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Sammanfattning

Denna undersökning har haft som syfte att undersöka förskollärares erfarenheter av och
åsikter om anmälningsplikten i förskolan och har arbetats fram utifrån fyra
frågeställningar:

• Vilka är, enligt förskolläraren, de starkaste skälen till att det sker så få
anmälningar idag?

• Har förskolläraren lyft en misstanke om att ett barn far illa till sin chef som inte
anmälts? Av vilken anledning i så fall?

• Hur många förskollärare har en handlingsplan när barn far illa?

Undersökningens resultat har byggts på enkätsvar från 40 förskollärare i Stor-
Stockholm. Resultatet visar att det största skälet till att fler anmälningar inte görs är att
man inte litar tillräckligt på sig själv och sina misstankar. De flesta har negativa
erfarenheter av en anmälan och önskar vara mer säkra på sina misstankar innan de
anmäler nästa gång. De uttrycker en osäkerhet kring begreppet barn som far illa. Sex
stycken förskollärare har påtalat för sina kolleger och/eller chef om en misstanke där
man valt att inte gå vidare med en anmälan. Nästan hälften av förskollärarna har
erfarenhet av att, själva eller tillsammans med en kollega/chef, ha gjort en anmälan. En
majoritet av förskollärarna har en handlingsplan att följa vid misstanke om att ett barn
far illa på sin arbetsplats. Man anser dock inte att en handlingsplan har ett avgörande i
att anmäla fler misstankar då en förskollärare har anmälningsskyldighet oavsett.
Ytterligare ett resultat lyfts fram i resultatet vilket är ett närmast kollektivt beslut att
anmäla misstankar inom förskolan snarare än att man som enskild person följer
anmälningsplikten.

Nyckelord
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Inledning

Alla som arbetar inom barnomsorgen har anmälningsplikt, dvs en skyldighet att anmäla
ett särskilt fall där man misstänker att ett barn far illa. Studier om
anmälningsskyldigheten (Sundell, 1996, Lagerberg, 1998, Lundén, 2004) visar dock på
en bristfällig fungerande lag som tycks vara svår att få kläm på. Forsknings- och
utvecklingsbyrån, FoU, undersökte samarbetet mellan skola och barnomsorg vid barn
som misstänks fara illa i Stockholm 1996 (1996:14). Undersökningen visade att
skolpersonalen endast anmälde 16% av de barn som hade misstänkt allvarliga sociala
problem och att det dessutom tog mycket lång tid innan man gjorde en anmälan.

Tio år har gått och enligt fortsatta studier och rapporter (Lagerberg, 1998, Lundén,
2004) tycks det fortfarande finnas osäkerheter och oklarheter hos personal och anställda
inom barnomsorgen kring anmälningsskyldigheten. Studier med olika syften pekar på
olika orsaker till varför anmälningsplikten tycks vara ett svårhanterligt område, för all
personal inom relevanta verksamheter. Ibland belyser även media fall som bottnar i en
icke-fungerande lag.

För någon utanför förskolans och skolans värld kan det tyckas en lätt uppgift för
personalen att anmäla ett särskilt fall om man har en misstanke om att ett barn far illa.
Även om anmälningsplikten är allas skyldighet är det dock bara förskolan och skolan
som dagligen träffar, nästintill, alla barn i Sverige och därigenom har lättare att jämföra
barnets utveckling och agerande mot det normala. Det är de som har möjlighet att se
signaler på omsorgssvikt tydligast och som även torde ha det bästa kontaktnätet med
socialtjänsten och kommunen. Att vara personal, med många verksamhetsuppgifter och
ansvarsområden, är balansen mellan att ge stöd till familjen och att anmäla till
socialtjänsten inte helt lätt. Det finns inga tydliga riktlinjer eller färdigstrukturerade
handlingsdokument att följa, bara den vetskapen om att vid misstanke ska man anmäla.

Tidigare forskare (Lundén, 2004, Lagerberg, 1998, Sundell, 1996) har alla funnit att
lagstiftningen för anmälningsskyldighet inte följs i avsedd utsträckning. Orsakerna till
det varierar och kanske är det därför man inte riktigt vet hur man ska förbättra systemet.
Studier med syfte att undersöka hur många barn som for illa, enligt BVC-sjuksköterskor
och daghemspersonal inom samma upptagningsområde, har visat individuella skillnader
mellan deltagarna då de bla oroade sig för olika barn (Lagerberg, 1998). Att identifiera
signaler att barn far illa och hur man tolkar anmälningsplikten visade sig också vara
problematiskt. Förhoppningsvis har man möjlighet under kommande år att djupare
studera de faktorer som personal påverkas av när de väljer att göra en anmälan eller ej,
om det handlar om en organisationsfråga eller om hindren ligger på det personliga
planet.

Som verksam förskollärare får jag insyn i och förståelse för en del andra förskollärares
syn på dilemmat barn som far illa. Det finns många orsaker till varför man inte vill
anmäla som även följs av många funderingar och synpunkter på hur systemet fungerar.
Några förskollärare som jag talat med har erfarenhet av att ha gjort en anmälning till
socialtjänsten och många har fått bestående negativa upplevelser, så pass att man drar
sig för att göra en anmälan igen. Det handlar ofta om upplevelsen att det är dålig
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återkoppling från socialtjänsten när man väl gjort en anmälan, kanske har en förälder
flyttat sitt barn till en annan förskola, kanske vill man försöka lösa det på andra sätt eller
kanske saknas det handlingsplaner med tydliga riktlinjer för hur man som personal ska
gå till väga.

Jag har inte själv varit involverad i en anmälan men stått bredvid när arbetskamrater och
chef anmält. De negativa erfarenheterna av dessa anmälningar har fått mig att reagera
och jag har med tiden önskat ta reda på mer om anmälningsplikten. Jag är intresserad av
att ta del av några av de funderingar och orosmoment som förskollärare har kring en
anmälan och vad som skulle kunna bidra till att förskollärare anmäler fler misstankar,
vad kan förskollärare behöva för att öka benägenheten att göra fler anmälningar?
Förskollärarnas ansvar att anmäla är ett känsloladdat beslut, vilket jag tar upp i min
studie. Anmälningsprocessen i sig är svårbalanserad och inte självklar vilket jag också
kommer att prata om. I och med detta borde det finnas handlingsplaner som används vid
misstanke att ett barn far illa. Så hur ser det ut för förskollärarna? Vilka erfarenheter
lämnas förskollärare med efter en anmälan?

Sundells (1996) resultat visar bla att kontakten med socialtjänsten och kunskapen om
anmälningsplikten är två bovar i dramat, min undran är om det stämmer det för
förskollärarna? En annan orsak som har vuxit sig starkare hos mig med åren och som,
enligt min åsikt, kommer att väga lika tungt som de andra inom några år, är
förskollärarens egen tillit till sig själv och till sin egen förmåga att upptäcka barn som
far illa. Den personliga faktorn så som en god och gemytlig kontakt med föräldrarna
samt de etiska aspekterna med normer och värderingar hos en förskollärare är minst lika
viktiga att ta hänsyn till för att våga anmäla som kunskapen om anmälningsplikten. De
enkätfrågor som har ställts i ovanstående studier (a.a., Lundén, 2001, Lagerberg, 1998)
har, enligt min uppfattning, mer fokuserat på de runtomliggande faktorer som en
anmälan baseras på än deltagarnas egna åsikter och uppfattningar om
anmälningsplikten. Vilken är då den största anledningen till att man drar sig för att
anmäla, enligt förskollärarna? Detta hoppas jag att få reda på i min uppsats.
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Bakgrund

I min bakgrund kommer jag att ta upp vad tidigare forskning inom området gett för
resultat, vad anmälningsskyldigheten säger och hur den kan tolkas. Jag vill även
framföra de svårigheter man som förskollärare kan stöta på vid en anmälan liksom
förslag till ett bra samarbete när barn far illa.

Tidigare forskning
Tidigare studier som gjorts det senaste tio åren har visat skillnader mellan deltagarna då
det gäller att identifiera barn som man misstänker fara illa (Lagerberg, 1998). Detta har,
och speglar fortfarande, svårigheterna med att tolka anmälningsskyldigheten så att fler
barn blir kända inom kommunen. Knut Sundell och Maria Colbiörnsen (1996:14), hade
på uppdrag av Forsknings- och Utvecklingsbyrån, att undersöka hur samhället förmådde
hjälpa elever med psykosociala problem. 23 slumpvis utvalda skolor deltog i studien
som, genom enkäter och i vissa fall uppföljande intervjuer, visade att skolpersonalen
anmälde alldeles för få elever till socialtjänsten och att man dessutom väntade en längre
tid innan anmälan gjordes. Det fanns flera orsaker till detta, men resultaten pekade
främst på den negativa attityden till socialtjänsten som skolpersonalen tycktes ha.

Resultaten talar emellertid för att skolpersonalen oftare anmälde elever när de hade ett gott

förtroende för socialtjänsten, uppfattade att elevens problematik säkert berörde socialtjänsten

samt när elevvårdspersonalen kände till elevens problem". (FoU 1996:14, s.132)

Det visade sig även att av de 127 tillfrågade i skolpersonalen trodde 72 % att
anmälningsskyldigheten bara gällde om det var klarlagt att barnet for illa. Orsaker till
den låga anmälningsfrekvensen visade sig vara bristande kunskap hos deltagarna om
anmälningsskyldigheten, att deltagarna hyste oro för att föräldrarna skulle flytta barnet
till en annan skola samt att det kunde finnas obehag hos deltagarna att kontakta
socialtjänsten. Förslag till att bättre hjälpa eleverna, utifrån rapportens deltagare, var
huvudsakligen att skapa ett bättre utvecklat samarbete mellan skola och socialtjänst,
trots att en sådan funnits men inte fungerat.

Docent Dagmar Lagerberg och Akademiska Barnsjukhuset i Uppsala genomförde 1998
en rikstäckande studie med syfte att beräkna antalet barn i åldrarna 0-6 år som enligt
barnhälsovårdens (BVC) bedömning for illa på grund av omsorgsbrister i familjen.
Definitionen omsorgsbrist syftade i denna studie på barnets kroppsliga omvårdnad, inte
på psykisk försummelse (Lagerberg 1998, s.96). Genom enkätsvar från 799 BVC-
sjuksköterskor visade resultatet att 1,5 procent, 6044 av 409 782 förskolebarn bedömdes
som barn som for illa. Det framgick även vissa osäkerheter hos sjuksköterskorna på
BVC när det kom till förmågan att tyda signalerna hos barn som for illa. Endast 30
procent av de mycket allvarliga fallen hade blivit anmälda och svårigheterna med att
upptäcka om ett barn for illa eller ej visade sig tydligt då så många som 58 procent
redan var kända av eller hade kontakt med socialtjänsten.
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I enkäten fick även sjuksköterskorna möjlighet att lämna egna åsikter och synpunkter på
mer eller mindre fungerande områden eller ämnen som Lagerberg (1998) valt att
kategorisera. Mer än hälften av deltagarna hade synpunkter på socialtjänsten, en orsak
var att sjuksköterskan inte kände sig delaktig i samverkan med socialtjänsten. Trots att
man lämnat känsliga uppgifter och anmält så fick man varken feed-back eller
information om hur det gått för barnet. Man önskade också en mer rakare och öppnare
dialog med socialtjänsten där tex behovet att samtala med en handläggare kring ett barn
kunde uppstå utan att det skulle betyda en önskan om att anmäla. Andra instanser som
också föreslogs inkluderas i samarbetet med BVC var bla BUP, husläkarmottagningar,
mödrahälsovården och barnläkare. I vissa områden hade samverkan med socialtjänsten
fungerat bra och orsakerna troddes bero på att man hade en socialhandläggare på eller
vägg i vägg med BVC. Det var av stor betydelse också att socialtjänsten, eller annan
instans, tog initiativet och organiserade till samarbetet. En ytterligare allmän önskan var
också att handlingsplaner och riktlinjer för arbete med barn som far illa skulle finnas.

I Lundéns (2004) avhandling ingick personal från daghem och barnhälsovårdscentraler
från tre olika stadsdelar i Göteborg. Hon gjorde fyra studier, 1) hur BVC-sjuksköterskor
och barnomsorgspersonal bedömde risker för att barn for illa, 2) hur de tolkade
anmälningsskyldigheten, 3) tecken på omsorgssvikt som man uppmärksammade och
som orsakade en anmälan samt 4) vilka faktorer som underlättade eller försvårade
möjligheten att uppmärksamma barns utsatthet. Genom enkäter med uppföljande
intervjuer visade det sig att BVC-sjuksköterskorna oroade sig för att 7 procent av de
3995 barn de ansvarade för for illa och visste, med utgångspunkt från observerade
tecken, att 5 procent säkert for illa. Barnomsorgspersonalen oroade sig för 10 procent av
de 1516 barn de ansvarade för och visste, med utgångspunkt från observerade tecken,
att 14 procent for illa. Liksom i de andra stadsdelarna varierade personalens oro för
barnen, där trodde man att mellan 9 och 13 procent respektive 2 och14 procent av
barnen for illa. Slutsatsen visade alltså att barnomsorgspersonalen oroade sig i
allmänhet för fler barn än BVC-sjuksköterskorna.

Deltagarnas tolkningar av anmälningsskyldigheten delades in i två kategorier,
barnkategorin, som oftast representerar en vidare tolkning av innehållet i
anmälningsskyldigheten, och föräldrakategorin som oftast är en snävare tolkning av
anmälningsskyldigheten (Lundén, 2004). Att säkra barns hälsa och utveckling kan
anses som en utvecklingspsykologisk tolkning medan situationer där barns utveckling
är i fara kan representeras av föräldrars missbruk, misshandel etc. Mycket pekar på att
litteraturen kring lagstiftningen pekar mot en snävare tolkning som inte lyfter fram den
utvecklingspsykologiska aspekten (a.a.). Så gott som alla BVC-sjuksköterskor angav,
som skäl för anmälan, någon av barnkategorierna medan barnomsorgspersonalen angav
båda, jämnt fördelat. Vilka tecken man uppmärksammat och som ledde till en anmälan
var först och främst känslomässig omsorgssvikt i förälder-barn- relationen följt av
tecken på fysisk vanvård och tecken på försummelse. Fysiska skador eller men var mer
sällan observerat. Daghemmets storlek eller personaltäthet hade ingen större påverkan
på förmågan att upptäcka barn som for illa. Det hade däremot personalens
yrkeserfarenhet och utbildning då man uppskattat att fler förskollärare än personal med
annan grundutbildning (oftast barnskötare) trodde att det fanns fler barn som for illa än



5

vad man sett tecken på. En annan faktor var den personliga tolkningen av
anmälningsskyldigheten där fler av deltagarna som använde sig av en barnorienterad
tolkning tillhörde dem som trodde att fler barn for illa än man observerat.

Tolkning av anmälningsskyldigheten
Sverige har infört en lagstadgad anmälningsskyldighet som avser alla myndigheter och
personer som arbetar med barn, förskola, skola, sjuk- och hälsovård. I den har alla en
skyldighet att anmäla om de känner till barn som far illa, enligt 14 kap §1:

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 myndigheter inom hälso-

och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och

kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.

Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet

gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som

berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom  hälso- och 

sjukvården eller på socialtjänstens område. (…)

 De som är verksamma inom familjerådgivningen är skyldiga att genast anmäla till

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller

utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet.

 Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är skyldiga

att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns

behov av skydd. (…)

För att förstå paragrafens upplägg förklarar Olsson (2006) att första stycket vänder sig
till alla, även privatpersoner, att de bör anmäla och att man då får vara anonym. Andra
stycket riktar sig till myndigheter och deras anställda samt för dem verksamma i
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet, främst för dem som själva arbetar med barn
och ungdomar upp till och med 17 år. Arbetare inom socialtjänsten och hälso- och
sjukvård som endast möter vuxna har också anmälningsplikt om de får kännedom om en
minderårig som far illa. I tredje stycket nämns familjerådgivare som endast är skyldig
att anmäla sexuella övergrepp eller psykisk och fysisk misshandel av barn i hemmet.
Den mindre omfattande anmälningssekretessen i detta stycke beror på den stränga
förtroendesekretessen som tillåter ökat utrymme för samtalsstöd i svåra situationer.
Endast familjerådgivare har skyldighet att vittna när barn och ungdomar utsätts för bla
sexual- och misshandelsbrott. Olsson lyfter vikten av att en anmälan inte i onödan får
fördröjas (s.154). En kort tid där man har möjlighet att samråda med kolleger, chefer
eller socialhandläggare finns alltid, men det är viktigt att avgöra hur akut fallet är.
Vanvård tex ger utrymme för fler föräldrasamtal, anser Olsson, där förskola och
föräldrar tillsammans har möjligheten att hitta lösningar. Han uppmuntrar även till att
anmäla även om man är rädd att ens misstanke är obefogad.



6

Jag kan inte erinra mig något fall där förskole- och skolpersonal kritiserats av rättsvårdande

myndigheter för att ha gjort en obefogad anmälan. (...) Ett större problem än

okynnesanmälningar är de anmälningar som inte görs. Underlåtenhet att anmäla kan i det

allmännas verksamhet vara ett tjänstefelsbrott. (Olsson, 2004, s.157)

Hinder och förslag för ett bra samarbete när barn
far illa
Som Sundell (1996), Lagerberg (1998) och Lundén (2004) påvisat beror  orsakerna till
oron att ett barn far illa, och som man sedan anmäler, på hur man uppfattar
anmälningsskyldigheten, om man tillhör barn- eller föräldrakategorin. Det klagas från
många håll huruvida samarbete med instanser fungerar tillfredsställande och man har
många synpunkter på socialtjänsten som inte, enligt deltagarna, öppnar upp, ger feed-
back eller initierar en kontinuerlig kontakt. En vanlig upplevelse är också att ingenting
händer när man väl gjort en anmälan vilket i mångt och mycket är sant, beroende på
olika orsaker. En är att en familj kan välja att tacka nej till stöd i hemmet eftersom
socialtjänstlagen, SoL, bygger på samtycke. Socialtjänsten kan inte göra mer än att
utreda och avgöra om det innebär en påtaglig risk för barnet att fortsätta bo kvar i
hemmet vilket då kan innebära att tvångsvård kan bli aktuellt (Olsson, 2006).
Deltagarna i ovanstående studier efterlyser även riktlinjer och om möjligt
handlingsplaner när man misstänker att ett barn far illa.

Olsson (2006) pekar på att samverkan mellan förskola och socialtjänsten skulle medföra
bättre förståelse för lagen som bla menas med en likartad syn på vad barnomsorgssvikt
innebär. Olsson grundar sin definition omsorgssvikt på den oro som förskolepersonalen
stöter på i sin vardag, nämligen allt från försenad utveckling, relationsproblem och
familjekonflikter till misstankar om misshandel, sexuella övergrepp och drogmissbruk
(s.150).

Just samarbete mellan instanser, tex när det gäller barn som far illa, måste utgå ifrån
flera förutsättningar, enligt Morrison (1996). Först och främst måste upplevelsen av ett
behov av samverkan finnas och att man har en gemensam definition av samverkans
innebörd och förståelse för dess kriterier, så som att resurser och tid ges. Tydliga
procedurer och roller är en annan förutsättning för att samverkan ska fungera. I det här
fallet skulle det vara en handlingsplan, en kontaktperson och former för att öka
förståelsen för olika instansers yrkesroller med tillhörande arbetsuppgifter genom tex
fortbildning som Sundell (1996) nämner. Även Olsson (2006) önskar öppna upp
samarbetet mellan socialtjänsten och förskola/skola genom att tex besöka varandras
arbetsplatser för att lära känna varandra och varandras synsätt på barn och
omsorgssvikt. Socialtjänstens personal och arbete bör göras synligt i förskola/skola och
han anser även att socialtjänsten utvecklar metoder för återrapportering utformade efter
sekretesslagstiftning och vårdnadshavarens samtycke. Han anser att den otillgängliga
socialtjänsten borde öppna sina dörrar mer och bjuda in till ett samarbete.

Förskolläraren och förskolan anses ha en betydande roll, både när det gäller personalens
förmåga till att tyda signalerna kring ett barn som far illa, samt förskolans kultur och
syn på barns beteende och livssituation, anser Lind, Mosholt och Schultz (1999). Vissa
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förskolor väljer att visa stor tolerans mot de levnadssätt som finns i en stressig storstad o
kanske blundar för de konsekvenser det för med sig till barnen. Om ett barn kommer
okammat och smutsigt till förskolan skulle tex personalen kunna bortförklara det som
att föräldrarna inte haft tid. Andra förskolor kan ha utvecklat en annan kultur där en
kritisk syn och förväntan på föräldrars omsorgsförmåga är hög vilket lätt kan skapa en
falsk bild av familjemedlemmars relation i situationer där barnet har för stora eller små
kläder. Författarna anser också att det är en förutsättning för socialsekreteraren att denne
förstår och respekterar förskolans värderingar och åsikter kring barnets hemmasituation
och inte slår bort förskollärarens oro baserat på sina egna normer och värderingar.

Som förskollärare har man också mycket att vinna på att föräldrakontakten fungerar
tillfredsställande för båda parter, skriver Olsson (2006). En öppen dialog och
samförstånd för barnets bästa är nyckeln till att underlätta en relation som ska vara i
många år. Det är också i denna dialog som förskollärarna har möjlighet att ta upp frågor
och funderingar kring ett barn man oroar sig för och tillsammans med föräldrarna arbeta
fram en lösning till orosområdet. Om man dock som förskolepersonal vid ett
föräldramöte möts av oförstånd eller likgilitighet och om oron för barnets hälsa är
tillräckligt stort så kanske man väljer att göra en anmälan till socialen.

Lind, Mosholt och Schultz (1999) tar upp samarbetssvårigheterna mellan förskola och
socialtjänsten då dessa ofta har två olika kulturer och barnsyn, alltifrån de individuella
erfarenheter och arbetsuppgifter som påverkar hur de upplever och resonerar i sin
vardag, till de mer praktiska arbetsuppgifterna som inte alltid är ändamålsenliga.
Fördomar som blir myter kan vara ett hinder till ett bra samarbete tex irritationen över
att yrkesgrupperna inte respekteras. Istället för att ge socialsekreteraren den nödvändiga
informationen utifrån sina observationer kan förskolläraren tex istället lägga ner fokus
på de nödvändiga åtgärder hon anser att barnet behöver, vilket kan uppfattas som
provocerande. Den andrahandsinformationen som en socialsekreterare baserar en
utredning på kan i många fall leda till osäkerheter kring vad en sekreterares
professionalitet består av, såväl hos sekreteraren som hos andra yrkeskategorier.
Sekreterarens arbetsuppgifter kan uppfattas som diffusa och kan leda till
gränsöverskridande av yrkesgränser, så som att andra yrkesroller kommer med egna tips
på åtgärder för barnet.

Ytterligare ett hinder för att mötas respektfullt yrkesgrupper emellan är den
känslomässiga aspekten för en förskollärare att göra en anmälan. För socialsekreteraren
kan en anmälan upplevas som en vardaglig företeelse medan den för förskolläraren kan
upplevas som något dramatiskt och oroväckande (Olsson, 2004). Det sker en lång
tankeprocess med för- och emotargument innan man bestämmer sig för att anmäla - har
man uppfattat signalerna riktigt, har man gett föräldrarna en chans att förbättra
situationen för barnet, oron för att det kan bli sämre för barnet etc. Trots att dessa
funderingar och tankar inte ska göras av förskollärare - en anmälan ska ske vid
misstanken att ett barn far illa - så görs de (a.a.).

Mosholt och Schultz (1999) anser också att en bra etisk utgångspunkt vid en anmälan är
att samtala med föräldrarna. Samarbetet mellan förskolan, föräldrarna och
socialhandläggaren blir lättare om alla spelar med öppna kort (s.77)
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Begreppsdefinition
Barn som far illa är ett begrepp som ofta används då man talar om
anmälningsskyldigheten men en tydligare definition saknas. Den vaga definitionen barn
som far illa skapar därför en gråzon anser Lagerberg (1998) som trots sina försök till att
sätta definitionerna i kategorier inte kunnat tyda vad barn kan fara illa av eller varför det
är så.

Man har dock lyft två nyckelbegrepp när det gäller en anmälan, de som far illa eller
riskerar att fara illa på grund av förhållanden i hemmet eller sitt eget beteende (SOU
1994:139). Lundéns (2004) definition barn, vars psykiska och/eller fysiska utveckling är
i fara pga föräldrars bristande omsorgsförmåga skulle kunna tolkas som något
begränsad då det främst talar om föräldrarnas bristande förmåga till omsorg medan jag
även vill påtala de medicinska, neurologiska, orsakerna till en begränsad psykisk
utveckling. Jag önskar därför använda SOU:s definition som grund när jag refererar till
barn som far illa.
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Syfte och frågeställning

Syftet med studien är att undersöka förskollärares erfarenheter kring anmälningsplikten
inom förskolan.

Syftet har arbetats fram efter följande frågeställningar:

• Vilka är, enligt förskolläraren, de starkaste skälen till att det sker så få
anmälningar idag?

• Har förskolläraren lyft en misstanke om att ett barn far illa till sin chef som inte
anmälts? Av vilken anledning i så fall?

• Hur många förskollärare har en handlingsplan när barn far illa?

Metod och genomförande
Eftersom ämnet är känsloladdat och väcker många funderingar och känslor har jag valt
enkäter som datainsamlingsmetod. Trost (2001) skriver att enkätmetoden är ett
mätinstrument för att bla mäta människors beteende. Andersson (1985) anser att enkäter
är ett vanligt sätt när man vill komma åt personers attityder och/eller mer grundläggande
inställningar till olika frågor - även deltagarnas upplevelser. Eftersom
anmälningsskyldigheten är ett känsligt område ger detta mig en möjlighet att
förhoppningsvis få en större svarsfrekvens utan att behöva ingå ett personligt möte med
deltagarna som en intervju kräver. Trost anser dock inte att ”farliga” frågor finns utan
att det mer handlar om hur utbildad intervjuaren är.

Inga frågor är alltför känsliga vid en personlig intervju om intervjuaren är ordentligt utbildad för

arbetet och kan skapa en förståendefull atmosfär mellan sig själv och den intervjuade” (a.a.

s.10).

Det är ett svårt ämne och svaren kräver eftertanke kring egna erfarenheter och
personliga värderingar. Vid en intervju kan den tillfrågade känna sig stressad till ett svar
och det kan vara svårare att samla orden inför en främling, speciellt när man under tiden
även blir inspelad. Mitt val av enkäter har också påverkats av min bristande kunskap
och erfarenhet av anmälningsplikten samt att jag känner väldigt starkt för ämnet vilket
kan påverka min objektivitet vid intervjuer.

Jag har samlat in data genom strukturerade enkäter med delvis fasta svarsalternativ med
hjälp av kvantitativ metod, en metod som baseras på mätningar och statistik av ett visst
fenomen. Genom att försöka tolka den kvantitativa datan ökar möjligheten till att nå en
djupare kunskap om ett fenomen, i detta fall avsaknaden av anmälningar och
runtomliggande orsaker i tidigare studier. En kvantitativ undersökning är strukturerad
och standardiserad från upplägg till resultat. Kvantitet understryker mätbara egenskaper
tex hos något som ska undersökas och resulterar i en slutsats om något specifikt genom
det generella, tex hur många. I det här fallet rör det sig om 40 st enkäter där olika
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erfarenheter ska mätas utifrån de svar som ges. Undersökningsresultatet visas i form av
tabeller och siffror för att lättare beskriva och belysa ett problemområde.

Deskriptiv statistik används för att i siffror ge en beskrivning av det insamlade materialet, och

på detta sätt belysa forskningsproblemet (Patel/Davidsson, 2003).

När all information, i detta fall enkäter, samlats in kommer man till forskarens
förförståelse då resultatet ska bearbetas och tolkas. Det är lätt att tolka in mer än det
finns grund för i den insamlade datan vilket ökar risken att övertolka företeelser man
undersöker. Kvantitativ undersökningsmetod är användbar men man bör vara varsam
när slutsatser ska dras då verkliga företeelser som beskrivs i siffror kan feltolkas.

Cirka en vecka innan jag skickade ut enkäterna med tillhörande missivbrev kontaktade
jag respektive förskolechef per telefon för att informera dem om min tilltänkta uppsats
och be om tillåtelse att skicka ut gällande enkät. Jag ville samtidigt höra efter intresset
för mitt problemområde i förhoppning om att reflektera kring detta i resultatdelen.

Enkäten bestod av 15 st frågor varav åtta hade färdiga alternativsvar i form av ja, nej
och vet inte. Två frågor lämnades helt öppna för förskollärarens egna erfarenheter
medan två frågor med förbestämda svar även gav förskolläraren möjligheten att skriva
utförliggare svar om egna erfarenheter inom frågans ram. Andra frågor med syfte att ta
reda på förskollärarens kön, antal yrkesverksamma år som förskollärare samt frågor
kring förskollärarens kunskap om anmälningsskyldigheten ställdes.

Trost (2001) skriver att enkätfrågor ska vara lätta att besvara – det är en av
huvudreglerna. Han ger även andra tips gällande frågornas utseende och relevans som
jag använt mig av utifrån uppsatsen frågeställningar. Frågornas antal och egenskaper
formades så att de på bästa sätt uppfattades objektivt och var lätta att svara på, med
tanke på frågornas känslighet. Detta var även något jag fick bekräftelse för då flera
förskolechefer frågad om enkätens karaktär under telefonsamtalen.

Förskollärarna fick ca fyra veckor på sig att besvara enkäten. Jag behandlade även
svarskuverten på så vis att det var omöjligt för mig att härleda svaren till respektive
förskola eller kommun. Resultaten redovisas frågvis med förtydligande procenträkning.
Resultatsdiskussionen kommer också förtydligas med citat för att förtydliga tidigare
forsknings påstående eller för att uppmärksamma en avvikelse.

Av de 60 enkäter som skickades bestod det slutgiltiga materialet av 40 st enkäter.
Bortfallet är för mig okänt men kan bero på tidsbrist och/eller brist på engagemang. Vid
resultatanalysen refererar en förskollärare till erfarenheter i skolans värld vilket
resulterade i att jag fick helt bortse från hans enkätsvar.

Det var frivilligt att medverka i denna undersökning vilket också framgick i
missivbrevet. Ingen offentliggjord information kan röja deltagarnas identitet och all
datainsamling kommer att förstöras - forskningsetiska principer har därmed beaktats.
Alla enkäter som besvarades skickades tillbaka i sådant skick att det var omöjligt för
mig som författare att uppfatta från vilken förskola eller kommun de hade kommit från.
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Undersökningsgrupp
Jag motiverar mitt val av förskollärare som respondenter med att förskollärare besitter
huvudansvaret för den pedagogiska verksamheten. Med förskolans utgång från den 3,5
års högskoleutbildning, bör förskolläraren vara den som har kompetens och tar ansvar
för att kunna göra en anmälan.

Enkäten har skickats ut, delvis slumpmässigt utvalda, till ca 20 förskolor i fem av Stor-
Stockholms kommuner, Danderyd, Lidingö, Botkyrka, Haninge och Stockholm. Jag
hade ingen önskan om att söka mig till någon speciell kommun, inte heller till något
speciellt socioekonomiskt område, utan följde kommunernas ordning i telefonkatalogen.
Ca en vecka innan utskicken tog jag kontakt med respektive förskolechef per telefon där
jag introducerade min uppsats, syftet och lade fram mitt önskemål om att skicka ut
enkäten till tre av deras förskollärare. Vilka de tre var upp till förskolechefen.
Telefonsamtalet gav mig också möjligheten att känna av stämningen och höra efter hur
responsen var till min undersökning. Alla kommuner förutom Danderyd var positivt
inställda till detta ämne och visade stor vilja att svara på min enkät. I Danderyds
kommun fick jag prata med en förskolechef vars första respons var att jag sökt mig till
helt fel kommun då de inte har erfarit en anmälan sedan 1996.
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Resultat

I det här avsnittet redovisas all data som samlats in. Jag har valt att redovisa frågorna
var för sig i tabellform med egna förtydligande kommentarer för att förklara
svarsresultatet. Jag kommer även att redovisa alla citat från respondenterna för att
förtydliga resultat eller avvikelse.

Tabell 1.
Du är man eller kvinna

Antal

n= 40

Procent

Man 0 0

Kvinna 40 100

Tabell 2.
Antal år verksam som förskollärare

Antal
n= 40

Procent

0-5 år 6 15
6-10 år 4 10
11-19 år 10 25
< 20 år 20 50

Tabell 3.
Vem anmälningsplikten vänder sig till

Antal
n= 40

Procent

Endast verksamma inom skola och barnomsorg 18 45

Endast chefer verksamma inom skola och barnomsorg 1 2,5
Alla, även privatpersoner 22 55
Ej svar 1 2,5

Förskollärarna har valt att ange flera svar varför svarsprocenten ser ut som den gör. En
knapp majoritet av förskollärarna känner till att anmälningsskyldigheten gäller alla,
privatperson som verksam inom barnomsorgen. Det är dock en stor skara som tror att
anmälningsplikten endast gäller dem verksamma inom barnomsorgen. Det är tydligt att
det här råder en kunskapsbrist om anmälningsplikten.

En förskollärare har valt att inte svara.
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Tabell 4. Vem avgör om ett barn far illa Antal
n= 40

Procent

Tabell 4. Vem avgör om ett barn far illa 28 70
Min chef 3 7,5
Föräldrarna
Socialhandläggaren 18 45

Förskollärarna har valt att ange flera svar varför svarsprocenten ser ut som den gör.
Detta är ytterligare en kunskapsfråga och svaren visar tydligt att förskollärarna är av den
uppfattningen att det är dem själva som avgör om ett barn far illa och inte
socialhandläggaren. Samt att man vill vara säker på sina misstankar innan man anmäler.
Två tillagda kommentarer har gjorts:

Jag som anmäler – socialhandläggar en som avgör!

Jag till att börja med tillsammans med mina kollegor.

Tabell 5.
Om förskolläraren har erfarenhet av att själv ha anmält en
misstanke

Antal
n= 40

Procent

Ja 10 25
Nej 30 75

Tabell 6.
Om förskolläraren har erfarenhet av att tillsammans med
kollega/chef ha anmält en misstanke

Antal
n= 40

Procent

Ja 18 45
Nej 22 55

Tabell 7.
Om förskolläraren har erfarenhet av att ha uppmärksammat
en kollega om en misstanke som inte ledde till en anmälan

Antal
n= 40

Procent

Ja 6 15
Nej 34 85

Tabell 8.
Om förskolläraren har erfarenhet av att ha uppmärksammat
sin chef om en misstanke som inte ledde till en anmälan

Antal
n= 40

Procent

Ja 3 7,5
Nej 37 92,5
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Fråga 9. Vilka skäl som avgjorde att den anmälan gjordes/ inte gjordes

De tre förskollärarna som svarade ja på fråga 8 har skrivit följande skäl:

Brist på resurser. Prioritering av mer akuta fall. Svårt att hinna med TYVÄRR!!!

Vi kolleger var inte överens om hur allvarligt det var.

Svårt att avgöra om misstanken var välgrundad.

Förutom de övriga 37 förskollärarna som svarade nej på fråga 8 har 4 st valt att delge
sina skäl till varför deras anmälan gjordes.

Personalens oro att något inte stod rätt till.

Föräldrarna kända missbrukare.

Att barnet for illa och att det inte fanns någon tvekan om detta avgjorde.

Enbart misstanke om att ett barn far illa skall anmälas.

Tabell 10.
Om förskolläraren, enligt erfarenhet, ansåg att för få
misstankar anmäls

Antal
n= 40

Procent

Ja 13 32,5
Nej 4 10
Vet inte 20 50
Ej svar 3 7,5
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Tabell 11.
De tre vanligaste skälen, enligt förskolläraren, att en
anmälan inte görs

Antal
röster på
respektive
skäl

Procent

Jag är orolig att det skulle bli sämre för barnet 33 82,5
Jag vill inte bli ovän med föräldrarna 11 27,5
Det blir ingen förbättring för barnet 16 40
Jag är osäker på mig själv och mina misstankar 38 95
Jag orkar inte engagera mig 5 12,5
Jag vill inte göra den själv 19 47,5
Andra orsaker 7 17,5
Summa 130

Förskollärarna har valt att ange flera svar varför svarsprocenten ser ut som den gör. Att
vara osäker på sig själv är det absolut starkaste skälet till en utebliven anmälan då hela
95% har angett detta skäl. 82,5% har angett att en försämring av barnets vardag kan bli
verklig om man anmäler, till skillnad än om man låter bli. Vilka erfarenheterna kring
detta skäl är vore intressant att fördjupa sig närmare i. Att inte vilja göra en anmälan
själv är det tredje skälet.

Alla de sju förskollärare som angav andra orsaker motiverar:

Svårt att samarbeta med föräldrar efter anmälan/utredning.

Att pedagogerna anser att de har misstanke men chefen inte vill ha negativ publicitet.

Dåligt stöd från ledningen.

Vad är far illa och var lägger man ribban?

Ingen eller dålig feed-back från socialhandläggare på en anmälan..Gjorde jag rätt? Blev barnet

hjälpt av min anmälan?

Bristande stöd från chefen. Brist på resurser. Negativa erfarenheter från socialtjänstens

handlande.

Jag vill vara väldigt säker på att mina misstankar stämmer eftersom man kan ödelägga hela

familjer.

Tabell 12.
Av vilka viktiga skäl bör man göra fler anmälningar

Antal
n= 40

Procent

Åtgärder 4 10
Viktiga skäl 17 42,5
Övrigt 3 8
Ej svar 16 40
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24 förskollärare har svarat eller skrivit en kommentar och med tanke på dess olika fokus
har jag förstått att frågan inte var tillräckligt tydligt ställd eller kanske finns det helt
enkelt inga andra skäl lika viktiga än den som redan finns - nämligen att
uppmärksamma socialtjänsten om vilka familjer som behöver stöd i hemmet. Jag har
valt att ta med de kommentarer som är av relevans för undersökningsämnet.

Hjälpa föräldern till att få det bättre.

Att barnets familj ska få kontakt med socialtjänsten för utredning.

Att uppmärksamma socialen på familjer där allt inte verkar stå rätt till.

Barnen och föräldrar kan få den hjälp och det stöd de behöver ha.

Att tänka på barnet.

Att barnet får det bättre.

Att skydda barnet och rädda det från framtida men.

Hitta fler barn som far illa.

Allt fokus måste ligga på barnet.

Barnen behöver vuxna som engagerar sig.

Skydda barn som far illa.

I vissa familjer kan det finnas mycket vaga misstankar, men där ändå ett barn far illa.

Att fler utsatta barn blir uppmärksammade.

Tabell 13.
Om den aktuella förskolan där förskolläraren arbetar vid har
en handlingsplan som används vid misstanke om att ett barn
far illa

Antal
n= 40

Procent

Ja 22 55
Nej 4 10
Vet inte 14 35

En majoritet av förskollärarnas arbetsplats har en handlingsplan för barn som misstänks
fara illa. Över 30% av förskollärarna vet inte. En kommenterar:

Finns i en pärm…inte så mycket mer!!!
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Tabell 14.
Om nej på fråga 13 - finns det diskussioner om att utarbeta
en

Antal
n= 40

Procent

Ja
Nej 7 17,5
Vet inte 9 22,5
Ej svar 24 60

Två av de 18 förskollärarna som svarade nej eller vet inte på fråga 13 har lämnat denna
fråga blank.

Tabell 15.
Om avsaknaden av en handlingsplan kan vara en orsak till att
misstankar inte anmäls

Antal
n= 40

Procent

Ja 16 40
Nej 12 30
Vet inte 11 27,5
Ej svar 1 2,5

En har valt att inte svara på denna fråga. En knapp majoritet tror att avsaknaden av en
handlingsplan kan vara en bidragande orsak. Nästan 30% vet inte medan 30% tror att
det inte har någon betydelse.

Jag tror att man tar tag i det även om det inte finns en handlingsplan eftersom vi har

anmälningsplikt.

Jag tror inte det men det ska självklart finnas en handlingsplan på förskolan. Men är det så att

barnet inte mår bra sker det alltid en anmälan.

Kurser eller ordentlig information om sekretess och anmälningsplikt bör göras med jämna

mellanrum, tex var tredje år eftersom sekretessen ändras lite då och då, samt att jag upplever

att det diskuteras för lite. Allt för många inom förskolan, pedagoger och barnskötare, är alltför

dåliga och osäkra på vad som gäller i olika detaljerade situationer. Därför anmäls det också för

lite. Otillräcklig kunskap leder också till passivitet. Har upplevt detta på många förskolor, då jag

varit verksam sedan slutet av -80-talet. Kommunen borde satsa på detta (bland mycket annat)

som en kvalitetssäkring. Den litteratur som finns på området är ju ofta inaktuell, då en del saker

vid sekretess ändras då och då.
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Diskussion och slutsats

Syftet med min uppsats var att undersöka förskollärares erfarenheter av och åsikter om
anmälningsplikten inom förskolan utifrån följande frågeställningar:

• Vilka är, enligt förskolläraren, de starkaste skälen till att det sker så få
anmälningar idag?

• Har förskolläraren lyft en misstanke om att ett barn far illa till sin chef som inte
anmälts? Av vilken anledning i så fall?

• Hur många förskollärare har en handlingsplan när barn far illa?

De starkaste skälen till att det sker för få anmälningar

Som tidigare forskning har visat (Sundell, 1996, Lagerberg, 1998, Lundén, 2004) är
orsakerna till att fler anmälningar inte görs olika. Personal i skola, BVC och förskola
klagar på dåligt samarbete med socialtjänsten och saknar feed-back på sina
anmälningar. Man efterfrågar att någon initierar en kontinuerlig kontakt till samarbete.
En annan upplevelse är också att ingenting händer när man väl gjort en anmälan. Man
efterlyser riktlinjer och om möjligt handlingsplaner när man misstänker att ett barn far
illa.

Resultatet av enkätfrågorna i denna undersökning visar många orsaker som påverkar
förskolläraren vid en anmälan – alla bottnar i tidigare erfarenheter av en anmälan.
Erfarenheterna har färgat många förskollärare, positivt och negativt. Den negativa
upplevelsen består dock och påverkar förskolläraren mer än den positiva. Det starkaste
skälet till varför förskolläraren drar sig för att göra en anmälan är osäkerheten på sig
själva och på sina misstankar. Det framgår att många vill vara säkra på att det de
ser/tror faktiskt stämmer innan de anmäler. Precis som Olsson skriver (2004) är en
anmälan en dramatisk och oroväckande process för en förskollärare och ingen
vardagsmat som det kan vara för socialhandläggare, vilket också speglar svaren i denna
undersökning. En förskollärare hade en påtagligt negativ erfarenhet av hur en hel familj
raserats av en anmälan.

Det näststarkaste skälet som representerar avsaknaden av anmälningar är oron för att
barnet ska få det sämre, i och med en anmälan. Bakom denna oro finns det säkert många
erfarenheter som inte kommit fram i undersökningen men som är tillräckligt stora för att
man tvekar att göra en anmälan. Jag tror att man som förskollärare målar upp en bild av
att barnet antingen riskeras bli omhändertaget eller att föräldrarna blir arga över
anmälan och tar ut det på sitt barn. Trots arbetserfarenhet inom förskolan i mer än 20 år
är förskollärare osäkra på att tyda signalerna rätt och att lita på sina omdömen. Att
avgöra begreppet eller kriteriet barn som far illa är ett problem som flera förskollärare
erfar och som anses vara en orsak till varför man inte kan lita på sina egna misstankar.
Vad är far illa och var lägger man ribban? (s. 15)
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Rädslan eller osäkerheten över att göra en anmälan själv är det tredje största skälet till
varför man tvekar att anmäla. Detta fenomen är av intresse när man talar om
svårigheterna med en anmälan vilket jag kommer att diskutera mera kring senare i
resultatdiskussionen.

Några förskollärare nämner dålig återkoppling från socialhandläggare men jag upplever
inte att detta är en stor bidragande orsak till förskollärarens tvekan att anmäla. Detta har
ju i tidigare studier (Lagerberg, 1998, Sundell, 1996, Lundén, 2004) varit av stor vikt
men påtalas alltså inte här i lika stor grad. Vissa förskollärare nämner också brist på
resurser, så som tid och prioritering av ledningen samt kunskap om anmälningsplikten
som ett hinder för att genomföra en anmälan. Morrison (1996) och Sundell (1996)
eftersträvar just att dessa ämnen diskuteras och struktureras upp tydligt i ett försök att
skapa en mer fungerande samverkan mellan skola och socialtjänsten. Den diskussionen
anser jag ska främst komma från ledningen eller chefen för förskolan. Jag efterfrågar
tydligare strukturer och en obligatorisk handlingsplan för alla förskolor som man ska
använda sig av för att minska osäkerheterna kring en anmälan.

Mina misstankar om förskollärarens personliga skäl till varför inte fler anmälningar
görs tycks vara av stor betydelse vid en anmälan. Man skyller på sin egen förmåga i
första hand och tvivlar på att man har kompetensen att bedöma ett barns villkor för en
sund uppväxt. Trots det anser över hälften av förskollärarna i denna undersökning att
det sker tillräckligt med befogade anmälningar. Detta skulle vara en positiv erfarenhet
från förskollärarna att de misstankar som faktiskt uppstår anmäls. Tidigare studier
(Sundell 1996, Lagerberg 1998, Lundén 2004) visar dock motsatsen.

Om förskolläraren lyft en misstanke till sin chef som inte ledde till en
anmälan. Av vilka skäl gjordes inte den anmälan.

Tre förskollärare uppger att de har påkallat sin chef en misstanke de haft om att ett barn
far illa och i alla fall har chefen av olika anledningar valt att inte anmäla. Olsson (2004)
skriver att om detta skulle ha uppdagats anses det vara ett regelrätt lagbrott.
Anmälningar i förskolan idag sker oftast av chefen, det anses vara det mest riktiga, men
vad händer om chefen inte vill anmäla och vilka är skälen till det? De anledningar som
nämns oftast, delvis i fråga 9 men också i fråga 11 är huvudsakligen tre skäl – dåligt
stöd från chef och ledning, brist på resurs och prioritering från chef och ledning samt
svårigheter att veta hur man skulle tolka misstankarna. I ett fall förklarar en
förskollärare varför inte hennes misstanke anmäldes: Pedagogerna anser att de har
misstanke men chefen inte vill ha negativ publicitet (s.15) Jag skulle återigen vilja
uppmärksamma komplexiteten i anmälningsplikten när tom förskolechefer drar sig för
att anmäla för att försäkra sig om att få barn till sin verksamhet. Det finns många
aspekter att ta hänsyn till när man kritiserar förskollärarnas förmåga att anmäla. Att gå
emot chefens beslut att inte anmäla ett fall är ett väldigt stort övertramp av
ansvarsområden inom förskolan som kan vara svårt att reparera. Det är synd att en
förskolechef ska tro att en anmälan kan väcka negativa uppfattningar om förskolan av
föräldrar. Som om en anmälan är något skamfullt. I egenskap av förskollärare anser jag
att om en förskola gjort en anmälan visar det att förskolan tar sitt ansvar för barns
välmående fullt ut. Det faktum att de gjort en anmälan skulle inte göra mig tveksam till
att sätta mitt barn där.
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För att minimera risken att en misstanke faller mellan fingrarna pga chefens beslut
skulle det i en handlingsplan kunna finnas utrymme till att utveckla åtgärder eller ge
förslag till ytterligare handling om chefen finner en misstanke överdriven.

Hur många förskolor som har en handlingsplan när barn far illa?

Förskolan har, enligt mina egna erfarenheter, handlingsplaner som berör det mesta i
förskolan, allt från mobbning till självskadande barn. Det finns inget som tvingar
förskolor till handlingsplaner utan förskolan har friheten att utforma dessa efter behov.
Handlingsplaner är dock ett bevis på en medveten pedagogisk verksamhet som lyfter
den professionella ställningstagandet för olika problem i förskolan. Jag har under min
yrkespraktik stött på och varit verksam i sex olika förskolor – inga av dessa har en
handlingsplan som används vis misstanke om att ett barn far illa.

En majoritet av förskollärarna i denna undersökning har en handlingsplan när man
misstänker att barn far illa i sina verksamheter, en tredjedel visste inte om det fanns
någon sådan. Att den finns i en pärm tyckte en förskollärare inte var tillräckligt, utifrån
hennes kommentar, vilket är en viktig fingervisning för alla förskoleverksamheter.
Även om handlingsplaner finns är det viktigt att man uppdaterar den och diskuterar
kring detta ämne i personalgruppen för att minska osäkerheten kring en anmälan. Jag
efterfrågar tydligare strukturer och en obligatorisk handlingsplan för alla förskolor som
man ska använda sig av. Den bör belysa svårigheterna kring en anmälan och ge
fingervisningar till personal som inte får gehör hos sin chef. En obligatorisk
handlingsplan lägger genast en hårdare press på förskolan att följa lagen och inte se
mellan fingrarna. Kanske skulle den kunna bidra till att fler vågar anmäla, själva eller ej,
men främst utifrån en misstanke och inte på grund av ett kollektivt beslut.

Majoriteten av förskollärarna i denna uppsats anser dock att en handlingsplan inte är en
given orsak till att det anmäls - man har trots allt anmälningsplikt, handlingsplan eller
ej.

Anmälningsplikten – ett kollektivt beslut

Ett resultat som inte ingick i frågeställningarna och som kanske är av större intresse än
övrig resultat är beslutsprocessen att anmäla i förskolan. Rädslan eller osäkerheten över
att göra en anmälan själv var det tredje största skälet till varför man tvekade att anmäla.
I resultatet på fråga 5 och 6 fördubblas nästan de gjorde anmälningarna pga att man inte
varit ensam. Sex förskollärare hade delgett sina kolleger om sina misstankar, tre
förskollärare hade lyft sina misstankar till sin chef. Dessa nio fick erfara hur misstankar
om att barn far illa inte anmäls.

Tendenserna visar ett närmast kollektivt beslut att anmäla misstankar inom förskolan
snarare än att man följer anmälningsplikten. En plikt som vänder sig till var och en som
misstänker att ett barn far illa. Med andra ord visar resultatet att anmälningsplikten är
viktig för förskollärare och gäller i allra högsta grad om man gör den tillsammans med
en kollega eller chef. En anmälan som tagits upp på chefsnivå och som inte leder till en
anmälan står alltså och faller i slutändan på om man som förskollärare vågar göra den
själv eller ej. Tre förskollärare hade lyft sina misstankar till sin chef med utgången att en
anmälan uteblev. Brist på resurs och tid var en förskollärares kommentar. En annan,
som bekräftar det kollektiva fenomenet är: vi kolleger var inte överens om hur allvarligt
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det var (s. 14, Tabell 9). Här har en misstanke väckts, kollegerna har diskuterat den
sinsemellan och fått föra misstanken vidare till sin chef för att avgöra om man ska göra
en anmälan eller inte. Eftersom personalen inte var överens om hur allvarlig signalerna
var valde chefen att lägga ner misstankarna. Både chef och den personal som var oroliga
för barnets bästa har i detta fall gjort tjänstefel, enligt Olsson (2004). Även om detta
fenomen är allvarligt och viktig att påpeka speglar det åter igen den tunga och
känslosamma berg-och-dal-banan som förskollärare genomgår vid en anmälan. Denna
tendens lyfter Olsson och säger att man väger sina misstankar för och emot och
ifrågasätter signalerna man tror sig sett.

Hur ska man i framtiden kunna stötta förskolläraren att våga göra en anmälan själv –
oberoende av chefens stöd?

Metoddiskussion
Att jag innan uppsatsens början redan hade en tydlig inställning till ämnet kan ha
påverkat frågornas utformning och inriktning men den har inte påverkat insamlingen av
data då det finns knapphändig litteratur att tillgå. Jag har heller inte hittat någon
litteratur som talar för en överdriven anmälningsfrekvens. Majoriteten av alternativen i
orsaker till varför fler anmälningar inte görs har färgats av de många diskussioner jag
haft med förskollärare under mina verksamma år men alternativet annan orsak borde ha
gett förskollärarna utrymmet att skriva ytterligare orsaker.

Datainsamlingen till denna kvantitativa undersökning har skett genom enkätfrågor som
har varit få och lätthanterliga att analysera mitt resultat på. Bearbetningen har skett i
tabellform vilket gör resultaten lättövergripliga. Begränsningen i svarsalternativen har
både varit positivt och negativt. Fördelen är att jag fått relativt avgränsande svar,
nackdelen är de bakomliggande erfarenheterna till svaren eller de övriga följdfrågorna
som uppstått vid dataanalysen, som jag inte haft en möjlighet att fördjupa mig närmare
om. Jag tror att ämnets känslighet lämpar sig bäst för enkäter och, om möjligt, en
uppföljande intervju. Ämnet är djupt och full av komplexa tankar och funderingar som
är intressanta att ta del av, inte bara slutresultatet. En kontakt eller intervju med en
handläggare på socialtjänsten skulle också kunna ha varit en intressant spegling av hur
de tolkar bristen av anmälningar som görs.

Jag tror inte att resultaten hade skiljt sig i sådan hög grad om någon annan skrivit
enkäten då de flesta frågor har färdiga svarsalternativ. Däremot skulle en annan
infallsvinkel, en annan förförståelse eller ett annat undersökningssyfte få ett annat
resultat.

Slutord och förslag till vidare studier
Jag har försökt i min uppsats att ta reda på ytterligare faktorer till varför förskollärare
drar sig för att anmäla, förutom de faktorer som tidigare studier visat. Som jag upplever
och skrev om i inledningen har jag med tiden blivit mer övertygad om att
förskollärarnas personliga åsikter och känslor har blivit en lika stor orsak som en dålig
återkoppling från socialtjänsten, kanske större. Jag tycker att resultatet har gett tydliga
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signaler om detta fenomen liksom att erfarenheterna av en anmälan i många fall är
negativa. Det har också framkommit att förskollärare känner oro för barnet och inte litar
fullt ut på sin egen kompetens. Man är även rädd för att det kan bli sämre för barnet.
Övrigt resultat som har varit av intresse att ta del av, men som inte var en frågeställning
är kunskapen om anmälningsskyldigheten. Det är enligt min mening på tok för många
som tror fel.

I framtiden skulle en större undersökning med fler förskollärare vara av stort intresse.
Ett telefonsamtal jag hade med en förskolechef från Danderyds kommun, strax före
enkätutskicket gav tydliga indikationer på att högstatusområden kanske inte tolkar
definitionen barn som far illa på samma sätt som lågstatusområden. En jämförelsestudie
av misstankar att barn far illa i förskolan, antal gjorda anmälningar samt kända fall hos
socialtjänsten mellan, tex Danderyd och Botkyrka, skulle därför vara av intresse.
Möjligtvis skulle en gruppdiskussion, med flera medverkande grupper, ge en ytterligare
dimension på de personliga och problemfyllda områdena som uppstår när man talar om
anmälningsplikten.

Eftersom jag till stor del är intresserad av att försöka förstå förskollärarnas sätt att
resonera på skulle en kvalitativ studie vara lockande att genomföra i framtiden.

Det finns många idéer på åtgärder som har väckts under uppsatsen gång. En skulle vara
obligatoriska föreläsningar och kurser om anmälningsplikten för verksamma
förskollärare. Att diskutera ämnet på sin arbetsplats vore av värde för en förskolechef
och för personalen. Att få möjligheten att diskutera de personliga frågorna och samtal
kring förskollärarnas oro för barnets bästa tillsammans med en handledare, anställd av
socialtjänsten, tror jag ger personalen en rejäl skjuts i tilliten och tron till sig själv och
sin egen kompetens.

Ytterligare frågeställningar har väckts under uppsatsen gång:

• Hur kan en handlingsplan för förskolan se ut?

• Hur kan en handlingsplan som involverar socialtjänsten att ta ansvar och tvinga
fram ett samarbete med förskolan se ut?
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Bilaga 1

Hej!
Jag heter Catharina G Hamilton och studerar Överbryggande kurs i
specialpedagogik på Lärarhögskolan i Stockholm. Jag ska under våren
skriva min c-uppsats som har syftet att undersöka förskollärares
erfarenheter av anmälningsplikten.
Bakgrunden till uppsatsen grundas i flera rapporter gjorda över tio år där
slutsatserna är de samma – för få anmälningar görs och
åtgärdsprogrammen uteblir. Undersökningar visar att
anmälningsfrekvensen skiljer sig mellan BVC-sköterskor och
barnomsorgspersonal i samma område liksom samhällets insatser till barn
som far illa. Det är dock svårt att hitta undersökningar om förskollärares
erfarenheter av anmälningsplikt.
Som metod har jag valt att sammanställa några frågor i en enkät. Jag har
slumpmässigt ha ringt till ca 20 förskolor som tackat jag till att skicka ut
enkäten till tre förskollärare. Du är en av dem och min förhoppning är att
du vill besvara enkäten. Med större svarsfrekvens kan resultatet väga
tyngre. Ni kommer att förbli helt anonyma och enkäterna kommer att
behandlas på så sätt att det är omöjligt att veta vilka förskolor som ingår i
denna undersökning.
När enkäten är besvarad läggs den i svarskuvertet, inget porto behövs då
den redan är frankerad. Senast måndag den 16e april önskar jag svaren
tillbaka.

Vid frågor eller funderingar får ni gärna kontakta mig på nedanstående
nummer. Önskar ni komma i kontakt med min handledare kan ni nå henne
på adressen nedanför.

Definition: Med barn som far illa menar jag barn, vars psykiska och/eller
fysiska utveckling är i fara pga föräldrars bristande omsorgsförmåga.

Tack än en gång för er medverkan!

Med vänlig hälsning
Catharina G Hamilton
070-875 0307

Handledare: Anna-Carin Rehnman, anna-carin.rehnman@lhs.se
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Bilaga 2

Enkät om förskollärares erfarenheter av anmälningsplikten

1. Du är:
_  man.
_  kvinna.

2. Du har arbetat som förskollärare i:
_ 0-5 år
_ 6-10 år
_ 11-19 år
_ < 20 år

3. Vem vänder sig anmälningsplikten till?
_ Endast dem verksamma inom skola och barnomsorg.
_ Endast chefer inom skola och barnsomsorg.
_ Alla, även privatpersoner.

4. Vem avgör om ett barn far illa?
_ Jag.
_ Min chef.
_ Föräldrarna.
_ Socialhandläggaren.

5. Har du erfarenhet av att själv ha anmält en misstanke om att ett
barn i förskolan, farit illa?
_ Ja.
_ Nej.

6. Har du erfarenhet av, att tillsammans med en kollega/chef, anmält
en misstanke om att ett barn i förskolan, farit illa?
_ Ja.
_ Nej.

7. Har du erfarenhet av att en misstanke som du uppmärksammat
din/-a kollega/-or om inte ledde till en anmälan?
_ Ja.
_ Nej.
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8. Har du erfarenhet av att en misstanke som du uppmärksammat din
chef om inte ledde till en anmälan?
_ Ja.
_ Nej.

9. Vilka skäl avgjorde om den anmälan gjordes eller inte gjordes?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

10. Enligt dina erfarenheter, leder för få misstankar till en anmälan?
_ Ja.
_ Nej.
_ Vet inte.

11. Vilka, tror du, är de tre vanligaste skälen till att man som
förskollärare inte gör en anmälan? (Rangordna gärna där 1 är det starkaste
skälet osv.)
_ jag är orolig för att det skulle bli sämre för barnet.
_ jag vill inte bli ovän med föräldrarna.
_ det blir ändå ingen förbättring för barnet.
_ jag är osäker på mig själv och mina misstankar.
_ jag orkar inte engagera mig.
_ jag inte vill göra den själv.

_ andra orsaker nämligen :

………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………
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12. Vilka skulle de viktigaste skälen kunna vara till att man som
förskollärare bör göra fler anmälningar?

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

13. Har den förskola där du arbetar idag en handlingsplan som
används vid misstanke att ett barn far illa?
_ Ja.
_ Nej.
_ Vet inte.

14. Om nej, finns det diskussioner om att utarbeta en handlingsplan
vid misstanke att ett barn far illa?
_ Ja.
_ Nej.
_ Vet inte.
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

15. Kan avsaknaden av en handlingsplan vara ett bidragande skäl till
att fler misstankar inte leder till en anmälan?
_ Ja.
_ Nej.
_ Vet inte.
………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

/Catharina G Hamilton


