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Sammanfattning 
Syftet med studien är att finna faktorer som kan påverka anmälningsförfarandet hos 
förskolepersonal i relation till barn som far illa eller misstänks fara illa i sin hemmiljö. 
Studien önskar även generera förståelse för hur insatser gällande kunskapslyft hos personalen 
skulle kunna utformas. Anledningen till studien är att möjliggöra för att fler barn som är 
utsatta fångas upp i ett tidigt skede. För att besvara syftet kommer studien att undersöka hur 
anmälningsprocessen och erfarenheter avseende denna process ser ut hos förskolepersonal på 
svenska förskolor när de misstänker att barn far illa i sin hemmiljö. Studien inspireras av den 
kritiska realismen för att försöka finna de bakomliggande faktorer som framkallar händelsen 
eller icke-händelsen; orosanmälan. För att nå kunskap om detta tillämpas i huvudsak en 
kvantitativ metod genom enkäter där även öppna frågor ställs för att kunna analyseras 
kvalitativt. Av resultatet framkommer att faktorer som rutiner på arbetsplatsen, 
arbetserfarenhet, bristande kunskap om lagstiftning samt identifiering av barn som far illa 
påverkar anmälningsförfarandet, men ytterligare en faktor, vilken är orosgraden för vilken 
våldsform de utsätts för, visade sig ha påverkan. Att anmälningsförfarandet går rätt till är 
viktigt i relation till barn som far illa då deras behov av skydd och rättigheter ska tillgodoses. 
 
Nyckelord: anmälningsskyldighet, barn som far illa, förskola, rutiner, kunskap, 
arbetserfarenhet 
 
 
 



PRESCHOOL'S RESPONSIBILITY WHEN CHILDREN SUFFER 
Mikaela Andersson, Birgitta Appelquist 
Örebro University 
School of Law, Psychology and Social Work, 
Social Work, 
Undergraduate Essey 15 credits, 
Fall 2019. 

 

 
 

Abstract 
The purpose of the study is to find factors that can affect the notification procedure of 
preschool staff in relation to children who suffer or are suspected to be suffering in their home 
environment. The study also wishes to generate an understanding of how initiatives regarding 
knowledge lift in the staff could be designed. The reason for the study is to enable more 
children, who are vulnerable, to be caught up at an early stage. In order to answer to the 
purpose, the study will examine how the application process and experience regarding this 
process look like for preschool staff in Swedish preschools when they suspect that children 
are hurting in their home environment. The study aims to find the factors that can influence 
the staff's actions and generate understanding of how initiatives regarding knowledge lift in 
the staff could be designed. The study is inspired by the critical realism of trying to find the 
underlying factors that cause the event or non-event; reporting in case of concern. In order to 
gain knowledge of this, a quantitative method is mainly applied through questionnaires where 
open questions are also asked to be analyzed qualitatively. The result shows that factors such 
as routines in the workplace, work experience, lack of knowledge regarding legislation and 
the identification of children who suffer have a bad influence on the notification procedure. 
Also, another factor that turned out to affect is the degree of concern for which form of 
violence they are subjected to. In order to ensure that children who are exposed receive their 
need for protection and rights, it is important that the registration procedure is carried out in 
an accurate way. 
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INLEDNING 
Barnmisshandel förekommer i familjer oavsett social tillhörighet, bostadsadress eller 
ursprung. De som tenderar att bli mest utsatta är barn i åldern 0-9 år som är den grupp som 
ofta är svårast att upptäcka då den som utför misshandeln ofta är en nära anhörig till barnet 
(Rädda Barnen, u.å.). Det är människor i barnets nätverk som är viktiga för att kunna 
identifiera då ett barn anses vara i behov av stöd och hjälp. Sverige förbjöd barnaga år 1979, 
och var därmed det första landet i världen att införa förbudet (Rädda barnen, 2014). År 2016 
fick 4651 barn i åldern 0-6 år vård enligt Socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) 4 kap. 1 §, 
Lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga (LVU, SFS 1990:52) 2 § eller blev akut 
omhändertagna enligt LVU (SFS 1990:52) 6 § (Socialstyrelsen, 2017). Socialtjänsten är den 
myndighet som har det yttersta ansvaret för att alla samhällets individer får det stöd och den 
hjälp de behöver, vilket regleras i SoL (SFS 2001:453) 2 kap. 1 §. För att socialtjänsten ska 
kunna hjälpa de individer som är i behov av stöd och hjälp behöver de få vetskap om att 
hjälpbehovet finns. Yrkesverksamma som arbetar med barn har en skyldighet att genast 
anmäla till Socialnämnden då de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa, vilket regleras i SoL (SFS 2001:453) 14 kap. 1 §. Förskolepersonal möter barn i 
åldrarna 0-6 år på daglig basis och de är en viktig profession för att upptäcka då barn far illa i 
sin hemmiljö (Svensson, 2013). Då förskolan är en myndighet har de i enlighet med SoL (SFS 
2001:453) 14 kap. 1 § anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. Processen att 
identifiera tecknen på att ett barn kan ha blivit utsatt för olika former av våld samt att avgöra 
riktigheten i detta och därför göra en anmälan till socialtjänsten, är ett mycket komplext 
förfarande. Det är i dessa fall lätt att endast tala i termer av synliga tecken såsom blåmärken 
och uppenbar skada (Münger & Markström, 2018; Svensson, Andershed & Janson, 2015). 
Det är av stor vikt att förskolepersonal har tydliga rutiner för hur de ska agera vid misstanke 
eller kännedom om att barn far illa i sin hemmiljö och att de får hjälp och stöd i detta från 
andra professioner utöver verksamhetens egen kompetens (Svensson, 2013). Kuratorer 
verksamma på skolor och förskolor tenderar vara mer förankrade i rådande lagstiftning samt i 
strategier för hur dessa situationer ska bemötas (Markström & Münger, 2018). Mer forskning 
behövs för att höja kunskapen hos personal inom förskola och skola när det gäller att 
identifiera barn som blir utsatta i hemmet, samt för att säkerställa att skolans personal ska ha 
verktygen för att ge ett utsatt barn bra stöd under vistelsen i skolan och förskolan (Odenbring, 
Johansson, Lunneblad & Hammarén, 2015). Barn som bevittnar våld i hemmet är svårt att 
identifiera, varpå ytterligare forskning på området vore önskvärt för att höja denna kompetens 
hos personal inom skola och förskola (Münger & Markström, 2018). 
 
Tidigare forskning tyder på att lagen gällande anmälningsskyldigheten inte alltid efterföljs 
eller åtminstone tolkas olika, vilket indikerar på att mer forskning på området behöver göras 
för att identifiera möjliga faktorer som kan påverka att en orosanmälan görs eller inte. Av 
forskningsfältet på området har de flesta studier utförts på skolor som inte inkluderat förskolor 
(Odenbring et al., 2016; Münger, 2019; Glad, Jergeby, Gustafsson & Sonnander, 2014). Vissa 
har undersökt förskolor tillsammans med skolan, men få har enbart riktats mot att undersöka 
förskolan, vilket gör att vi har identifierat en brist då det gäller förskolepersonalens kunskap 
och erfarenheter på området. Vi anser det även vara viktigt att kunskapen inom detta 
komplexa och många gånger svåra förfarandet i att identifiera våld, bör vara densamma inom 
alla professioner som möter barn i sitt yrke. Vi har valt att i denna studie inrikta oss på 
förskolepersonal då det är en profession som det finns bristande forskning om. Det är viktigt 
att professioner som möter barn är medvetna om deras skyldighet att anmäla då de upptäcker 
eller misstänker att barn far illa. Personal som är yrkesverksamma inom förskola har en viktig 
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roll i arbetet med att kunna identifiera de barn som far illa. Därför anser vi det vara av stor 
vikt att undersöka huruvida de är medvetna om deras anmälningsplikt och även undersöka om 
det finns andra möjliga faktorer som kan påverka om orosanmälningar görs eller inte görs.  
 
Med grund i tidigare forskning kommer studien att bygga vidare på hur forskningsfältet ser ut 
rörande kunskapen om den rådande anmälningsskyldigheten bland förskolepersonal runtom i 
Sverige, samt kunskaper om rutinmässiga åtgärder vid misstanke eller förvissning om att ett 
barn far illa. Studien kommer även att undersöka vilket stöd av kollegor, chef eller rutiner 
som förskolepersonal värdesätter mest på arbetsplatsen då en orosanmälan ska göras samt 
personalens eget omdöme när de anser att det föreligger en rimlig orosgrad om att ett barn far 
illa i hemmet. Detta kommer besvaras med hjälp av enkätfrågor med fasta svarsalternativ. 
Ytterligare en inriktning av denna studie är att tillfråga personalen om deras önskemål om hur 
ett kunskapslyft rörande orosanmälningar och att identifiera barn som far illa skulle kunna 
genomföras om de anser att behov av mer kunskap finns. Detta kommer ske genom öppna 
frågor som ställs i enkäten där personalen med egna ord får beskriva vad de önskar mer 
kunskap om samt hur de önskar få den kunskapen. De öppna frågorna har inte som syfte att 
förklara faktorer som påverkar anmälningsförfarandet utan vi vill endast belysa dessa 
områden. Det finns även en ambition med denna studie, att den ska kunna generera data som i 
förlängningen kan användas i förbättringsarbeten rörande rapporteringsprocessen från 
myndigheter och yrkesverksamma som träffar barn i sitt arbete. Barn som far illa kommer i 
denna studie att syfta på barn som utsätt för de våldsformer som finns definierade under 
rubriken ”tolkningsram”, vilka är fysiskt- och psykiskt våld, otillbörligt utnyttjande samt 
bristande omsorg. 
 
Studien ämnar besvara syftet genom enkäter, vilka kommer att vara utformade med frågor och 
med mätbara svarsalternativ. Studien behövs för att identifiera faktorer som kan påverka 
anmälningsförfarandet av barn som far illa. Att anmälningsförfarandet går rätt till är viktigt 
för att barn som är utsatta får det skydd de behöver och för att säkerställa att barnens 
rättigheter blir tillgodosedda (Utbildningsdepartementet, 2010). Att främja 
anmälningsförfarandet mellan förskola och socialtjänst är av stor vikt för samhället och det 
sociala arbetet. Det är viktigt att människobehandlande personal, som möter barn i sitt arbete, 
har kunskap om barn som far illa och att det finns tydliga riktlinjer för att säkerställa att alla 
barn får den hjälp och stöd som de behöver vid utsatthet. Om anmälningar sker på samma 
grunder med gemensamma riktlinjer inom människobehandlande yrken, kommer 
rättssäkerheten beträffande de utsatta barnen troligen att förbättras. Sannolikt kommer även 
utredningsarbetet hos socialtjänsten att underlättas då iakttagelser från andra yrkesgrupper kan 
vara avgörande i socialtjänstens bedömningar.  
 

SYFTE 
Syftet är att finna faktorer som kan påverka anmälningsförfarandet när det gäller barn som far 
illa eller misstänks fara illa i sin hemmiljö och att identifiera områden där mer kunskap 
behövs. Motivet till att genomföra studien är att möjliggöra för att fler barn som är utsatta 
fångas upp i ett tidigt skede. För att besvara syftet kommer studien att undersöka 
anmälningsprocessen och erfarenheter avseende hur denna process ser ut hos förskolepersonal 
i en svensk kommun när de misstänker att barn blir utsatta, eller får kännedom om att barn 
blir utsatta för våld i hemmet. I studien ämnar vi försöka finna faktorer som påverkar 
personalens anmälningsförfarande. Vår ambition är även att öka förståelsen för hur insatser 
gällande kunskapslyft hos personalen skulle kunna utformas.  
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STUDIENS HUVUDFRÅGOR:  

• Påverkar följande faktorer anmälningsförfarandet hos personal inom 
förskoleverksamheten; 
- Kunskap om orosanmälningar, lagstiftning och identifiering av barn som far illa, 
- Orosgrad i relation till olika våldsformer,  
- Rutiner på arbetsplatsen, 
- Arbetserfarenhet. 

 
• Vilket stöd värdesätts högst på arbetsplatsen; chef, kollegor eller rutiner, då en 

orosanmälan ska göras? 
 

• Vad önskar personal inom förskoleverksamhet få mer kunskap om och hur önskar de 
få denna kunskap?  

FORSKNINGSÖVERSIKT 
IDENTIFIERA VÅLD 
LÄRARE OCH FÖRSKOLELÄRARE ÄR VIKTIGA FÖR ATT IDENTIFIERA UTSATTA BARN 
Barnmisshandel är ett svårdefinierat begrepp, vilket kan förklara eventuell underrapportering. 
Barn i förskoleålder är en grupp individer som har en ökad risk för att bli utsatta i hemmiljön 
då de med grund i sin låga ålder, inte alltid kan be om hjälp då de behöver det. Beroende på 
ålder träffar barnen dagligen professionella, lärare eller förskolelärare vilka därmed blir 
viktiga personer för barnen då de har möjlighet att upptäcka då ett barn far illa och kan agera 
vid oro för barnet (Svensson, 2013). Svensson et al. (2015) har gjort en longitudinell studie, 
vilken möjliggjorde att de kunde undersöka förskolelärares oro över tid, vilket inte gjorts i 
tidigare studier då de enbart undersökt oro vid ett specifikt tillfälle genom fallstudier. 
Författarna kunde följa upp oron i relation till samma barn som undersökts vid det första 
tillfället och därmed se om oron kvarstod, om oron ökat eller om den avtagit. Resultatet visar 
att en oro som pågått under en längre tid hos förskolelärare gav upphov till rapportering till 
socialtjänsten, dock gjordes detta inte i mer än en liten del av fallen. Odenbring et al. (2015) 
skriver att barnets ursprung är en faktor som kan påverka orosgraden i de fall då hedersvåld 
misstänks förekomma och en orosanmälan görs omedelbart till socialtjänsten. När ett barn 
misstänks fara illa i sin hemmiljö, är lärare ofta uppmärksamma på om barnet har ett annat 
ursprung än svenskt. Det råder skillnad i hur våldet förklaras när det gäller svenska barn som 
blir utsatta, vilket ofta förklaras genom sociala, psykologiska eller psykiatriska problem inom 
familjen. När det gäller barn med ett annat ursprung så kopplas ofta våldet ihop med kultur 
och etnicitet och därmed hedersvåld. Att koppla våld mot barn med annat ursprung till kultur 
och etnicitet kan medföra en risk för förtryck mot den specifika våldsutsatta gruppen. Oavsett 
ursprung så har våldet konsekvenser på barnet. 

FYSISKT VÅLD / HELHETSBILD 
Kunskapen är bristande i huruvida förskola uppdagar barn som riskerar att fara illa och 
rapporterar vidare. Den helhetsbild som förmedlas vid identifiering av barn som far illa utgör 
ofta typiska tecken som blåmärken, vilket indikerar på fysisk misshandel. Att identifiera ett 
barn som far illa kräver kunskap om att utsatthet även kan påverka barnets hälsa och 
utveckling. En långvarig oro för barnets hälsa och utveckling är också en viktig faktor för 
identifiering, och om denna identifiering görs i tid, kan barnet få rätt stöd. Om ett barn 
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behöver speciellt stöd i förskolan kan det vara tecken på att någonting i hemmiljön inte står 
rätt till och det är viktigt att kunna identifiera det för att inte enbart ge stöd i förskolan, utan 
för att också kunna se över om barnet är behov av stöd från andra instanser (Svensson et al., 
2015). Fokus i skolpsykologernas uppdrag i skolan har skiftat från att tidigare varit att hjälpa 
barn och unga individuellt till att ett mer förebyggande helhetsarbete ska prioriteras. 
Utvecklingen har skiftat från att jobba enskilt med individen till en mer strukturell nivå; 
fokusering på förebyggande åtgärder exempelvis hur inlärningsmiljön ser ut eller att arbeta 
med större grupper istället för med individen. Denna utveckling uttrycks med viss rädsla hos 
lärare och skolhälsoteam som menar att dessa förändringar på strukturell nivå kan leda till att 
barn som behöver mer stöd kommer att osynliggöras (Münger, 2019).  

BEVITTNA VÅLD I HEMMET 
I en studie genomförd av Münger och Markström (2018) ombads personal på förskola/skola 
beskriva sina uppfattningar av begreppet “bevittna våld”, vilket de inledningsvis gjorde 
genom att hänvisa till barnets beteende. Beskrivningen övergick dock snabbt i vissa av fallen 
till att handla om blåmärken på barnen. Denna beskrivning sågs vara ett vanligt fenomen hos 
respondenterna, det är svårare att fånga in begreppet bevittna våld varför de lätt övergår till att 
beskriva tecken på fysiskt våld. Det råder viss oenighet mellan professionerna på skolan 
ifråga om vilken betydelse bevittnat våld har, vissa ansåg att bevittnande av våld inte är lika 
allvarligt som att barnen blir utsatta för fysisk misshandel, men efter diskussion kom 
merparten fram till att det är en form av misshandel som är allvarlig. Professionerna var dock 
eniga om svårigheterna med att identifiera de barn som bevittnar våld i hemmet och uttrycker 
att det är en svår form av utsatthet att upptäcka och identifiera. Det behövs många signaler för 
att förstå att det rör sig om att barnet bevittnar våld i hemmet och signalerna är ofta svåra att 
identifiera var för sig och behöver läggas ihop för att ge en större bild. 
 
Professioner på skola/förskola säger att det är svårt att i barnens beteende se vad beteendet 
egentligen ger uttryck för; aggressivitet, inte komma överens med kamrater, depression, 
inlärningssvårigheter, då dessa delar kan bero på missförhållanden i hemmiljön, men även ha 
andra förklaringar. De överväger oftast inte inledningsvis att skälet till beteendet kan bero på 
att barnet bevittnar våld i hemmet. Ett exempel återgavs av en händelse i förskolan då ett barn 
började reagera på plötsliga höga ljud och att det då visade sig att barnet hade bevittnat våld i 
hemmet. Andra tecken kan vara att barn vill ha mycket erkännande, uppmärksamhet och 
närhet vilket tyder på att behoven som ska tillgodoses i hemmiljön inte blir tillgodosedda där 
(Münger & Markström, 2018). Professioner på skola/förskola uppger att de vet om att de 
enligt lagen har ansvar samt moraliskt ansvar att agera för barnens bästa samt att de förstår 
allvaret med denna form av utsatthet, trots detta tror de eller säger sig veta, att många av 
barnen som faller offer för bevittnande av våld i hemmet inte kommer till socialtjänstens 
vetskap. Lärare och förskolelärare återkommer ofta till hur de tvekar inför en anmälan just för 
att de är osäkra på tecknen då ett barn bevittnar våld i hemmet och att de inte upplever sig 
vara tillräckligt kunniga inom området. Det finns en stark rädsla hos personalen för att göra 
rapportering om våld, om det sedan visar sig inte stämma. De uppger att de vet om att det inte 
är upp till dem att finna bevis, men att de ändå vill undersöka saken närmare för att få styrkt 
underlag för sin misstanke (Markström & Münger, 2018). 

BRISTANDE FÖRÄLDRAFÖRMÅGA 
Personal inom skolan har ofta svårt att se då föräldrar brister i sin omsorgsförmåga. Om en 
lärare misstänker att ett barn/ungdom far illa med anledning av att föräldrar brister i sin 
omsorg, är övrig personal på skolan viktig att samråda med om hur de ska gå tillväga. 
Identifiering av barn som far illa i hemmet kan göras genom att se om barnet har otillräcklig 
klädsel, dålig hygien, får ta ett stort ansvar för sig själv eller ansvar för övriga 
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familjemedlemmar eller om föräldrar inte ger barnet tillräckligt med tid. Dessa faktorer kan 
tyda på att en förälder brister i sin föräldraförmåga och kan påverka ett barns välbefinnande 
negativt. Ett barn som har en frånvarande förälder, oavsett om föräldern är känslomässigt 
frånvarande eller fysiskt frånvarande genom att arbeta mycket, är något som kan framkalla att 
barnet känner ensamhet. Gränsen mellan arbete och privatliv kan många gånger vara otydlig 
då vissa arbeten kräver att den som arbetar behöver vara tillgänglig via mejl och telefon även 
på sin lediga tid. Att en förälder ständigt behöver vara tillgänglig för arbete kan medföra att 
förälderns hälsa blir negativt påverkad. Det kan också leda till att relationen mellan föräldern 
och barnet påverkas negativt då barnet inte får tillräcklig uppmärksamhet av föräldern i sin 
hemmiljö. Att identifiera ett barn som har en frånvarande förälder är ofta svårt, speciellt om 
barnet har bra materiella tillgångar genom exempelvis dyra kläder och en bra hygien. 
Ensamhet syns inte alltid utanpå, vilket kan utgöra en faktor som påverkar att barnet mår 
dåligt och som är svår att upptäcka. De elever som kopplas till en lägre social klass 
identifieras ofta snabbare genom att barnen inte har tillräckliga kläder eller dålig hygien, 
vilket kan vara en effekt av fattigdom. Hos barn som har problem och som tillhör den lägre 
klassen kopplas barnens problem ofta ihop med familjens sociala problem och/eller med 
föräldrars bristande föräldraförmåga. Barn som tillhör medelklassen oftare anses ha bättre 
förutsättningar och därmed kopplas inte dessa problem till vare sig sociala problem eller 
föräldrars bristande förmåga. Barn som har problem och anses tillhöra medelklassen riskerar 
därför att inte få det stöd som behövs (Odenbring et al., 2016). 
 

ARBETE 
ARBETSERFARENHET OCH KUNSKAP 
Personal inom skola och förskola är viktiga personer i relation till barn då de dagligen möter 
dem i sitt arbete, personalen är därmed en viktig källa då socialtjänsten behöver vidare 
information rörande barn (Glad et al., 2014). Skolkuratorer uppger att de är mer insatta i 
aktuell lagstiftning samt har mer erfarenhet av våldsformer än lärare. Skolkuratorerna menar 
att deras erfarenhet av lagstiftning samt om de olika våldsformerna gör att de har bättre 
strategier för att agera då de upptäcker att barn far illa. Personal på skola och förskola kan 
tveka inför att göra en orosanmälan på grund av deras bristande kunskap och erfarenheter om 
olika våldsformer, exempelvis då barnet bevittnar våld (Markström & Münger, 2018). Lärare 
svarar att de i stor utsträckning inte vet hur barnets hemförhållanden ser ut, vilket kan tyda på 
bristande kunskap i att identifiera barn som far illa och därför leda till underrapportering 
(Glad et al., 2014). Yrkesverksamma inom skola och förskola är väl medvetna om deras 
ansvar då barn far illa i hemmet. De anser att alla former av misshandel är mycket skadligt för 
barn, dock är det svårare att identifiera och upptäcka vissa former av våld. De säger att lång 
erfarenhet inom förskola och skola är viktigt för att kunna tolka signaler hos ett utsatt barn 
(Münger & Markström, 2018). Professioner på skola/förskola framhåller betydelsen av att 
arbetad tid inom verksamheten gör att det blir lättare att be om hjälp och diskutera/resonera 
med sina kollegor om olika frågor (Markström & Münger, 2018).  

RUTINER OCH STÖD PÅ ARBETSPLATSEN 
Det finns faktorer som är viktiga för att förskolepersonal ska kunna upptäcka, stödja och 
hjälpa barn som är i riskzonen för att fara illa eller de barn som far illa. Det är viktigt att 
personalen får stöd från andra professioner utanför den egna verksamheten, som har annan 
professionell kompetens samt får kompetensutveckling gällande barn som är utsatta. Det är 
även viktigt att arbetet inom verksamheten ska vara underbyggt med specifika rutiner och stöd 
till personalen (Svensson, 2013). Skolor och förskolor kan ha olika rutiner gällande hur en 
orosanmälan ska göras och vem som ska stå som ansvarig och skriva under och en del 
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personal uppger att det inte finns ordentliga rutiner i skolor där de arbetar. De som skriver 
under en orosanmälan kan vara skolsköterskan, rektorn, kuratorn, den som fattar misstanke 
eller en kombination av olika professioner. Det har skett förändringar på skolor och det är nu 
mer allmänt känt att rapporteringsskyldighet föreligger, det kan dock råda förvirring om vem 
som ska göra rapporten och vem som har ansvaret (Markström & Münger, 2018). 

SAMARBETE PÅ ARBETSPLATSEN/ANSVARSFÖRDELNING 
Då lärare misstänker att ett barn/ungdom far illa är övrig personal på skolan viktig att samråda 
med om hur de ska gå tillväga (Odenbring et al., 2016). Att professioner inom verksamheter 
samarbetar och rådfrågar varandra framkommer även i Münger och Markström (2018)´s 
studie vara viktigt, i synnerhet då signalerna är vaga som de exempelvis kan vara då ett barn 
utsätts för att bevittna våld i hemmet. En anledning som framkom till att de ibland tvekar inför 
att anmäla är rädslan för att de själva ska stå som ansvariga för orosanmälan (Markström & 
Münger, 2018). Lärarna är överens om att lagstiftning måste följas och att en orosanmälan ska 
göras när barn misstänks vara utsatta, det råder dock oklarheter runt vem som ska ansvara för 
att göra anmälan. Professionerna på skolan har olika åsikter om vem som ska ansvara för att 
en orosanmälan görs, en del anser att professionerna med mest kompetens exempelvis 
skolkuratorer ska göra det, medan en del anser att det är lärare som träffar barnet ofta som ska 
ha detta ansvar. När samarbete professionerna emellan sker, är det för att undvika att läraren 
ensam ska stå som anmälare (Münger, 2019).  
 

SAMARBETE 
RELATION LÄRARE OCH BARNET 
En socialarbetare i Münger och Markströms studie (2018) säger att hen brukar uppmuntra 
lärarna att våga prata med barnen om personliga spörsmål och att ställa raka frågor för att 
kunna identifiera om att ett barn far illa. Det framkom i en skola att det är elevhälsoteamet 
som gör de flesta anmälningarna, vilket beror på att de vill skydda och bevara relationen 
mellan lärare och barn samt relationen till barnets föräldrar. Denna rutin är något som skolan 
upplever vara viktigt för barnen med hänvisning till att förtroendet till läraren kan svikta om 
anmälan kommer från läraren (Markström & Münger, 2018). Ett bra förhållande till barnet 
kan underlätta för att ett barn ska vilja öppna sig. Berättelser kan komma plötsligt och det 
gäller då att vara lugn och inte ställa för mycket direkta frågor (Münger & Markström, 2018). 

SAMARBETE MELLAN PEDAGOGER OCH FÖRÄLDRAR  
En sammanställning av två studieresultat visar att personal inom förskolan pratar om sin oro 
för barnet med deras föräldrar i mindre än hälften av fallen och att personalen anmäler till 
socialtjänsten i mycket få fall (Svensson, 2013). Lärare möter barn i skolan dagligen och 
förskolelärare möter även föräldrar dagligen då de lämnar och hämtar sina barn på förskolan. 
De som arbetar inom förskolan har därmed möjlighet att inte enbart identifiera barnen utan 
även vårdgivare vilket kan ge mer information om hur barnets hemmiljö ser ut (Glad et al., 
2014). I Münger och Markström (2018)´s studie anser personalen inom skola/förskola att 
samarbetet mellan dem och föräldrarna är det som är viktigast och ibland kan det uppstå ett 
glapp mellan förskolans/skolans uppdrag inom verksamheten och föräldrarnas åsikter, 
förväntningar samt åsikter om vad som ligger i barns bästa intressen. Lärare är medvetna om 
att det kan uppstå konflikter med föräldrar om de förmedlar en oro för barnet och att det 
vidare kan skada relationen mellan lärarna och barnet (Münger, 2019). De som arbetar inom 
förskolan kan anse att de själva vill hjälpa barnen i första hand innan de anmäler, vilket kan 
förklaras genom deras dagliga kontakt med vårdnadshavare (Svensson, 2013). 
Respondenterna i Markström och Müngers studie (2018) tenderar att låta sina personliga 
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känslor styra genom att sätta sig in i hur föräldrarnas måste känna med att få misstankar 
riktade mot sig. Vissa säger att de ofta vill göra förfarandet till en process och involvera 
föräldrarna innan de bestämmer sig för att göra en orosanmälan, detta för att undersöka om 
det föreligger tillräckliga skäl för att göra en orosanmälan eller för att föräldrarna själva ska ta 
tag i eventuella problem. En förskolepersonal berättar att de exempelvis kan säga att de ger 
föräldrarna en viss tid för att visa på förbättring eller söka hjälp innan de gör en orosanmälan,  
trots att de är medvetna om att detta inte är deras ansvar. Alla respondenter delar inte denna 
åsikt om involvering. Vissa intervjuade svarade (speciellt skolkuratorer och sköterskor) att de 
inte vill tala med föräldrarna för att de då inte kan säkerställa att barnet blir skyddat 
(Markström & Münger, 2018). Att förskolepersonal tvekar inför att orosanmäla kan vara av 
rädsla för hur det ska påverka relationen med barnets föräldrar samt hur föräldrarna ska 
reagera. Personalen kan också uppleva en rädsla för att en anmälan ska skada mer än att 
hjälpa (Svensson, 2013). 

SAMARBETE MED ANDRA PROFESSIONER (SOCIALTJÄNST) 
Socialarbetare på socialtjänsten menar att det i skolans uppdrag ingår att identifiera barn som 
far illa och att rapportera det vidare till socialtjänsten (Münger, 2019). Det framgår i studien 
av Odenbring et al. (2015) att de flesta lärare som medverkat i studien inte uttrycker någon 
osäkerhet gällande att göra en orosanmälan till socialtjänsten. Att lärarna gör en orosanmälan 
utan att uppleva osäkerhet inför det, förklaras genom att de anser att deras skyldighet är 
uppfylld om de lämnar en anmälan medan ansvaret att hjälpa barnet är socialtjänstens. Enligt 
Markström och Münger (2018) anser vissa medlemmar av skolhälsoteam på skolor att lärare 
kan ha en ovilja att rapportera på grund av deras rädsla för att göra orosanmälningar. Vissa 
respondenter säger att deras tvekan till att rapportera kommer sig av att de har dåliga 
erfarenheter av, och misstro till socialtjänsten. De kan uppleva en envägskommunikation i 
samarbete med dem då socialtjänsten ställer många frågor, men utan att i sin tur besvara 
lärarnas funderingar kring fortsatt stöttning av barnet. Odenbring et al. (2015) skriver att 
lärare anser det lätt att göra en orosanmälan, de anser det dock vara frustrerande att inte vidare 
få någon information gällande vad som händer i utredningen på socialtjänsten. När 
socialtjänsten tar över och ska hjälpa barnet anser lärarna att de förlorar möjligheten att kunna 
hjälpa barnet då de inte får någon information om vad som händer under utredning och efter. 
Münger och Markström (2018) skriver att socialtjänsten har sekretess vilket innebär att man 
inte får prata professionerna emellan och detta kan personal på skolor uppleva som ett hinder. 
Socialtjänsten får dock återkoppla till anmälaren huruvida en utredning inleds eller inte 
(Svensson, 2013). 
 
Markström och Münger (2018) skriver att en del professioner på skola/förskola upplever ett 
bra samarbete med socialtjänsten medan en del efterfrågar ett bättre samarbete. Lärarna 
uppger att de önskar stöd av socialtjänsten för att veta hur och när de ska agera och rapportera 
i frågor som rör barn som far illa (Münger, 2019). Personal på förskolan upplever en bristande 
tilltro till socialtjänsten och anser att de på förskolan har bättre förutsättningar och resurser för 
att hjälpa barnen (Svensson, 2013). Odenbring et al. (2015) menar att ett bra samarbete mellan 
de som arbetar inom skolan och med föräldrar och andra sociala myndigheter, har ett positivt 
resultat på barnet/den unga. Författarna lyfter vikten av att vidare forskning behöver göras 
inom området för att skolor ska kunna förhindra utsatthet samt hjälpa de barn som riskerar att 
bli utsatta eller är utsatta.  
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TENDENSER OCH BRISTER 
I det genomgångna forskningsfältet fann vi vissa tendenser och brister som vi anser behöver 
utforskas närmare. Den tidigare forskningen på området visar att forskare till största del har 
utfört studier inom skolan (Odenbring et al., 2016; Münger, 2019; Glad et al., 2014), en del 
studier har kombinerat skola och förskola (Odenbring et al., 2015; Münger & Markström, 
2018; Markström & Münger, 2018) och endast ett fåtal studier är gjorda inom enbart förskola 
(Svensson, 2013; Svensson et al., 2015). Då endast förskola är undersökt i få antal fall anser 
vi det vara en viktig verksamhet att undersöka, vilken därför kommer att bli studiens focus. 
Studien kommer göras med en kvantitativ metod vilket också är en brist inom 
forskningsområdet då den mesta forskning som är gjord har gjorts kvalitativt med syftet att 
förstå. Den kvantitativa forskningen som gjorts har haft fokus på utvecklingen av orosgraden 
hos förskolepersonal samt om barn har behövt ha särskilt stöd i förskolan som kommer sig av 
deras hemförhållanden (Svensson et al., 2015). Ytterligare kvantitativ forskning har gjorts 
inom förskola med fokus på hur personal upplever och agerar vid misstanke om att barn far 
illa. I denna studie låg fokus på kontakten mellan pedagoger och föräldrar, pedagoger och 
barn (Svensson, 2013). I tidigare forskning nämns faktorer som personal saknat och önskat, 
såsom; rutiner och stöd inom verksamheten och mer kunskap på olika områden. Då vi finner 
dessa faktorer intressanta anser vi det viktigt att även använda dessa för att undersöka om de 
kan påverka anmälningsförfarandet genom att tillämpa en kvantitativ metod. Genomgången 
av forskningsfältet har gjorts inom en tidsbegränsning; forskning gjord efter 2013, vilket 
grundar sig i då en lagändring gällande anmälningsskyldigheten genomfördes. Ytterligare en 
begränsning i vår forskningsöversikt är då enbart svenska studier har inkluderats. Detta har 
gjorts för att lagen om anmälningsskyldigheten eventuellt inte är densamma i andra länder 
samt att andra länder kan ha andra förutsättningar eller kontextuella förhållanden som skiljer 
sig från den svenska kontexten.  

 
BAKGRUND OCH LAGSTIFTNING 
Anmälningsplikten för de yrkesverksamma som i sitt arbete möter barn och som misstänker 
eller får kännedom om att ett barn far illa behandlas i SoL (SFS 2001:453) 14 kap. 1 §. 
Anmälningsplikten omfattar både statlig och privat verksamhet till exempel förskola och 
skola (prop. 1996/97:124). Betänkandet av Socialdepartementet (2009) Lag om stöd och 
skydd för barn och unga (LBU) resulterade i proposition 2012/13:10. Det väsentliga skälet till 
förändringen av lagparagrafen var att tillgodose barnets bästa, bland annat genom att barnet 
ska få möjlighet att delge sina åsikter, men även för att förtydliga vad som förväntas av 
anmälningsskyldiga. Enligt den tidigare lagen skulle anmälan göras då det framkom ”något 
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” (prop. 2012/13:10, 
s. 46). Denna textpassage har fått en ny formulering, till grund för detta låg ett förslag om att 
kriteriet istället skulle vara ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” (prop. 
2012/13:10, s. 46). Förslaget vann laga kraft och genomfördes 2013-01-01 i Lag om ändring i 
socialtjänstlagen (SFS 2012:776). Det första stycket i SoL (SFS 2001:453) 14 kap. 1 § 
Anmälan om och avhjälpande av missförhållanden m.m. lyder: 
 

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden 
om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa: 

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och unga, 

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten, Kriminalvården, Polismyndigheten och 
Säkerhetspolisen, 
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3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och 

4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör uppgifter 
som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och sjukvården eller 
på socialtjänstens område. 
 

Förtydligandet med lagändringen innebar att en orosanmälan ska ske om anställda inom ovan 
nämnda myndigheter ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” (prop. 
2012/13:10, s. 46), vilket är tänkt att underlätta för anmälaren att inte själv behöva överväga 
huruvida socialnämnden kommer behöva agera för att skydda barnet, utan att anmälaren 
använder sin egen upplevelse av iakttagelser som grund för en anmälan (prop.2012/13:10). 

 
TOLKNINGSRAM 

VETENSKAPSTEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Den här studien inspireras av den kritiska realismen då denna vetenskapsteoretiska 
utgångspunkten syftar till att finna de underliggande mekanismer som framkallar händelser 
som kan observeras genom erfarenheter på den empiriska nivån (Danermark, Ekström & 
Karlsson, 2018). När sociala fenomen och processer ska studeras vill den kritiska realismen 
tydliggöra de underliggande mekanismer som har framkallat processen eller fenomenet. Den 
kritiska realismen utgår från olika domäner/nivåer där vi enbart kan observera det som händer 
på den empiriska nivån. Med hjälp av det som kan observeras på den empiriska nivån kan vi 
förstå och förklara vilka underliggande mekanismer och strukturer som har framkallat 
händelsen eller icke-händelsen. Erfarenheter som kan observeras på den empiriska nivån är 
inte enbart framkallat av mekanismer och strukturer utan är också påverkad av kontexten. En 
mekanism kan framkalla en händelse i en kontext medan samma mekanism inte framkallar 
händelsen i en annan kontext (Danermark et al., 2018). 

 
VÅLD 
I detta avsnitt kommer vi redogöra för de centrala teorier och begrepp som studien har tagit 
hjälp av. Definitionen av våld utgår från de bestämmelser som finns reglerade i LVU (SFS 
1990:52) 2 §: 

Vård skall beslutas om det på grund av fysisk eller psykisk misshandel, otillbörligt 
utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet finns en påtaglig risk 
för att den unges hälsa eller utveckling skadas. 

 

FYSISK MISSHANDEL 
Fysiskt våld definieras i Brottsbalken (BrB, SFS 1962:700) 3 kap. 5 § som “den som tillfogar 
en annan person kroppsskada, sjukdom eller smärta försätter honom eller henne i vanmakt 
eller något annat sådant tillstånd (...)”. 
 
PSYKISK MISSHANDEL 
Med psykiskt våld menas att en individ systematiskt utsätts för kränkningar i form av hot, 
tvång, trakasserier, skällsord, förnedring eller social isolering. Gällande barn kan psykiskt 
våld även innebära att bevittna våld i hemmet (Socialstyrelsen, 2016). 
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OTILLBÖRLIGT UTNYTTJANDE 
Med otillbörligt utnyttjande avses i denna studie sexuellt våld vilket innefattar sexuella 
handlingar som är påtvingade. Det sexuella våldet kan vara i form av samlag utan samtycke, 
könsstympning, tvinga den andre att se på pornografiska foton eller videofilmer. Det sexuella 
våldet innefattar också sexuella kränkningar och andra handlingar med sexuella anspelningar 
(Socialstyrelsen, 2016). 
 
BRISTER I OMSORGEN 
I Föräldrabalken (FB, SFS 1949:381) 6 kap. 1 § regleras att “Barn har rätt till omvårdnad, 
trygghet och en god fostran”. Lagen innebär att barnets vårdnadshavare ska tillgodose barnets 
psykiska behov, såsom att vara känslomässigt närvarande, och inte enbart tillgodose de 
materiella behoven som mat, kläder och hem etcetera (regeringskansliets rättsdatabaser, 
2018). Att ett barns grundläggande omsorgsbehov blir tillgodosedda är en viktig förutsättning 
för att barnet ska utvecklas gynnsamt. Med grundläggande omsorg menas att barnet får 
utveckla en trygg anknytning till sina omsorgsgivare samt att barnet får växa upp i en trygg 
miljö (Socialstyrelsen, 2016). 
 
IDENTIFIERA BARN SOM FAR ILLA 
Alla barn som blir utsatta, oavsett våldsform, far illa. Små barn kan inte själva uttrycka sitt 
behov av hjälp och därmed blir vuxna i barnets omgivning viktiga personer för att identifiera 
dessa barn. Rädda Barnen (u.å) beskriver att barn som blir utsatta reagerar på olika sätt och 
det är som vuxen därför viktigt att känna till symptom som barn kan uppvisa som tyder på att 
de blir utsatta. Barn inom åldersgruppen 0-9 år är den grupp barn som är svårast att identifiera 
och för att se om ett barn inte mår bra kan man vara uppmärksam på följande;  
 

• Barnets beteende förändras på ett negativt sätt. 
• Barnet drar sig undan. 
• Barnet har svårt att lita på andra. 
• Barnet provocerar andra. 
• Barnet skadar sig själv eller andra. 
• Barnet gör sönder saker. 
• Barnet/tonåringen missbrukar alkohol eller droger. 
Vanliga fysiska tecken på utsatthet: 
• Barnet har blåmärken och rodnader på kroppen. 
• Barnet är smutsigt. 
• Barnet saknar lämplig klädsel för årstiden. 
• Barnet har kroppsliga besvär, som huvudvärk 
och magont. 
• Barnet är trött och hängigt (Rädda barnen, u.å.). 

 
Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att de som arbetar inom förskola är de som träffar 
barn dagligen och under en lång tidsperiod, de yrkesverksamma har inte enbart daglig kontakt 
med barnen utan också med de vuxna som finns i barnets hemmiljö. Det ingår i skolan och 
förskolans uppdrag att kunna uppmärksamma de barn som är i behov av extra stöd, som 
misstänks bli utsatta i hemmet eller i skolan och därtill att agera utefter vad de identifierar. Att 
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identifiera de behov som barn har är inte en lätt arbetsuppgift och det kräver att de som 
arbetar inom verksamheten har kompetens.  
 
ANMÄLA 
Alla som är yrkesverksamma inom verksamheter som berör barn och unga är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom eller misstänker att barn far illa vilket 
regleras i SoL (SFS 2001:453) 14 kap. 1 §. Av Utbildningsdepartementet utredning (2010) 
framgår att anmälningsskyldigheten anses vara ett viktigt verktyg för att de barn som är 
utsatta ska få det skydd de behöver och det är därför viktigt att denna skyldighet följs. 
Socialstyrelsen (2014) skriver att den som enligt SoL (SFS 2001:453) 14 kap. 1 § har 
anmälningsskyldighet har ett personligt ansvar då de upptäcker eller fattar misstanke om att 
ett barn far illa. För de som är anmälningsskyldiga och behöver stöd i hur de kan agera finns 
det bra information på Anmäla oro för barn, Stöd för anmälningsskyldiga och andra 
anmälare. samt en folder för de som är anmälningsskyldiga (Socialstyrelsen, 2014). 
 
RUTINER OCH KUNSKAP  
Utbildningsdepartementet (2010) beskriver att det inom verksamheter som arbetar med barn 
såsom skolor och förskolor är av stor vikt att följa anmälningsskyldigheten. Det är viktigt att 
det finns rutiner för hur anmälningsskyldigheten ska efterföljas på skolor och förskolor. 
Rutiner för hur och när en orosanmälan ska göras är en viktig faktor inom verksamheten då 
det är viktigt att barn som är utsatta får den hjälp de kan vara i behov av. Att barnets 
rättigheter tillgodoses är beroende av att anmälningsskyldigheten är känd för de som är 
yrkesverksamma inom de myndigheter som arbetar med barn och att den efterföljs. 
Utbildningsdepartementet hänvisar till att skolinspektionen bör göra en tillsyn över huruvida 
det finns rutiner gällande orosanmälningar inom verksamheten när barn far illa samt 
kontrollera att det finns kunskap gällande lagstiftning.  

METOD OCH MATERIAL 
Utifrån underlaget som tidigare forskning ger samt aktuell lagstiftning, kommer studien 
utformas genom en kvantitativ metod, vilket vi funnit vara en brist då de flesta studier har 
använt kvalitativa metoder. Vår studie har en ambition att finna de faktorer som påverkar 
förskolepersonal att orosanmäla eller avstå från att anmäla vid misstanke eller identifiering av 
att ett barn far illa. Tidigare forskning har med hjälp av en kvalitativ metod bland annat 
undersökt samarbete på såväl arbetsplatsen som med andra professioner, hur 
ansvarsfördelning ser ut i skol- och förskoleverksamheter samt hur barn som identifieras fara 
illa sammanhänger med begrepp som exempelvis klass. I tidigare kvalitativa studier har det 
framkommit faktorer som personal lyft fram som bristande i deras verksamhet, vilka är stöd 
och rutiner på arbetsplatsen samt kunskap. Då tidigare studier pekat på dessa faktorer som 
önskvärda på arbetsplatsen, anser vi det vara av vikt att undersöka om det kan vara faktorer 
som påverkar anmälningsförfarandet hos förskolepersonal. 
 
LITTERATURSÖKNING 
Vi har sökt tidigare forskning i databasen Primo på Örebros universitetsbiblioteks hemsida. 
Sökningen gjordes 2019-04-01 genom en kombination av sökorden: preschool* AND 
teacher* AND report* AND "child abuse*" AND swed*. Avgränsning gjordes med peer 
review och årtalen 2013-2019. Relevanta ämnessökord avgränsade sökningen ytterligare, 
vilka var; barn, utbildning, barn och ungdom, barnmisshandel, föräldraskap, barnutveckling, 
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mental hälsa, föräldrar, förebyggande, vilket resulterade i 153 träffar. Lagstiftningen i andra 
länder kan skilja sig från den svenska och därmed inkluderades endast studier som gjorts i 
Sverige då vi anser att resultat från studier gjorda i andra länder inte är relevanta. Vi valde 
även att begränsa vår forskning till studier gjorda efter lagändringen av SoL (SFS 2001:453) 
14 kap. 1 § som trädde i kraft 2013-01-01 (prop. 2012/13:10). Förändringen resulterade i en 
omformulering av när anmälningsskyldiga ska anmäla vilket från och med det nämnda 
datumet är då den yrkesverksamma ”får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” 
(prop. 2012/13:10, s. 46). Lagändringen innebär att personalen inte ska vänta med att anmäla 
tills då ”något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” (prop. 
2012/13:10, s. 46) föreligger, vilket var fallet innan lagändringen. Efter ändringen ska den 
egna personliga bedömningen av det enskilda fallets misstankegraden leda till anmälan, vilket 
innebär att personalen efter anmälan överlåter till socialnämnden att utreda vidare huruvida 
skyddsåtgärder behövs eller inte. Denna förändring i lagen anser vi motiverar varför vi valt att 
exkludera tidigare inhemska studier, då vi anser att denna förändring i lagen bör ha visat sig i 
personalens agerande. Av denna anledning kan forskning gjord i Sverige innan 2013- 01-01 
resultera i missvisande resultat. En systematisk granskning av de 153 träffarna gjordes sedan 
och vissa artiklar föll bort redan efter att ha läst titeln samt artikelns abstract, eftersom dessa 
tydligt vittnar om att de hade ett innehåll som inte var förenligt med vår studies 
problemområde. De återstående femton granskades genom att vi läste artiklarna och av 
innehållet ansågs tre av artiklarna vara relevanta utifrån våra inklusionskriterier; årtal, peer-
review, förskola/skola samt studier med empiriskt material från Sverige. Ytterligare en 
systematisk genomgång gjordes av de tre relevanta artiklarnas samtliga referenser, i dess 
innehåll återfanns tre artiklar av intresse varav även dessa referenslistor granskades. 
  
URVAL 
Studien är en totalundersökning som omfattar populationen i en hel kommun (Djurfeldt, 
Larsson & Stjärnhagen, 2018). Populationen utgörs av personal som arbetar på förskolor i en 
mellanstor västsvensk kommun. Studien kan därmed sägas vara en totalundersökning riktad 
till all förskolepersonal, dock besvarade endast 59 respondenter enkäten av de 250 som 
inkluderades i undersökningen. Den låga svarsfrekvensen (24%) gör därmed att studien inte 
blev en totalundersökning som var studiens avsikt. Bryman (2011) beskriver att vid 
bedömning av en studies generaliserbarhet behövs det tas hänsyn till vilken grupp som är 
undersökt, vilket i vårt fall är förskola. Om studien görs inom en specifik yrkesgrupp kan inte 
resultatet generalisera andra yrkesgrupper då förutsättningarna, arbetsuppgifterna, 
könsfördelning eller andra faktorer kan variera mellan de olika yrkesgrupperna. Enkäten har 
skickats ut till näst intill alla som arbetar inom förskoleverksamhet i en hel kommun, vilka är 
ungefär 250 anställda. Då enkäten har skickats ut till respondenterna i andrahand från deras 
respektive chefer kan vi inte svara på exakt antal som fått ta del av enkäten. Svarsfrekvensen 
av de 250 anställda som bör ha fått enkäten är 59 respondenter som besvarat enkäten (24%), 
de resterande respondenterna innebär ett externt bortfall. Det externa bortfallet kan tyda på att 
respondenterna inte fanns tillgängliga eller att de valt att inte delta i undersökningen (Bryman, 
2011). Ett externt bortfall kan vara problematiskt i de fall då de uteblivna respondenterna 
tillhör en grupp med specifika egenskaper (Djurfeldt et al., 2018). Studiens målgrupp anses ha 
likadana förutsättningar genom exempelvis rutiner och arbetsuppgifter då de tillhör samma 
kommun, det externa bortfallet bör inte påverka resultatet, det kan dock göra det då de 
respondenter som ej besvarat enkäten skulle kunnat svara tvärtom. En del respondenter har 
inte slutfört enkäten eller hoppat över att svara på vissa frågor, de obesvarade frågorna 
innebär ett internt bortfall. De interna bortfallen kan bero på att respondenten inte kunnat, 
velat eller missat att besvara frågan, men det kan också bero på att de i enkäten inte skickats 
vidare till nästa fråga beroende på hur föregående fråga har besvarats (Bryman, 2011). De 
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respondenter som exempelvis har svarat nej på frågan “Finns det några rutiner gällande 
orosanmälningar på arbetsplatsen?” skickas därför inte vidare till att besvara “Är du 
införstådd i hur dessa rutiner går till?” 
 
DATAINSAMLINGSMETOD 
Vi har valt att genomföra denna studie med kvantitativ metod vilket gjorts genom 
enkätinsamling. Danermark et al. (2018) beskriver att i de fall då syftet med studien är att 
undersöka hur vanligt förekommande ett fenomen är lämpar sig oftast kvantitativ metod. 
Genom att använda en kvantitativ metod kan händelser eller icke-händelser observeras på den 
empiriska nivån. Det som kan observeras på den empiriska nivån kan ge indikatorer till de 
underliggande mekanismer och strukturer som framkallat det som observerats, dock kan 
mekanismerna och strukturerna inte förklaras djupgående med enbart kvantitativ metod. 
Syftet med studien är inte att förklara faktorerna som påverkar att en anmälan görs 
djupgående utan att identifiera möjliga mekanismer vilket kommer göras genom att observera 
de empiriska mönster som finns genom anmälningar i relation till faktorer som kunskap, 
rutiner och stöd på arbetsplatsen, arbetserfarenhet samt orosgrad i relation till olika 
våldsformer. Danermark et al. (2018) skriver att en studie kan påbörjas med en kvalitativ 
metod, av materialet kan det framkomma saker som visar på att det skulle kunna finnas 
samband eller förhållanden som vidare kan kontrolleras med hjälp av en kvantitativ metod. 
Tidigare studier har till stor del använt sig av kvalitativa metoder för att belysa skol- och 
förskolepersonalens erfarenheter av anmälningar till socialtjänsten vid misstanke eller 
kännedom om att barn blir utsatta för våld vilka har visat på indikatorer som kan vara faktorer 
som påverkar anmälningsförfarandet (Münger, 2019; Glad et al., 2014; Odenbring et al., 
2015; Münger & Markström, 2018; Markström & Münger, 2018). Det finns bristande 
forskning som använder sig av en kvantitativ metod som undersöker orosanmälningar hos 
förskolepersonal och det anses därför vara en lämplig metod i denna studie. Ett led i denna 
studie är att undersöka förskollärarnas egna tankar och önskemål om hur de vill öka 
kunskapen inom dessa områden, vilket gjordes genom att ställa två öppna frågor i enkäten 
vilka har analyserats med en kvalitativ metod.  
 
ENKÄT OCH PILOTSTUDIE 
Samhällsvetenskapliga studier sker under öppna villkor, vilket innebär att sociala strukturer 
och mekanismer har en förändringsbar förmåga. För att kunna förklara vad som har framkallat 
det som har observerats på den empiriska nivån är det viktigt att begreppsliggöra de möjliga 
mekanismer som kan ha framkallat händelsen. I studien är det viktigt att ta hänsyn till viktiga 
begrepp och tänkbara orsaker vilka görs till variabler för att kunna se om det finns möjliga 
orsakssamband (Danermark et al., 2018). De begrepp som kan tolkas på olika sätt har 
beskrivits i enkätfrågorna för att respondenterna ska besvara frågorna utifrån samma tolkning, 
detta för att öka validiteten (Djurfeldt et al., 2018). Exempel på en fråga om psykiskt våld; 
  

Skulle du göra en orosanmälan om du misstänkte att ett barn blev utsatt för psykiskt våld, 
vilket innebär att en individ systematiskt utsätts för kränkningar i form av hot, tvång, 
trakasserier, skällsord, förnedring eller social isolering. Gällande barn kan psykiskt våld även 
innebära att bevittna våld i hemmet. 
 

Innan vi påbörjade undersökningen med enkäter genomfördes en pilotstudie på en förskola i 
en annan kommun än där undersökningen var tänkt att genomföras, och där respondenterna 
fick svara på den ursprungliga enkäten. Respondenterna ombads även att framföra eventuella 
åsikter gällande utförandet av enkäten samt formuleringen av frågorna. Detta gjordes i syfte 
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att undersöka huruvida enkätfrågorna var formulerade så att respondenterna kunde förstå vad 
vi menade och för att de skulle kunna göras mätbara. Efter att ha granskat de inkomna svaren 
av nio respondenter samt den konstruktiva kritik som de framfört gällande frågor och 
svarsalternativ, omarbetade vi vissa frågeställningar. Exempelvis omarbetades 
svarsalternativen till frågan ”Vilka av följande alternativ tror du lagtexten ´barn far illa´ 
innebär” där vi tog bort svarsalternativen ”Barnet är ledset och nedstämt” och ”Barnet har en 
ogynnsam utveckling”. Respondenterna i pilotstudien skrev ”Vilken grad/hur ofta?” som 
konstruktiv kritik på dessa svarsalternativ. Pilotstudien genomfördes för att öka validiteten 
och reliabiliteten i studien (Djurfeldt et al., 2018). En fullständig version av enkäten som 
använts i studien finns att se i Bilaga 3. 
 

VARIABLER 
Då syftet med studien är att undersöka vilka faktorer som kan påverka att en orosanmälan 
görs är det orosanmälan som är huvudvariabeln, den beroende variabeln. Orosanmälan 
redovisas då personalen någon gång har gjort en orosanmälan eller genom hur många 
anmälningar de har gjort. I enkäten fick respondenterna värdera sin kunskap i fem frågor; a) 
vad en orosanmälan är, b) när en orosanmälan görs, c) hur en orosanmälan görs, d) om 
rådande lagstiftning, e) identifiering av ett barn som far illa. Kunskapen värderades på en 
skala 1-5 där en etta var “ingen kunskap” och en femma “mycket kunskap”. För att få fram ett 
medelvärde på den sammanställda kunskapen som kom av frågan kodades alla delfrågor, a-e, 
till en variabel, kunskap, där den lägsta poängen på denna fråga kunde bli 5 poäng och den 
totala maxpoängen kunde bli 25 poäng (se tabell 1). Medelvärdet för variabeln kunskap har 
använts som oberoende variabel för att se om medelvärdet på kunskapen varierar i relation till 
hur många orosanmälningar personalen har gjort (se tabell 2). Ytterligare oberoende variabler 
som ställts i relation till om personalen har gjort en orosanmälan är kunskap om lagstiftning 
(se tabell 3) samt om det finns rutiner på arbetsplatsen gällande orosanmälningar (se tabell 
5).  
 
Yrkeserfarenhet redovisas genom hur många år personalen har arbetat inom 
förskoleverksamhet, vilka har delats in i kategorier 1-5 år, 6-10 år och 11 år eller mer. 
Yrkeserfarenhet har ställts i relation till vad personalen värdesätter mest på arbetsplatsen när 
en orosanmälan behöver göras (se tabell 4). Yrkeserfarenhet redovisas också i en korstabell i 
relation till hur många orosanmälningar personalen har gjort (se tabell 6). För att se om 
personalens agerande skiljer sig beroende på våldsform, som är definierad enligt 
beskrivningen under avsnittet teori och begrepp ovan, används en deskriptiv tabell (se tabell 
7). Begreppet våld har beskrivits lika utförligt i enkäten som under teoriavsnittet, detta för att 
respondenterna ska ha samma uppfattning av våldsbegreppet när de besvarar frågorna som 
den definitionen som studien använder sig av i analysen. 
 
DATAANALYSMETOD 
Statistikprogrammet PSPP (PSPPIRE Data Editor - a program for statistical analysis of 
sampled data) har använts för att analysera det empiriska materialet. Materialet har 
analyserats med bivariata analyser för att upptäcka eventuella samband, vilket gjorts för att se 
vad som kan orsaka att en orosanmälan görs eller inte görs. Korstabeller är en statistisk analys 
som används för att testa samband mellan kvalitativa variabler vilka är de som tillhör 
nominal- eller ordinalskala (Djurfeldt et al., 2018). Våra kvalitativa variabler har analyserats 
med korstabeller och för att se om sambanden är signifikanta har ett chi2-test använts. Persons 
chi2-test jämför den observerade frekvensen med den förväntade frekvensen för att räkna ut 
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om sambandet är signifikant. Ju större skillnaden mellan frekvenserna är, desto säkrare kan vi 
vara på att resultatet inte beror på slumpen (Djurfeldt et al, 2018). För att säkerställa 
signifikansen har denna studie ett kritiskt värde på 5 %, vilket innebär att signifikansnivån ska 
understiga eller max vara lika med .05- för att vara signifikant (p<.05). För att testa 
sambandet mellan kvantitativa och kvalitativa variabler kan det göras genom att jämföra 
medelvärden mellan grupper. Om den kvalitativa variabeln har två grupper kan ett t-test 
användas för att testa skillnader i medelvärden, har den kvalitativa variabeln fler än två 
kategorier används en variansanalys för att jämföra skillnader i medelvärden. T-test räknar ut 
signifikansen (p<.05) med hjälp av ett t-värde och variansanalys räknar ut signifikansen med 
hjälp av f-värde (Djurfeldt et al, 2018). För att få en uppfattning av hur hög kunskap 
förskolepersonal har räknades först medelvärdet ut på den kvantitativa variabeln; kunskap 
samt undersökte alla delfrågor inom denna variabel var för sig. Medelvärdet på respektive 
fråga användes för att se om det fanns bristande kunskap inom något område som kunde kräva 
vidare analys. En analys gjordes vidare genom att jämföra om medelvärdet för kunskap skiljer 
sig mellan personal som har eller inte har anmält då ett T-test användes för att se om 
skillnaderna mellan grupperna var signifikant. T-test är lämpligt att använda när man testar 
om medelvärdet skiljer sig mellan två grupper och därför har variabeln “har anmält” används 
för att använda detta test. För att se om medelvärdet mellan kunskap och hur många 
anmälningar personalen har gjort är signifikant användes en envägs variansanalys. 
Variansanalys används för att jämföra variationen mellan grupper med variationen inom 
grupper.  
 
För att sortera ut intressanta och ofta återkommande svar som respondenterna gav på de sista 
öppna frågorna användes tematisk analysmetod där respondenternas svar delades in i 
huvudteman. Enligt Bryman (2018) används tematisk analys på olika sätt beroende på 
användaren och att momentet kodning ibland hoppas över och istället urskiljs olika teman 
direkt ur texten. Kodning är då man inledningsvis exempelvis finner nyckelord för olika 
teman som kan urskiljas i det stora insamlade materialet, för att i senare steg fortsätta att 
forma teman. Eftersom vår studie i huvudsak är kvantitativ och endast de två sista frågorna är 
kvalitativa och således inte genererar en stor mängd data, har vi valt att direkt forma teman av 
de inkomna svaren där vi identifierade begrepp eller företeelser med gemensamma nämnare.  
 

ETIK 
Som forskare finns det vissa etiska aspekter att ta hänsyn till när en studie ska genomföras 
samt då data ska samlas in. Denna etik finns utformad i fyra olika krav; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Informationskravet innebär att 
du som forskare är skyldig att informera om studiens samtliga etiska krav. Information ska 
ges om respondenternas åtagande i studien och vad studien ämnar handla om, samt att 
deltagandet är frivilligt och att det är tillåtet att avbryta under arbetets gång. Samtyckeskravet 
innebär att få samtycke från den eller de personer som kommer att delta i studien. 
Konfidentialitetskravet innebär att information ska ges om att all insamlad information 
rörande det respondenten har delgivit kommer att bearbetas med stor konfidentialitet så att 
ingen obehörig kan ta del av materialet. Inget av den insamlade data ska gå att koppla till den 
enskilde respondenten. Nyttjandekravet innebär att forskaren informerar om att den insamlade 
data endast kommer att användas till den aktuella studien och inte i andra sammanhang, till 
exempel i kommersiellt syfte samt att det ligger på forskarens ansvar att detta införlivas 
(Vetenskapsrådet, 2019).   
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För att nå respondenterna kontaktades chefen för förskola och pedagogisk omsorg, vilket 
gjordes för att förmedla studiens syfte och fråga om det fanns möjlighet att komma i kontakt 
med verksamheterna. Vår första tanke var att vi skulle åka ut till verksamheterna och lämna 
enkäterna på plats för att förbättra svarsfrekvensen i studien, men av etiska skäl valdes detta 
alternativ bort. Beslutet grundade vi dels på att vi inte ville störa barnen inom verksamheten, 
inte stressa pedagogerna och få dem att känna sig tvungna att besvara enkäten, men också för 
att anonymiteten skulle förbli så hög som möjligt. I kommunen finns ungefär 250 anställda 
pedagoger och även om enkäten gjordes anonymt, valde vi att inte få tillgång till namn på de 
anställda oavsett om vi inte vet vem som svarat vad. Vi valde därför att skicka mejl med 
information samt enkäten (se bilaga 2) till varje förskolechef inom respektive verksamhet så 
att cheferna i sin tur fick skicka ut enkäten till pedagogerna. Vi är medvetna om att detta kan 
ha kommit att påverka vår svarsfrekvens då enkäten lämnats ut av en andra part, vi valde dock 
detta alternativ av etiska skäl. 
 
Ämnet som berörs i studien är ett känsligt ämne och kan väcka starka känslor hos 
respondenterna i deras roll som professionell, men också som privatperson. Enkätens frågor är 
inte menade att ge olustkänslor inför arbetet eller ge ökad oro för barnen i verksamheten. Då 
de första respondenterna hade besvarat enkäten framkom i samtal med högsta chefen att 
ämnet vi undersökte var känsligt och att informationen som angavs i informationsbrevet i 
enkäten inte signalerade om detta; ”Syftet med vårt arbete är att inom 
förskoleverksamheten undersöka erfarenheter av att känna oro för att ett barn far illa i 
hemmet. Kunskapen ska bidra till att underlätta arbetet för de som arbetar i verksamheten 
och möter barnen i sitt dagliga arbete” (se Bilaga 3).  I samråd med högsta chefen bestämde 
vi oss för att signalera om detta innan respondenterna bestämde sig för att besvara enkäten, 
vilket vi gjorde i mejlet som skickades ut med enkätlänken. Vi ville förmedla vår medvetenhet 
om att ämnet vi undersöker är ett känsligt ämne till våra respondenter och i mejlet med länken 
till enkäten skrev vi därför följande; 
 

Vi är medvetna om att ämnet att barn far illa är ett komplext och känsligt ämne dock behöver 
ämnet beröras för att vi ska kunna nå den kunskap vi är ute efter med vårt arbete. Att barn far 
illa är ett högaktuellt ämne och berör alla inom såväl olika professioner som privatpersoner 
(Bilaga 2). 

 
Ytterligare ett etiskt dilemma som har diskuterats med chefen för förskola och pedagogisk 
omsorg är om pedagogerna kan uppleva en misstro till sin egen kunskap. Denna känsla skulle 
kunna uppstå som konsekvens av att vi efterfrågat deras kunskap inom olika områden såsom 
rutiner, orosanmälan, lagstiftning och om barn som far illa. Syftet med våra frågor gällande 
kunskap är att se om det behövs mer kunskap inom något område och pedagogerna har även 
med egna ord fått ge förslag på hur de själva skulle vilja nå kunskap som saknas. För att 
undvika detta etiska dilemmat har vi försökt tydliggöra detta i mejlet med länken till enkäten 
samt i samtal med högsta chefen. I mejlet skrev vi ”Att besvara enkäten är frivilligt och 
deltagandet påverkar inte ditt arbete inom förskoleverksamheten, du som besvarar är helt 
anonym!” (Bilaga 2). För att utforma enkätfrågorna så rätt som möjligt har vi haft 
kontinuerlig handledning vilket gjorts för att kunna utforma frågor som inte uppfattas 
kränkande samtidigt som de inte ska gå att misstolka och leda till missvisande svar. Vi har 
även gjort en pilotstudie där respondenterna ombads att ge konstruktiv kritik gällande 
svarsalternativ och frågor för att frågorna ska uppfattas rätt. 
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Enkäten är som tidigare nämnts helt anonym, vilket innebär att respondenterna inte uppgav 
sitt namn eller vilken verksamhet de arbetar inom. Enkäten besvarades via en länk som 
skickades till varje respondent via deras chef och enkäten sparar ingen information om IP-
adress, mejladress eller liknande från de som besvarat enkäten. På enkätens första sida finns 
information med studiens syfte, i enlighet med informationskravet, samt kontaktuppgifter till 
oss som genomför studien samt vår handledare. Codex (2018) skriver att respondenterna ska 
få all information som kan tänkas påverka om de vill delta eller inte och informationen ska 
vara enkel att förstå. Informationen ska innehålla vem som utför studien, studiens syfte, om 
det medför några risker eller följder med studien samt att deltagandet är frivilligt. Utifrån 
detta innehåller informationsbrevet också information om att deltagandet inte kommer att 
påverka deras arbete inom verksamheten på så sätt att deras arbete/anställning kommer att 
skadas. Syftet är inte att förmedla att de som arbetar inom verksamheten har en bristande 
kunskap, utan att se om det finns faktorer som kan påverka att en orosanmälan görs och 
förmedla om kunskap behövs inom området generellt för alla förskolor och inte specifikt för 
dem som deltagit i studien. 
 
Kvale, Brinkmann och Thorell (2014) beskriver att de som deltar i en studie ska ges 
information om hur deras svar kommer att behandlas, vem som kommer ha tillgång till 
materialet och hur det kommer att användas. Respondenterna har fått information om att vi 
som genomför studien samt vår handledare på universitetet, kommer ha tillgång till 
materialet. Materialet kommer att bevaras till dess att arbetet är godkänt och därefter kommer 
det att förstöras, vilket är överensstämmande med konfidentialitetskravet samt 
nyttjandekravet. För att möta samtyckeskravet ombads respondenterna att först läsa 
informationen, sedan fick de besvara en obligatorisk fråga där de samtycker till deras 
deltagande, om de inte samtyckte avslutades enkäten automatiskt direkt vilket gjordes för att 
samtycke krävs för att delta i studien. Respondenterna har fått information om att studien är 
helt frivillig och att de måste samtycka för att kunna delta vilket är i enlighet med de etiska 
riktlinjer som finns (Codex, 2018). 
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RESULTAT OCH ANALYS 
För att besvara vårt syfte har vi använt oss av medelvärde, test av samband mellan variabler 
samt en deskriptiv tabell, vilka kommer att presenteras i detta avsnitt. Resultaten kommer att 
beskrivas med hjälp av tabeller vilka sedan kommer att analyseras.  
 

KUNSKAP 
Tabell 1. Medelvärde för kunskap hos personal inom förskoleverksamhet. 

  Medelvärde N Std. Deviation 

Kunskap 19.13 47 3.99 

 

Medelvärdet för förskolepersonalens kunskap är 19.13 (den lägsta poängen kunde bli 5 och 
den högsta poängen 25), vilket påvisar att kunskapsnivån hos personalen värderas vara relativt 
hög. För att få en uppfattning om kunskapen skiljer sig inom de olika frågorna räknades 
medelvärdet ut för respektive delfråga där poängen värderades mellan 1-5 poäng; 

 
a) vad en orosanmälan är: 4.26  
b) när en orosanmälan görs: 4.09 
c) hur en orosanmälan görs: 3.98 
d) om rådande lagstiftning: 3.45 
e) identifiering av ett barn som far illa: 3.36 
 

Av resultatet framgår att medelvärdet på personalens kunskap är lägst i relation till 
lagstiftning och identifiering av barn som far illa. För att se om kunskapen gällande 
lagstiftning påverkar att orosanmälningar görs analyseras detta vidare (se tabell 3). 
 
Kunskapen om att identifiera barn som far illa är ett område där kunskapen är lägst i relation 
till de andra områdena och kan vara en faktor som påverkar om en anmälan görs eller inte. 
Medelvärdet på kunskapen gällande att identifiera barn som far illa visar på att detta är en 
svårighet, vilket är i enlighet med tidigare forskning. Glad et al. (2014) belyser att 
förskolelärare är viktiga personer för att kunna identifiera barn som far illa, personalen träffar 
barnen och deras föräldrar dagligen när de lämnar sina barn på förskolan. Personalen har 
därmed inte bara tillgång till att kunna identifiera barnen utan också omsorgsförmåga hos 
deras vårdnadshavare, vilket kan indikera hur barnets förhållande till föräldrarna ser ut i 
hemmamiljön. Trots den möjlighet som förskolepersonal har att identifiera utsatta barn och 
även föräldrars omsorgsförmåga påvisar vårt resultat av den värderade kunskapen inom detta 
område att detta är en svårighet. Enligt Svensson (2013) är identifiering av våld svårt att göra 
då ett barn far illa, och svårigheten med att identifiera de olika våldsformerna är något som 
leder till underrapportering. Att identifiera barn som far illa är en svår uppgift och 
Utbildningsdepartementet (2010) menar att det kräver kompetens hos personal som arbetar 
med barn. Medelvärdet på kunskap att identifiera barn som far illa är lägre än kunskapen 
inom andra områden, såsom kunskapen om orosanmälningar. Kunskap att identifiera barn 
som far illa anses vara en viktig förutsättning för att kunna agera, vilket tyder på att mer 
kunskap inom detta ämne kan behöva spridas. De som arbetar inom förskola är en viktig 
profession som har stor möjlighet att identifiera barn och även föräldrars omsorgsförmåga. Då 
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kunskapen i relation till barn som far illa är relativt låg, tyder det på att denna profession är de 
som borde prioriteras att få ökad och uppdaterad kunskap.  
 
KUNSKAP I RELATION TILL OROSANMÄLNINGAR 
Ett t-test har utförts för att jämföra den värderade kunskapen hos förskolepersonal som har 
gjort en orosanmälan och de som inte har gjort en orosanmälan. Testet visade att det finns en 
signifikant skillnad i kunskapsnivån mellan de som har gjort orosanmälan och de som inte har 
gjort en orosanmälan t (45) = 4,72, p <0,001. De som har gjort en eller fler orosanmälningar 
har högre kunskapsnivå (M = 20,46) än de som inte har gjort en orosanmälan (M = 15,25). 
Vidare gjordes en envägs variansanalys mellan grupperna; personalens kunskap och antal 
orosanmälningar.  

 
Tabell 2. Orosanmälningar i förhållande till kunskap hos förskolepersonal. 

 Kunskap Har gjort en orosanmälan N Medelvärde Minimum Maximum 

 Inga anmälningar 12 15.25 10 19 

  1-5 anmälningar 28 20.00 10 25 

  6 eller fler anmälningar 7 22.29 19 25 

 

En envägs variansanalys har utförts för att jämföra den värderade kunskapen hos 
förskolepersonal och antal orosanmälningar personalen har gjort. Testet påvisade en skillnad i 
poängen för de som har gjort mest anmälningar (M = 22,29), för de som har gjort 1-5 
anmälningar (M = 20) och för de som inte har gjort några orosanmälningar (M = 15,25). Det 
fanns en signifikant huvudeffekt för kunskap, F (2, 44) = 13, p <0,001. Resultatet visar att den 
förskolepersonal som har gjort fler orosanmälningar upplever att de har mer kunskap om 
orosanmälningar, lagstiftning och att identifiera barn som far illa (se tabell 2).  
 
Resultatet i Tabell 2 indikerar på att förskolepersonalens kunskap är något som påverkar om 
och hur ofta förskolepersonal orosanmäler. Markström och Münger (2018) uppger i sin studie 
att lärare/förskolelärare inte vet hur de ska agera då de upptäcker att barn far illa, i synnerhet 
då barn bevittnar våld i hemmet. Personalens okunskap gör att de inte vet hur de ska bemöta 
barnen, men leder också till att de tvekar inför att göra en orosanmälan. I samma studie 
framgår att de som är skolkuratorer anser sig ha mer kunskap om lagstiftning samt de olika 
våldsformerna vilket underlättar deras arbete i relation till utsatta barn. Vårt resultat visar att 
okunskap är något som påverkar antalet orosanmälningar förskolepersonalen gör. Okunskap i 
relation till barn som far illa beskriver Glad et al. (2014) är en faktor som kan tyda på 
underrapportering. Av resultatet i Tabell 2 framkommer att ju högre kunskapen är, desto fler 
anmälningar har personalen gjort.  
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VETSKAP OM SOL 14 KAP. 1 § 
Tabell 3. Om vetskap om lagstiftning påverkar att personal gör en orosanmälan. (N, rad %, 
kolumn %, total %). 

Vetskap om SoL 14 kap. 
1 § 

Har gjort en anmälan Har aldrig gjort en 
orosanmälan 

Total 

Ja 30 
76.92% 
83.33% 
58.82% 

9 
23.08% 
60.00% 
17.65% 

39 
100.00% 

76.47% 
76.47% 

Jag har hört talas om 
lagen, men är dåligt 
införstådd i den 

6 
60.00% 
16.67% 
11.76% 

4 
40.00% 
26.67% 

7.84% 

10 
100.00% 

19.61% 
19.61% 

Nej 0 
.00% 
.00% 
.00% 

2 
100.00% 

13.33% 
3.92% 

2 
100.00% 

3.92% 
3.92% 

Total 36 
70.59% 

100.00% 
70.59% 

15 
29.41% 

100.00% 
29.41% 

51 
100.00% 
100.00% 
100.00% 

 

Tabell 3 visar att en hög andel av den förskolepersonal som har vetskap om lagen någon gång 
har gjort en orosanmälan. Av förskolepersonalen som har vetskap om lagen är det närmare 4/5 
(77%) som har gjort en orosanmälan. Av den personal som har hört talas om lagen, men är 
dåligt införstådd i den är det 3/5 som har gjort en orosanmälan. Resultatet visar även att 
merparten av personalen har vetskap om lagen (76.47%). För att se om det finns en skillnad 
mellan personalens vetskap om lagen och variabeln orosanmälan har ett Chi2 -test använts. 
Testet visar en signifikant skillnad mellan personalens vetskap om lagen och om de någon 
gång har gjort en orosanmälan χ2 (2, n=51) =6.09, p= .048.    

Markström och Münger (2018) skriver att förskolepersonal visar att de har en god vetskap om 
lagens skyldigheter och ansvar när barn far illa. Författarna uppger också att det skett 
förändringar inom skolsystemet och att skyldigheten om att rapportera numera är allmänt 
känt. Att kunskapen om lagstiftningen numera är allmänt känt är också vad resultatet i tabell 3 
visar genom att nästintill alla respondenter svarar att de har vetskap om lagen, eller har hört 
talas om den. I de fall då personalen inte har vetskap om lagen kan det tänkas vara en faktor 
som påverkar att en orosanmälan inte har gjorts, men med tanke på den relativt låga andel 
som inte har vetskap om lagen, är det troligt att det enbart är en tillfällighet att dessa inte 
heller har gjort en anmälan. I Müngers (2019) studie var samtliga respondenter överens om att 
lagstiftning ska följas när det gäller att uppmärksamma barn som far illa. Av vårt resultat 
framgår att 3/4 (70.92%) av dem som har kunskap om lagen någon gång har gjort en 
orosanmälan, vilket tyder på att vetskap om lagen och deras rapporteringsskyldighet kan leda 
till fler anmälningar.  
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Anmälningsskyldigheten som regleras i SoL (SFS 2001:453) 14 kap. 1 § är ett viktigt verktyg 
för att utsatta barn ska få det skydd de är i behov av (Utbildningsdepartementet, 2010). De 
som är yrkesverksamma inom verksamheter som berör barn och unga har ett personligt ansvar 
att göra en anmälan då de upptäcker eller fattar misstanke om att barn de träffar i tjänsten far 
illa (Socialstyrelsen, 2014). Resultatet visar att 19.61% av personalen har hört talas om lagen, 
men är dåligt införstådd i den och 3.92% inte har någon vetskap om lagen. Andelen som inte 
har någon kunskap om lagen eller är dåligt införstådd i den är låg, dock kan okunskap om 
rådande lagstiftning leda till att personalen begår tjänstefel och det anses därför vara av stor 
vikt att de får kunskap om att lagen finns och vad den innebär. Att kunskapen uppdateras med 
jämna mellanrum inom verksamheten är också viktigt, detta med tanke på att lagtexten 
förändrats.  

 
ARBETSPLATS 

STÖD PÅ ARBETSPLATS 
Tabell 4. Vad som värdesätts mest på arbetsplatsen i relation till yrkeserfarenhet. (N, rad %, 
kolumn %, total %). 

Vad värdesätts mest  0-5 yrkesår 6-10 yrkesår 11 yrkesår eller 
fler 

Total 

Stöd av kollegor 7 
41.18% 
50.00% 
13.21% 

5 
29.41% 
55.56% 

9.43% 

 5 
29.41% 
16.67% 

9.43% 

 17 
100% 

32.08% 
32.08% 

Stöd av chef  5 
22.73% 
35.71% 

9.43% 

4 
18.18% 
44.44% 

7.55% 

 13 
59.09% 
43.33% 
24.53% 

 22 
100% 

41.51% 
41.51% 

Tydliga rutiner   
14.29% 
14.29% 

3.77% 

 0 
.00% 
.00% 
.00% 

 12 
85.71% 
40.00% 
22.64% 

 14 
100% 

26.42% 
26.42% 

Total  14 
26.42% 

100% 
26.42% 

 9 
16.98% 

100% 
16.98% 

 30 
56.60% 

100% 
56.60% 

 53 
100% 
100% 
100% 

 

Tabell 4 visar att den förskolepersonal som har arbetat kortast tid inom verksamheten (0-5 år) 
värdesätter stödet av kollegor mest. Personalen som har arbetat 6-10 år värdesätter stödet av 
kollegor och stöd av chef ungefär lika högt. Personalen som har arbetat längst (>11 år) anser 
att stödet av chef har högst värde och de ansåg även att tydliga rutiner har ett högt värde. För 
att se om antal år i arbetet är relaterad till vad som förskolepersonal värdesätter mest på 
arbetsplatsen då de ska göra en orosanmälan, har ett Chi2 -test använts. Testet visar en 
signifikant skillnad mellan vad personalen värdesätter mest och deras yrkeserfarenhet χ2 (4, 
n=53) =10.56, p=.032.   
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Resultatet i tabell 4 indikerar på att yrkesår har en betydande del i vad förskolepersonalen 
värdesätter mest på arbetsplatsen då de ska göra en orosanmälan. De första åren personalen 
arbetar inom verksamheten värdesätts kollegor mest och med tiden övergår de till att 
värdesätta stöd av chef och tydliga rutiner mest. Markström och Münger (2018) skriver att 
professioner inom förskola/skola uppgett att lång arbetad tid inom verksamheten har stor 
betydelse för att be om hjälp, resonera och diskutera med sina kollegor. Detta är motsatsen till 
vad resultatet i tabell 4 visar då de som arbetat kortast tid värderar stöd av kollegor högst. En 
anledning till att de som arbetat kortare tid i verksamheten värdesätter stödet av kollegor mest, 
kan tänkas bero på att det är kollegorna som de har daglig kontakt med och att de ännu inte 
hunnit ha mycket kontakt med chefen. Att resultatet visar att stödet av chef och rutiner 
värdesätts mest efter längre arbetad tid, kan tänkas bero på att erfarenheten som tiden utgör, 
minskar osäkerheten hos personalen och därmed leder till att organisationens riktlinjer 
värdesätts högre än kollegors stöd. Münger och Markström (2018) skriver att samarbete på 
arbetsplatsen är viktigt, alla professioner emellan. Odenbring et al. (2016) skriver att det är 
viktigt att samråda med övrig personal inom verksamheten gällande hur de ska gå tillväga då 
det finns misstankar om att ett barn far illa. Resultatet i Tabell 4 visar att stöd av chef och stöd 
av kollegor är de faktorer som personalen värderar högst när en orosanmälan ska göras, 
oavsett arbetsår inom verksamheten, vilket tyder på att den mänskliga kontakten anses viktig 
inom verksamheten.  

 
RUTINER 
Tabell 5. Rutiner om orosanmälningar på arbetsplatsen i relation till om personalen någon 
gång gjort en orosanmälan. (N, rad %, kolumn %, total %). 

Rutiner om 
orosanmälningar 

Ja, har gjort en 
orosanmälan 

Nej, har inte gjort någon 
orosanmälan 

Total 

Ja  29 
82.86% 
78.38% 
53.70% 

6 
17.14% 
35.29% 
11.11% 

35 
100% 

64.81% 
64.81% 

Nej 1 
100% 

2.70% 
1.85% 

0 
.00% 
.00% 
.00% 

1 
100% 

1.85% 
1.85% 

Vet ej  7 
38.89% 
18.92% 
12.96% 

11 
61.11% 
64.71% 
20.37% 

18 
100% 

33.33% 
33.33% 

Total 37 
68.52% 

100% 
68.52% 

17 
31.48% 

100% 
31.48% 

4 
100% 
100% 
100% 

 
I tabell 5 visar resultatet att över ¾ (78%) av den förskolepersonal som har gjort en 
orosanmälan även uppger att de har rutiner på förskolan, medan endast en person (2.70%) har 
gjort orosanmälningar utan att ha rutiner på förskolan. Resultatet visar även att det finns 
rutiner på arbetsplatsen i en hög grad (64.81%), det är dock en relativt stor andel som inte vet 
om det finns rutiner inom verksamheten (33.33%). För att se om rutiner för orosanmälningar 
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på arbetsplatsen är relaterad till variabeln orosanmälan har anmält har ett Chi2 -test använts. 
Testet visar en signifikant skillnad mellan rutiner och orosanmälningar χ2 (2, n=54) =11.12, 
p=.004.  
 
Resultatet i tabell 5 visar att rutiner är en faktor som kan påverka att en anmälan görs då den 
förskolepersonal som uppger att de har gjort en anmälan också har rutiner gällande 
orosanmälningar på arbetsplatsen. Markström och Münger (2018) skriver att vissa av deras 
respondenter uppger att det brister i rutiner på de skolor där de arbetar och att de själva får 
vara ansvariga för att skriva under orosanmälningen och att detta kan var en faktor till varför 
de tvekar. För att försäkra sig om att barnets trygghet säkerställs framhäver 
Utbildningsdepartementet (2010) att det är av stor vikt att yrkesverksamma som arbetar med 
barn har vetskap om lagen och deras skyldigheter. Skolinspektionen har blivit uppmanade att 
genom tillsyn säkerställa att det finns rutiner och kunskap för orosanmälningar på skolor och 
förskolor. Slutsatsen av detta kan tänkas vara att välutarbetade rutiner på förskolan kan bidra 
till att hjälpa förskolelärarna att veta hur de ska agera vid misstanke eller kännedom om barn 
som far illa, vilket också kan leda till att fler anmälningar görs. 

 
YRKESERFARENHET 
Tabell 6. Yrkeserfarenhet inom förskoleverksamhet i relation till hur många anmälningar 
personalen har gjort. (N, rad %, kolumn %, total %). 

Antal år inom 
förskoleverksamhet 

Inga anmälningar 1-5 anmälningar 6 eller fler 
anmälningar 

Total 

0-5 år  11 
68.75% 
61.11% 
20.00% 

4 
25.00% 
13.33% 

7.27% 

1 
6.25% 

14.29% 
1.82% 

16 
100% 

29.09% 
29.09% 

6-10 år 4 
44.44% 
22.22% 

7.27% 

4 
44.44% 
13.33% 

7.27% 

1 
11.11% 
14.29% 

1.82% 

9 
100% 

16.36% 
16.36% 

11 år eller mer 3 
10.00% 
16.67% 

5.45% 

22 
73.33% 
73.33% 
40.00% 

5 
16.67% 
71.43% 

9.09% 

30 
100% 

54.55% 
54.55% 

Total 18 
32.73% 

100% 
32.73% 

30 
54.55% 

100% 
54.55% 

7 
12.73% 

100% 
12.73% 

55 
100% 
100% 
100% 

 
I tabell 6 visas att antalet orosanmälningar påverkas av hur många år personalen har arbetat i 
verksamheten. Det vanligaste svarsalternativet av de som arbetat i 0-5 år är att de inte har 
gjort några anmälningar (68.75%). De som arbetat 6-10 år har inte gjort några 
orosanmälningar (44.44%) eller har gjort 1-5 anmälningar (44.44%). Av dem som har arbetat 
11 år eller mer är det vanligaste svarsalternativet 1-5 anmälningar (73.33%). Resultatet visar 
på att de som arbetat längre har gjort fler anmälningar. För att se hur yrkeserfarenhet är 
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relaterad till antalet orosanmälningar, har ett Chi2 -test använts. Testet visar en signifikant 
skillnad mellan yrkeserfarenhet och antal orosanmälningar χ2 (4, n=55) =17.04, p=.002.  
 
I Münger och Markströms (2018) studie framkommer att ju längre tid personalen har arbetat 
inom verksamheten desto lättare har de att kunna tolka signaler som tyder på att ett barn far 
illa. Resultatet i Tabell 6 visar att de som arbetat längre tid inom förskola har gjort fler 
orosanmälningar. Fler anmälningar kan av naturliga skäl bero på att antalet år inom 
verksamheten ökar sannolikheten att träffa barn som far illa. Det kan också antas att de 
erfarenheter som förskolepersonal får av antalet verksamma år på förskolan, bidrar till att 
förbättra kunskapen i att identifiera barn som far illa. Intressant nog har 22 respondenter av de 
som arbetat 11 år eller mer inom yrket gjort 1-5 anmälningar och endast 5 respondenter har 
gjort fler än 6 stycken anmälningar. Vad detta beror på är svårt att uttala sig om i en analys 
utifrån ovanstående resultat. 

 
VÅLD 
Tabell 7. Orosgrad i relation till olika våldsformer som leder till orosanmälningar. 

 När det är uppenbart att 
barnet blir utsatt för 

Vid flera misstankar om 
att barnet blir utsatt för 

Vid första misstanke om att 
barnet blir utsatt för 

 N % N % N % 

Fysiskt våld 5 9.80 15 29.41 31 60.78 

Psykiskt våld 4 7.84 31 60.78 16 31.37 

Sexuellt våld 1 1.96 12 23.53 38 74.51 

Bristande omsorg 7 13.73 35 68.63 9 17.65 

 
Utifrån tabell 7 kan ses att orosgrad som leder till en orosanmälan skiljer sig för respektive 
våldsform. Det framgår av tabellen att en orosanmälan, i hög grad, skulle göras vid första 
misstanke om att ett barn blev utsatt för fysiskt eller sexuellt våld. Vid psykiskt våld och då 
föräldrarna brister i omsorgen skulle en orosanmälan göras vid flera misstankar om att barnet 
blev utsatt.  
 
De olika formerna av våldet i tabellen har definierats utifrån LVU (SFS 1990:52) 2 § då det 
anses vara faktorer som gör att barn far illa och med grund i lagen kan omhändertas om de 
blir utsatta för någon av de olika formerna. Alla former av våld kan leda till att barnet blir 
omhändertaget och anses därmed vara lika allvarligt. Resultatet visar dock att det skiljer sig i 
när personalen skulle agera i relation till vilken form av våld som barnet blir utsatt för.  

Det fysiska våldet identifieras oftast genom blåmärken och synliga skador på kroppen 
(Svensson et al., 2015). Det fysiska våldet innebär att en annan människa tillfogar en individ 
en kroppsskada, sjukdom eller smärta (BrB, SFS 1962:700). Bevittna våld beskrivs ofta 
synonymt med fysiskt våld vilket tyder på att det är ett svårt begrepp att ringa in samt att 
identifiera och upptäcka (Münger & Markström, 2018). I tabell 7 kan utläsas att en hög andel 
(60.78%) av respondenterna skulle orosanmäla vid en första misstanke av att barnet blir utsatt 
för fysiskt våld till skillnad från psykiskt våld (31.37%). Av detta resultat kan det tänkas att 
den stora andel som svarat att de skulle anmäla vid en första misstanke vid fysiskt våld, beror 
på att synliga bevis på att barnet far illa är lättare att orosanmäla än då barnet bevittnar våld 
där bevisen kan vara mer vaga. Socialstyrelsen (2016) beskriver att psykiskt våld innebär då 
barn bevittnar våld. En hög andel av respondenterna svarar att de skulle orosanmäla vid en 
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första misstanke om att ett barn blir utsatt för sexuellt våld (74,51%), vilket kan tänkas 
förklaras i likhet med det fysiska våldets synliga skador såsom blåmärken, genom att det 
sexuella våldet kan synas som skador vid könsorgan.   
 
Odenbring et al. (2016) skriver att personal uppger att det är svårt att upptäcka då föräldrar 
brister i omsorgen, i synnerhet om barnet kommer från goda socioekonomiska förhållanden 
där föräldraförmågan inte brister i materiella tillgångar utan istället i uppmärksamhet till 
barnet. Det finns risk att barn med sociala problem som anses tillhöra medelklassen inte tas på 
allvar, till skillnad om barnet kommer från sämre ekonomiska förutsättningar då försummelse 
i dessa fall är lättare att identifiera. De skriver att tecken kan vara att barnet har bristande 
hygien eller tillräcklig klädsel. Tabell 7 visar att respondenterna skulle göra en orosanmälan 
först efter att de har flera misstankar om bristande omsorg (68.63%). Att respondenterna 
skulle orosanmäla först efter flera misstankar kan förklaras genom att detta är en svår 
våldsform att identifiera. Detta är i likhet med vad Odenbring et al. (2016) skriver, att det är 
svårt att upptäcka tecken på bristande föräldraförmåga då den förekommer inom olika 
socioekonomiska områden och att tecknen skiljer sig åt beroende på vart det brister i 
förmågan, vilket gör att respondenterna vill känna sig säkra innan de gör en anmälan. 
Socialstyrelsen (2016) skriver att en viktig förutsättning för att barn ska utvecklas gynnsamt 
är att barnets grundläggande omsorgsbehov blir tillgodosedda. Att barn har rätt till 
omvårdnad, trygghet och god fostran regleras även i FB (SFS 1949:381) 6 kap. 1 §. Utifrån 
detta anser vi att det är viktigt att agera likvärdigt i fall där föräldrar brister i omsorgen som 
till övriga våldsformer. 
  

ÖPPNA FRÅGOR 
I enkäten ställdes två öppna frågor vilka analyserades med hjälp av en tematisk analys. Svaren 
delades in i kategorier och utifrån dessa kategorier hittades teman baserade på de svar som var 
återkommande. Sammanställningen av vardera fråga kommer presenteras nedan.  

FRÅGA 1; ÄR DET NÅGOT I RELATION TILL BARN SOM FAR ILLA ELLER GÄLLANDE 
OROSANMÄLAN SOM DU VILL HA MER KUNSKAP OM? 
Utifrån frågans kategorier “barn som far illa” och “orosanmälningar” har svaren 
“sammanställts”. Inom båda kategorierna efterfrågas kunskap på regelbunden basis. Flera 
respondenter påpekar att återkommande information vore önskvärt och att vara uppdaterad 
inom dessa ämnen är viktigt.  

I relation till barn som far illa efterfrågas kunskap inom teman;  

• bemöta barn, genom öppna frågor och för att ta del av deras upplevelse, 
• indikatorer på olika typer av missförhållande, samt hur det kan avspeglas i barnets 

beteende, 
• bemöta vårdnadshavare vid misstanke eller upptäckt av att barn far illa. Exempelvis 

efter att föräldern/föräldrarna blivit underrättade av socialtjänst. 

I relation till orosanmälningar efterfrågas kunskap inom teman; 

• lagstiftning om anmälningsskyldighet, för att personalen ska känna sig trygg i sin 
yrkesroll, 

• socialtjänstens rutiner och arbete när de tar emot en orosanmälan samt återkoppling 
från dem när en anmälan görs, 
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• kunskap om när en orosanmälan ska göras, exempel på hur detta kan göras ges som 
förslag av en respondent genom att de kan få exempel på gjorda anmälningar för att 
bilda sig en uppfattning om när det ska göras, 

• rutiner om orosanmälningar. 

Inom den första kategorin framkom att mer utbildning i hur tecken på att barn far illa och hur 
de kan identifieras önskas. Områden som nämns att kunskapslyft behövs inom är vid sexuellt 
utnyttjande, om barns beteende och hur deras mående kan avspeglas i beteendet. Personalen 
vill få mer kunskap i hur man bemöter vårdnadshavare som blivit informerade om att 
orosanmälan har gjorts på deras barn, samt utbildning i hur öppna frågor ställs till barn för att 
fråga om deras upplevelser. Det som framträder mest är att förskolepersonalen önskar mer 
kunskap om att identifiera barn som far illa genom synliga tecken samt i barnens beteende. 
 
Inom den andra kategorin önskades mer kunskap om lagen. Likvärdigt med vad som framkom 
inom första kategorin, är att respondenterna anser att regelbunden utbildning är viktigt i 
relation till orosanmälningar, detta för att ständigt hållas uppdaterad. Detta kan antas bero dels 
på att respondenterna värderar denna form av kunskap högt, dels att de är medvetna om det 
faktum att kunskap kan falla i glömska när vardagen infinner sig, men också därför att de inte 
tycker sig ha fått den utbildning som de anser vara önskvärt. Det efterfrågas information om 
hur socialtjänsten arbetar i relation till orosanmälningar samt mer information om 
återkoppling när en orosanmälan görs. Det som framträder mest är att förskolepersonalen 
önskar få mer kunskap om när en orosanmälan ska göras. 
  

FRÅGA 2; HUR SKULLE DU VILJA FÅ MER KUNSKAP? 
I svaren fann vi tre teman som återkom vid flertalet tillfällen; föreläsningar, socialtjänst och 
arbetsplats. Flertalet av respondenterna efterfrågade fler föreläsningar, gärna med möjlighet 
att ställa egna frågor. Det visar sig att föreläsningar är det forum som respondenterna 
efterfrågar mest för att få mer kunskap. Detta kan tänkas bero på att de har bra erfarenheter av 
att information som ges vid föreläsningar ger god effekt, kanske beroende på att det är lättare 
att tillgodose sig information som kommer från en mänsklig kontakt där möjlighet ges att 
inleda en kommunikation, till skillnad från nedskriven text. Socialtjänsten, framkom i de 
flesta svar där följande efterfrågades; information, nätverk, föreläsningar, samarbete. 
 
Kunskapen ska nås genom socialtjänsten, var det mest förekommande svaret hos 
respondenterna och förslag gavs gällande ökat samarbete med dem, men även ett kollegialt 
lärande över professionerna. Att respondenterna efterfrågade mer information av 
socialtjänsten kan ha den förklaringen att de redan har ett samarbete med dem rörande detta 
område, men att de inte upplever detta samarbete tillfredsställande, detta i likhet med det svar 
som gavs i den första frågan om att återkoppling vore önskvärt när en anmälning har gjorts 
om vilka insatser som barnet fått. Arbetsplats identifierades som ett återkommande tema 
genom svar som att gemensamt lärande var önskvärt där personalen kunde diskutera för ett 
gemensamt förhållningssätt Det framkom att respondenterna ansåg 
kompetensutvecklingsdagar och APT som bra tillfällen att få kunskap för gemensam 
information och för att det var ett viktigt ämne att regelbundet lyfta för att hålla kunskapen 
vid liv. 
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DISKUSSION 
KONKLUSION 
I den här studien har vi undersökt hur olika faktorer är relaterade till anmälningsförfarandet 
hos förskolepersonal, i relation till barn som far illa eller misstänks fara illa i sin hemmiljö. 
De faktorer som vi fann kunna påverka anmälningsförfarandet var bristande kunskap om 
orosanmälningar, lagstiftning samt att identifiera barn som far illa. Ytterligare faktorer som 
påverkar anmälningsförfarandet är rutiner om orosanmälningar på arbetsplatsen samt 
arbetserfarenhet. Samtliga av dessa resultat ger oss svar på vår frågeställning huruvida de 
olika ovan nämnda faktorerna har påverkan på anmälningsförfarandet. Vidare visar resultat att 
de som arbetat längst värdesätter stöd av chef samt rutiner på arbetsplatsen högst när de ska 
göra en anmälan, vilket ger oss svar på frågeställningen; vad som värdesätts mest. Vi fick 
även svar på vid vilken orosgrad som de olika våldsformerna anses leda till orosanmälan. 
Dessa svar framkom inte i någon analys, men visar ändå på intressanta resultat genom att de 
redovisas i en deskriptiv tabell där det går att utläsa att det fysiska och sexuella våldet anmäls 
vid en första misstanke, medan vid det psykiska våldet och bristande omsorg behövs fler 
misstankar om utsatthet innan anmälan görs. 
 
Vi ämnade även att identifiera områden där mer kunskap kan behövas, vilket gjordes genom 
två öppna frågor i enkäten för att undersöka vad personalens egna önskemål gällande 
kunskapslyft är och hur de önskar få mer kunskap. Många svar inkom på vad respondenterna 
själva önskar få mer kunskap om och det mynnade ut i två övergripande teman och gav 
således svar på vår frågeställning. Det ena temat rörde bemötande av olika slag; kunskap i att 
kunna läsa av tecken på när ett barn far illa och kunskap i hur man pratar med barnen och 
ställer frågor till dem. Det andra var på arbetsplatsen där det bland annat efterfrågades mer 
kunskap om lagstiftning och tydliga anvisningar om rutiner. På vår frågeställning som var 
densamma som den vi ställde i enkäten, vilken handlar om respondenternas önskemål om hur 
denna kunskap ska nås, var svaren till största del att denna önskas nås på föreläsningar och 
genom socialtjänsten i form av samarbete och information om deras arbete. 

KUNSKAP 
Det framkom i vår analys att förskolepersonalens kunskap var god, vilket i sig ger goda 
indikationer, men säger inte så mycket mer än att respondenterna anser sig ha relativt god 
kunskapsnivå. Resultatet blir mest intressant när vi ser att kunskapen faktiskt går att koppla 
till benägenheten att anmäla och är en påverkande faktor i anmälningsförfarandet hos 
förskolepersonal. Trots att medelvärdet på kunskapsnivån ansågs relativt högt, ser vi 
tendenser till att denna bör utvecklas. Tidigare forskning visar att grund/förskolelärare kan ha 
vissa svårigheter med att veta hur de ska gå vidare då de upptäcker att barn far illa, medan 
kuratorer verkar vara bättre orienterade i hanterandet av detta (Markström & Münger, 2018). 
Vi förstår att det finns en viss skillnad i kunskapen mellan skolsköterskor och skolkuratorer å 
sin sida och grundskolelärare och förskolelärare å sin sida, vilket givetvis också är fallet då de 
har olika arbetsuppgifter. Vi tänker att förskolepersonal ska inta en roll som skolkurator och 
skolsköterska i större utsträckning än lärare gör på skolan, och av den anledningen bör de ha 
liknande kunskaper gällande barn som far illa som de skolkuratorerna har. Vårt resonemang 
bygger på att förskolepersonal inte utgår från ett lärandesystem i form av betyg, utan istället 
intar en annan ställning, där andra behov, utöver utbildning är mer prioriterat. Barnen är 
mindre på förskolan och i enlighet med det kan tänkas att de generellt sett har andra behov än 
barn i skolan som har lättare att förmedla vad de känner. 
 
En hög andel förskolepersonal anser sig ha relativt god kunskap gällande 
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orosanmälningsförfarandet vilket är bra. Den kunskapsform som får lägst medelvärde är 
identifiering av när barn far illa. Då kunskapen är låg inom detta område är det en 
kunskapsform som bör få en rejäl höjning och detta även med tanke på vad tidigare forskning 
säger. Glad et al. (2014) beskriver att det är personalen på förskolor/skolor som är de vuxna 
som har daglig kontakt med barnen och är de som har störst möjlighet att identifiera utsatta 
barn. Även annan tidigare forskning visar att underrapportering är resultatet av att 
identifiering av utsatthet hos barn är svårt (Svensson, 2013). Av de öppna frågor som vi 
ställde i enkäten framkom önskemål om att få mer kunskap rörande detta, vilket tyder på att 
ett kunskapslyft behövs. Vi anser att all personal oavsett profession, som arbetar eller träffar 
barn i sitt yrke, bör prioriteras utbildning i att kunna upptäcka tecken på om barn far illa och 
att det är av yttersta vikt att samtlig personal är väl förtrogna med arbetsplatsens rutiner för att 
kunna känna sig trygga när de behöver göra en anmälan. Vi tänker att förskolepersonal i 
synnerhet, behöver ha den bästa tänkbara utbildning på de olika kunskapsområdena som vi 
har belyst i denna studie, för att barn i förskolan befinner sig i en låg ålder och att det är 
viktigt att de som far illa fångas upp i ett tidigt stadie för att ge dem möjlighet att växa upp 
under goda förhållanden med den trygghet detta innebär. Att barn ska få växa upp under 
trygga förhållanden är barnets vårdnadshavares ansvar, i de fall då vårdnadshavare är 
oförmögna till detta ansvar, är kunskap hos andra vuxna i barnets nätverk en viktig faktor för 
att möjliggöra att barnet får det stöd hen behöver. 
 
Vår studie bekräftar även resultatet som Markström och Münger (2018) kommit fram till, 
vilket visar att det numera är en stor andel av förskolepersonalen som är insatta i lagens 
betydelse och har vetskap om vad som åligger dem att göra vid misstanke eller kännedom om 
att barn far illa. Detta visar att det finns en bra grund för ytterligare kompetenshöjning inom 
området, vilket vår studie visar genom kunskap om att identifiera våld. Att det är just detta 
område som behöver en kompetenshöjning är föga förvånande då detta är ett mycket 
komplext område med många faktorer som spelar in. Trots att resultat visar på att stor andel 
har vetskap om rapporteringsskyldigheten enligt SoL (SFS 2001:453) 14 kap. 1 §, är det ändå 
en femtedel som endast har hört talas om den, men är dåligt insatt i den, vilket därmed kan ha 
en påverkan på att orosanmälan inte görs. Detta resultat kan vara oroande då barnen är 
beroende av de vuxna som de träffar dagligen. Förskolepersonalens kompetens och vetskap 
om rådande lagstiftning på den arbetsplats de är yrkesverksam inom bör enligt vår mening 
vara 100%. Vad som framkommer i resultatet av de öppna frågorna är att personalen 
efterfrågar uppdaterad kunskap av såväl socialtjänsten som inom den egna verksamheten. 
Detta är något som vi uppmuntrar då det förhoppningsvis inte hör till vanligheterna att 
förskolepersonal möter barn som far illa i sin hemmiljö och att kunskap kan falla i glömska.  
 
Resultatet visade att en stor andel av personalen skulle göra en orosanmälan vid första 
misstanke om att barnet blir utsatt för fysiskt och sexuellt våld medan liknande resultat 
återfanns vid flera misstankar då barnet misstänks bli utsatt av psykiskt våld samt bristande 
omsorg. Detta visar att det är mycket lättare att göra en orosanmälan vid synliga bevis än vid 
de icke synliga, vilket även var väntade resultat. I de fall då tecknen visas genom det fysiska 
våld som det sexuella våldet medför, kan det vara en av orsakerna till att identifieringen av 
denna våldsform ger så pass hög svarsfrekvens. Utöver de synliga skador som det sexuella 
våldet kan ge finns det andra former som också innebär sexuellt våld vilket innefattar 
könsstympning, tvinga den andre att se på pornografiska foton eller videofilmer. Det sexuella 
våldet innefattar också sexuella kränkningar och andra handlingar med sexuella anspelningar 
(Socialstyrelsen, 2016). Det kan tänkas att denna våldsform väcker starka känslor på grund av 
dess karaktär och av den anledningen krävs inte mycket bevisning även om bevisen inte är 
synliga. Det är många aspekter som förskolepersonal måste ta hänsyn till när de ska förhålla 
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sig till barn och deras utsagor. Det är barnens upplevelse som ska stå i fokus, men de har hela 
tiden barnens ålder att ha i åtanke då olika åldrar innebär olika utvecklingsstadier där barn 
uttalar sig utefter andra referensramar än vuxna. De olika utvecklingsstadierna kan dessutom 
tänkas innebära olika känslighetsgrad hos barnet, vilket även det är något som personalen 
måste ha i åtanke. Ett barn kan kräva till exempel mer uppmärksamhet eller närhet vid en viss 
ålder, eller söka bekräftelse genom att säga saker hen inte menar bara för att söka reaktion. 
Dessa aspekter kan tänkas göra det svårt att tyda vad som är riktigt, vilket vi förstår är något 
som kräver mycket erfarenhet och tränade ögon.  

När vi ställde de öppna frågorna var vi inte ute efter att peka på eventuella brister på 
respondenternas arbetsplatser. Tvärtom, vi ville finna de områden som förskolelärarna själva 
önskade få veta mer om. Detta innebär inte att det nödvändigtvis saknas kunskap på 
förskolorna, utan visar på att det finns ett driv och ambition hos förskolelärarna att lära sig 
mer om detta viktiga arbete. Studien resulterade i flera bra och viktiga reflektioner.  
 

ARBETE 
Det verkar som att den mänskliga kontakten och samarbete, den till chefen eller den till 
kollegor är av störst vikt när en orosanmälan ska göras oavsett yrkesverksamma år inom 
förskola. Samarbetet på arbetsplatsen visade sig också viktigt i tidigare forskning såväl 
professioner emellan som kollegor (Münger & Markström, 2018; Odenbring et al., 2016). 
Dock skiljer sig våra resultat från en forskning gjord av Markström och Münger (2018) som 
visar att arbetserfarenheten och yrkesverksamma år, bidrar till att man ber sina kollegor om 
mer hjälp, samt att man resonerar om olika frågor i större utsträckning. Vår studie visar att de 
som arbetat kortast tid värdesätter stöd av kollegor högst. En förklaring utöver vad analysen 
visade, kan vara att det eventuellt förekommer en viss åldersskillnad mellan respondenterna i 
de olika studierna, eftersom åldern inte framkommer i vår studie och i Markström och Münger 
(2018) framkommer endast att intervjupersonerna har lång erfarenhet. Förslagsvis skulle 
yngre respondenter kunna vara mer öppna i sitt handlande och sätt att tänka medan den äldre 
generationen kan vara mer benägna att agera självständigt vilket kan bero på den längre 
yrkeserfarenheten. Antal yrkesverksamma år analyserades i relation till hur många 
anmälningar personalen har gjort. Resultatet visar på att de som arbetat längre också har gjort 
fler anmälningar vilken kan anses vara en naturlig orsak då de under sin yrkesverksamma tid 
också ha träffat fler barn. Münger och Markström (2018) uppger att längre tid inom 
verksamheten kan ge mer erfarenhet i att identifiera barn som far illa. Utifrån vad tidigare 
forskning påvisar kan det tänkas att de som arbetat länge tid inom verksamheten ska ha 
identifierat fler barn och därmed gjort en orosanmälan. Resultatet visar dock att av de 30 
respondenter som har arbetat 11 år eller mer är det 22 stycken som har gjort 1-5 
orosanmälningar, 3 stycken har inte gjort någon anmälning och endast 5 stycken har gjort fler 
än 6 orosanmälningar. Det kan tänkas att de som arbetat längre tid inom verksamheten borde 
representera gruppen som har gjort fler än 6 anmälningar med grund i deras långa 
yrkeserfarenhet vilket resultatet motbevisar. Frågan ställs dock vad detta kan bero på, är det så 
att personalen har tappat ”gnistan” efter några år eller om det är så att fler orosanmälningar 
har gjorts efter lagändringen. Av resultatet framkommer dock inte några exakta siffror på hur 
genomsnittsfrekvensen hos respondenterna ser ut, genom antal anmälningar per 
yrkesverksamt år, vilket kan anses vara en brist i resultatet. Anledningen till att det inte tas 
med är för att syftet med studien inte är att förklara detta mer ingående utan syftet är att 
försöka finna faktorer som kan påverka att en orosanmälan görs eller inte. Däremot anser vi 
det anmärkningsvärt att låg andel av de som arbetat 11 år eller mer gjort flest orosanmälningar 
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inom intervallet 1-5 anmälningar och inte 6 eller fler anmälningar. 
 
Tydliga rutiner ska dock inte underskattas som betydelsefulla för att göra en orosanmälan 
vilket svaren av dem som arbetat i elva år eller mer visade. Detta ger en indikation på att 
rutiner kan vara ytterligare en faktor som påverkar huruvida orosanmälningar görs eller inte, 
vilket också besvarar vår frågeställning. Markström och Münger (2018) skriver att en 
bidragande orsak till att tvekan inför att orosanmälan kan vara att de som enskild personal får 
vara ansvarig för bedömning och underskrift av rapport. Läsaren får ingen närmare förklaring 
till hur rutinen på just denna skolan såg ut, men förfarandet att en person ska bedöma och 
skriva under är inte den aspekt som enligt oss bör vara en förklaring som förmildrar 
omständigheterna, däremot om stödet för att genomföra denna process brister, visar det på att 
allvarliga konsekvenser kan drabba de barn som behöver bli hjälpta. Det är den 
yrkesverksamma som har ansvaret för att en anmälan görs, i annat fall kan personen komma 
att ställas till svars för underlåtenhet och dömas för tjänstefel. Vid misstanke eller kännedom 
ska den anmälningsskyldiga genast anmäla utan att själv göra bedömning, ingen får heller 
säga till barn eller vårdnadshavare att de inte kommer att anmäla till socialtjänsten, trots att 
det föreligger rimliga misstankar (Socialstyrelsen, 2014). Det är därför av stor vikt att varje 
arbetsplats som omfattas av anmälningsplikten har tydliga rutiner utformade för att underlätta 
processen men också för att bidra som stöd till den som ska anmäla. I tabell 7 i vår studie 
framkommer något nedslående siffror då så många som 1/3 av respondenterna inte vet om det 
finns några rutiner på förskolan. Denna osäkerhet skulle kunna leda till att man tvekar inför 
att göra en orosanmälan, vilket också kan vara förståeligt. Att orosanmäla ett barn till 
socialtjänsten är inget någon vill göra på lösa grunder eller utan tydliga restriktioner, det 
borde ligga i människobehandlande yrkens intresse att prioritera rättssäkerheten gällande 
barns välmående och att se till barnens bästa. 
 

BEGRÄNSNINGAR OCH STYRKOR 
Studien är en totalundersökning vilket innebär att vi hade för avsikt att undersöka en hel 
population, all förskolepersonal inom en kommun, vilket kan ses som en styrka då alla 
inkluderades. En svaghet är dock den låga svarsfrekvensen vilket kan förklaras genom att i 
den kommunen studien är genomförd, finns ett skräpfilter för deras mejl. Filtret har stoppat en 
del mejl som skickats ut med enkäterna. Enkäterna har skickats till samtliga chefer inom 
kommunen, varav ett par av dem återkopplade och sa att det hamnat i skräpkorgen och 
skickade därför ut dem på nytt när de insåg detta. Huruvida detta även hänt hos 
respondenterna, i deras mejl, är oklart och det kan vara en förklaring till den låga 
svarsfrekvens. I kontakt med den högsta chefen framkom att det varit ett uttalat problem och 
att personalen har haft svårt att lära sig hur de hittar mejl som hamnat i detta filter. En annan 
förklaring kan vara, den risk som följer när man sänder undersökningsenkäter per mejl, att 
respondenterna inte tar sig tid att besvara den och glömmer bort den när nya mejl inkommer. 
Trots den relativt låga svarsfrekvensen, fick vi signifikanta svar som tyder på att det finns 
validitet i vår studie. Det kan dock tänkas att resultaten hade blivit annorlunda om fler svar 
inkommit. 
 
Studien går inte att generalisera vilket kan anses vara en svaghet, detta då den är genomförd i 
enbart en kommun. Vi anser å ena sidan att resultatet är representativt för den undersökta 
gruppen då de har samma rutiner och förutsättningar inom kommunen och verksamheterna. Å 
andra sidan kan den låga svarsfrekvensen (24%) ge ett missvisande resultat då resultatet hade 
kunnat sett helt annorlunda ut om alla, eller fler respondenter hade besvarat enkäten. Det hade 
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varit en styrka om fler respondenter hade svarat, i och med att studien hade kunnat ge verkligt 
goda indikationer på styrkor och svagheter för just denna kommunen att arbeta med, det vill 
säga studien skulle kunna ha ett nyttosyfte för kommunen. En styrka är dock att vi innan 
studien genomfördes fick tillgång till de riktlinjer (se bilaga 1) gällande orosanmälan som 
skolan och förskolan hade i kommunen och vi kunde då efterfråga kunskapen om rutiner som 
vi redan innan visste fanns. Vi är också medvetna om att rutinen är omarbetat vilket gjordes 
under studiens gång, detta är alltså ingenting som studien har framkallat utan det skedde ändå. 
En ytterligare styrka är den pilotstudie som vi utförde inledningsvis och som har hjälpt oss att 
styrka validiteten och reliabiliteten i studien. 
 
På frågan som behandlar hur många orosanmälningar som respondenten har gjort, finns det en 
risk för att olika tolkning av frågan kan ha medfört missvisande svar. En personal kan ha fattat 
misstanke eller fått kännedom om att ett barn far illa och även varit den som i huvudsak varit 
pådrivande, men då orosanmälan genomförs i praktiken och ska skrivas på, kan det ha varit 
chefen eller någon annan som skrivit på och därmed tolkat det som att hen inte själv gjort 
orosanmälan. För att förhindra detta hade vi kunnat förtydliga att vi avser händelseförloppet 
från att ha fattat misstanke eller fått kännedom till att informera den som skriver under 
orosanmälan (om det är någon annan), det vill säga det behöver nödvändigtvis inte ha varit 
personalen själv som skrivit under för att betraktas ha gjort en orosanmälan. Detta 
förtydligande skulle kunna ha förstärkt vår validitet.  
 
I studien framkommer att rutiner är en faktor som påverkar anmälningsförfarandet, och i 
likhet med Utbildningsdepartementets (2010) uppmaning till skolinspektionen att kontrollera 
huruvida det finns rutiner inom skola och förskola, uppmanar vi till detsamma. Forskning bör 
bedrivas vidare inom förskola då det finns lite forskning som berör enbart förskola utan har 
haft mest fokus på skola. Det kan även vara lämpligt att bedriva mer forskning om hur 
samarbete ska främjas mellan socialtjänsten och förskola/skola då det visat sig att kontakten 
dem emellan inte är helt tillfredsställande. Då det efterfrågas i såväl vår studie som i tidigare 
forskning att personalen inte får respons efter de gjort en orosanmälan, kan det vara lämpligt 
att göra en likvärdig studie som denna, men att undersöka kunskapen om sekretesslagen och 
andra lagar som berör detta. Att dessa ämnen anses vara relevanta för socialt arbete är för att 
det handlar om att följa aktuell lagstiftning samt att främja barns välbefinnande.  
 
 

·        
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Bilaga 1 
Rutin vid misstanke om att barn far illa  
Sektor utbildning  
Antaget av sektor utbildnings ledningsgrupp 2015-xx-xx  
 
Innehållsförteckning   
1. Syfte  
1. Ansvar   
2. Lagrum  
4. Personal inom sektor utbildnings verksamheter  
5. Exempel på ett möte med vårdnadshavare när oron inte är akut  
6. Eventuellt möte med vårdnadshavare, förskolechef/rektor och personal   för att informera 
om anmälan  
7. Anmälan  
8. Rutinen hänvisar till följande dokumentation  
  
1. Syfte  
Syftet med denna rutin är att tydliggöra det regelverk, den lagstiftning och de skyldigheter 
som gäller för personal inom sektor utbildnings verksamheter vid misstanke om att barn far 
illa. Den ger också exempel på hur man kan agerar vid misstanke om att barn far illa.  
1.1. Ansvar  
Elevhälsochef, sektor utbildning, ansvarar för att rutinen revideras årligen.   
 
 2. Lagrum  
Enligt 14 kap 1 § första stycket i Socialtjänstlagen (SoL) bör alla som får kännedom om att ett 
barn far illa anmäla det till socialtjänsten.   

”Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 
till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden”  

Enligt 14 kap 1 § andra stycket i SoL skärps ansvaret för personal inom barn- och 
ungdomsverksamhet:  

”Myndighet vars verksamhet berör barn och ungdom är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos 
sådan myndighet.”  

Skillnaden mellan första stycket och andra stycket är att sektor utbildnings verksamheter är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet för kännedom om något 
som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd.   
 
Anmälningar kring barn som far illa är alltid en bedömningsfråga och det avgörande är vad du 
känner för oro kring det enskilda barnet. Utgångspunkten för förskolan/skolan är inte att 
utreda, analysera eller bevisa för omgivningen att barnet/eleven far illa, utan beskriva de 
konkreta iakttagelser som ligger till grund för oron.  
 
3. Vid akut oro  
När det är uppenbart att barn/elev far illa, t ex vid misstanke om sexuella övergrepp eller 



 

barnmisshandel, kontakta enhetschef på socialtjänstens barn- och ungdomsenhet eller 
socialsekreterare och gör en anmälan. Vänta inte in andra professioner på skolan eller 
föräldrar om barnet behöver ett omedelbart skydd.   
 
Kontaktuppgifter:  Individ- och Familjeomsorgens Barn- och ungdomsenhet, tel. xxxx-
xxxxxx Vid akuta situationer under kvällar och helger; kontakta socialjouren xxxx-xxxxxx, 
xxxxxx eller via polisens växel, 114 14.  
 
4. Personal inom sektor utbildnings verksamheter  
När du som personal känner oro utifrån nedanstående exempel kan det finnas skäl för att göra 
en anmälan enligt 14 kap 1 § SoL:  
 Barnet/eleven berättar eller uppvisar tecken på att ha varit utsatt eller bevittnat fysisk eller 
psykisk misshandel.  
 Barnet/eleven agerar så att du/ni får farhågor om att han/hon inte mår bra.  
 Personalen delger varandra tankar, funderingar, oro etc. och känner ett obehag inför det 
som händer käring barnet/eleven i och utanför förskolan/skolan.   
Det är viktigt att personal lyfter sin oro till någon inom förskolan/skolan som kan vara ett stöd 
i hur man ska hantera oro. Det kan vara i arbetslaget, med skolkurator eller 
förskolechef/rektor.  
Som personal kan du:  
 Observera/uppmärksamma. Dokumentera, datera och signera det man iakttar.  
 Reagera. Reagera på symptom och/eller avvikelser och inte låta det passera.  
 Agera. Prata med skolkurator eller förskolechef/rektor och ta hjälp för att prata om dina 
iakttagelser.   
Sammanställ orsakerna till din oro och fundera över vilken förändring och hjälp barnet/eleven 
kan behöva eller vilka kontakter du bör ta för att du ska sluta oroa dig.  
Tänk på hur du använder den information barnet/eleven har gett dig i förtroende så att 
barnet/eleven inte blir utlämnad i relation till föräldrarna och andra professioner. Vid 
tveksamheter kan du vända dig till skolkuratorn, förskolechef/rektor och prata om hur 
informationen ska hanteras. Grunden för din oro ska utgå från dina iakttagelser.    
 
5. Exempel på ett möte med vårdnadshavare när oron inte är akut  
Om du tänker att du kan prata med vårdnadshavarna kring din oro: kontakta dem och boka ett 
gemensamt samtal med båda vårdnadshavarna om möjligt, även om de inte bor tillsammans. 
Det är alltid bra att informera förskolechef/rektor eller skolkurator om du planerar att ha ett 
eget möte med vårdnadshavarna kring din oro. Om du är tveksam till att ha mötet själv så kan 
du prata med skolkurator eller förskolechef/rektor om komma överens om hur mötet ska 
genomföras.  
 
När du bjuder in till mötet bör du vara tydlig med vilka som ska vara med och syftet med att 
ni träffas. Prata och sök kontakt med bägge vårdnadshavarna vid samtalet. Beskriv hur du 
uppfattar barnet/eleven. Var ärlig och beskriv självklart det som är positivt och fungerar, men 
var tydlig med det som bekymrar och oroar dig.   
 
Hör om vårdnadshavarna har någon rimlig förklaring till barnets/elevens beteende. Tydliggör 
för föräldrarna att du som personal har erfarenhet och vana när det gäller barns och ungas 
utveckling och sätt att vara, och därför har förutsättningar att kunna notera avvikelser.   



 

Berätta vilken förändring och hjälp du tror att barnet/eleven kan behöva och fråga vad 
vårdnadshavarna tycker om det.  
 
Ge förslag till vårdnadshavarna vad de kan göra för att hjälpa barnet/eleven. Hänvisa dem 
eventuellt till frivillig kontakt med samverkanspart eller myndighet om problemen är av sådan 
karaktär.   
 
Bestäm tid för ett nytt möte för uppföljning av det samtal ni haft om du/ni inte ser någon fog 
för att göra en anmälan utifrån ökad oro.  
 
Om du/ni trots kontakt med vårdnadshavare inte kan se någon förändring och oron ökar prata 
med förskolechef/rektor om hur ni ska gå vidare.  
 
När förskolechef/rektor har mottagit en oro kring ett barn/elev i sin verksamhet och bedömer 
att oro finns lämnas en anmälan till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet.  
Förskolechef/rektor och personal kan vända sig till enhetschef eller socialsekreterare på 
socialtjänstens barn- och ungdomsenhet och rådgöra kring en eventuell anmälan.  
 
Vid rådfrågning med socialtjänstens personal måste ärendet dras anonymt för att inte 
betraktas som en inkommen anmälan enligt 14 kap 1§ SoL.  
 
6. Eventuellt möte med vårdnadshavare, förskolechef/rektor och personal för att informera om 
anmälan  
Det finns inget krav att underrätta familjen innan en anmälan görs men det är som regel 
lämpligt att den som gör anmälan själv informerar vårdnadshavarna om varför anmälan görs. 
Däremot bör man inte underrätta vårdnadshavarna om du/ni misstänker att någon anhörig 
utsätter barnet för misshandel, våld, hot, ofredande eller sexuella övergrepp.  
 
Om vårdnadshavarna kallas till ett möte på förskolan/skolan för att informeras om anmälan är 
det viktigt att vara tydlig med syftet och vilka som kommer att medverka. Den som kallar kan 
även berätta om informations- och anmälningsskyldigheten som finns reglerad i lag, och ska 
tillämpas när det finns oro för hur ett barn/elev mår eller om man misstänker att ett barn/elev 
far illa. Råder sådan oro eller misstanke betecknas det som tjänstefel att inte informera/anmäla 
till våra samverkansparter inom socialtjänsten.  
 
Ett exempel på information som kan vara viktig att förmedla till föräldrarna:  
 
”Som rektor vill jag säga att de uppgifter som kommit till min kännedom faller inom ramen 
för min anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Jag förstår att dessa uppgifter som rör 
familjen är känsliga och måste hanteras därefter med respekt för familjens integritet. Skolan 
har som myndighet varken kompetens, befogenheter eller den sekretess som behövs för att 
kunna gör det. Därför lämnar vi alla uppgifter vidare till den myndighet som kan göra det, 
utan egen bedömning. Som skola fortsätter vi att samverka med dig som förälder för ditt barns 
bästa inom vårt utbildningsuppdrag. Om ni i familjen eller om socialtjänsten behöver oss 
vidare i detta, kommer vi att få veta det, och medverka på de sätt vi kan.”  
 
Berätta att ni kan förstå att det kan kännas jobbigt för vårdnadshavarna, men att det är av 
omsorg för deras barn som ni som personal har valt att göra så här. Det handlar i första hand 
om stöd och hjälp, och inte om anklagelser eller kritik. Avsluta mötet med att sammanfatta 
vad ni har pratat om och hur ni på skolan går vidare.  



 

 
7. Anmälan  
En anmälan kan vara muntlig eller skriftlig. Vid brådskande fall är det självklart nödvändigt 
att anmälan görs muntligt men den bör därefter bekräftas skriftligt. Den som är skyldig att 
anmäla enligt kap 14 1§ andra stycket i SoL får inte anmäla anonymt.  
 
Det är viktigt att komma ihåg att även om socialtjänstens barn- och ungdomsenhet är 
inkopplade kring barnet/eleven eller familjen så får det inte hindra anmälningar utifrån nya 
iakttagelser och ökad oro.   
 
Rektor/förskolechef eller annan personal skickar skriftlig information eller tar en muntlig 
kontakt med socialtjänstens barn- och ungdomsenhet där det framgår vem och vad oron rör 
samt vem/vilka som gör anmälan. Till sin hjälp att formulera anmälan eller att kontakta 
socialtjänstens barn- och ungdomsenhet kan personal använda sig av skolkurator.   
 
Oavsett vem som skriver under anmälan är det den som känner till omständigheterna som 
alltid har ett personligt ansvar för att anmälan görs. Det går inte att frånsäga sig sitt ansvar 
med hänvisning till att det var någon annan som skulle göra anmälan.   
 
Att göra en anmälan är en del av alla skyldigheter som ingår i uppdraget för personalen inom 
förskola och skola. En följd av att inte anmäla kan innebära att arbetsgivaren ser det som att 
man brustit i sin tjänsteutövning och kan då överväga disciplinpåföljd (enligt Allmänna 
Bestämmelser).  
 
Arbetsledningen behöver vara observant på personals behov av handledning och stöd i en 
anmälningssituation.  
 
Enligt 14 kap 1§ b SoL kan den som gjort en anmälan på begäran få information från 
socialtjänsten om en utredning har eller inte har inletts eller pågår, om det inte finns 
omständigheter som gör att det är olämpligt.  
 
Om socialtjänstens barn- och ungdomsenhet kontaktar anmälare och personal som finns kring 
barnet inom sektor utbildnings verksamheter har de skyldighet att lämna uppgifter som har 
betydelse för förhandsbedömning/utredning, enligt 14 kap 1§ tredje stycket SoL.  
 
När anmälan är lämnad till socialtjänstens barn- och ungdomsenhet är det deras ansvar att 
bedöma om utredning ska påbörjas. Som personal har man därmed lämnat sin oro till den 
verksamhet som har till uppdrag att se till att barnet behov är tillgodosedda. Att göra en 
anmälan handlar inte om att ha bevis för att barnet far illa utan det räcker med en oro för 
barnet. Socialtjänstens barn- och ungdomsenhet får i sin tur utreda om de anser att det 
föreligger en risk för barnet och tar därmed över ansvaret för hur informationen i anmälan ska 
hanteras.  
 
Om förskolan/skolan får förnyad anledning till oro över barnets situation ska en ny anmälan 
göras. Vid denna anmälan ska även den tidigare anmälan noteras.  
 
När det gäller informationsutbyte lyder socialtjänsten under sträng sekretess. 
Sekretesslagstiftningen omöjliggör för socialsekreterarna att ge förskolan/skolan information 
om vad som framkommit i utredningen och vad som beslutas utan vårdnadshavares och i 
vissa fall elevens samtycke. Förskolan/skolan kan dock under utredningstiden rådgöra med 



 

socialtjänsten om frågor som berör det dagliga arbetet.  
 
Har du frågor kring hur en anmälan generellt hanteras på socialtjänstens barn- och 
ungdomsenhet så kan du vända dig till någon av socialsekreterarna eller enhetschefen för 
socialtjänstens barn- och ungdomsenhet. Dessa nås via kommunens växel.  
 
8.  Rutinen hänvisar till följande dokumentation  
 Socialtjänstlagen (2001:453)  
 http://www.socialstyrelsen.se/barnochfamilj/barnsomfarilla  
 Allmänna Bestämmelser (AB), www.skl.se  
 Blankett för anmälan om oro för att barn far illa (länk maskad) 
  



 

Bilaga 2: informationsbrev och mail till verksamhetschefer 
Hej. 
Vi läser socionomprogrammet på Örebro Universitet och som en del i vår 
socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. För att 
kunna skriva vårt examensarbete behöver vi samla in information vilket vi 
kommer göra med enkäter. Att besvara enkäten är frivilligt och deltagandet 
påverkar inte ditt arbete inom förskoleverksamheten, du som besvarar är helt 
anonym! 
Syftet med vårt arbete är att inom förskoleverksamheten undersöka erfarenheter 
av att känna oro för att ett barn far illa i hemmet. Kunskapen ska bidra till att 
underlätta arbetet för de som arbetar i verksamheten och möter barnen i sitt 
dagliga arbete. Vi är medvetna om att ämnet att barn far illa är ett komplext och 
känsligt ämne dock behöver ämnet beröras för att vi ska kunna nå den kunskap 
vi är ute efter med vårt arbete. Att barn far illa är ett högaktuellt ämne och berör 
alla inom såväl olika professioner som privatpersoner. Att undersöka en specifik 
verksamhet handlar om att vårt arbete är begränsat och att vi därmed har fått 
rikta in oss på en profession. Vi hoppas att resultatet som arbetet ger ska bidra 
till en ökad kunskap inom området samt samarbete med andra professioner om 
det anses nödvändigt. 
För mer information se första sidan i enkäten som återfinns i länken nedan. Vi är 
evigt tacksamma för medverkan.  
//Birgitta Appelquist och Mikaela Andersson 
 
https://www.webbenkater.com/xxx/x/xx (länk till vår enkät) 
 
  

https://www.webbenkater.com/


 

Bilaga 3: informationsbrev och enkät 
Information och studiens syfte 
Information om deltagande i examensarbete 
Som en del i vår socionomexamen ingår att genomföra ett självständigt examensarbete. Syftet med vårt arbete är att inom 
förskoleverksamheten undersöka erfarenheter av att känna oro för att ett barn far illa i hemmet. Kunskapen ska bidra till att 
underlätta arbetet för de som arbetar i verksamheten och möter barnen i sitt dagliga arbete. 
 
Det är frivilligt att delta i studien och deltagandet påverkar inte ditt arbete inom förskoleverksamheten. Denna enkät kommer 
att besvaras anonymt och informationen kommer att användas för att besvara studiens syfte. Enkäterna kommer att bevaras 
till dess att det självständiga studentarbetet har bedömts som godkänt av examinator, varefter de kommer att förstöras. 
Examensarbetet redovisas i form av en uppsats som presenteras skriftligt och muntligt vid ett examenstillfälle på Örebro 
universitet. Efter uppsatsens godkännande kan den komma att göras tillgänglig för allmänheten genom att publiceras i 
databasen DIVA. Då namn på respondenterna inte kommer framkomma av enkätsvaren kommer respondenterna förbli 
anonyma. Namn på kommun och verksamhet där enkätsvar har inhämtats kommer att ersättas med pseudonymer. 
 
För information om studentarbetets utformning ber vi dig kontakta vår handledare. Frågor om hur Örebro universitet 
behandlar personuppgifter kan ställas till lärosätets dataskyddsombud på dataskyddsombud@oru.se. Klagomål som inte kan 
lösas av Örebro universitet lämnas till Datainspektionen. 
Kontaktuppgifter 
Student; Mikaela Andersson, mailadress, telefonnummer 
Student; Birgitta Appelquist, mailadress, telefonnummer 
Handledare; Miia Bask, mailadress, telefonnummer 
 
Samtycke 
Jag har fått information om vad det innebär och samtycker till, att delta i examensarbetet i socialt arbete vid 
Örebro universitet som genomförs av Birgitta Appelquist och Mikaela Andersson. * 
Om du inte samtycker kommer enkäten inte att kunna genomföras 
ja 
nej 
 
Arbetserfarenhet 
Inom vilken verksamhet arbetar du? 
Förskola 
Vikarieförmedling 
Annat  
Vad har du för utbildning? 
Förskollärare 
Barnskötare 
Förskolechef 
Annan 
Hur länge har du arbetat inom förskoleverksamhet? 
År 
Mån 
Har du arbetat inom någon annan verksamhet än på förskola? 
ja 
nej 
Inom vilken verksamhet har du tidigare arbetat? 
 
Orosanmälan 
Vet du vad en orosanmälan är? 
ja 
nej 
Vet du vart du lämnar en orosanmälan? 
ja 
nej 
Har du någon gång gjort en orosanmälan? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
Hur många orosanmälningar har du gjort? 
stycken 
Inom vilka tidsintervall gjordes orosanmälningarna och hur många gjordes? 
Om ingen orosanmälan gjorts skriv 0 i rutan 



 

Senaste året 
2-3 år sedan 
4-5 år sedan 
Mer än 5 år sedan 
Av vilket skäl gjordes den senaste orosanmälningen? 
Flera alternativ möjliga 
Misstanke om att barnet blev utsatt för fysisk misshandel 
Misstanke om att barnet blev utsatt för psykisk misshandel 
Misstanke om att barnet blev sexuellt utnyttjat 
Misstanke om att föräldrarna brast i sin omsorgsförmåga 
Om du fattar misstanke om att ett barn som du träffar i tjänsten far illa, vad gör du? 
Flera alternativ möjliga 
Pratar med mina kollegor 
Pratar med min chef 
Pratar med barnets föräldrar 
Pratar med barnet 
Pratar med kompisar till barnet 
Orosanmäler direkt 
Om du ska göra en orosanmälan gällande att ett barn misstänks fara illa, vad gör du? 
Jag skulle alltid tala med chefen först 
Jag orosanmäler inte, det gör chefen 
Är det akut orosanmäler jag utan att tala med chefen först 
Jag orosanmäler utan att tala med chefen oavsett om det är akut eller ej 
 
Rutiner 
Finns det några rutiner gällande orosanmälningar på arbetsplatsen? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
Är du införstådd i hur dessa rutiner går till? 
Ja 
Nej 
Delvis 
Finns det några rutiner gällande barn som far illa på arbetsplatsen? 
Ja 
Nej 
Vet ej 
Är du införstådd i hur dessa rutiner går till? 
Ja 
Nej 
Delvis 
 
Arbetsplats 
Om en orosanmälan görs, vem skriver under? 
Du ensam 
Chefen 
Du och chefen 
Annan 
Vad värdesätter du mest på din arbetsplats om du skulle behöva göra en orosanmälan? 
Numrera i ordning där 1 är det du anser mest viktigt och 3 för det du anser är minst viktigt 
Stöd av kollegor 
Stöd av chef 
Tydliga rutiner 
 
Våld 
Skulle du göra en orosanmälan om du misstänkte att ett barn blev utsatt för fysiskt våld, vilket innebär att en 
individ blir utsatt för kroppsskada. 
Ja, direkt utan att prata med andra professioner på förskolan 
Ja, men först efter att jag har underrättat förälder/föräldrar om att en orosanmälan kommer göras 
Inte vid första misstanke, jag skulle invänta mer bevis 
Jag skulle informera chefen och låta hen avgöra om en orosanmälan ska göras 
Osäker 
Nej, aldrig 
Skulle du göra en orosanmälan om du misstänkte att ett barn blev utsatt för psykiskt våld, vilket innebär att en 



 

individ systematiskt utsätts för kränkningar i form av hot, tvång, trakasserier, skällsord, förnedring eller social 
isolering. Gällande barn kan psykiskt våld även innebära att bevittna våld i hemmet. 
Ja, direkt utan att prata med andra professioner på förskolan 
Ja, men först efter att jag har underrättat förälder/föräldrar om att en orosanmälan kommer göras 
Inte vid första misstanke, jag skulle invänta mer bevis 
Jag skulle informera chefen och låta hen avgöra om en orosanmälan ska göras 
Osäker 
Nej, aldrig 
Skulle du göra en orosanmälan om du misstänkte att ett barn blev utsatt för sexuellt våld, vilket innebär 
påtvingade sexuella handlingar i form av samlag utan samtycke, könsstympning, tvinga den andre att se på 
pornografiska foton eller videofilmer. Det sexuella våldet innefattar också sexuella kränkningar och andra 
handlingar med sexuella anspelningar. 
Ja, direkt utan att prata med andra professioner på förskolan 
Ja, men först efter att jag har underrättat förälder/föräldrar om att en orosanmälan kommer göras 
Inte vid första misstanke, jag skulle invänta mer bevis 
Jag skulle informera chefen och låta hen avgöra om en orosanmälan ska göras 
Osäker 
Nej, aldrig 
Skulle du göra en orosanmälan om du misstänkte att ett barn blev utsatt för bristande omsorg av 
förälder/föräldrar. Barnets vårdnadshavare ska tillgodose barnets psykiska behov, såsom att vara 
känslomässigt närvarande, och inte enbart tillgodose materiella behov, såsom mat, kläder, hem etc. Med 
grundläggande omsorg menas att barnet får utveckla en trygg anknytning till sina omsorgsgivare samt att 
barnet får växa upp i en trygg miljö. 
Ja, direkt utan att prata med andra professioner på förskolan 
Ja, men först efter att jag har underrättat förälder/föräldrar om att en orosanmälan kommer göras 
Inte vid första misstanke, jag skulle invänta mer bevis 
Jag skulle informera chefen och låta hen avgöra om en orosanmälan ska göras 
Osäker 
Nej, aldrig 
Vid vilken grad av oro skulle du göra en orosanmälan enligt följande områden; 
-Fysiskt våld 
-Psykiskt våld 
-Sexuellt våld 
-Bristande omsorg  
När det är uppenbart att barnet blir utsatt för 
Vid flera misstankar om att barnet blir utsatt för 
Vid första misstanke om att barnet blir utsatt för 
 
Lagstiftning 
Det föreligger rapporteringsskyldighet till Socialtjänsten enligt Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § när personal, som i 
sitt yrke kommer i kontakt med barn och samtidigt fattar misstanke om att barnet far illa. Har du vetskap om 
den lagen? 
Ja 
Nej 
Jag har hört talas om lagen men är dåligt införstådd med den 
Har du hört talas om lagen på din utbildning? 
ja 
nej 
Har du hört talas om lagen på tidigare arbetsplats? 
ja 
nej 
Har du hört talas om lagen på nuvarande arbetsplats? 
ja 
nej 
I vilket sammanhang har du hört om lagen på arbetsplatsen? 
Flera alternativ möjliga 
På personalmöte 
Chefen informerade mig om lagen vid anställning 
I samtal med kollega/kollegor 
Annat 
Är du insatt i vad som menas med att ett "barn far illa" enligt lagtexten? 
Ja 
Nej 
Osäker 
Vilka av följande alternativ tror du lagtexten "barn far illa" innebär? 
Flera alternativ möjliga 



 

Fysiskt våld 
Psykiskt våld 
Sexuellt våld 
Föräldrar brister i omsorgen 
Barnet är undernärt 
Materiella behov såsom kläder tillgodoses ej 
Att barnet är ovårdat (smutsiga/trasiga kläder, okammad, ovanligt smutsigt) 
 
Kunskap 
Värdera din kunskap genom att kryssa i kunskapsnivån på nedanstående skala 1-5 
1 (Ingen kunskap) 2 3 4 5 (Mycket kunskap) 
Vad en orosanmälan är 
När en orosanmälan görs 
Hur en orosanmälan görs 
Om rådande lagstiftning 
Identifiering av ett barn som far illa 
Är det något i relation till barn som far illa eller gällande orosanmälningar som du vill ha mer kunskap om? 
Beskriv med egna ord 
Hur skulle du vilja få mer kunskap? 
Beskriv med egna ord 
Tack för ditt deltagande! 
Egna tillägg 
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