lagen om anmälningsplikt blir aktuell enligt 
socialtjänstlagen 14:1 st 2. Lagrummets andra stycke riktar sig i första hand till myndigheter 
vars verksamheter berör barn och ungdom. Enligt bestämmelsen är var och en som får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd 
skyldiga att anmäla detta till nämnden. 

Under vår praktik har vi kommit i kontakt med frågeställningen som rör 
anmälningsskyldigheten i förskolan ur ett rättstillämpningsperspektiv. Vi har då fått upp 
ögonen för hur svårt och komplext detta ämne kan vara i praktiken. Därför har vi valt att 
kontakta dig och undrar om du har möjlighet att hjälpa oss med vår c-uppsats.  

Vi vill intervjua dig om dina egna erfarenheter av anmälningsskyldigheten. I vår studie 
kommer vi att använda oss av en fallbeskrivning som du kommer att få möjlighet att läsa 
innan intervjun genomförs. Tillsammans med fallbeskrivningen kommer vi att bifoga vår 
intervjuguide, så att du innan intervjun kan få en möjlighet att reflektera över de 
analysverktygn som vi kommer att ställa frågor kring. Vår tanke är att intervjun skall 
genomföras veckorna 13 eller 14. Intervjun kommer att pågå ca en timme och spelas in på 
band. 

Intervjun kommer att bandas för att underlätta vårt arbete vid utskrift och analys av intervjun. 
Vi följer Vetenskapsrådet forskningsetiska principer när det gäller anonymitet, samtycke, 
information och nyttjande. Den bandade intervjun kommer att förstöras när uppsatsen är 
examinerad. Uppgifter som eventuellt skulle kunna identifiera dig kommer inte att redovisas i 
den färdiga uppsatsen.   

Vi hoppas du har möjlighet att delta i vår uppsats. Vi kontaktar dig inom en vecka för att få 
besked om ett eventuellt deltagande. Har du några frågor kan du gärna kontakta oss. 

Med vänliga hälsningar 

 
Camilla Tisäter  Tanja Klason 
Tfn: 070-476 33 96  Tfn: 070-951 93 54 
tisater@yahoo.se  tanja.klason@telia.com 
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Bilaga 2 Fallstudie        

Makarna Anders. A och Britta. A har tillsammans dottern Cecilia, två år.  

Under några månader händer följande: 

Cecilia började på förskolan i augusti 2002. Personalen reagerar var för sig redan från början 
att det ser annorlunda ut i stjärten när de byter blöjor på henne. Hon är röd och svullen på ett 
annat sätt än vad som är vanligt. Personalen känner oro och börjar föra anteckningar i oktober 
2002. 

Den 12 oktober hämtar Anders, Cecilia från förskolan. Den 13 oktober uppmärksammade 
personalen att Cecilia var ”vätskigt” runt analöppningen. En period var makarna oense och 
Anders hämtade inte Cecilia, det blev under den tiden bättre.  

I början av november lämnar Anders Cecilia. Hon luktade då starkt vid blöjbyte, inte urin. 
Hon var mycket svullen i stjärten, blå runt analöppningen, de kunde se en spricka i slidan. 
Den här dagen vad den första gången under förskoletiden som Cecilia bajsade på förskolan. 
Bajset var ”slemmigt” och hade stark lukt. 

I början av december hämtade Anders Cecilia. När Anders lämnar Cecilia dagen efter ser det 
mycket illa ut i stjärten. När personal försiktigt tvättade runt analöppningen, släppte 
muskulaturen, hålet blev stort. Cecilia visade tydligt obehag, tittade bort, hade annorlunda 
andning. Hon hade mycket svårt att koppla av på vilan. Mamman uppgav att hon varit hos 
doktorn med Cecilia och fått lugnande medicin, utan lugnande medicin sover hon bara tre 
timmar/natt. 

Över jul och nyår var Cecilia ledig. 

I mitten av januari kommer Cecilia tillbaka. Cecilias stjärt ser värre ut än någon gång tidigare. 
Stjärten är röd, svullen, blå och en grynig massa kom från stjärten. Hon hade ett tryckmärke 
på insidan av låret. Mellan slidan och analöppningen var det blått. Cecilia hade svårt att gå. 
Hon var mycket trött och somnade vid maten. Vid blöjbyte sa Cecilia ”aj, det gör ont”. Vid 
viss mat på förskolan får Cecilia kväljningar, ett exempel är korv och bröd som hon vägrar 
äta. De har också sett hur hon framkalla kräkningar genom att sticka fingrarna i halsen. 
Personalen har lagt märke till att hon ofta har någon sorts beläggning i munnen 

Personalen har inte lagt märkte till något speciellt i leken. Cecilia blir glad när föräldrarna 
hämtar henne. 

Personalen som tjänstgör på förskolan och som gjort iakttagelserna har samtliga barnskötar-
utbildning eller annan längre adekvat utbildning för yrken inom barnomsorgen.  

Slut 
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Bilaga 3 Intervjuguide     
  

Inledning  
 
1.  Namn? 
2.  Hur länge har du arbetat som förskolechef? 
3.  Vad har du för utbildning? 
4.  Hur många barn har du anmält till socialnämnden i genomsnitt per år de sista fem åren? 
 
Forskningsfråga 1: 

Hur tillämpar förskolechefer kap 14 § 1 st 2 SoL i situationer där det finns oro för att 
barn far illa? 
 
1.1 Hur resonerar du när du läst igenom fallbeskrivningen? 
1.2  Hur kan en handlingsplan se ut i detta fall? Kan du beskriva den?  
1.3  Finns det situationer då du känner att rollen som förskolechef och 

anmälningsskyldigheten enligt lagen krockar? 
1.4  Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 
1.5  Vad skulle underlätta för dig som anmälningsskyldig, i situationer då oro för barn finns 

på din förskola? 
1.6  Vad tycker du är svårast med en anmälan? 
1.7  I vilka situationer anmäler du inte?  
1.8  Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 
1.9  Har du upplevt en situation där anmälningsplikten hjälpt dig alternativt varit ett hinder 

för dig vid oro för ett barn? 
1.10  Kan du berätta om ett sådant tillfälle? 
1.11  Har du några idéer kring vad som kan göra att anmälningar från förskolor uteblir? 

Forskningsfråga 2: 

Vilka faktorer väger förskolechefer in vid ett beslut om anmälan enligt bestämmelserna 
i kap 14 § 1 st 2 SoL? 
 
2.1  Vilken information anser du vara viktig för din bedömning om att göra en anmälan? 
2.2  Vad skulle eventuellt hindra dig från att göra en anmälan? 
2.3  Hur söker du information om vad som gäller vid oro för barn, i de fall du är osäker på 

om du skall göra en anmälan eller ej? 
2.4  Finns det sätt att ta reda på om barn far illa utan att anmäla till socialnämnden? 
2.5  Vilka signaler är du uppmärksam på vid ett eventuellt beslut om att anmäla? 
2.6  Finns det tydliga fall när du alltid anmäler? 
 
Avslutning 
 
3.1  Finns det något som du vill tillägga?  
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Bilaga 4 Begreppsförklaring 

Anmäla: Lämna formellt meddelande om något, vanligen med information av förväntat slag, 
särskilt till myndighet (för vederbörlig behandling) rapportera, tillkännage 
(Nationalencyklopedin, 2007). 

Fall: Händelse betraktad som enstaka exempel eller möjlighet: fallstudie 
(Nationalencyklopedin, 2007)

Förskola: Pedagogisk verksamhet för inskrivna barn i åldern 1-5 år (Nationalencyklopedin, 
2007).

Misshandel: Brott mot liv och hälsa som består i att man tillfogar en annan person 
kroppsskada, sjukdom eller smärta eller försätter offret i vanmakt eller annat liknande tillstånd 
(Nationalencyklopedin, 2007). 

Ohälsotal: Beräkningen av ohälsotal görs utifrån summan av dagar med sjukpenning, dagar 
med förtidspension/sjukbidrag, dagar med rehabiliteringsersättning, dagar med förebyggande 
sjukpenning dividerat med befolkningen 16-64 år (Regionplane- och trafik kontoret). 

Pedagoger: Lärare, undervisare (Nationalencyklopedin, 2007).  

Tillämpa: Använda (för praktiska syften) anlägga, praktisera, öva (Nationalencyklopedin, 
2007). 

Åtgärd: Handling som är inriktad på (visst) resultat mest om övergripande, indirekt verkande 
handling (Nationalencyklopedin, 2007).

Insats: Utfört (gott) arbete som bidrar till visst resultat (Nationalencyklopedin, 2007). 
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Bilaga 5 Intervjupersonernas egna uppfattningar om få anmälningar från 
förskolan 
Intervjupersonerna fick frågan om hur de tänker kring det låga antalet anmälningar från 
förskolor vilket flera undersökningar visar (se kapitel 3). Intervjupersonerna berättar om flera 
olika förklarande faktorer. De gemensamma faktorerna förskolecheferna nämner är den 
dagliga och nära relationen till föräldrarna. De anger också att problemet blir mer synligt ju 
äldre barnet blir. Detta förklaras med att förskolans anpassar verksamhet efter barnets 
individuella behov jämfört med skolan och att förskolan inte ställer några kunskapskrav på 
barnet.    

Intervjuperson A berättar om kundperspektivet och dess konsekvenser samt att eventuella 
ryktesspridningar kan vara ett orosmoment för att inte anmäla barn till socialnämnden. 
Intervjuperson B säger att det är lättare att dölja problem för personalen på förskolan, familjen 
håller problemen inom dem fyra väggarna. Intervjuperson C berättar om den nära relationen 
till familjen vilket bidrar till att det blir svårare att göra en anmälan,. Vidare nämner hon att 
förskolan tipsar föräldrarna om var de kan vända sig om de behöver stöd och hjälp. Hon säger 
också att hon behöver ha väldigt mycket information och samla in bevis, innan hon kan göra 
en anmälan.  

Intervjuperson D berättar att det tar tid att se problem som är dolda, det är lätt att hålla en 
fasad framför personalen. Hon beskriver också de svårigheter som en del föräldrar har på 
grund av arbetslöshet, dålig ekonomi och problem med att integreras i samhället. Detta får 
även följder för barnen, föräldrarnas psykiska hälsa bidrar kanske till att föräldrarna blir elaka 
mot barnen för att de inte orkar med. 

Intervjuperson E hänvisar till begränsade personalresurser inom förskolan som en 
bidragande orsak till att personalen inte hinner se barn som far illa. Hon talar också om 
skillnaden mellan skolan och förskolans möjlighet att identifiera barn som far illa. Där skolan 
har noggrannare kontroller av att barnen hänger med. Barn som inte mår bra är stressade och 
kan inte prestera och behovet av hjälp blir därmed synligt. Förskolan däremot bygger sin 
verksamhet utifrån barnens individuella behov. Detta säger hon kan vara en förklaring till att 
det är svårare för förskolan att fånga in barn som far illa i förskolan.   

” […] det här är ett kundperspektiv […] sök inte dit för de anmäler allt […] ibland är det så att folk 
går runt och pratar […] man är väldigt noga idag när man söker platser […] (A) 

” När barnen är små så är allting mycket enklare, de är mer lätthanterliga […] ju större barnen blir 
ju svårare blir problematiken att hantera om det inte funkar fullt ut i familjen då blir det också 
synligare och man får ta till grövre artilleri […] jag tror inte att vi är fegare på något sätt när det 
gäller barnen […] skolans personal träffar inte föräldrarna varje dag, vi träffar föräldrarna morgon 
och kväll […] ” (B)  

” […] vi möter föräldrarna hela tiden […] och då är det så himla viktigt att vi gör det på ett bra 
sätt, att vi blir tydliga med vad vi bygger det på […] vi kan riskera att de tar barnet härifrån […] 
det är bättre att barnet är kvar här och har det bra på dagarna  […] skolan möter inte föräldrarna på 
det sättet som vi gör, de kan anmäla sen är det bara barnet de möter, inte föräldrarna  […] vi har 
mycket närmare relation och det är klart att det blir svårare då […] ”(C) 

” […] ju äldre barnen blir ju mer blir problemet synligt hos barnet […] vi tittar först på vad är det 
vi kan göra för att barnet ska kunna passa in i vår verksamhet […] det tar tid att se det här 
problemet […] det som är lite dolt, för man kan hålla en fasad framför oss […]”(D) 
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” […] när dom är i förskoleåldern så kan de inte larma själva  […] barngrupperna har blivit större 
och det har blivit färre personal, man hinner inte se varje barn längre […] det är bara det riktigt 
extrema fallen som uppmärksammas […] i skolan blir det tydligare, man har en noggrannare 
kontroll att barnen hänger med […] det märker vi inte i förskolan på samma sätt för vi ställer inte 
kunskapskrav på barnen utan här får man vara mer som man är. Man kan vara väldigt stressad och 
uppe i varv utan att någon slår larm, man kanske bara upplever det som ett stökigt eller oroligt 
barn […]”(E) 
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