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Abstrakt 
 

Syftet med studien har varit att se till förskolepersonalens anmälningsbenägenhet 
gällande barn som de misstänker far illa. Tanken med undersökningen var att få 
en ökad kunskap och förståelse för skälen till att man inte anmäler trots att man 
lyder under anmälningsskyldigheten. Frågeställningarna inför undersökningen 

var: Hur hög är anmälningsbenägenheten hos förskolepersonal när det gäller barn 
som far illa?  Av vilka skäl anmäler personalen inte vid misstanke att ett barn far 

illa? Är det skillnader i anmälningsfrekvensen om personalen inte anser att barnets 
situation är av allvarligare grad? För att besvara mitt syfte och mina 

frågeställningar valde jag ut ett antal kommuner spridda i landet, Malmö, Ekerö 
och Avesta. I dessa kommuner valdes nio förskolor ut, tre i respektive kommun. 
Därefter sändes ett antal enkäter (vinjetter) ut till förskolorna. Totalt blev det 104 

enkäter som sändes ut. Av dessa var det 17 enkäter som återsändes besvarade.  
Resultatet visar att anmälningsbenägenheten hos förskolepersonalen var relativt 

hög. Resultaten tydde på att det var större anmälningsbenägenhet när det handlade 
om sexuella övergrepp och fysisk misshandel. Även då man tycktes ha starka 

misstankar att ett barn for illa så var det vissa som valde att inte anmäla direkt till 
socialtjänsten. Det fanns en mängd skäl till att man inte anmälde omedelbart, men 
ett av de starkare skälen var att de först ville tala med föräldrarna. Andra skäl som 
angavs var att diskutera med förskole- chefen eller psykologen, eller att de i första 

hand ville rådgöra med socialtjänsten anonymt. 
 

 
 
 

 
Nyckelord: Barn som far illa, förskolepersonal & anmälningsbenägenhet 
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Förord 
 
Orsaken till att jag ville skriva den här uppsatsen var för att jag stött på allt för 
många vuxna, men även ungdomar som sagt:  
- ”Varför var det ingen som såg mig?  
- Jag gjorde allt för att någon skulle reagera.” 
Dessa ord bär jag med mig och när möjligheten gavs ville jag försöka ta reda på 
just det. Varför är det vissa barn som försvinner, som inte syns?  
 
Här tänker jag också ta tillfället att tacka alla som hjälpt mig att kunna 
sammanställa denna uppsats. Vilket kommer att bli en hel del.  
 
Ett STORT tack till er som fyllt i enkäten. Utan Er hjälp hade det inte blivit något 
resultat. Jag tycker att det tyder på stort engagemang att orka fylla i enkäten men 
också visar det ert intresse att förbättra situationen för barnen.  
 
Jag vill även tacka till mina två tidigare lärare Johan Kejerfors och Sanna Tielman 
för en inspirerande och tydlig kurs. 
 
Även ett tack till Katarina Mannheimer och som varit min handledare.  
 
Karin Borgström har även hon haft en stor del i detta arbete och värt ett tack för 
den hjälp och det stöd hon gett mig.  
 
Ett sista tack till min sambo Richard Haglund och Heléne Almqvist, som trots två 
småbarn varav ett nyfött och dessutom arbete hjälpt mig med att rätta och 
korrekturläsa arbetet.  
 
Tyresö 2005 
 

Maria Possner 
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Inledning  
Det borde vara enkelt och självklart. Vuxna som ser att ett barn far illa ska reagera och hjälpa 
barnet att lösa sina svårigheter. Men alltför ofta lämnas de små åt sitt öde - varför? 
Det finns många barn som vanvårdas, utsätts för sexuella övergrepp, som misshandlas både 
fysiskt och psykiskt. Ofta talar inte barnet med någon vuxen om sin utsatthet. Särskilt inte när 
förövaren är den som borde stå barnet närmast: mamma eller pappa.  
 Men de flesta barn omges av en rad andra vuxna under sin uppväxt. Förskolelärare, 
lärare, fritidspedagoger, skolsystrar och skolkuratorer - professionella vuxna med möjligheter 
att se problemen och agera. Dessa vuxna har dessutom en lagstadgad skyldighet att 
omedelbart anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Skyldigheten att anmäla är absolut 
och ovillkorlig. Däremot har man i lagen skrivit in att det skall finnas ett visst 
handlingsutrymme och att man som personal har rätt att i första hand konsultera chef eller 
socialtjänsten anonymt innan man anmäler till socialtjänsten. Lagen om anmälningsskyldighet 
gäller personal inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten och verksamheter som berör barn 
och ungdomar, till exempel förskolan. 
 Studier visar (Kenny, 2004) att en del trots anmälningsskyldigheten väljer att avvakta 
och låta misstankarna gro. Möjligen hoppas de att situationen kommer att lösa sig av sig själv. 
Eller så är de kanske rädda för att splittra en familj. Eller kanske osäkra på sin egen intuition. 
Att anmäla betyder aktiv handling, att ta ansvar - och det kanske man inte törs? Är man rädd 
att göra mer skada än nytta? Personalen som arbetar på förskolorna och även i skolorna har 
naturligtvis oftast barnets bästa i åtanke. Vilket betyder att när de väljer att inte anmäla ett fall 
direkt till socialtjänsten kan det betyda att de i första hand vill utreda situationen själva och att 
de vill lösa allt för barnet på egen hand. Men vad händer om man talar med föräldrarna och 
det är något som sker i familjen och som man inte är villig att ta itu med, något som man själv 
kanske tycker är normalt? Hur blir då situationen för barnet efter att förskolan haft ett samtal 
med föräldrarna?   
 Istället för att tänka på konsekvenserna av en anmälan till socialtjänsten bör man kanske 
istället fundera över vad konsekvenserna kan bli för barnet om man inte anmäler. Barn 
utvecklas snabbt och ibland kan det vara ödesdigert att vänta och iaktta. Situationen kan bli 
betydligt värre, skadorna större. Studier har visat att ju tidigare socialtjänsten kommer in i 
bilden desto lättare och smidigare blir hjälpen och stödet. Istället för att tvingas ta barnet ur 
familjen kanske man istället kan sätta in resurser för att stötta dem i hemmet (Gracia, 1995, 
sid 1091). 
 Många barn - kanske de flesta - som misshandlas på olika sätt uppmärksammas  
aldrig. Det är väl känt att mörkertalet är stort. Flera studier och utredningar, både 
internationella och nationella, visar att bara en liten del av de misstänkta fallen leder till en 
anmälan. Ett av skälen är att personalen i barnets omgivning väljer att inte anmäla. (Kenny, 
2001) (Krisann, Alvarez, Maureen, Kenny, Donahue, Kimberly & Carpin, 2004, sid 564). 
 För att så många barn som möjligt skall slippa växa upp under ovärdiga förhållanden 
måste fler anmälningar ske, främst från dem som arbetar med barnen. Det är av allra största 
vikt att de, om några, orkar och vågar agera. För att man skall kunna skydda barn 
överhuvudtaget är socialtjänsten beroende av att få in anmälningar från både allmänheten och 
de som lyder under anmälningsskyldigheten. Anmälningsbenägenheten måste öka. Men för 
att uppnå det - och därigenom ett tryggare samhälle - behöver vi ta reda på orsakerna till att 
den vuxna personalen inte anmäler.  
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Syfte och frågeställningar 
Syftet med studien har varit att studera förskolepersonalens anmälningsbenägenhet gällande 
barn som de misstänker far illa. Tanken med undersökningen är att få en ökad kunskap och 
förståelse för skälen till att man inte anmäler trots att man lyder under anmälningsskyldighet.  
 
- Hur hög är anmälningsbenägenheten hos den studerande förskolepersonalen när det 

gäller barn som far illa?  
- Av vilka skäl anmäler personalen inte vid misstanke att ett barn far illa? 
- Är det skillnader i anmälningsfrekvensen om personalen inte anser att barnets situation 

är av allvarligare grad? 
 
Förförståelse 
Som ni tidigare kunnat läsa i förordet så var ett av skälen till att jag ville skriva denna uppsats 
att jag hört för många tonåringar/vuxna säga – varför var det ingen som såg mig? Dessutom 
har jag hört förskolepersonal säga – jag visste redan när han/hon var liten att det inte skulle gå 
bra för honom/henne. Vilket fått mig att undra varför det inte kommer in fler anmälningar till 
socialtjänsten, och varför man i ett tidigt stadium vet att det inte är bra för ett barn men trots 
detta får vissa av dessa inte den hjälp de behöver.  
 Att inte våga anmäla, rädsla för föräldrarna, misstro mot socialtjänsten eller rädsla för 
att förvärra situationen för barnet var nog de skäl som jag trodde skulle vara de vanligaste 
svaren från förskolepersonalen. Dessutom hade jag nog en förförståelse att det var så att de 
inte anmälde trots misstankar att ett barn for illa. Dels för att de var rädda men också för att 
man inte kan anmäla om man bara har misstankar, man måste ha bevis för att anmäla.  
 Se även bilaga 1 där jag förklarar en del av skälen till valet av uppsats ämne.  
 
Ordförklaring  
Fysisk misshandel är när en vuxen slår, sparkar, biter, skakar eller på andra sätt skadar barnet. 
 Psykisk misshandel är till exempel när en vuxen kritiserar, kränker, skrämmer eller på 
andra sätt inte visar kärlek och omsorg om barnet.  
 Det är bristande omsorg då den vuxne inte ser till att barnet får mat, kärlek, sjukvård 
eller på annat sätter inte sköter om barnet. 
 Ett sexuellt övergrepp är alla handlingar eller situationer som på något sätt innehåller 
sex, där en vuxen utnyttjar ett barn eller en tonåring. Det kan vara allt ifrån: 
 
-  Att utsättas för fysisk kontakt, som till exempel att den vuxne berör barnets könsorgan 

eller att den vuxne får barnet att vidröra sitt eget könsorgan.  
- Att tvingas titta på den vuxnes könsorgan eller att barnet tvingas att visa upp sig själv.  
- Att den vuxne ger barnet sexuella kommentarer eller förslag och visar porrfilmer eller 

bilder. 
- Att utnyttja barn i barnpornografi.  

 
Naturligtvis finns en mängd andra sätt som barn kan far illa på men nu nämns ovanstående 
definierar vad som kommer att tas upp i denna undersökning.  
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Bakgrund  
I dag har nästan alla länder ratificerat, skrivit under, barnkonventionen. Att ett land har 
ratificerat en konvention innebär att det har bundit sig folkrättsligt till att förverkliga den. 
Sverige ratificerade barnkonventionen 1990, som ett av de första länderna.  
  Barnkonventionen ger en universell definition av vilka rättigheter som borde gälla för 
alla barn i hela världen. Definitionen ska gälla i alla samhällen, oavsett kultur, religion eller 
andra särdrag. Varje människa under 18 år räknas som barn, om inte han eller hon blir myndig 
tidigare enligt den nationella lagstiftningen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, varav 41 
är ”sakartiklar” och slår fast vilka rättigheter varje barn ska ha. Artikel 36 säger så här - 
”Konventionsstaterna skall skydda barnet mot alla andra former av utnyttjande som kan skada 
barnet i något avseende”. (Barnombudsmannen, 1998) 
 Flera av länderna som undertecknat barnkonventionen har också valt att förstärka den 
genom att införa nya lagar, som lagen om anmälningsskyldighet (Hawkins & McCallum, 
2001). USA har endast signerat konventionen, inte ratificerat den, till skillnad från övriga 
länder som kommer att nämnas. I både USA, Australien och Kanada har man utfört 
undersökningar kring anmälningsbenägenheten bland de grupper som har 
anmälningsskyldighet. Studiernas resultat är mer eller mindre likartade i de olika länderna. 
Dessa visar att många som arbetar med barn drar sig för att anmäla missförhållanden. Vissa 
avstod trots starka misstankar om att ett barn for illa. Skälen är många, allt från misstro mot 
socialtjänsten till rädsla för repressalier från familjerna (Eriksson, 1996)(Kenny, 2001). 
 Vad krävs då för att personalen ska börja följa lagen och anmäla när de ser att ett barn 
far illa? Forskarna pekar här på olika lösningar: Att samarbetet mellan socialtjänst och andra 
instanser som är skyldiga att anmäla förbättras, att det arrangeras möten med till exempel 
förskolorna där man informerar om socialtjänstens arbete och vad som egentligen händer vid 
en anmälan, samt att återkopplingen från socialtjänsten ökar. Det visade sig vara viktigt att få 
en bekräftelse att en anmälan tagits emot. Dessutom ansåg flera forskare att många som 
arbetar med barn inte har tillräckliga kunskaper om symtomen hos ett barn som far illa. 
(Eriksson, 1996) (Kenny, 2001) 
 

  ”Kunskapen om symtom på övergrepp är dåligt tillgodosedd i personalens grundutbildningar. 
Därför är det extra viktigt att personal som arbetar med barn, får sådana kunskaper och redskap 
som är adekvata i mötet med barn i det framtida arbetet. Personalen behöver kompetens om barns 
olika familjestrukturer, om barn i stora grupper och om barn från olika kultur- och 
erfarenhetsbakgrunder”. (Eriksson 1996, sid 38) 

  
Vi vet idag att många barn blir fysiskt, psykiskt och sexuellt misshandlade, oftast av sina 
närmaste, ofta i sitt hem. Ofta oförutsägbart och sällan påverkbart eller hanterbart för barnet.  
Barn är i sitt beroende av vuxna dubbelt utsatta, särskilt om våldet utövas av en närstående 
vuxen. Barn kan eller vågar eller förmår nästan aldrig berätta. Om barnet berättar om sin 
verklighet är det ingen som lyssnar eller tror eller i alla fall förmår erbjuda just barnet det stöd 
som behövs (Normann, 1995).  
  Många anser att lärarna har ett övertag när det handlar om att upptäcka olika övergrepp 
som sker på barn i hemmet eller någon annanstans. I en av undersökningarna gjord av Kenny 
(2001) blev resultatet att hela 11 % av lärarna talade om att de vid flera tillfällen då de 
misstänkte att ett barn for illa, valt att inte anmäla. Dessa lärare hade inga direkta skäl till 
varför de låtit bli, utan de hade helt enkelt valt att inte anmäla. 
 Socialtjänsten är beroende av att skolor, förskolor, sjukhuspersonal och andra 
arbetsgrupper rapporterar om ett barn far illa. Det är av största vikt att dessa klarar av att 
anmäla och har tillräckliga kunskaper för att se symtomen. Personalen måste förstå hur viktigt 
det är att de anmäler  (Levin, 1983)(Eriksson, 1996).  
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Barnens rättigheter, lagar internationellt och nationellt 
Någon specifik teori kommer inte att genomsyra detta arbete, helt enkelt för att jag inte funnit 
någon som var lämplig. All tidigare forskning som jag funnit inom området har haft ett 
kvantitativt tillvägagångssätt. I dessa undersökningar har de inte använt sig av några teorier. 
Tidigare forskning bildar utgångspunkt och ram för rapporten. Till detta tillkommer 
barnkonventionen och lagen om anmälningsskyldigheten.   
  
Lagarna  
De finns flera lagar för att skydda våra barn. Bland annat har vi anti-aga lagen. Vi har också 
kapitel 6 i föräldrabalken och lagen om anmälningsskyldighet. Internationellt har vi 
barnkonventionen. Se redovisningen som följer nedan.  
 
Föräldrabalken 
Varken föräldrar eller andra vuxna har rätt att på något sätt behandla barn eller ungdomar illa. 
Samhället skall på alla sätt skydda barn mot barnmisshandel och sexuella övergrepp. 
Samhället skall ingripa när föräldrar brister i vården av sitt barn eller inte kan ta hand om 
dem.  I Sveriges lag står det i Föräldrabalkens 6 kap 1 §  
 

”Barn har rätt till omvårdnad, trygghet och en god fostran. Barn skall behandlas med aktning för 
sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande 
behandling” Lag (1983:47).  

 
Anmälningsskyldigheten 
Anmälningsskyldigheten regleras i 14 kap 1 § SoL. Denna lag säger att: 
 

 ”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.” (Socialstyrelsen, 2004, sid 
19)  

 
Detta innebär att förskolepersonalen är tvungen att anmäla vid minsta lilla misstanke. 
”Skyldigheten att anmäla är absolut och ovillkorlig och får inte bli föremål för övervägande 
av den anmälningsskyldige själv”. (a.a., sid 11) En anmälan skall ske genast om man 
misstänker att ett barn far illa. ”Genast betyder att den som har skyldighet att anmäla inte ska 
dröja med att informera socialtjänst om man anar eller vet att ett barn far illa. ” (a.a., sid 11)    
 Detta utesluter inte att det finns ett visst handlingsutrymme som att kontakta 
socialtjänsten och konsultera anonymt innan man anmäler. Men utrymmet är inte stort och 
den anmälningsskyldiga har alltid ett personligt ansvar att anmälan sker.  
 Kommunerna har ett ansvar enligt 5 kap. 1 § SoL, ett ansvar att se till alla barnen och 
ungdomarna i kommunen skall kunna växa upp under goda och trygga förhållanden. De skall 
också ingripa om föräldrarna inte kan tillgodose barnets eller ungdomens behov av 
omvårdnad, kärlek, skydd eller stöd.  
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Barnkonventionen  
 

”FN:s konvention om barnets rättigheter, eller barnkonventionen som den också kallas, antogs av 
FN:s generalförsamling den 20 november 1989. ”Det är första gången barns egna rättigheter 
formuleras i ett internationellt bindande avtal som uttrycker världssamfundets syn på barn och 
därmed ger alla länder ett gemensamt språk och ett gemensamt mål.” (Barnombudsmannen, 1998, 
sid 12) Alla länder i världen med undantag av USA och Somalia har ställt sig bakom 
barnkonventionen”. (http://www.unicef.se/om_unicef/barnkonventionen/) 
 

Som sagt alla länderna har ratificerat konventionen utom USA och Somalia som endast skrivit 
under. Detta innebär ändå att de inom snar framtid har tänkt ratificera den. Att ratificera 
betyder att ändra de inhemska lagarna så att de stämmer överens med barnkonventionens 
artiklar. Sverige var ett av de första länderna som ratificerade konventionen om barnets 
rättigheter. Det skedde den 29 juni 1990. Sverige ratificerade konventionen utan att reservera 
sig på någon punkt.  
 

”Tillträdet till konventionen föranledde inte några ändringar i svensk lagstiftning, men vissa brister 
i den praktiska tillämpningen av lagar och förordningar konstaterades. För svensk del är det främst 
tillämpningen av den lagstiftning som berör barn och ungdomar som kräver särskild 
uppmärksamhet.” (Socialdepartementet, 1992, sid 16) 
 

Det som har ifrågasatts är: Om det inom vissa lagstiftningar och tillämpningsområden ändå 
inte sker kränkningar av barnens rättigheter?  Regeringen har detta som särskild prioritet och 
deras målsättning är att barn och ungdomars position skall flyttas fram. Under det senaste året 
har särskild vikt lagts vid att utveckla skyddet och förbättra situationen för utsatta barn. 
 En av de viktigaste uppgifterna regeringen har är att se till att utsatta barns 
förutsättningar för ett fullvärdigt liv inte försämras.  
 ”Som nämnts tidigare har barnets rättigheter och integritet alltmer kommit i centrum i 
svensk politik och lagstiftning.” (a.a., sid 33) Men det ändå föräldrarna som har 
huvudansvaret för barnen. Däremot bör föräldrarna ha samhällets stöd i sin föräldraroll. 
 

 ”Men också att gränser skall sättas för föräldrarätten. Barn skall ha rätt till skydd mot kränkande 
behandling även i förhållande till sina föräldrar. Barnets liv och integritet skall respekteras också 
av föräldrarna.”(a.a., sid 33)  
  
”Konventionen utgår ifrån att barndomen har ett värde i sig och att barnen är en utsatt grupp i 
samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd som också innefattar ett rättsligt skydd. 
Konventionen tillerkänner barn grundläggande medborgerliga, politiska, ekonomiska och sociala 
rättigheter.”(a.a., sid 12) 

 
Barnkonventionen innehåller femtiofyra artiklar, varav fyrtioen är ”sakartiklar” och slår 
fast vilka rättigheter varje barn ska ha.  Fyra artiklar innehåller dess grundprinciper. 
Övriga sakartiklar ska vägledas och tolkas med utgångspunkt i dessa fyra grundpelare. 
De fyra principerna presenteras här nedan.  
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De fyra principerna 
I artikel 2 (Rätt till lika villkor) fastställs vikten av likvärdiga livsvillkor och tillförsäkrar alla 
barn de rättigheter som finns i konventionen utan åtskillnad av något slag, såsom ekonomisk 
ställning, familjebakgrund och socialt ursprung. Tanken är också att varje land skall skydda 
barnet mot diskriminering på grund av religion och etniskt ursprung. Detta gäller alla som bor 
i landet oavsett om de är medborgare, asylsökande eller flyktingar.                                                                    
Konventionsstaterna skall kunna garantera att alla barn i landet åtnjuter samtliga rättigheter 
utan åtskillnad av något slag. En annan oro om FN tagit upp är att en allt för långtgående 
decentralisering i samhället kan få till följd att barn diskrimineras utifrån var de bor 
(Barnombudsmannen, 1998, sid 21).  
 Artikel 3 (Barnets bästa) är kanske den viktigaste grundpelaren i barnkonventionen. Alla 
stater skall alltid se till barnet bästa. Barn har lika stort värde som vuxna men med skillnaden 
att de är mer sårbara och därför behöver särskilt skydd och stöd. I denna artikel slås fast att 
barnets bästa ska komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. Principen om barns 
bästa skall genomsyra hela samhällsplaneringen. Det vill säga den skall kunna ses i 
läroplanen, barnomsorgen, stadsplaner, etc. Föräldrarätten är inte absolut utan barnets bästa 
skall sättas främst. Om ett barn far illa skall barnets hälsa och välfärd sättas främst. Det skall 
inte tas någon hänsyn till föräldrarna i dessa lägen. Även domstolar och andra instanser i 
samhället skall tänka på barnets bästa.  

Artikel 5 (Barnets rätt till liv och utveckling) är den vägledande vid tolkning av 
sakartiklarna. Första stycket i artikeln är absolut medan det andra stycket är en målsättning 
som ska tillgodoses i förhållande till landets resurser (Barnombudsmannen, 1992, sid 21 ff.). 
Alla länderna som ratificerat konventionen skall erkänna att varje barn har en inneboende rätt 
till livet. Andra stycket handlar om barns rätt till liv, överlevnad och utveckling. ”Med 
utveckling avses både fysikt, psykiskt, andlig, moralisk, psykologiskt och socialutveckling på 
ett sådant sätt att barnets förbereds för ett självständigt liv i ett fritt samhälle.” (a.a., sid 23)  

 
”I artikel 19 i barnkonventionen som innehåller regler om skydd mot övergrepp, konkretiseras 
innebörden i artikel 6. Barn och unga ska skyddas mot alla former av missförhållanden, vanvård, 
skada eller våld medan de är under föräldrarnas eller annans vård. I de fall sådana situationer 
uppstår, får principen om familjens privatliv ge efter för statens intervention i syfte att tillförsäkra 
barnet den bästa miljön för en harmonisk utveckling.” (Barnombudsmannen, 1992, sid 23) 

 
Artikel 12 (Barnets rätt att framhålla sina åsikter) säger så här: Alla barn skall ha rätt att 
framföra sin åsikt angående alla frågor som rör barnet själv. Den tydliggör att barnet är en 
egen person med egen mening som skall respekteras. Däremot skall barnets åsikter tillmätas 
betydelse utifrån dess ålder och mognad (Barnombudsmannen, 1992) 
 ”Artikeln har kommit att tolkas som barnkonventionens demokratiartikel eftersom den 
betonar barns och ungdomars rätt till inflytande och medbestämmande i samhället.”(a.a., sid 
23)”Rätten att bilda en åsikt och få möjlighet att uttrycka den är en absolut rättighet.”(a.a., sid 
24) 
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Tidigare forskning på området 
 
Anmälningsskyldigheten i Sverige och andra nationer 
Anmälningsskyldigheten är inte enbart en svensk lag. Det har visat sig att flera länder valt att 
instifta lagar som skyddar barnen. Både USA, Australien och Kanada har lagar som tvingar 
skolpersonal, sjukhuspersonal och andra myndighetspersoner som arbetar med barn att 
anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Ett land som ännu inte har en sådan lag är 
Storbritannien (Hawkins & McCallum, 2001).                               
 Skälen till att lagarna instiftats har varit för att skydda barnen. Skyldigheten att anmäla 
är absolut, just för att den inte ska bli föremål för övervägande av den anmälningsskyldige. I 
Australien, USA, Kanada och Sverige behöver anmälaren inte ha konkreta bevis utan de skall 
endast redogöra varför de misstänker att ett barn far illa (Kesner & Robinson 2002). En 
bedömning om socialnämnden behöver ingripa kan inte göras av någon annan myndighet än 
denna (Socialstyrelsen, 2005) (Levin, 1983) (Hawkins & McCallum, 2001).   
 I Sverige, Australien, Kanada och USA är lagen om anmälningsskyldighet överordnad 
sekretessen som finns mellan lärare och elev eller läkare och patient. Om ett barn far illa skall 
detta omedelbart anmälas till de myndigheter som har hand om barnens rättigheter i 
respektive land (Hawkins & McCallum, 2001)(Kesner & Robinson, 2002) (Socialstyrelsen, 
2005). 
 
Anmälningsbenägenheten  
Barn som far illa är ett stort och utbrett problem i länder världen över. Under 2001 anmäldes 
ca 5 miljoner fall av barn som for illa till de sociala myndigheterna i USA. Trots så många 
anmälningar så finns det ändå ett stort mörkertal. Bland annat eftersom professionella som 
enligt lag är skyldiga att anmäla inte gör detta (Kenny, 2004). 
 Ca 40 procent av de yrkesgrupper som lyder under anmälningsskyldighet i USA har vid 
något tillfälle under sin karriär inte anmält när de haft misstankar om att ett barn farit illa. I 
vissa studier har dessa resultat pekat på siffror som upp till 68 procent av icke skedda 
anmälningar. Trots att de då alltså haft misstankar (Krisann, Alvarez, Maureen, Kenny, 
Donahue, Kimberly & Carpin, 2004, sid 564).  
 Det finns flera studier gjorda internationellt (USA, Kanada & Australien) som alla pekar 
på detsamma: anmälningsfrekvensen från grupper med anmälningsskyldighet är nästan 
densamma oavsett vilket land studien är gjord i. Av alla anmälningar som kom in till 
myndigheterna i USA under 2001 var skolpersonalen en av de grupper som anmälde flest fall. 
Nationellt sett stod skolpersonalen för 16 procent av anmälningarna. (Kenny, 2001, sid 82) 
 I en annan studie gjord i USA 1996 jämfördes lärares anmälningsbenägenhet med andra 
grupper som löd under samma lag. I denna undersökning fann man att lärargruppen inte 
anmälde mer än de övriga grupperna. I denna studie hade man studerat över 2 miljoner 
anmälningar som inkommit och utav dessa var nästan två tredjedelar rapporterade utav de fyra 
grupper som enligt lag är skyldiga att anmäla, så som sjukhuspersonal, anställda i olika 
myndigheter, socialtjänstemän och skolpersonal (Kesner & Robinsson, 2002). 
 När man senare gjorde ytterligare en undersökning mellan de olika grupperna som löd 
under anmälningsskyldighet, visade undersökningen att skolpersonal anmälde 25 % av de fall 
där man misstänkte att ett barn for illa (a.a.). En annan undersökning utförd i Sverige gav 
detta resultat: 
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”31 % släktanmälningar  17,2% från polisen 
 13,8 % från barnomsorgen 8,5% från övriga 
 10,3 % från skolan  
 15,5 % från barnhälsovården 3,4 % från vuxenpsykiatrin ”.(Eriksson, 1996, sid 89) 
 
Det innebär 24,1 procent ifrån barnomsorgen/skolan, 36,1 procent från övriga 
myndighetspersoner, 31 procent från släktingar och 8,5 procent från övriga. Skolpersonal var 
på intet sätt ledande, vare sig framför släkt eller ifrån övriga myndigheter.  
   
Inte allvarligt nog att anmälas? 
En studie utförd av ”The National Study of the Incidence and Severity”( En nationell studie 
om förekomsten och allvarlighetsgraden) tyder på att ett stort antal barn trots att det fanns 
starka misstankar att det for illa inte anmäldes till socialtjänsten i USA. I undersökningen 
kunde man urskilja två mönster den ena var att 60 procent av barnen under 6 år anmäldes 
medan 78 procent av barn över 12-17 år inte anmäldes(Gracia, 1995). 
 Anmälningarna som skedde verkade ske utifrån hur allvarlig fara man ansåg att barnet 
befann sig i. Det var helt klart skillnader beroende på om man ansåg att till exempel 
misshandeln var grov eller mild. Var det bara ”en mildare grad” av misshandel gjordes ingen 
anmälan. En annan aspekt av det hela var att vanvård eller psykisk misshandel inte ansågs 
vara lika allvarligt som fysisk misshandel eller sexuella övergrepp och därför inte heller lika 
viktigt att anmäla (a.a., s1083). Gracia´s studie visade tydligt att barn som far illa syns i ett 
långt tidigare stadium än när anmälan kommer in. I studien var barnen och familjerna 
indelade i olika grupper varav den ena var gruppen med barn som for illa och de övriga var av 
andra kategorier. I den grupp där barnen for illa syntes det tydligt att både barnen och 
föräldrarna behövde få hjälp och stöd.  
 Många valde att inte anmäla för att de ansåg att situationen inte var allvarlig nog, att 
barnet inte hade det så dåligt. Det är troligare att man skulle lyckas hjälpa barnet och familjen 
på rätt köl igen om fallen skulle anmälas i det tidigare stadiet istället för att man avvaktade 
tills det blev värre. En slutsats som gjordes i Garcias studie var att om man valde att anmäla i 
ett tidigare stadium kunde de negativa konsekvenserna reduceras och kanske till och med helt 
förebyggas (a.a., s 1091).  
 
Skälen till att man inte anmäler 
Skälen till att man inte anmäler varierar. I den Svenska litteraturen nämns: rädsla för 
repressalier från familjen, att bli utfryst av kollegor, att familjen och barnet skall få det sämre 
eller att familjen väljer att flytta på barnet efter att en anmälan skett. (Eriksson, 1996) 
(Eskeslius, Eriksson m.fl. & Psykologiförbundet, 1988) 
 Generellt när professionella (anmälningsskyldiga) inte anmäler sker det oftast med 
barnets bästa i åtanke. Det vill säga de vill inte skada barnet mer eller skapa sämre 
förutsättningar för barnet. De tror att en anmälan kan komma att resultera i en ännu sämre 
situation för barnet och dess familj. Andra nämnde att en anmälan kunde medföra att en redan 
instabil familjesituation skulle kunna urarta ännu mer och förstöras helt. En annan oro som 
nämndes var att barnet skulle placeras i fosterhem eller någon institution och att det skulle 
resultera i en sämre livssituation än barnet redan hade (Krisann, et al., 2004 sid. 566). 
 Efter att lagar som anmälningsskyldighet införts i Sverige och även i andra länder har 
anmälningsbenägenheten ökat men det finns fortfarande ett stort mörkertal (Kenny, 2001, sid 
82). Vad får skolpersonal och andra anmälningsskyldiga att inte anmäla? I en rapport skriven 
av Kenny (2001) visade det sig att anmälningarna nästan tredubblats sedan lagen om 
anmälningsskyldighet införts i USA. Men trots denna ökning är lärare ovilliga att anmäla. 
Ironiskt nog sker de flesta anmälningarna från skolorna men trots detta är det också de som 
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misslyckas i att rapportera flest fall av barn som far illa (a.a., sid 82). En av slutsatserna i 
Kenny´s (2001) studie som utfördes i USA var att de valde att inte anmäla på grund av:  
 
Rädsla att det skulle visa sig vara en felaktig anmälan 38.7% 
Misstro mot socialtjänsten och deras möjligheter att hjälpa familjen 16.1% 
Inga synliga skador, bara barnets egen utsago 12.9% 
Vill inte framstå som fånig 9.7% 
Tron att en anmälan enbart innebär negativa konsekvenser för familjen och barnet 9.7% 
Tycker att det inte är min uppgift att anmäla 6.5 % 
Rädsla för att misstolka andra kulturella sätt att uppfostra 3.2 % 
Att inte vilja hamna i domstolsförhandlingar 3.2% (a.a., sid. 87)  
 
Både svensk och internationell forskning angav samma skäl till att man inte valde att anmäla 
direkt. Rädsla för felaktig anmälan var något som ofta togs upp av lärarna när de valt att inte 
anmäla. De ville inte utsätta familjen för obehag i onödan. Inte heller vill man utsätta barnet 
för onödigt lidande (Eriksson, 1996) (Kenny, 2001). Ibland ansåg lärarna att det inte skulle 
hjälpa barnen om man anmälde eftersom de inte tyckte att socialtjänstens insatser alltid var 
adekvata och tillräckliga (Kenny, 2001).  
 I Kanada gjordes en studie om läkare och varför de inte alltid anmälde när de trodde att 
ett barn for illa. Ett skäl var att de ansåg att bevisbördan inte var tillräckligt stark. Ett annat 
skäl var sekretessen som föreligger mellan läkare och patient. De kände att om de bröt mot 
sekretessen skulle deras patient- läkar relation förstöras. Läkarna ansåg också att det var 
resurs slöseri när de tvingades skriva rapporter och befinna sig i rättssalar. Även deras misstro 
mot socialtjänst och polis nämndes som ett annat skäl till att de inte anmälde (Vulliamy & 
Sullivan, 2000, sid 1462). 
 Misstro mot socialtjänsten går också som en röd tråd genom de allra flesta rapporter och 
böcker. Både i USA, Sverige och Kanada nämns detta som ett skäl. Många som anmälde 
kände inte att det blev förankrat hos socialtjänsten eller att de inte fick någon tydlig 
återkoppling på sin anmälan. Både Kesner & Robinson (2002) och Kenny (2001) nämner i 
sina rapporter att lärarna uppgivit att misstro mot socialtjänstens arbete var ett starkt skäl för 
att man valde att inte anmäla. 
 En annan studie som genomförts av Payne och Payne och som refereras i Krisann, 2004 
i  USA redogjorde att vissa rektorer föredrog att tysta ner situationen och istället försöka göra 
upp i godo inom skolan. Medan andra rektorer själva utförde undersökningar innan de 
anmälde det hela vidare till de socialamyndigheterna (Payne och Payne 1991 refereras i 
Krisann, 2004). 
  Ett annat skäl som belystes var att skolan i sin helhet inte hade kompetensen eller viljan 
att klara av att hantera barn som for illa. I en rapport skriven av Manley-Casimar & Newman 
visade det sig att lärare i Australien inte visste hur de skulle tolka olika symtom som barnen 
kunde uppvisa. Dessutom ville de inte bli inblandade. De var rädda för föräldrarnas reaktioner 
och ansåg att det var svårt att tala om för dem hur de skulle uppfostra sina barn. (Levin, 1983, 
sid 15) 
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Metod 
 
Litteratursökning 
Litteratursökningarna skedde i första hand på biblioteket och de sökord som användes var 
anmälningsskyldighet, barn som far illa, vanvård, sexuella övergrepp, psykisk misshandel, 
fysisk misshandel, anmälningsskyldighet + lärare eller förskolelärare. Det var ett väldigt snävt 
och litet underlag som fanns inom den svenska litteraturen. Däremot visade det sig att det 
fanns en större mängd litteratur och forskning på området i andra länder. Bland annat i USA, 
Australien och Kanada. För att få fram den internationella forskningen användes Social 
Services Abstracts.  
    
Undersökningsmetod och enkäterna  
I de internationella rapporterna som jag funnit inom området har endast kvantitativa metoder 
använts. Vilket fick även mig att använda mig av det vedertagna sätt som använts tidigare av 
andra forskare. Så i denna studie används en kvantitativ metod i form av en vinjettstudie. En 
vinjettstudie är enkelt uttryckt ett antal fallbeskrivningar. I den här studien valde jag att 
beskriva fyra scenarion om barn som for illa  
 Det finns fördelar och nackdelar med de allra flesta metoder. Fördelar med en kvalitativ 
metod är bland annat att du som intervjuare kan fördjupa dig i ämnet på ett helt annat sätt än 
du kan vid en kvantitativ enkät undersökning. Du kan ställa följdfrågor, ställa om samma 
fråga för att ge intervju personen en chans att vidareutveckla sitt svar. Men i den här studien 
var syftet att få ett brett underlag och att få tillfälle att få svar av många utifrån ett bestämt fall 
(scenario).    
 Enkäten (Se bilaga 2) bestod av fyra fallbeskrivningar som beskriver olika scenarion av 
barn som far illa: Ett fall av vanvård som var ett autentiskt fall som jag tagit ur en 
socialrapport. Ett fall av fysisk misshandel som var ett fiktivt fall som jag skrivit ihop utifrån 
information från Rädda barnen och annan litteratur som tog upp olika aspekter av fysisk 
misshandel. Det fall av psykisk misshandel som redovisas var också ett fiktivt fall och även 
det ihop skrivet utifrån litteratur som belyste området. Vinjetten om sexuella övergrepp var ett 
autentiskt fall som togs ur en bok. I anknytning till varje scenario ställdes tre frågor. (se bilaga 
2). Med varje enkät fanns ett försättsblad (se bilaga 1) med som beskriver varför jag skriver 
uppsatsen, studiens syfte, tillvägagångssätt innan jag skickade ut enkäterna till förskolorna 
och det framgick även att deltagandet var helt frivilligt och anonymt (se bilaga 1). 
 
Urval, kontakt och bortfall 
Till att börja med var tanken att undersökningen skulle innehålla ca 6-8 kommuner. Dessa 
skulle vara en i varje landskap. Trots att jag började innan själva kursen, gick det inte att få 
tag i en kommun i varje. Detta för att de som var ansvariga inte svarade i telefonen. Dels för 
att de inte ringde tillbaka trots upprepade försök till kontakt. Umeå kommun hörde av sig men 
de var ca tre veckor efter att de andra enkäterna kommit tillbaks. Vilket fick till följd att jag 
inte riktigt kände att det inte skulle gå att få ihop materialet under så kort tid. Så istället för att 
få tag i en kommun i varje landskap försökte jag istället få tag i en i norr, söder, väster, öster 
och Stockholm. De kommuner som sedan enkäterna skickades till var Avesta, Malmö och 
Ekerö kommun (Stockholm). Varje barnomsorgsansvarig på respektive kommun ringdes upp. 
Skälet till detta var för att få ett godkännande av den som var ansvarig för att få skicka ut 
enkäten till förskolor i deras kommun. 
 Därefter valdes tre förskolor ut i varje kommun. Sedan ringdes ansvarige för respektive 
förskola upp och vid detta tillfälle förklarades syftet med uppsatsen och att enkäter var 
tillvägagångssättet för mitt syfte. Jag talade även om att barnomsorgsansvarige godkänt 
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utskicket. I de fall förskoleansvarig inte gick att nå talade jag direkt med personalen, och 
skickade i stället med ett brev till den ansvarige när jag sände iväg enkäten.  
 Av de 104 enkäter som sändes ut återkom 17 enkäter. Bortfallet blev med andra ord 87 
stycken enkäter. Vilka förskolor som sände tillbaka enkäterna vet jag inte för jag hade inte 
markerat vare sig enkäterna eller kuverten. Detta för att jag ville att det hela skulle kännas 
anonymt och att det på intet sätt skulle kunna härledas till vare sig förskola eller allra viktigast 
en person (personal). Dessvärre innebar detta att jag hade svårt att skicka ut påminnelser 
eftersom jag inte visste vilka (förskolor) det var som besvarat enkäterna.  
  
Datainsamling och framställning 
Enkäterna inkom vid olika tidpunkter. De första sju enkäterna som återvände sammanställdes 
direkt. De övriga tio enkäterna kom tillbaka strax efteråt i kuvert om: tre, fem och två. Jag 
sammanställde materialet löpande vart efter de kom tillbaka. Tanken med att gå igenom och 
sammanställa enkäterna vart efter de kom tillbaka var att det är enklare att hantera färre 
enkäter. Vilket i sin tur kan resulterar i färre misstag. 
 Inläsningen har gjorts manuellt. Enkäterna har efterhand som jag läst igenom dem och 
räknat dem har jag markerat dem med olika nummer för att veta vilka som lästs och kollats.  
Först räknades antal ja respektive nej som fanns i samband med respektive vinjett (se bilaga 
2).  Dessa svar kategoriserades till en början under rubrikerna vanvård, fysisk misshandel, 
psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Dessa representerade vinjetterna i arbetet.  
 Svaren på varje vinjett har gåtts igenom vid flera tillfällen. Till att börja med för att föra 
in resultaten från varje vinjett därefter för att sammanställa alla vinjetterna. Jag har velat 
undersöka om det finns någon skillnad på anmälningsbenägenheten om man ansåg att barnet 
inte hade det så dåligt men ändå faller inom ramen för anmälningsskyldigheten. Antal svar har 
alltid ställt mot antal enkäter så att inga misstag skulle ske. Detta var inte allt för svårt 
eftersom det endast var 17 enkäter som skulle räknas in. Däremot blev det 68 respektive 67 
olika svar när skalan gicks igenom. 17 enkäter multiplicerat med antal vinjetter som var 4 blir 
68. Orsaken till att 67 nämns är för att på en av frågorna angående skalan var det inget svar så 
den fick jag ta bort.  
 Procent satserna har räknats ut med hjälp av en kalkylator och har upprepade gånger 
räknats igenom allt för att det skall stämma. Även i detta läge av arbetets gång har siffrorna 
ställts emot varandra och mot antal svar som varit i enkäterna.    
 
Etiskdiskussion 
Jag har läst igenom de forskningsetiska principerna och försökt att följa deras riktlinjer kring 
hur man skall gå tillväga när man forskar.(Vetenskapsrådet, 2004) Med dessa i åtanke har jag 
försökt att vara tydlig och eftertänksam när jag utfört denna studie. En kvantitativ forsknings 
ansats där man använder enkäter med fasta svarsalternativ kan skapa större distans och 
anonymitet. Vilket var ett av skälen till att jag valde att använda mig av detta 
tillvägagångssätt.  Jag valde ett tillvägagångssätt som jag ansåg passade mig men som också 
kunde vara bra för respondenterna. De fick vara anonyma och kunde känna sig trygga att 
oavsett vilka svar de angav skulle inte det komma och reflektera tillbaks på dem.  
 Jag har när jag talat med respektive ansvarig på kommunen och förskolan tydligt talat 
om vad mitt syfte varit och hur jag tänkt göra för att uppnå syftet. Som jag skrivit tidigare har 
jag när jag inte lyckats få tag i någon ansvarig på förskolan då talat med någon i 
personalgruppen och bett den personen informera de övriga. I varje kuvert som sedan skickats 
ut till förskolorna har det bifogats ett brev som varit utställt till den som är ansvarig för 
förskolan. Här har syftet bland annat förklarats och jag har även hänvisat till vårt samtal som 
skett med kommunansvarig Med varje enkät har det medföljt ett informationsblad. Där har 
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syftet med undersökningen förklarats och vi har talat om att det är helt anonymt samt helt 
frivilligt att fylla i enkäten (Se bilaga nr: 1). 
 
Reliabilitet & Validitet 
 

”Bristande reliabilitet orsakas i första hand genom slump- och slarvfel under datainsamlingen och 
den efterföljande databearbetningen. Det kan handla om sådant som slarviga och oläsliga 
anteckningar och protokoll till följd av trötthet eller stress…”(Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & 
Wängerud, 2004, sid 67)  
 

Så som beskrivs ovan av Esaiasson med flera så kan reliabiliteten brista om det sker misstag 
under hanteringen av enkäterna. Det kan alltid ha skett misstag men det är ändå så att i denna 
studie har materialet bearbetats i flera omgångar och dessutom i enlighet med Esaiasson av en 
person till, min sambo. Dock räknade sambon endast igenom enkäterna vid ett tillfälle. Vid 
detta tillfälle räknade han samman antal ja och nej svar, hur många antal ettor, tvåor och treor.  
Jag själv räknade igenom materialet först när jag fick tillbaka dem, men sedan också vid ett 
flertal tillfällen till. Dels för att det under arbetets gång krävts av de sammanställningar som 
jag gjort av de svar som jag fått in. Dels för att jag emellanåt upptäckte fel i antal svar 
relaterat till antal som besvarat frågan. Detta var nog tack vare att materialet i första hand var 
så litet. Det vill säga endast 17 stycken enkäter. Med det i åtanke kan det tyda på att det inte 
skett några slarvfel eller misstag på grund av stress eller trötthet.  
 I Esaiasson med flera skriver de att man kan utföra reliabilitets tester i form av att räkna 
igenom en mindre del av materialet och kolla att alla de uppgifter man fört in är korrekta och 
stämmer. Antingen gör man det själv eller låter någon annan göra det vilket naturligtvis är 
bättre. Ju högre procentsats som i detta läge är korrekt desto högre reliabilitet. (a.a., sid 67)  
 Något som däremot kan ha minskat reliabiliteten och som var ett slarvfel var själva 
enkätens utformning. Bland annat hade tryckfels nisse smugit sig in i en av vinjetterna. Den 
fjärde och sista ( se bilaga 2) som tog upp sexuella övergrepp. De första två styckena var det 
ett namn (Michael) Därefter i sista stycket ändrades namnet (Aron). Vilket naturligtvis kunnat 
orsaka en felaktig svarsnivå. Dock hade de som påpekat detta på enkäterna också skrivit att de 
utgick ifrån att jag menade samma pojke hela tiden.  
  Reliabiliteten handlar kortfattat om hur noggrann man varit under och genom arbetets 
gång med de resultat som man fått in. Dessutom handla reliabiliteten om hur transparant en 
studie är. Det vill säga går det att göra om denna studie på exakt samma sätt som den utförts 
nu. Om det går brukar man tala om att en studie har god reliabilitet. (a.a., Kap 4)  
 Validiteten å andra sidan handlar om i vilken utsträckning resultaten reflekterar det 
bakomliggande syftet med undersökningen. Fick jag in de svar som jag tänkt mig? Var det så 
att svaren motsvarade mitt syfte. Eftersom syftet skickades ut i försättsbladet som satt 
tillsammans med enkäten kan man fråga sig om alla besvarat frågorna så som de verkligen 
kände och tyckte eller om de besvarade frågorna så som de vet att man bör besvara dem. 
Många av oss vet hur svaren bör vara, det vill säga utifrån den generella normen som finns. 
Vilket då kan ha fått till följd att jag egentligen inte uppnått ett korrekt svar på mitt syfte. I 
övrigt hade det också varit bra om skalan som fanns med i enkäten (se bilaga 2) varit mer 
nyanserad. Då hade det varit lättare att sammanställa svaren och dessutom varit lättare att 
urskilja vad de ansåg angående hur pass illa de verkligen ansåg att barnet hade det.  
 Esaiasson, Gilljam, Oscarsson & Wängerud skriver i sin bok att för kunna uppnå eller 
säkerställa god validitet finns flera tillvägagångssätt. Dels kan du luta dig på tidigare forskares 
tillvägagångssätt eller så kan du gemensamt med andra forskare kan ställa den teori som du 
använder mot tidigare forskning och se ett statistiskt samband så kan detta innebära att du 
uppnått god validitet. (Esaiasson, et al., 2004, sid 65ff) 
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 När det gäller validiteten så kan det diskuteras om en vinjett studie verkligen fångar upp 
det som man tänkt sig. Dels kan det vara värt att fundera på om fallbeskrivningarna uppfattas 
på det sätt som jag, författaren tänkt mig att de skall uppfattas.  
 I denna studie har jag dels lutat mig mot tidigare forskning men den har dock inte varit 
identisk med någon tidigare rapport. Utan jag har studerat internationella rapporter och ur 
dessa tagit delar så som den kvantitativa vinjett metoden och dels försökt att skicka mina 
enkäter till liknande yrkesgrupper som de tidigare forskarna gjort.  Jag har dock inte kunnat 
genomföra en studie som följt tidigare forskare i övrigt. Dels för att det material som jag 
lyckades få tag i inte var tillräckligt detaljerat (transparanta) så att man kunde följa de 
internationella rapporterna. Dels var det material som jag lyckades få in inte heller lika stort 
som de tidigare rapporterna bearbetat.  I tidigare studier var underlags materialet upp emot 
200 besvarade enkäter. 
 
Generaliserbarhet 
”En andra åtskillnad går mellan möjligheterna att å ena sidan dra välgrundade slutsatser inom 
ramen för de enheter vi de facto studerar och å andra sidan möjligheterna att generalisera 
resultaten till en större population.”(a.a. sid 97)  
 Att dra välgrundade slutsatser i förhållande till den information jag fått in från själva 
undersökningen upplever jag som väldigt svårt. Dels för att det är så att som jag tidigare 
diskuterat under rubriken validitet, man vet inte riktigt om alla besvarat enkäten så som de 
verkligen känt eller om de besvarat frågorna så som de tror att omgivningen önskar att de 
skall svara. Dels om dessa resultat jämförs med tidigare studier i ämnet så visst finns likheter 
men också skillnader och dessa skillnader har varit relativt stora. Till exempel var det många 
som angav att de i första hand skulle tala med föräldrarna eller tala anonymt med 
socialtjänsten. Vilket inte är något som direkt kan anknytas till svar som angetts i vare sig 
internationella rapporter eller svenska. Däremot visade det sig vara en del likheter mellan 
Garcias rapport och denna. Både tydde på att man anmäler utifrån den allvarlighetsgrad man 
tycker barnet befinner sig i. 
  Att sedan jämföra denna studie till en större population kan nog vara svårt med tanke på 
att det var ett snävt underlag endast 17 enkäter, dels att det inte kan avgöras hur stor den 
egentliga spridningen på enkäterna var eftersom det missats att markera svarskuverten på 
något sätt så att man kunde veta vilka kommuner som besvarat enkäterna. Går det att 
generalisera denna studie till att gälla all förskolepersonal i landet. Nej det kan det troligen 
inte. Först och främst en för liten population att förhålla sig till. Det har visat sig i tidigare 
studier (Eriksson, 1996) att anmälningsbenägenheten ökat i vissa stadsdelar efter att 
samarbetet mellan socialtjänsten och förskolorna förbättrats. Med detta i åtanke kan man även 
av den orsaken inte generalisera dessa svar till all förskolepersonal. Anmälningsbenägenheten 
kan variera beroende på vilken uppbackning personalen känner att de har.  
 Vad Kvale skriver är naturligtvis både riktigt och professionellt men däremot mycket 
svårare i praktiken än i teorin. Naturligtvis skall man hålla sig saklig och distansierad och det 
var något som var huvudsyftet för denna studie men dessvärre kan det konstateras att riktigt så 
distansierad som var önskvärt var det nog inte riktigt. För nog fanns förutfattade åsikter om 
vilka svar som skulle kunna tänkas komma in. Men resultatet visade sig vara både sådant som 
jag förväntat mig men också sådant som var helt oväntat. Att vara distansierad från ett ämne 
som man valt utifrån intresse kan nog förehålla sig svårt.  
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Resultat 
 
Inledning 
Enkäten bestod av fyra vinjetter/fallbeskrivningar; vanvård, fysisk misshandel, psykisk 
misshandel och sexuella övergrepp. En kort sammanfattning av varje vinjett ges nedan för att 
det skall vara lättare att förstå och följa resultaten. Varje vinjett hade tre frågeställningar. 
Även dessa kommer att beskrivas nedan.  
 Resultatet kommer att redovisas utefter de fyra ovan beskrivna vinjetterna. Det vill säga 
vanvård, fysisk misshandel, psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Allt kommer att 
redovisas flytande i text men också med hjälp av diagram. Se bilaga 1 för att läsa vinjetterna 
mer detaljerat. 
 
Vinjett 1 (Vanvård) 
Markus är tre år och bor tillsammans med sin mamma som bland annat har svårt med 
gränssättningar. Markus gråter alltid när mamman lämnar honom och han är helt otröstlig. 
När någon i personal styrkan försöker närma sig honom för att trösta är det inte ovanligt att 
han springer och ställer sig bakom en dörr där han står och gråter och ylar som vargen.  Han 
har talsvårigheter och jämfört med sina jämnåriga kompisar talar han väldigt dåligt. Talet 
utvecklas inte nämnvärt de kommande åren.  
 Vid måltiderna är Markus glupsk och slänger i sig maten. Ibland får han magsmärtor 
efteråt.   
 
Vinjett 2 (Fysisk misshandel) 
Magnus är en pojke på tre år som i det stora hela är en glad och positiv liten kille. Han leker 
bra tillsammans med sina kompisar. Däremot är han lättskrämd och har svårt för konflikter. 
Han viker sig nästan alltid om hans kamrater blir arga.  
 Han växer och utvecklas däremot inte i samma takt som sina jämnåriga kamrater. 
Skillnaderna är i hans tal och motoriskt, både grov- och finmotoriken.   
 Han har ofta blåmärken på överarmarna, rumpan och ibland men mera sällan runt 
munnen. Föräldrarna har alltid en förklaring men de stämmer inte alltid överens med var 
blåmärket sitter.  
 
Vinjett 3 (Psykisk misshandel) 
Jeanette är en flicka på fem år som upplevs som reserverad och väldigt blyg. Hon har också 
koncentrationssvårigheter och svårt att ta egna initiativ. Jeanette verkar ha en dålig självbild 
och självkänsla.  
 Hon har svårt att få kompisar och att knyta an till de andra barnen och vuxna på 
förskolan. Hon leker oftast själv och drar sig undan de övriga barnen. Är det något barn som 
försöker leka med henne är det inte ovanligt att hon får raseriutbrott.   
 Det finns en kvinna i arbetsgruppen som hon tyr sig till som är lugn, tydlig, harmonisk  
och som sällan höjer rösten.  
 Det är inte ovanligt att Jeanette har ont i huvudet eller magen. Vid dessa tillfällen ringer 
man upp mamman för att hon skall hämta Jeanette. Mamman blir vid dessa tillfällen upprörd 
över att tvingas hämta henne tidigare.  
 När hon kommer och hämtar dottern är det inte ovanligt att hon blir upprörd. Då kan 
hon uttrycka sådant som:  
-  måste du alltid ha ont i huvudet?  
- jag blir så less på dig och dina magsmärtor.  
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Om dottern blir nedstämd och ledsen vid dessa tillfällen blir mamman arg och tycker att hon 
skall rycka upp sig. Det förekommer nästan aldrig någon fysisk kontakt mellan dottern och 
modern.  
 
Vinjett 4 (Sexuella övergrepp) 
Michael är två år när han börjar på förskolan. Inskolningen går lätt och han har inga problem 
med att få kompisar.  
 När han varit på förskolan i ungefär ett år börjar han dra sig undan kamraterna. Istället 
för att leka med sina kompisar går han undan och onanerar. Värst är det vid vilan. Då drar han 
sig i snoppen, stönar och stånkar samtidigt som han guppar på sin nalle som han har placerad 
mellan sina ben.   
 När det tas upp med föräldrarna visar de ingen större oro och tycker att det inte finns 
något skäl att oroa sig. Mamman säger ”så gör han hemma också när han är trött”.  
 Vid ett annat tillfälle under vilan frågar någon pojken varför han drar sig i snoppen. 
Hans svar är då att pappa gör så med mig. Sedan visar han med handen hur pappan gör. Då 
sägen den vuxna men inte tar han dig på snoppen det är väl magen du menar? Nej på snoppen 
svarar Michael. 
 
Kort sammanfattning av skalan 
I anslutning till varje vinjett ställdes tre frågor varav den första bestod av en skala där de 
skulle definiera om de trodde barnet for illa eller inte. Tanken var att de skulle besvara hur 
pass allvarligt de ansåg att barnen hade det. Om de kände sig mycket säkra på att barnet hade 
det dåligt var tanken att 1 skulle vara deras svar. Om de inte var säkra men ändå kände att 
något inte stod rätt till var kanske en 2 eller 3 ett alternativ. Skalan i enkäten såg ut så här: 
 
Tror definitivt att barnet far illa  Tror absolut inte att detta barn far illa 
  1 2 3 4 5 
 
Utifrån denna skala jämfördes antal som svarat  2 eller 3 med antal som skulle anmäla. För att 
kunna se hur många som trots oro för barnet inte skulle anmäla.  
 
Övriga frågor 
Nästa fråga i enkäten var om de skulle anmäla fallet till socialtjänsten eller ej. Även denna 
fråga var knuten till varje vinjett. Här var svarsalternativen Ja eller Nej. Så här såg den ut i 
enkäten: 
 
Kommer du att anmäla detta fall till socialtjänsten? Ja  Nej 
 
Tredje och sista frågan var ställd utifrån den föregående frågan. Om de svarade att de inte 
skulle anmäla fallet direkt till socialtjänsten ville jag att de skulle ange skälen till detta. Så här 
var den i enkäten: 
 
Om du inte anmäler vad är de fem främsta orsakerna till detta?  
 
.  
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Hur många som valt att anmäla direkt  
Anmälningsbenägenheten har här mätts genom 17 personers svar på fråga nummer två. Det 
vill säga om de skulle anmäla familjerna direkt till socialtjänsten eller inte. Se nedan. 
 
Kommer du att anmäla detta fall till socialtjänsten? Ja  Nej 
 
Vanvård 
När det gällde vinjetten som tog upp vanvård skulle 23,5 procent (4 personer) anmäla direkt 
till socialtjänsten. De övriga 76,5 procenten (13 personer) skulle välja andra vägar att gå.  
Se diagram 1:1 

Diagram 1:1 
 
 Antal som skulle anmäla direkt till 

socialtjänsten. 
(Vanvård)

24%

76%

Ja

Nej

 
 
 
 
 
 
N= 17 
 

Fysisk misshandel 
I den andra vinjetten som tog upp fysisk misshandel var det 82,2 procent (14 personer) som 
svarat att de skulle anmäla detta fall direkt till socialtjänsten. De övriga 17,7 procenten  
(3 personer) anmälde inte till socialtjänsten. Se diagram 1:2 
 

Diagram 1:2 
Antal som skulle anmälas direkt till 

socialtjänsten
 (Fysiskmisshandel)

82%

18%
Ja

Nej

N = 17 
 
Psykisk misshandel 
Vinjett nummer tre beskrev ett scenario om hur en flicka blev psykiskt misshandlad av sin 
mor. Här skulle 29 procent (5 personer) anmäla direkt till socialtjänsten medan 70,6 procent 
(12 Personer) inte skulle anmäla det. Se diagram 1:3 

 
Diagram 1:3 

Antal som skulle anmäla direkt till 
socialtjänsten 

(Psykiskmisshandel)

29%

71%
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Nej

N= 17 
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Sexuella övergrepp 
När det gällde den fjärde och sista vinjetten som tog upp fallet sexuella övergrepp. Blev 
utfallet 88,3 procent (15 personer) som skulle anmäla omedelbart till socialtjänsten gentemot 
11,7 procent (2 Personer) som inte skulle anmäla det till socialtjänsten. Se diagram 1:4 

 
Diagram 1:4 

Antal som skulle anmäla direkt till 
socialtjänsten. 

(Sexuellaövergrepp)

88%

12%

Ja
Nej

N= 17 
 
Överlag alla vinjetters anmälningsbenägenhet 
Ser man sedan på den generella anmälningsbenägenheten, det vill säga antal anmälningar på 
alla vinjetterna sammanslagna blir antalet anmälningar 51 procent (35 besvarade) som 
anmäler och övriga 49 procent (33 personer) anmäler inte. Se diagram 1:5 
 

Diagram 1:5 
Anmälningsbenägenheten hos 

förskolepersonalen överlag 
(alla fallbeskrivningar)

51%49%
Ja

Nej

N= 68 
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Vad de valde på skalan och hur de anmälde  
Anmälningsbenägenheten redovisas här istället utifrån antal som besvarat skalan med en etta, 
tvåa eller trea. 
 
Tror definitivt att barnet far illa   Tror absolut inte att barnet far illa   
  1 2 3 4 5 
 
 Därefter har dessa jämförts med hur de svarat på frågan – Kommer du att anmäla detta fall 
direkt till socialtjänsten?  Ja    Nej   
 
Vanvård  
Utav de som besvarat vinjetten vanvård var det 17,6 procent (3 personer) som valt att ringa in 
en etta. Av dessa var det 66,6 procent (2 personer) som valde att inte anmäla direkt till 
socialtjänsten, vilket innebär att 33,4 procent (1 person) skulle anmäla direkt.  Det var 47,1 
procent (8 personer) som valt en tvåa. Av dessa var det 75 procent (6 personer) som inte 
skulle anmäla direkt till socialtjänsten. 29,4 procent (5 personer) hade valt en trea av dessa var 
det 100 procent (5 personer) som inte skulle anmäla direkt till socialtjänsten. Se diagram 2:1 
här nedan. Tänk på att siffrorna som redovisas är de som valt att inte anmäla. 
 

Diagram 2:1 
Vanvård
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N = 17 
 

Fysisk misshandel  
Det var 50 procent (8 personer) som besvarat denna fråga som ringat in ettan. Av dessa 50 
procent (8 personer) var det alla det vill säga 100 procent (8 personer) som skulle anmäla 
direkt. Alltså inga som inte skulle anmäla. Det var 31,3 procent (5 personer) som svarat med 
en tvåa och av dessa var det 20 procent (1 person) som inte skulle anmäla direkt till 
socialtjänsten. 18.8 procent (3 personer) hade valt trean som sitt alternativ på denna vinjett 
och utav dessa var det 33,3 procent (1 person)som inte skulle anmäla direkt till socialtjänsten. 
Se diagram 2:2 här nedan. Återigen tänk på att det är antal som inte anmält som redovisas. 

 
Diagram 2:2 
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Psykisk misshandel 
Angående psykisk misshandel var det 17,7 procent (3 personer) som ringat in en etta. Utav 
dessa var 33,3 procent (1 person) som inte skulle anmäla direkt till socialtjänsten. En större 
del 58,8 procent (10 personer) hade valt en tvåa, utav dessa hade 80 procent (8 personer) valt 
att inte anmäla direkt till socialtjänsten. Av övriga hade 17,7 procent (3 personer) svarat med 
en trea. Av dessa skulle 100 procent (3 personer) inte anmäla direkt till socialtjänsten. Se 
diagram 2:3 här nedan. Tänk på att det är de som inte anmält som redovisas. 
 

Diagram 2:3 
Psyksik misshandel
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Sexuella övergrepp  
Antal som valt en etta var 88,24 procent (15 personer). Av dessa skulle 100 procent (15 
personer) anmäla direkt till socialtjänsten. Ingen hade valt en tvåa. Däremot var det 5,9 
procent (1 personer) som valt en trea. Av dessa var det 50 procent (1 person) som inte skulle 
anmäla. I övrigt var det en som valt en femma och inte heller skulle anmäla. Se diagram 2:4 
nedan.  

Diagram 2:4  
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Skillnaderna mellan svarsalternativen 1, 2 och 3 
Här jämför vi svarsalternativen 1, 2 och 3 och hur många som inte anmälde direkt till 
socialtjänsten. Se skalan nedan. 
 
Tror definitivt att barnet far illa   Tror absolut inte att barnet far illa   
  1 2 3 4 5 
 
Det vill säga att först räknades hur många som svarat med en etta, tvåa eller trea på samtliga 
vinjetter. Därefter redovisas hur många som inte anmälde direkt till socialtjänsten. Tänk på att 
diagrammen redovisar hur många procent som valt att inte anmäla. Redovisningen är 
procentuell och skildras genom och text och stapeldiagram. Diagrammets första stapel visar 
hur många procent som svarat med ett, två eller tre på samtliga vinjetter. Stapel nummer två 
redovisar antalet procent som svarat med ett, två eller tre men inte anmälde.  
 
De som svarade med en etta  
Överlag var det 38,2 procent (26 personer) som ansåg att barnen definitivt for illa och därav 
valt en etta på skalan. Utav dessa var det 3,8 procent (1 person) som inte skulle anmäla direkt 
till socialtjänsten.  
 
De som svarade med en tvåa  
Här hade 35,3 procent (24 personer) svarat en tvåa vilket innebär att de ansåg att barnen for 
illa men inte var helt säkra att det var definitivt. Av dessa hade 57,8 procent (15 personer) valt 
att inte anmäla direkt till socialtjänsten.  
 
De som svarade med en trea  
Det var 19 procent (13 personer) som hade ringat in en trea. Utav dessa 19 procent (13 
personer) valde 77 procent (10 personer) att inte anmäla direkt till socialtjänsten.  
 
Hur många som valt en etta, tvåa eller trea utifrån alla vinjetterna  
Här har jag jämfört de antal som skulle anmäla direkt till socialtjänsten. Resultaten av 
undersökningen redovisar jag genom att jag sammanställt antalet anmälningar relaterat till 
antal ettor, tvåor eller treor. Av de informanterna som besvarat frågan med en etta skulle 96 
procent (65 personer) anmäla omedelbart medan 4 procent (3 personer) valde att inte anmäla 
direkt till socialtjänsten. 41,7 procent (28 personer) av de som svarat med alternativ två 
anmälde direkt till socialtjänsten medan de övriga, 58,3 procent (39 personer) inte anmälde. 
De som valt en trea som sitt alternativ anmälde 23 procent (16 personer)  till socialtjänsten, de 
övriga 77 procenten (52 personer) valde att inte anmäla. Tänk på att diagrammet redovisar 
antal som skulle anmäla direkt till socialtjänsten. Se diagram 3:4 nedan. 
 

Diagram 3:1 
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Hur man bedömde att barnets situation var  
Mätningarna är baserade på fråga nummer ett där personalen fick fylla i om de trodde att 
barnet for illa eller inte.  
 
Tror definitivt att barnet far illa   Tror absolut inte att barnet far illa   
  1 2 3 4 5 
 
 
Frågan gick i skala från 1 till 5, där ett stod för: Tror definitivt att detta barn far illa till 5, där 
fem stod för: Tror absolut inte att detta barn far illa.  
 
Här skall redovisas hur många som valt en etta, två, tre, fyra eller femma på skalan som ni ser 
ovan. Resultaten kommer att redovisas under respektive rubrikerna vanvård, fysisk 
misshandel, psykisk misshandel och sexuella övergrepp. Dessa representerar vardera vinjett 
som var med i enkäten.  
 
Vanvård 
Här hade 17,6 procent (3 personer) fyllt i en etta som innebar att man definitivt trodde att 
barnet for illa. Därefter hade 47,1 procent (8 personer) fyllt i en tvåa vilket innebär att de 
ansåg att barnet inte hade det bra men inte var helt övertygade om att han definitivt for illa. 
29,4 procent (5 personer) hade ringat in nummer tre och 5,9 procent (1 person) fyran. Det var 
ingen som fyllt i femman vilket innebär att det inte var någon som absolut kunde utesluta att 
barnet for illa. Se diagram 4:1  nedan. 

             
            Diagram 4:1 
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ansåg att barnet befann sig i. 
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Fysisk Misshandel 
I det här fallet var det 50 procent (8 personer) som ansåg att barnet definitivt for illa. 31,3 
procent (5 personer) som ansåg att barnet for illa men inte var lika säkra i att det definitivt var 
så. Sedan var det 18,7 procent (3 personer) som ringat in trean som alternativ. Det fanns ingen 
som var absolut säker att barnet inte for illa så fyran och femman var tomma. Se diagram 4:2 
nedan.                                            

                Diagram 4:2 
Hur allvarlig situation förskolepersonalen 

ansåg att barnet befann sig i.
 (Fysisk misshandel)
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Psykisk misshandel 
Här var det 17,6 procent (3 personer) som ansåg att barnet for illa. 58,8 procent (10 personer) 
som var lite tveksammare och hade fyllt i tvåan som alternativ. 23,9 procent (4 personer) hade 
valt en trea. Ingen, alltså noll procent var säker på att barnet inte for illa. Se diagram 4:3 
nedan. 

              Diagram 4:3 
Hur allvarlig situation 

förskolepersonalen ansåg att barnet 
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(Psyksik misshandel)

18%

58%

24% 0%0% 1. Far illa

2

3

4

5. Far inte illa
N = 17 

 
Sexuella övergrepp 
I frågan som skildrade sexuellaövergrepp var det en stor del som ansåg att barnet for illa. 70,6 
procent (12 personer) av de svarande ansåg att detta barn definitivt for illa. 5,9 procent (1 
person) hade två som sitt alternativ och 11,8 procent (2 personer) valde nummer tre. 0 procent 
valde fyran och 11,8 procent (2 personer) hade femman som sitt alternativ. Detta innebär att 
dessa 11,8 procent absolut ansåg att detta barn inte for illa. Se diagram 4:4 nedan. 
 

                 Diagram 4:4 
Hur allvarlig situation 

förskolepersonalen ansåg att barnen 
befann sig.
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Skälen till att man inte anmäler 
Det här var den tredje frågan som var knuten till varje vinjett. Den skulle besvaras om man 
svarat nej på den föregående frågan som var:  
Kommer du att anmäla detta fall till socialtjänsten?   Ja   Nej 
 
Om de svarat nej var tanken att de skulle ange de fem främsta orsakerna till varför de inte 
anmält. Eftersom denna fråga var knuten till varje vinjett har det blivit upp emot 80 svar.  De 
varierar naturligtvis i språk och meningsuppbyggnad. Men för den sakens skull har det ändå 
varit liknande skäl som angetts. Redovisningen sker utifrån antal lika svar.  
 Här nedan redovisas de svar som var mest likvärdiga och för att ni som läsare skall 
kunna se att de var lika så har ett antal direktcitat ur enkäterna redovisats.  
 Ett skäl som är återkommande är att personalen först vill tala med föräldrarna innan de 
överhuvudtaget anmäler till socialtjänsten. Att tala med föräldrarna nämndes ungefär 20 
gånger. Här kommer några utdrag från enkäterna: 
  
- Jag skall prata med mamman och konkret ta upp vad jag (vi) misstänker. Att vi är oroliga 

och vill ha hjälp 
- Diskutera problemen med föräldrarna först för att försöka förstå beteendet bättre  
- Samtala först med föräldrarna vad pojken sagt 

 
Ett annat skäl som nämns och som återkommer vid flera tillfällen är att man skall kontakta 
förskoleteamet eller liknande och först ta en diskussion med dem. Till exempel:  
 
- Pratar först med förskolans psykolog och diskuterar  
- Kontaktar förskoleteamet anmäler därefter 
- Använda vårt psykologteam 

 
En del har också svarat att de innan de lämnade in en anmälan skulle ta en diskussion med 
socialtjänsten anonymt. Så här skrev några av dem: 
 
- Anonymt med socialtjänsten 
- Om det fortsätter en längre tid rådgöra med socialtjänsten 
- Hjälper inte detta kan jag vända mig anonymt till socialtjänsten för att få stöd /råd 

 
Annat som nämns är att det är svårt att avgöra om barnet far illa och att man vill ha starkare 
bevis. Några av svaren såg ut så här: 
 
- Det finns inget jag kan sätta fingret på 
- Jag anser att det krävs mer bevis. Konsekvensen av en anmälan kan bli att familjen 

splittras 
- Vill först själv söka förklaringar till moderns och barnets beteende 
- Jag vill vara säkrare. Jag vill ha mer observationer att stödja mig på 
 
I övrigt var en del av skälen som angavs spridda och kan inte sammanfattas under en rubrik, 
men trots det tänkt jag redovisa ett antal skäls som angavs av informanterna. 
 
- Tror att barnet varit med sin pappa och kissat etc. onani så laddat behöver inte vara något 

speciellt 
- Soc visar ingen tilltro till våra bedömningar 
- Vi kan säkert göra en hel del själva med samtal med mor och far och förskolepsykologen 
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Analys  
 
Anmälningsskyldigheten 
Lagen om anmälningsskyldigheten har kommit till för att skydda våra barn från att utnyttjas 
och behandlas illa. De som lyder under lagen är myndighetspersoner, sjukhuspersonal och alla 
som i övrigt arbetar eller på annat sätt kommer i kontakt med barn i sin verksamhet 
(Socialstyrelsen, 2004). Detta innebär att förskolepersonalen i allra högsta grad lyder under 
denna lag. Skyldigheten att anmäla är absolut och får inte bli föremål för betänkligheter. I 
denna studie har vissa av svaren som angetts som skäl till att man inte anmält bland annat 
varit: 

–  Det finns inget jag kan sätta fingret på   
–  Jag anser att det krävs mer bevis 
–  Jag vill tala med föräldrarna först 
–  Tala med socialtjänsten anonymt 

Kan detta kanske betyda att det tar för lång tid att anmäla eller att personalen inte har 
tillräckliga kunskaper angående signaler, symtom och även anmälningsskyldigheten, så som 
det visade sig vara i en Australiensisk undersökning (Hawkins & McCallum, 2001). I övrigt i 
denna undersökning visade det sig att många valde att i första hand tala med föräldrarna, tala 
med chefen eller konsultera anonymt med socialtjänsten. Är det då möjligt att de kommer att 
anmäla direkt efter de haft dessa samtal? Kanske. Det kan ju vara så att de kommer att anmäla 
omedelbart efter ett samtal med föräldrarna eftersom de då fått sina misstankar bekräftade. 
Det kan ju också vara detsamma om de talar med chefen eller socialtjänsten. De får det stöd 
de behöver för att kunna känna sig trygga att anmäla. Det står ju i lagen om 
anmälningsskyldigheten att det finns ett visst handlingsutrymme som att kontakta 
socialtjänsten anonymt. Vilket i sin tur betyder att anmäler man direkt efter den anonyma 
konsultationen vare sig det är med chefen eller socialtjänsten så är det en laglig handling.  
 Å andra sidan kan ju också en konsultation innebära att man väntar ytterligare 
några månader och vad innebär detta? Lever man verkligen upp till barnkonventionen 
eller lagen om anmälningsskyldighet? Barnkonventionen uttrycker i en artikel barnens 
rättigheter så här:  

 
”Konventionen utgår ifrån att barndomen har ett värde i sig och att barnen är en utsatt grupp i 
samhället med särskilda behov av omvårdnad och skydd som också innefattar ett rättsligt skydd. 
Konventionen tillerkänner barn grundläggande medborgliga, politiska, ekonomiska och 
socialarättigheter”. (Socialdepartementet, 1992, sid 12)  
 

Eftersom barnkonventionen utgår ifrån att barn är en grupp som är utsatt så vill man 
också att man skall skydda barnen från faror både yttre och inre. Följs 
barnkonventionens krav på att skydda barnen om man inte anmäler direkt vid misstanke 
om att ett barn far illa? Resultatet i denna studie tyder på att många anmäler fallen 
fysisk misshandel och sexuella övergrepp men att det var en stor andel som valde att 
inte anmäla psykisk misshandel och vanvård. Istället valde man att tala med föräldrarna, 
de ville försöka förbättra situationen mellan modern (psykisk) och dottern och jobba för 
deras relation.  Eftersom ett barn har ett värde i sig bör man tillvarata deras intressen 
och inte föräldrarnas. I konventionen står det också att gränser skall sättas för 
föräldrarätten. ”Barn skall ha rätt till skydd mot kränkande behandling även i 
förhållande till sina föräldrar” (a.a., sid 33)  
 Anmälningsskyldigheten är absolut och skall ske genast. ”Genast betyder att den 
som har skyldighet att anmäla inte ska dröja med informera socialtjänsten om man anar 
eller vet att ett barn far illa”(a.a., sid 11) 
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Anmälningsfrekvensen 
I tidigare studier har det visat sig att barn som far illa är ett stor och utbrett problem i flera 
länder bland annat USA, Australien och Kanada. Under 2001 anmäldes ca 5 miljoner fall av 
barn som for illa till de sociala myndigheterna i USA. Trots så många anmälningar så finns 
det ändå ett stort mörkertal. Ca 40 procent av de som har anmälningsskyldighet har vid något 
tillfälle under sin karriär valt att inte anmäla när de haft misstankar att ett barn far illa. I vissa 
studier har resultaten pekat på siffror som upp till 68 procent av icke skedda anmälningar. 
(Krisann, m.fl.2004)  
 I den här studien beror det på vilket resultat som granskas. Tittar du bara på vanvård så 
blev siffrorna nästan detsamma som den tidigare forskningen pekade på.  17,6 procent trodde 
definitivt att barnet for illa men trots det hade 66,6 procent av dessa valt att inte anmäla 
genast. Vilket i förhållande till den tidigare studien tycks stämma.  
 Ser du istället till vinjetten angående fysisk misshandel så var det 50 procent av dem 
som definitivt ansåg att barnet for illa och utav dessa skulle alla anmäla direkt till 
socialtjänsten. Med andra ord kan denna inte alls relateras till den ovan nämnda tidigare 
forskningen. Den övergripande anmälningsfrekvensen var 51 procent. Alla vinjetterna 
beskrev situationer där barn for illa. Anmälningsfrekvensen i Garcias studie från 1995 var 60 
procent för barn under 6 år och 78 procent för barn mellan 12-17 år. Hur var då resultaten i 
den här undersökningen. Den generella anmälningsfrekvensen var 51 procent så det var en 
något lägre siffra än i Garcias studie. Garcias studie är från 1995 och denna från 2004. Med 
andra ord har det gått nio år sedan Garcias studie och det kan tyckas att anmälningsfrekvensen 
borde har ökat med tanke på anmälningsskyldigheten och de kunskaper som vi får allt mer.  
 En av de viktigaste uppgifterna regeringen har är att se till att utsatta barns 
förutsättningar för ett fullvärdigt liv inte försämras. (Barnomdudsmannen1998) Uppfyller 
regeringen dessa krav när de inte tillhandahåller förskolepersonalen det rätta stödet för att de 
skall kunna anmäla? Är det möjligen inte regeringens uppgift att se till att kommunerna tar sitt 
ansvar för de utsatta barnen och ger personalen på förskolorna och andra instanser som 
arbetar med barn, verktygen för att se, höra och orka anmäla?  
 I den här studien kan man ändå se att vissa har klara misstankar att barnet far illa men 
trots detta inte anmäler direkt. Men som tidigare skrivits kan det ju också vara så att de 
anmäler efter en anonym konsultation med socialtjänsten. Gör de inte det så föreligger det 
troligtvis något starkt skäl. Vissa dessa skäl kan nog vara bland annat vara de som figurerat i 
resultatet; att man inte vill splittra en familj, att man vill söka andra förklaringar, vill vara 
säkrare med mera. Uppfylls barnkonventionens krav på barnets bästa (artikel 3) om man 
misstänker att ett barn far illa men ändå inte anmäler som denna studie tyder på. Resultaten 
visade att man valt en två eller en trea på skalan men ändå inte anmält för att man ibland känt 
att man ville vara säkrare eller att man först ville tala med förskoleteamet. Personalen anmäler 
kanske inte med barnets bästa i åtanke eftersom följderna kan bli sämre om man väntar för 
länge (Garcia, 1995). De vill inte göra något förhastat, inte splittra en familj, inte förvärra 
situationen för barnet eller de vill inte anmäla om de inte har mer bevis,  men blir utgången 
den bästa för barnet?   
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Inte allvarligt nog att anmälas 
I Garcias studie från 1995 visade det sig att anmälningsfrekvensen var lägre om man tyckte att 
barnets situation inte var så allvarlig. Det vill säga det var skillnader om man ansåg att barnet 
vanvårdades rejält eller bara moderat eller om man tyckte att barnet bara blev ”lite” 
misshandlat. Anmälningarna som skedde verkade ske utifrån hur allvarlig situation man ansåg 
att barnet befann sig i. Även i denna studie verkar detta vara ett mönster.  
 Det visade sig att vid jämförelser mellan antal som valt en etta på skalan eller en tvåa på 
skalan och antal som skulle anmäla (se resultat diagram 2.1 till 2:4) direkt till socialtjänsten 
skiljer det sig åt huruvida man ansåg att barnet for riktigt illa eller ej. Med andra ord det var 
stora likheter med Garcias studie från 1995. Det visade sig i denna studie att det var en del 
som trots misstankar att barnet for illa valde att ta andra vägar än att anmäla till socialtjänsten. 
  I lagen om anmälningsskyldighet står det så här ”Myndigheter vars verksamhet berör 
barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och sjukvården” (Socialstyrelsen, 
2004, sid 19) ”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” 
(a.a., sid 19)  Vilket innebär att man skall anmäla även om man valt en etta, två eller trea på 
skalan. Detta eftersom finns minsta lilla vaga känsla om att det inte står rätt till skall man 
anmäla till socialtjänsten. (Socialstyrelsen, 2004)  
 I samma studie gjord av Garcia visade det sig att man anmälde vissa fall i högre grad än 
andra. Dessa var fysisk misshandel och sexuella övergrepp. Vanvård och psykisk misshandel 
visade sig ha lägre dignitet och de anmäldes i lägre utsträckning.  
 Resultaten i den här studien pekar på ett liknande mönster. Resultatet i denna studie var 
att 23.5 procent skulle anmäla vanvård direkt till socialtjänsten, 82,2 procent skulle anmäla 
fysiskmisshandel direkt till socialtjänsten, 29 procent skulle anmäla psykisk misshandel direkt 
till socialtjänsten och 88 procent skulle anmäla sexuella övergrepp direkt till socialtjänsten. 
Vilket visar på ett mycket likt resultat som Garcias studie.  
   
Skälen till att man inte anmäler 
Skälen till att man inte anmäler varierar i tidigare forskning. De skäl som angetts som skäl i 
Sverige har bland annat varit, repressalier från familjen, att bli utfrysta av kollegor, att 
familjen och barnet skall få det sämre eller att familjen väljer att flytta på barnet (Eriksson, 
1996). Resultaten i den här studien skiljer sig från tidigare svensk forskning. Visst nämns 
vissa skäl som var identiska med tidigare forskningen så som; vill inte splittra en familj, ingen 
tilltro till socialtjänsten men dessa nämndes i mycket liten utsträckning (se bilaga 3). Till 
skillnad från den internationella forskningen gjord av både Kesner & Robinson (2002) och 
Kenny (2001) där det var tydligt att misstron mot socialtjänsten var något som stod högt i kurs 
på skälen till att man valde att inte anmäla till socialtjänsten.  
  I denna studie var de starkaste skälen som angavs att man i första hand hellre ville tala 
med föräldrarna först. Eller att man ville konsultera chefen eller socialtjänsten anonymt innan 
en anmälan gjordes. Man får ju konsultera anonymt i Sverige dock inte anmäla anonymt som 
professionell. Dessa skäl å andra sidan har den svenska forskningen inte tagit upp, däremot 
tog en av rapporterna ifrån USA skrivet av Payne och Payne, 1991 men refererat av Krisann, 
2004 tog upp att rektorerna föredrog att göra upp i godo inom skolan med föräldrarna. Inte för 
att denna studie på något sätt indikerade att personalen skulle vilja göra upp i godo men de 
valde att i första hand tala med föräldrarna. Det fanns däremot ingen tidigare forskning som 
tydde på att personalen ville konsultera socialtjänsten anonymt. Men å andra sidan verkar inte 
den möjligheten föreligga i de andra länderna dels är det en relativt ny väg att gå även i 
Sverige och den litteratur som förekommer i denna studie är ändå så långt tillbaka som 1995 
(internationellt) och 1990 (svensk). Vilket kan innebära att den möjligheten, valet inte fanns 
när de tidigare studierna utfördes i Sverige.  
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Diskussion  
 
Diskussionen förs under flera olika avsnitt och dessa redovisas som skett tidigare i arbetets 
disposition. Detta innebär att redovisningen kommer att ske utifrån de tidigare rubrikerna. 
Anmälningsskyldigheten, anmälningsbenägenheten, hur allvarlig situation förskolepersonalen 
ansåg att barnet befann sig i, skälen till att man inte anmäler, hur kan 
anmälningsbenägenheten öka, fortsatt forskning, varför var underlaget så snävt, 
metoddiskussion och sist en slutsats.  
 
Anmälningsskyldigheten 
Anmälningsskyldigheten råder i ett flertal länder vilket tyder på att det är många länder som 
försöker värna om sina barn. Ett land som inte har denna lagstiftning är Storbritannien. Vad 
kan det betyda? Är det lagligt att slå sina barn i Storbritannien? Sedan lagen trädde i kraft har 
anmälningarna i både USA, Australien och Kanada ökat. (Kenny, 2004)  Kanske har 
anmälningsskyldigheten fått de flesta det vill säga folk i allmänhet men också främst 
professionella som lyder under lagen att tycka att det är mera legitimt och viktigt att anmäla 
när man har lagen att stödja sig på. Det är tjänstefel om man inte anmäler. Du bryter mot 
lagen. Eller så kanske alla har blivit mer medvetna och mer upplysta om vad det innebär för 
ett barn att vanvårdas oavsett grad av vanvård. Vilket i sin tur leder till fler anmälningar.  
 Anmälningsskyldigheten är absolut vilket innebär att man skall anmäla direkt till 
socialtjänsten om man tror att ett barn far illa. Vet alla som arbetar inom förskolan att så är 
fallet? Får de tillräckligt med information från kommunerna och socialtjänsten? Vet de vad 
lagen om anmälningsskyldighet innebär? 
 Det är nog inte att alla som arbetar inom förskolan som är medvetna om lagen om 
anmälningsskyldighet. Eller medvetna är de kanske men det är för svårt att anmäla vissa fall 
direkt. Man känner sig tveksam och vet inte riktigt om det man tror sig se är något som man 
kan anmäla. Det var så i denna undersökning och har även visat sig i andra undersökningar att 
en del valde att inte anmäla trots starka misstankar om att ett barn for illa. I denna studie 
visade det sig bland annat att vissa inte tyckte att de hade tillräckligt konkreta bevis. Vad kan 
det få för följder för barnet att man inte anmäler trots att man tror att barnet far illa. Är det 
troligtvis inte så att den känsla de har för att ett barn far illa är korrekt? Vilka följder har det 
då för barnet och föräldrarna eller familjen i övrigt?  I Garcias studie från 1995 visade det sig 
att när man inte anmälde i ett tidigt stadium blev situationen allt svårare för familjen och då 
även barnet. Ju tidigare insatserna kom desto större att reducera de negativa konsekvenserna 
och kanske till och med helt förebyggas.  
 Negativa konsekvenser av anmälningsskyldigheten kan bland annat vara att föräldrar 
som misshandlar sina barn inte tar dem till sjukhuset när barnet tillfogats allvarliga skador. 
Detta eftersom de kanske vet att sjukhuspersonalen har anmälningsskyldighet.  
 En annan negativ konsekvens kan vara att man som professionell inte längre får vara 
anonym när man anmäler. Varför är det en nackdel att inte få vara anonym. Den som anmäler 
kan känna sig utlämnad och ensam i sitt beslut. Man står ensam mot familjen och deras 
känslor oavsett om det är ilska eller sorg. Det kan vara svårt att behålla en bra relation till 
familjen och barnet.  Rädsla för repressalier eller hot från familjerna kan också vara ett annat 
skäl för anonymitet.  
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Anmälningsbenägenheten  
I denna studie var anmälningsbenägenheten på 51 procent när man räknande samman alla 
resultaten från alla vinjetterna. Fysisk misshandel och sexuella övergrepp hade högst 
anmälningsfrekvens. Vanvård och psykisk misshandel var de två fallbeskrivningar som hade 
lägst anmälningsfrekvens. I både Garcia och O`Toole et., al visade det sig att många 
professionella inom skolväsendet var benägna att anmäla i högre grad om de ansåg att till 
exempel misshandeln var av allvarligare grad. Även denna studie vekar peka på samma, det 
vill säga; man anmäler fortare om man tror att det är av allvarligare grad. Det vill säga 
anmälningsfrekvensen var högre vid sexuella övergrepp och fysisk misshandel.    
  Kanske är anmälningsbenägenheten högre för att man anser att det är farligare för 
barnet att vistas i en sådan situation/miljö än att misshandlas psykiskt. Eller är det möjligen 
lättare att upptäcka sexuella övergrepp och fysisk misshandel? Tecknen är tydligare och 
dessutom kan man kanske se det på barnen i form av exempelvis sexuella anspelningar eller 
blåmärken om det är fysisk misshandel. Eller är vi mer utbildade/pålästa när det gäller dessa 
två ovanstående? Eller belyser media generellt detta med barn som far illa i större 
utsträckning än tidigare och tar de då upp sexuella övergrepp och fysisk misshandel. 
  Många valde en två men anmälde ändå inte till socialtjänsten. Varför har man valt att 
inte anmäla trots att man med stor sannolikhet tror att barnet far illa? Kan det vara så som 
många nämnde: att man vill vara säkrare, eller att man tror att ett samtal med föräldrarna kan 
leda till något bättre än vad anmälan till socialtjänsten kan. I denna studie var det inget direkt 
som tydde på något sådant men däremot i tidigare forskning utförd av bland annat Kenny 
(2001) och även Kennys rapport från 2004. Många ansåg att en anmälan till socialtjänsten 
kunde leda till ett sämre liv för barnet än vad det hade i hemmet. Det var några i denna 
undersökning som nämnde att de inte gärna ville splittra en familj och även misstro mot 
socialtjänsten togs upp av någon. Kan det vara så att återkopplingen från socialtjänsten 
behöver förbättras för att det skall ske en viss ökning av anmälningar. Möjligtvis eftersom det 
kan vara så att många som arbetar inom förskolor och andra institutioner som arbetar med 
barn inte egentligen vet vad socialtjänstens arbete går ut på. Dels vet de kanske inte vad en 
anmälan innebär för familjen och barnet.  
 Denna studies syfte var ju att ta reda på varför man inte anmäler direkt till socialtjänsten. 
Vilket gjorde att det var extra intressant att se varför man inte anmälde. Särskilt intressant var 
de svar som kom upp i samband med fallbeskrivningen som beskrev sexuella övergrepp.  
Skälen som angavs var bland annat: Pojken kanske har varit på toaletten med sin pappa. Inte 
heller var det något konstigt med barn som onanerade. Men i det här fallet onanerade pojken 
frenetiskt och ofta. Dessutom talade han om att pappan gjorde så med honom. Är det möjligen 
så att rädslorna för att anmäla är större än att se att barnet verkligen far illa. Eller kan det vara 
så att det är för jobbigt att se barnets illamående?  
 Det är möjligt att man tycker att det är värre att bli slagen eller utsatt för sexuella 
övergrepp än att utsättas för psykisk misshandel eller vanvårdas. Det kanske också är värre. 
Men dilemmat är att det inte är upp till oss att bedöma det. Vem kan säga vad som är värst för 
just den enskilde individen. Ibland kan det vara svårt nog att vanvårdas, tänk att nästan aldrig 
bli kramad, att inte få riktigt mat, inte ha varma kläder när det är kallt ute, att inte veta vad 
som är rätt och fel vilket får till följd att andra människor automatiskt ogillar dig, att gå runt 
och ha ont konstant för att alla dina tänder är trasiga. Det finns en mängd andra definitioner på 
vanvård men det här var några bara för att belysa problematiken med att bedöma vad som är 
värst. Alla slags former av vanvård, fysisk och psykisk misshandel och sexuella övergrepp bör 
nog ses som lika allvarliga.  
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Hur allvarlig situation förskolepersonalen ansåg att barnen befann sig i  
Att det var skillnader på anmälningsbenägenheten beroende på hur allvarlig situation 
personalen ansåg att barnen hade det var tydligt. I en studie gjord av Garcia 1995 visade det 
sig att man inte anmälde i ett tidigt stadium utan att man väntade tills det var allvarligare. 
Vilket är oroväckande eftersom det innebär att de ibland vet att barnet far illa men trots detta 
inte anmäler. Vad kan det bero på?  
 Är det så att man inte riktigt vill se när det ändå inte är en riktigt dålig situation för 
barnet? Eller är det så att man inte ser signalerna eller symtomen förrän det hela är längre 
framskridet?  Kanske vill man inte bli involverad. Man är rädd för hot eller repressalier. Men 
när det är väldigt tydligt för en att barnet far illa kan man inte längre blunda för faktumet. Då 
känner man sig tvungen att anmäla trots alla tidigare motsägelser.  .  
 En annan aspekt av det hela är att förskolepersonalen har barnets bästa i åtanke. De vill 
inte splittra familjen. Man vill inte förvärra situationen för barnet. Man tror inte alltid att 
socialtjänstens inblandning kommer att förbättra situationen för barnet. Ibland verkar en del 
anse att barnen har det bättre om de får vara kvar på till exempel förskolan, att de kan skapa 
deras trygghet där. Men det kan de inte för om barnen har det tillräckligt illa hemma hjälper 
det inte att de har en bra förskola.  
 De som arbetar med barnen har ett enormt övertag när det handlar om att kunna se 
symtom och signaler. Trots allt träffar de barnen i större utsträckning än de allra flesta. 
Dessutom träffar de barnen utan föräldrarnas direkta påverkan. Om inte de klarar av att se 
symtomen som trots allt träffar barnen i så stor utsträckning, vem skall då upptäcka att något 
inte står rätt till med barnet?  
 Socialtjänsten är beroende av att anmälningar kommer in från allmänheten men främst 
från de som arbetar inom barnomsorgen och skolan.  
 När man väljer att inte anmäla kan de få följder som är livslånga för barnet. När man 
inte anmäler i ett tidigt stadium av upptäckt gör man det svårare för både familjen, barnet och 
socialtjänsten. Det är oftast mycket lättare att stödja och hjälpa familjen och barnet i ett 
tidigare stadium (Garcia, 1995). 
 
Skälen till att man inte anmäler 
Det finns en mängd skäl till att man inte väljer att anmäla. Men det är inte alltid ett val utan 
det kan även handla om en omedveten reaktion. Med en omedveten reaktion menas att man 
reagerar och agerar utan att man vet om det. Men i det stora hela är det ändå ett val som sker 
när man blundar eller väljer att avvakta innan man anmäler (Normann & Kreyberg, 1995). 
 Eftersom det angetts ett antal skäl till varför man inte anmäler så bör man kanske se 
vilka skäl som angetts mest. I denna studie var några av skälen att man först ville tala med 
föräldrarna, diskutera med förskoleteamet eller konsultera anonymt med socialtjänsten.  
 Vad är det som gör att det som borde vara deras först skäl hamnade som tredje 
alternativ? De valde att först tala med föräldrarna istället för att i första hand rådgöra med 
socialtjänsten. Vad händer om man har en diskussion med en förälder som slår sitt barn eller 
som utsätter sitt barn för sexuella övergrepp. Kan det inte föreligga en viss fara med att tala 
med föräldrarna, det kan ju hända att föräldern går hem och ”tystar” barnet. Antingen med 
hot, slag eller annat. Då kanske barnet inte vågar tala med någon speciellt inte socialtjänsten.  
    Av skälen som angavs i de olika internationella rapporterna nämns bland annat 
repressalier från familjerna, stämning för en felaktig anmälan (USA), rädsla att försämra 
situationen för barnet och rädsla för att misstolka situationen. En annan aspekt som togs upp 
var misstron mot socialtjänsten. Misstron bestod av att socialtjänsten inte alltid kunde 
förbättra situationen för familjen. Tidigare insatser kanske inte hade lett till någon förbättring, 
socialtjänsten tog inte emot anmälan på ett positivt sätt, återkopplingen från socialtjänsten var 
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undermålig och fick många att känna misströstan. De visste inte vad som hände med barnet 
efter deras anmälan. De visste inte ens om några insatser gjordes.  
 I denna studie tycks personalen ändå anmäla i hög grad 51 procent och dessutom var det 
många som ändå valde att rådgöra anonymt med socialtjänsten. Av dessa var det kanske 
många som efter ett sådant samtal skulle välja att anmäla fallet. Det går inte att utesluta att 
många av dem kommer att anmäla.  
 
Hur kan anmälningsbenägenheten öka? 
Vad krävs för att öka anmälningarna bland förskolepersonal och andra som lyder under lagen 
om anmälningsskyldighet?  I denna studie var det bara en som nämnt att misstro mot 
socialtjänsten var ett skäl som gjorde att han/hon angav för att inte anmäla. Om man bortser 
från att det var så få som nämnt detta skäl och istället utgår ifrån att fler skulle kunna ange 
samma skäl så kanske socialtjänsten borde börja arbeta mer med återkoppling och samarbete. 
 Om socialtjänsten valde att samarbeta och involverade sig mer i förskolorna så kanske 
anmälningarna också skulle öka. I vissa situationer speciellt som är så här känsliga så kan det 
vara lättare att tala med någon som man i alla fall har träffat.  
 Att få veta vad som händer efter en anmälan kan vara betryggande och skapa lättnad. 
Om man har gått och oroat sig för ett barn en längre tid och sedan anmäler att barnet far illa 
till socialtjänsten och sedan inte får veta något alls kan det ju bli att man känner sig åsidosatt 
och dessutom vet man ju inte om det kommer att ske någon förändring för barnet.   
 I en tidigare forskningsrapport visade det sig att när socialtjänsten inte involverade 
skolan i utredningsarbetet ledde detta till färre anmälningar. Slutsatsen drogs att ju bättre 
förtroende skolpersonalen har för socialtjänsten desto oftare väljer de att anmäla. Att de också 
fått gensvar efter en anmälan ökar benägenheten att anmäla (Eriksson, 1996). 
 En annan möjlighet som kanske kunde öka anmälningarna vore anonymitet även för 
förskolorna och skolorna vid anmälan. Inte så att de får vara anonyma gentemot 
socialtjänsten, eftersom alla deras iakttagelser behövs och är nödvändiga för utredningen. 
Däremot kunde man låta bli att lämna uppgifterna vidare i rapporten eller till föräldrarna. Då 
kanske en del av rädslorna som personalen har skulle minska, såsom hot från föräldrar eller 
repressalier av olika slag. Kontakten mellan föräldrar och personal kanske inte skulle 
försämras. Kanske skulle man då heller inte känna samma fruktan för att föräldrarna skulle 
flytta på sitt barn. (Eriksson, 1996)    
 Vi behöver anmäla mer för att skydda våra barn och för att kunna stödja och hjälpa dem 
till ett fortsatt innehållsrikt liv. Att inte anmäla är att inte ge barnen en chans att få ett bättre 
liv eller att hjälpa familjen i sin helhet att få det bättre.  Det står inte heller i förenlighet med 
barnkonventionen som talar om att man bör ta hand om och se till barnets bästa hela tiden. Att 
man måste ta hand om barnen och se till att de har ett bra liv.  
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Fortsatt forskning 
Efter att ha utfört denna studie vore det väldigt intressant om någon valde att göra en 
forskningsrapport som undersökte om personal inom barnomsorgen vet vad lagen om 
anmälningsskyldigheten innebär. Förstår de verkligen vad den uttrycker? Vet de att de är 
tvungna att anmäla redan vid misstanke?  Är de medvetna om att det är deras skyldighet att 
anmäla?  
 En annan intressant forskningsfråga skulle vara att mer detaljerat gå in på skälen till att 
de inte anmäler. Istället för att ha frågor som är knutna till specifika vinjetter/fallbeskrivningar 
kunde de istället fritt få svara vilka skäl som gör att de inte anmäler. Man kunde kanske ha en 
enkät kombinerat med en eller två intervjuer.  
 I en stor del av den tidigare forskningen hade man jämfört grupper som löd under 
anmälningsskyldigheten angående deras anmälningsbenägenhet. Även detta kunde vara 
intressant. Kanske skicka ut en enkät till olika grupper. Till exempel att jämföra förskolor, 
skolor och läkare. Eller att jämföra lärare med allmänheten eller kanske med antal 
anmälningar från släktingar.  
 
Varför var underlaget så snävt? 
Varför var det så få som besvarade enkäten? Trots telefonsamtal och brev som förklarade 
syftet så var det väldigt dålig uppslutning. Hur kommer det sig att kommunerna inte visar ett 
större intresse för dessa studier? Det var en kommun som gav ett enormt positivt gensvar och 
det var Ekerö. Men trots barnomsorgschefens positiva inställning kom det inte tillbaka många 
fler enkäter från den kommunen. Jag kunde utröna detta bland annat genom poststämplarna, 
dels att det inte kom tillbaka någon större mängd enkäter från någon förskola. Jag visste hur 
många som jag skickat ut till varje förskola och det var inte något av kuverten som kom 
tillbaka som hade tillräckligt många enkäter ifyllda i relation till antal som sänts ut. Alla 
förskolor hade fler än tio anställda så varje kuvert innehöll minst tio enkäter. Som mest kom 
det tillbaka 7 enkäter i ett kuvert.  
 Kan det vara så att personalen har alldeles för mycket enkäter och andra papper för att 
orka fylla i alla. Så när det är frivilligt väljer de hellre att göra något annat så som att vara med 
barnen. Eller kan det vara så att de som besvarade enkäten har ett genuint intresse i barn och 
sitt arbete eftersom de tar sig tid att sitta ner och fylla i en enkät.  
 Det är svårt att avgöra. Det kan bara konstateras att det inte fanns något större intresse 
att fylla i enkäten. Men vad innebär det att så få enkäter sändes tillbaka?  Jag har kanske inte 
varit tydlig nog när jag talade med cheferna. Eller så har jag när jag talade med dem inte 
lyckats få dem intresserade av ämnet. En del av personalen som jag talade med suckade lite 
när jag sa att jag tänkte skicka dem en enkät. De talade om att de har så många enkäter och 
andra papper som skall fyllas i varje vecka så de tyckte det var lite jobbigt med ännu mera 
papper. 
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Metoddiskussion   
Det har varit både intressant och kul att genomföra den här studien och rapporten men också 
svårt och tufft. Vilka kunskaper har då kommit ur denna process?  
 Bland annat så bör man nog skicka ut ännu fler enkäter än vad jag valde att göra. I alla 
fall om man misstänker att uppslutningen kommer att vara låg. Vilket troligen är fallet när 
man skickar ut enkäter och inte är med vid förfarandet. När en del av arbetet läggs ut på andra 
så som det var i det här fallet förskolecheferna så bör man i förväg ha försäkrat sig om att de 
är tillräckligt engagerade och medvetna om när allt behöver skickas tillbaka om man skall få 
en större uppslutning. 
 När enkäterna sändes ut var de inte markerade på något vis för att jag ville att alla som 
fyllde i enkäten skulle känna sig totalt trygga i att det var helt anonymt. Men i slutskedet var 
detta något av ett problem eller kunde ha blivit ett problem. Det hade ju kunnat vara så illa att 
jag bara fått in två enkäter. Då hade det varit bra om jag vetat om var dessa hade besvarats för 
att åtminstone kunnat föra en diskussion om de uteblivna enkäterna. Då hade jag åtminstone 
haft en möjlighet att föra en diskussion om vilka kommuner som valt att besvara. Om det 
kunde ha varit någon skillnad mellan kommunerna? Ja det hade i alla fall funnits möjligheter 
att göra en sådan diskussion som inte fanns i dagsläget.  
 Inte heller märkte jag upp de frankerade svarskuverten som förskolorna skulle sända 
tillbaka till mig med de ifyllda enkäterna. Det bör man nog göra om man skall göra om denna 
undersökning. Varför? För att veta vilka förskolor som hade högst frekvens av besvarade 
enkäter. Eller för att kunna ringa upp de förskolor som man inte fått in svar ifrån och fråga 
dem varför. Eller ha möjligheten att skicka ut en ny förfrågan.  
 Jag upptäckte också att jag glömt att skriva mitt telefonnummer på de brev som sändes 
till förskolechefen. Vilket i efterhand kan tyckas vara väldigt dumt eftersom de kanske hade 
velat ringa och ställa frågor angående enkäten eller annat.  
 Nästa gång skall jag också göra en testomgång av att dela ut enkäten till några. Detta 
eftersom då kan de se över den och kontrollera om några misstag skett i texten. Som det 
faktiskt fanns i den utsända enkäten.  
 Om man väljer att använda sig av en skala anser jag nog i efterhand att skalan skall 
graderas med text på varje siffra. Inte som det var i denna enkät där endast ettan och femman 
var knutna till en text som beskrev vad det var de valde. Då hade det varit lättare att redovisa. 
I det här läget blev det svårt att definiera och beskriva vad de egentligen valt för alternativ. Nu 
blev det så att jag fick välja att försöka redovisa utifrån ett eller två vilket jag tyckte var lite 
svårt. 
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Sammanfattning 
Vad har denna studie då kommit fram till? Anmälningsbenägenheten var ändå relativt hög om 
ändå inte tillräckligt hög eftersom vinjetterna antogs beskriva fall som de borde ha anmält till 
socialtjänsten.  
 Det var skillnader i anmälningsfrekvensen mellan de olika fallbeskrivningarna. Sexuella 
övergrepp och fysisk misshandel drog definitivt upp medlet. Vanvård och psykisk misshandel 
ansågs inte vara lika viktigt att anmäla, eller det var inte att anses som lika allvarligt och det 
verkade nästan som om förskolepersonalen ansåg att de kunde lösa dessa situationer själva 
gemensamt med föräldrarna. Dock tror jag att man behöver mer stöd och hjälp för att klara av 
de situationer som beskrevs i vinjetterna.  
 Skälen till att man inte anmälde hade både likheter men också olikheter när det 
jämfördes med tidigare forskning. Men det kan ju också bero på hur vinjetterna var 
utformade. Denna studie har inte kopierats från någon annan så den är inte likadan som de 
tidigare. Även detta kan naturligtvis påverka.   
 Har studien besvarat ursprungsfrågorna? Den första frågan var; 
Hur hög är anmälningsbenägenhet hos förskolepersonalen när det gäller barn som far illa? 
Visst är frågan besvarad men det hade varit intressantare att ha något att jämföra resultatet 
emot vilket inte fanns. De andra studierna var inte redovisade utifrån ren 
anmälningsbenägenhet utan de var jämförda med andra grupper med anmälningsskyldighet.  
 Det hade varit intressantare om studien kunnat jämföras med antal anmälningar inkomna 
ifrån till exempel släktingar. Men det finns i alla fall ett antal svar. Bland annat har resultaten 
visat att anmälningsbenägenheten ligger på 51 procent hos den grupp som besvarat enkäten. 
Dessutom har resultaten visat att det är högre anmälningsfrekvens angående sexuella 
övergrepp än fysisk misshandel. Högre anmälningsbenägenhet när det gällde fysisk 
misshandel än psykisk misshandel. Det som hade lägst dignitet och lägst anmälningsfrekvens 
var vanvård.  
 Nästa fråga var; varför anmäler inte personalen?  Ja det fanns en mängd skäl till att de 
inte anmälde. De tre mest nämnda skälen var; att man i första hand ville tala med föräldrarna, 
andra alternativet var att man ville ta upp det förskolans psykologteam och som tredje 
starkaste skäl var det att man vill ringa och rådgöra med socialtjänsten anonymt. En del av de 
andra skälen som nämndes kunde relateras till tidigare forskning men det var ändå inte de som 
var de dominanta.  
 – Den tredje och sista frågan var; Är det skillnader i anmälningsfrekvensen om 
personalen inte anser att barnets situation är av allvarligare grad?  

Det var det verkligen. Som nämnts ovan var det stora skillnader mellan till exempel vanvård 
och fysisk misshandel i anmälningsfrekvens. Dessutom var det skillnader mellan de som valt 
en etta, tvåa eller trea och anmälningsbenägenheten på varje fall. Det är tydligen skillnad 
mellan sådant som anser vara av allvarligare grad och det som man anser vara av ”lättare” 
fara.  
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Mitt namn är Maria Possner. Jag går sista terminen på Socialhögskolan och arbetar för 
närvarande intensivt med min C-uppsats. Arbetet skall delvis handla om 
anmälningsbenägenheten kring barn som far illa, samt försöka få reda på vad som får oss att 
tveka inför en anmälan. 
 
De flesta av oss har säkert befunnit oss i en situation där man haft en känsla av att något inte 
står rätt till, men inte kunnat definiera vad. Detta har i alla fall fått mig att tveka eftersom jag 
har saknat konkreta bevis. Följden av detta är att ingen anmälan gjorts.  
Detta har skapat ett stort intresse hos mig och nu har jag fått möjlighet att fördjupa mig i 
ämnet. 
 
Innan jag bestämde mig för att göra en enkätundersökning ringde jag och gjorde en förfrågan 
till samtliga kommuner som jag valt ut. Detta för att jag ville få dem att godkänna och ge 
eventuella synpunkter på idén, innan jag skickade ut enkäten till er. 
 
Metoden är en så kallad vinjett undersökning. Den består av fyra stycken fall/vinjetter med tre 
svarsalternativ vardera. 
 
Jag blir väldigt glad om ni vill hjälpa mig med undersökningen. Lägg gärna den ifyllda 
enkäten i det frankerade kuvertet så fort ni har möjlighet. Det är till mycket stor hjälp och det 
ger mig ett bra underlag att utgå ifrån.  
 
Naturligtvis är det helt frivilligt att deltaga. Jag vill speciellt framhålla att jag behandlar hela 
undersökningen med full diskretion. Enkäterna som jag skickat är likadana och fullständigt 
anonyma. De kan inte något sätt härledas till någon specifik person. Studien syftar inte till att 
peka ut en specifik yrkesgrupp utan snarare se om det finns områden som behöver förbättras.  
 
Viktigt! Eftersom samma frågeställningar uppkommer efter varje vinjett är det möjligt att 
svaren kommer att bli snarlika. Trots detta vill jag att ni fyller i samtliga fält i frågeformuläret 
även om ni anser att ert svar liknar det ni tidigare svarat. Detta för att sammanställningen ska 
bli så korrekt som möjligt. 
 
Ni kommer självklart få möjligheten att ta del av det färdigställda materialet då jag kommer 
att skicka den till er förskola.  
 
Tack på förhand för er hjälp! Jag hoppas att ni vill vara delaktiga och hjälpa mig att besvara 
frågeställningarna. 
 
Med vänliga hälsningar  
 
Maria Possner  
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Bilaga 2 
 
 
Har du högskoleutbildning (förskoleutbildning)  Ja Nej  
 
 
Fallbeskrivning: 1 
 
Ni har inskolning med en pojke som är 3 år gammal. Han verkar vara väldigt knuten till sin 
mor. Han gråter alltid när modern går ifrån honom. Detta gör att han upplevs som en otrygg 
pojke. Markus blir väldigt upprörd när ni försöker trösta honom och vill bara vara med 
modern. Inskolningen är svår och föräldern verkar tycka att det hela är väldigt jobbigt. Hon 
har svårt att sätta gränser och stödjer er inte när ni säger till Markus, istället verkar hon 
orkeslös. 
 
När modern gått och någon rör honom, då ställer han sig oftast bakom en dörr resterande del 
av dagen. Där bakom står han skakande och ger ifrån sig läten. Ibland låter det som om han 
ylar som en varg. Att han ställe sig bakom en dörr händer även vid andra tillfällen när ingen 
rört honom.  
 
När han först kommer till er pratar han inte alls. Men när han varit hos er en stund så blir han 
lite gladare och börjar leka mer med de andra barnen. Han börjar även tala sparsamt med 
enstaka ord. I förhållande till sina jämnåriga kamrater talar han väldigt dåligt. Talet utvecklas 
inte nämnvärt det kommande året. Hans tal är jämförbart med ett barn som är ungefär 18 
månader.  
 
Under måltiderna slänger han i sig maten och är väldigt glupsk och hungrig, vilket emellanåt 
får till följd att han får väldigt ont i magen. När ni vid dessa tillfällen blir tvungna att ringa 
modern kan det ta upp till flera timmar innan hon kommer.  
 
Ibland kommer inte Markus till förskolan, han kan vara frånvarande i flera veckor utan att 
föräldrarna hör av sig. Mamman kan tala om att varit lite förkyld, men ibland kan det även 
vara så att han inte velat komma och då inte velat tvinga honom.  
 
 
 
Fråga: 1 
 
Tror definitivt att detta barn far illa  Tror absolut inte att detta barn far illa  
 1 2 3 4 5 
 
Fråga: 2  
 
Kommer du att anmäla detta fall till socialtjänsten?  Ja  Nej 
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Fråga: 3 
 
Om du inte anmäler vad är de fem främsta orsakerna till detta?  
 
1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fallbeskrivning: 2  
 
Ni har en liten pojke på daghemmet som heter Magnus. Han är en glad och positiv liten pojke 
som är omtyckt av både personal och de andra barnen. Han har inga svårigheter med att leka 
och socialisera sig med de andra barnen. Han springer runt och har jätte kul och verkar väldigt 
avslappnad tillsammans med sina kompisar.  
 
Höjer någon av er rösten hoppar han lätt till och drar sig undan. Han verkar rädd och blir 
orolig när konflikter uppstår. Han har även svårt då konflikter uppstår med kamraterna. Han 
viker sig nästan alltid för vad de andra vill, speciellt om de blir arga.  
 
Trots att han är en gladlynt och social kille så tycker du inte att han växer och utvecklas i 
samma takt som de övriga barnen i hans ålder. Med ordet utveckling menar du i tal och även 
motoriskt, det vill säga både grovmotorik och finmotorik.  
 
Magnus har ofta blåmärken, men vilket barn har inte det? Barn ramlar ju ofta. Men du 
upptäcker allt oftare blåmärken på honom. Ofta på överarmarna, runt rumpan och ibland men 
mera sällan runt munnen. När du frågar hans föräldrar talar de om att han ramlat eller att 
någon kompis gjort honom illa. De har alltid en förklaring men du vet inte alltid om dessa 
stämmer överens med var blåmärket sitter.  
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Fråga: 1 
 
Tror definitivt att detta barn far illa  Tror absolut inte att detta barn far illa  
 1 2 3 4 5 
 
Fråga: 2  
 
Kommer du att anmäla detta fall till socialtjänsten?  Ja  Nej 
 
Fråga: 3 
 
Om du inte anmäler vad är de fem främsta orsakerna till detta?  
 
1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Fallbeskrivning: 3 
 
Jeanette är en tjej på 5 år som varit hos er i tre år. Hon upplevs som reserverad och mycket 
blyg. Jeanette har svårt att få kompisar och svårt att knyta an till barnen men även till er 
vuxna. Hon leker men då är det oftast själv vid sidan av de övriga barnen. Om hon leker och 
något annat barn vill vara med henne drar hon sig antingen undan eller så får hon enorma 
raseriutbrott.  
 
Det finns en kvinna i gruppen som hon tyr sig till och inte hon där blir det ofta väldigt svårt 
för både henne och er andra i gruppen. Den kvinna som hon tytt sig till är en 
medelålderskvinna som är väldigt tydlig med allt. Men också väldigt lugn och harmonisk. 
Hon höjer aldrig rösten åt barnen och är den som kan sitta i timmar och tala med barnen, 
pyssla och mysa. 
 
Det är inte ovanligt att Jeanette har ont i magen eller huvudet. När ni i dessa lägen ringer 
modern så suckar och stönar hon. Det verkar som om hon tycker att det är allmänt jobbigt att 
tvingas hämta sitt barn i förväg. När hon i dessa lägen dyker upp på dagiset för att hämta sin 
dotter är det inte ovanligt att hon är upprörd. Då kan hon uttrycka sådant som:  
 
- Måste du alltid ha ont i huvudet 
- Jag blir så less på dig och dina magsmärtor 
- Förstår du inte hur detta inverkar på mitt jobb 

 
Om dottern i dessa lägen blir nedstämd och ledsen blir modern arg och tycker att dottern bör 
rycka upp sig. Det är sällan ni ser någon direkt fysisk kontakt mellan modern och dottern. 
 
Däremot har ni en helt annan syn på fadern. Han är glad och lättsam person som kramar och 
pussar ofta på sin dotter. När ni vid tillfällen ringer honom är det aldrig några som helst 
problem och Jeanette verkar väldigt lycklig när det är han som hämtar. Dessvärre är det mer 
ovanligt på grund av att han är flygkapten och reser en hel del i sitt yrke. 
 
Jeanette har koncentrationssvårigheter och svårt att ta egna initiativ. När ni försöker att 
uppmuntra henne blir hon väldigt generad. Du upplever att hon har svårt att ta emot 
komplimanger mer än de övriga barnen som du arbetar med. Hennes osäkerhet framträder allt 
tydligare ju äldre hon blir.  
 
 
 
Fråga: 1 
 
Tror definitivt att detta barn far illa  Tror absolut inte att detta barn far illa  
 1 2 3 4 5 
 
Fråga: 2  
 
Kommer du att anmäla detta fall till socialtjänsten?  Ja  Nej 
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Fråga: 3 
 
Om du inte anmäler vad är de fem främsta orsakerna till detta?  
 
1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
 
 
Fallbeskrivning: 4 
 
Michael börjar på dagiset när han är ungefär två år. Inskolningen är lätt och han verkar inte ha 
några som helst problem med de andra barnen eller er vuxna. Han leker aktivt och är för det 
mesta glad och positiv.  
 
När han varit hos er i ungefär ett år börjar han successivt att dra sig undan sina kamrater. 
Istället för att leka med dem går han undan och onanerar. Värst är det vilan. Då drar han sig i 
snoppen eller stönar och stonkar samtidigt som han guppar på sin nalle som han har placerad 
mellan sina ben.  
 
När ni tar upp det med hans föräldrar visar de ingen större oro och tycker att det inte finns 
något skäl att oroa sig för hans onanerande. Mamman säger ”så gör han hemma också när han 
är trött.” 
 
Vid ett tillfälle under vilan frågar du Aron varför han drar sig i snoppen. För han vet ju att han 
får ont i den så. Aron vänder sig mot dig och säger men pappa gör så med mig. ”Sedan visar 
han med sin hand hur pappan tar på honom. Då säger du men inte tar han dig på snoppen det 
är väl magen du menar? ” Nej på snoppen” och så pekar han på sin snopp igen.   
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Fråga: 1 
 
Tror definitivt att detta barn far illa  Tror absolut inte att detta barn far illa  
 1 2 3 4 5 
 
Fråga: 2  
 
Kommer du att anmäla detta fall till socialtjänsten?  Ja  Nej 
 
Fråga: 3 
 
Om du inte anmäler vad är de fem främsta orsakerna till detta?  
 
1__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
2__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
3__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
4__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
5__________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
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Bilaga 3 
 
Fem skäl till att de inte anmälde (vanvård) 
 
Först ha observationer och samarbete med förskoleteamet, experthjälp. Diskutera med kollegor. 
  
Försöka få en bättre relation till modern och tillsammans ta reda på varför hans beteende är så här. 
 
Se till att han är på förskolan regelbundet så att det inte blir så långa uppehåll 
 
Försöka öka tryggheten på förskolan åt barnet 
 
Det finns inget jag kan sätta fingret på 
 
Svårt att avgöra när jag  varken träffat eller pratat med familjen 
 
Jag brukar gå på magkänsla 
 
Den skall man alltid lita på 
 
Jag tar först ett samtal med mamman om vad som händer på förskolan 
 
Hjälper inte detta kan jag vända mig anonymt till socialtjänsten för att få stöd/råd 
 
Jag vill veta om barnet varit i förskolan tidigare än tre år 
 
Språket kan vara på gång vill avvakta 
 
Diskutera med mamman om de olika problemen och se hur vi kan lösa dem tillsammans 
 
Stötta mamman vid gränssättning och förklara vikten av den 
 
Jag anmäler inte omedelbart utan har först ett samtal med rektorn och föräldern 
 
Jag tror att mamman är i stort behov av hjälp 
 
Efter samtalet och om inte situationen förbättras kommer jag att göra en anmälan 
 
Jag skulle prata med min områdeschef och mamman innan jag gör en anmälan 
 
Jag anser att det krävs mera bevis. Konsekvensen av en anmälan kan bli att en familj splittras 
 
Jag skulle först diskutera med mina kollegor 
 
Boka ett samtal med mamman  
 
Kontakta förskoleteamet i vår kommun 
 
Observera den fortsatta utvecklingen och blir det inte bättre – anmäler vi  
 
Vill först själv söka förklaringar till moderns och barnets beteende  
 
Om det fortsätter än längre tid rådgöra med socialtjänsten  
 
Skulle börja med utvecklingssamtal med föräldern 
 
Sedan ta kontakt med habiliteringen 
 
Använda vårt psykologteamet 
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Modern har svårt att lämna honom  
 
Mamma törs inte sätta gränser  
 
Samtala med mamman, visa på problemet och lyssna på mamman 
 
Få föräldrarnas förtroende och visa att vi tillsammans vill barnets bästa 
 
Anmäla beroende på processens gång 
 
Pojken mår uppenbarligen inte bra men jag tror inte att det behöver betyda att hemmet brister i sin omsorg. Det 
kan vara så att pojken har någon form av autsim 
 
Det finns andra vägar att gå: till att börja med samtal med föräldern. Berätta vilket stöd hon kan få PBU, BVC 
 
Jag vill vara säkrare 
 
Jag vill ha mera observationer att stödja mig på 
 
Jag har möjlighet att först få hjälp av en förskolepsykolog 
 
Jag skall prata med mamman och konkret ta upp vad jag (vi) misstänker, att vi är orolig och vill ha hjälp 
 
Om ovanstående är gjort inom en rimlig tid anmäler jag tillsammans med min chef 
 
(Fysisk misshandel) 
 
Han är social och tar kontakt med andra barn 
 
Jag har svårt att veta exakt hur han är sen i utvecklingen det framgår lite otydligt 
 
Det finns inget att direkt sätta fingret på  
 
Svårt att avgöra när jag varken träffat eller pratat med familjen 
 
Jag brukar gå på magkänsla 
 
Låter dock inte bra med blåmärken på rumpan och runt munnen 
 
En del barn får lätt blåmärken 
 
Jag skulle prata mer med föräldrarna och områdeschefen innan jag anmäler 
 
(Psykisk misshandel) 
 
Jag kommer att be mamman söka hjälp för att förhållandet mellan henne och dotter skall bli bättre 
 
Jag tror fortfarande att en anmälan kan splittra familjen 
 
Diskutera med kollegorna 
 
Samtala med mamman och pappan 
 
Kontaktar förskoleteamet anmäler därefter 
 
Jag tror att samtal med föräldrarna, personal och rektorn är bättre för att förbättra situationen för barnet 
 
Diskutera problemen med föräldrarna först för att försöka förstå beteendet bättre  
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Flickan saknar sin pappa  
 
Mamman ger inte Jeanette den kärlek och bekräftelse som hon behöver, måste ändras snabbt 
 
 
(Sexuella övergrepp) 
 
Talar först med föräldrarna  
 
Han kan ha varit på toaletten med sin pappa 
 
Det är inget konstigt med barn som onanerar  
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