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Barn som far illa. 

Hur definieras och hanteras det av förskolepersonalen? 

 
Jessica Pettersson 

 

 
 

Inom förskolan förekommer begreppet barn som far illa men vad 

innebär det? Syftet med denna studie var att få en förståelse för 

förskolepersonalens definition av barn som far illa och hur de hanterar 

processen från misstanke till en eventuell anmälan. Studien gjordes 

med kvalitativ metod i form av intervjuer med deltagare från förskolan 

som alla hade lång erfarenhet av att arbeta med barn. Det deltog åtta 

förskolelärare från två städer i Södermanland. Studien visade att 

förskolelärarna definierade barn som far illa lika, det första som slog 

deltagarna var fysisk misshandel och missbruk. De hanterade 

situationen vid misstanke bra men upplevde att det kunde vara svårt 

att dra gränsen när ett barn for illa psykisk. De hade ett bra samarbete 

mellan personalen och de observerade och förde bra anteckningar över 

det som de misstänkte.  
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Inledning 

 

 
Förskolan har funnits i Sverige sedan länge och har utvecklats en hel del under åren. Dagens 

förskola finns tillgänglig för alla barn och ska bidra till goda uppväxtvillkor och ge barn med 

olika bakgrunder en chans att mötas. Förskolan strävar efter att vara trygg, rolig och lärorik. 

Förskolan betonar vikten av lekens betydelse för barns utveckling och lärande och försöker att 

utveckla barnens egen kreativitet. Under 2010 var det 383 422 barn mellan noll till fem år 

inskrivna i den kommunala förskolan och i den privata sektorn 104 519  (Skolverket, 2010). 

     Det är av stor vikt att upptäcka barn som far illa så att de får hjälp i tid och har chans till en 

bättre framtid. Barn som far illa kan innebära barn som är utsatta för fysisk och psykisk 

misshandel eller blir försummade av sina vårdnadshavare som följd av till exempel missbruk 

och psykisk sjukdom hos vårdnadshavaren.  

     Denna studie belyser vikten av att upptäcka utsatta barn som far illa och dess process. 

Detta är relevant då man i tid kan uppmärksamma och agera för de utsatta barnen. Att hjälpa 

ett barn i tid skapar bättre förutsättningar för att ge barnet en bättre framtid än vad den hittills 

haft. Detta i enlighet med en undersökning gjord av Hamarman, Kayla och Czaja (2002) som 

visade att det var av stor vikt att det fanns gemensamma definitioner på de olika begreppen 

inom barnmisshandel. Studien visade på att de rättsliga definitionerna på barnmisshandel 

skilde sig markant åt inom landet och resulterade i stora variationer inom rättsväsendet. De 

behövdes gemensamma definitioner för att förbättra livet för barnen och för att det inte ska 

dömas olika inom rättsväsendet. 
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     Denna studie är även relevant för verksamheter som arbetar med barn då författaren att det 

har betydelse att förskolelärare är eniga om definitionen av barn som far illa samt att de 

känner sig samverkade i en anmälningsprocess. Framförallt i processen om den psykiska 

misshandeln. 

 

 

Vad innebär vårdnadshavarens ansvar? 

 
Barn utvecklas i samspel med sin omgivning där föräldrarna har en viktig roll. Under barnets 

utveckling ställs barnet inför nya uppgifter som ska lösas och behöver då sina föräldrar som 

stöd. Föräldrarna påverkar hela tiden barnets utveckling utan att alltid tänka på det. Det är av 

stor betydelse att föräldrarna har förmåga att stötta sina barn i denna utveckling som till 

exempel lära sina barn förståelse, känslor och de olika strukturerna för att ta emot och 

bearbeta information. Detta innebär att barnet varseblir den process som gör att de uppfattar 

exempelvis oss själva, andra och vår omvärld, händelser och språket. Det är deras förmåga att 

lära sig uppfattningar av olika objekt om hur barnet uppfattar och upplever sig själv och sin 

omvärld. Föräldrarnas förmåga att stödja barnets utveckling varierar. Föräldrars egna 

känslomässiga erfarenheter från sina föräldrar har stor betydelse för hur man bemöter sina 

egna barn (Hindberg, 1999). 

     Anknytningsteorin är en viktig del i barnets utveckling. Barnets psykologiska utveckling 

sker i ett ständig pågående samspel mellan barnet och omgivningen. Barn utvecklas med 

andra ord i relation till sin närmaste omgivning. Barn söker sig till anknytningspersoner för att 

få skydd och tröst. Barn har ett anknytningssystem som aktiveras när de känner sig rädda eller 

hotade och försöker genom detta få föräldrarnas uppmärksamhet som ska komma för att trösta 

och skydda. Föräldrar som upplevt känslomässig tillgänglighet av sina föräldrar brukar inte se 

detta som ett problem utan ger sitt barn tröst. Föräldrar som inte har upplevt detta har svårare 

att trösta barnet för att det väcker känslor som är svåra att hantera, de vill inte bli påminda om 

sin egen barndom (Lundén, 2010). 

     Enligt Föräldrabalken (1949:381) ska den som har vårdnaden om barnet verka för en bra 

omvårdnad och trygghet. Barnet ska behandlas med respekt och får inte utsättas för kränkande 

behandling eller kroppslig bestraffning (Notisum.se). I situationer då föräldrar inte förstår 

eller är kapabla till att ta sitt ansvar fullt ut är det samhällets ansvar att skydda dessa barn som 

riskerar en dålig uppväxt. Det kan handla om barn som far illa för att de lever i familjer med 

stora risker som till exempel missbruk, misshandel eller psykiska störningar. Det kan också 

finnas barn som blir utsatta för övergrepp, kränkningar eller försummelse. Då behövs det 

instanser i samhället som tar ansvar för dessa barn som lever i riskzonen och i Sverige har vi 

lagar och instanser som har det ansvaret (Socialstyrelsen.se).  

 

 

Lagar för att skydda barnen 

 
Förenta Nationerna (FN) antog Barnkonventionen 1989 och Sverige var 1990 ett av de första 

länderna som godkände den, vilket innebär att man förbundit sig att följa och förverkliga de 

regler om barns rättigheter som konventionen anger. Barnkonventionen är också sedan den 1 

juli 2011 inskriven i den nya skollagen som innefattar förskolan. Artiklarna 

(barnkonventionens regler) beskriver att barn inte är föräldrarnas eller andras vuxnas 

egendomar utan individer med egna rättigheter och har speciella behov av skydd och stöd. 

Barn har samma rättigheter oavsett kön, hudfärg eller religion. Barnkonventionen innehåller 

fyra grundprinciper vilket lyder att alla barn har samma rättigheter, barnets bästa ska beaktas 

vid alla beslut, alla barn har rätt till liv och en bra utveckling och alla barn har rätt att säga sin 
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mening och få den respekterad. I Sverige är det staten som har det yttersta ansvaret för att 

förverkliga barnets rättigheter. Staten ska se till att rättigheterna respekteras och genomförs. 

Staten har i sin tur delegerat ut ansvar åt till exempel kommun och landsting. Kommunen 

ansvarar för socialnämnden som är en instans som ska ingripa när ett barn far illa. Kommunen 

har ansvaret för att de personer som arbetar med barn ska ha bra utbildning inom området och 

att det finns sociala program som innebär att barnet eller vårdnadshavaren ska få den hjälp 

som behövs.  Exempel på sådana program kan vara stödsamtal eller familjesamtal. Vid varje 

åtgärd som berör barn ska barnets bästa alltid vara i fokus.  De nationer som har skrivit på 

avtalet ska kunna skydda barnet mot alla former av fysisk eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande 

sexuella övergrepp (Barnkonventionen, 2011). 

     Kommunen har enligt Socialtjänstlagen (SoL) (2001:453) ansvar för att socialnämnden ger 

enskilda individer och familjer det stöd och hjälp de behöver. I SoL regleras flera av de 

insatser som berör barn och unga. Socialnämndens insatser som exempel stödsamtal eller 

familjebehandling ska bygga på respekt för den enskildes integritet och i första hand på 

frivillighet. I SoL står det att det är socialnämndens ansvar att verka för att barn och 

ungdomar växer upp under trygga och goda förhållanden. De ska i nära samarbete med 

hemmet hjälpa familjen till en bra utveckling både fysiskt och psykiskt och till en god social 

utveckling som rör barn och ungdom. De ska uppmärksamma och följa utvecklingen hos barn 

och ungdom som visar tecken på en ogynnsam utveckling. Socialnämnden ska i frågor som 

rör barn som far illa eller ligger i riskzonen ha ett samarbete med olika samhällsorgan, 

organisationer och andra som berörs som till exempel skola, förskola och Barnavårdscentralen 

(Notisum.se). 

 

 

Anmälningsskyldighet  

 
Enligt Hindberg (1999) söker oftast inte barnet själv hjälp när det far illa om problemet finns i 

deras egen familj eftersom de känner en stor lojalitet mot sina föräldrar. Föräldrar som 

missbrukar eller har en psykisk sjukdom söker oftast inte självmant hjälp då de vet att deras 

problematik ger barnet svårigheter. De har även dåligt samvete över att inte räcka till som 

förälder. Föräldrar med en psykisk sjukdom har inte alltid förmågan att förstå att de inte 

räcker till för sina barn. Barn som far illa riskerar att inte få någon hjälp om inte omgivningen 

är observant och reagerar (Hindberg, 1999). Det är därför av stor betydelse att tidigt 

uppmärksamma barn som far illa innan barnets utveckling är i fara. Barn som inte mår bra 

skickar ut signaler till sin omgivning om att de inte mår bra. Förskolepersonalen är några av 

de vuxna som finns i barns omgivning och som har stora möjligheter att uppfatta barnens 

tecken. Deras förmåga att identifiera om barn mår dåligt har stor betydelse för barnens 

framtida hälsa (Lundén, 2010). 

     Enligt SoL i 14 kap har de som arbetar inom verksamheter som rör barn och ungdom 

skyldighet att anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom eller 

misstänker att ett barn far illa som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa för att 

skydda barnet (Notisum.se). 

     I socialstyrelsens handbok om anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn 

anges att det väldigt viktigt med riktlinjer för hur och när en anmälan skall göras. Det är även 

viktigt med ett bra samarbete mellan förskolan och socialnämnden och att det finns en 

beredskap för att stötta varandra i en anmälningsprocess. Anmälningsskyldigheten gäller de 

som arbetar med barn som har skyldighet att genast anmäla till socialnämnden om de 

misstänker eller får till kännedom om något som negativt berör barn. En anmälan måste ske 

omedelbart. Personalens misstankar behöver inte vara bekräftade när det sker en anmälan. 
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Socialstyrelsen anser att varje arbetsplats bör ha klara rutiner och handlingsplaner på hur en 

anmälan skall gå till samt av vem som skall utföra anmälningen. Det är socialnämndens 

ansvar att hjälpa barn när vårdnadshavarna av olika skäl inte kan ta hand om barnet 

(Socialstyrelsen, 2011). 

     En undersökning av Sundell (1997) om anmälningar till socialtjänsten visade att personal 

som arbetade med barn och hade anmälningsplikt anmälde alldeles för få misstankar om att 

ett barn for illa. Statistiken visade att det var fler barn som for illa som inte anmäldes. 

Orsakerna till detta kunde bland annat vara att personalen hade negativa erfarenheter från 

tidigare rapporteringar, att personalen upplevde att de inte fick någon bra respons från 

socialsekreteraren och att personalen ansåg att barnen inte fick den hjälp de behövde för att få 

en bättre framtid.  

  

   

Vad är barn som far illa? 

 
I praktiken kan det vara svårt att skilja fysisk och psykisk misshandel åt eftersom de ofta 

förekommer tillsammans. Vid en bedömning av barnets mående är det viktigt att inte bara 

fokusera på de fysiska skadorna. Man måste hela tiden utgå från helheten. Att upptäcka barn 

som far illa beror på kunskapsnivå, personliga egenskaper, erfarenhet, kultur och inom vilket 

system man arbetar inom. Detta beror på om det upplevs att personalen får stöd och ser att 

barnet får hjälp annars kan de upplevas som meningslöst att gripa in (Hindberg, 1999). 

     Hindberg (1997) ansåg att det fanns en passiv och aktiv form av fysisk och psykisk 

misshandel. Med aktiv fysisk misshandel menades att barnet utsätts avsiktligt för en fysisk 

skada. Passiv fysiska misshandel kunde innebära att barnet utsätts för vanvård eller 

försummelse som exempel att inte få tillräckligt med mat och dryck, inte ha hela och rena 

kläder och att barnet inte är under uppsyn så att det riskerar att utsättas för faror. I den 

psykiska aktiva misshandeln kunde barnet kränkas verbalt genom att kritiseras, hotas och 

förödmjukas. Det kunde även innebära att barnet bestraffades genom att isoleras från 

omgivningen och familjen. Föräldrarna hade inte egen förmåga att tillfredsställa barnets 

behov av trygghet och stabilitet på grund av missbruk, psykisk sjukdom eller psykisk 

utvecklingsstörning. 

     I Finland gjordes en undersökning av Paavilainen och Tarkaa (2003) om hur 

sjuksköterskor definierade barnmisshandel och hur de identifierade barnmisshandel i familjen. 

För sjuksköterskorna innebar barnmisshandel fysiska och psykiska övergrepp. I den fysiska 

misshandeln ingick barn som blir slagna, sexuella övergrepp, utsatta för dråpförsök, sexuella 

övergrepp och att barnet inte får lära sig att sköta sina grundläggande fysiska behov.  Den 

psykiska misshandeln innebar försummelse, mobbning, barn som var rädda, barn som 

avvisades från familjen, inte fick uppmärksamhet från sina föräldrar, inte fick några gränser, 

otillräcklig omsorg och att barnet var tvungen att ta ett vuxet ansvar och vuxenroll. För att 

identifiera barnmisshandel använde de sig av sin kunskap inom området och den intuition de 

har fått genom yrkeserfarenhet. Denna kunskap satte de sen i samband med barnets beteende, 

barnets utseende och hur familjesituationen såg ut. Genom barnets beteende kunde de se 

tecken på att allt inte stod rätt till. Till exempel om barnet hade svårt att samarbeta med andra 

barn, barnets kroppsspråk, barnets rädsla, blåmärken och om det barnet var smutsigt. Vissa 

barn visade även psykosomatiska krämpor som exempel magont, huvudvärk och oro. 

 

 

Konsekvenser för barn som far illa, deras framtid 
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En undersökning gjord av Nilsson och Ahlberg (2000) visade att barn som utsätts för våld 

eller övergrepp påverkades i olika omfattningar och på olika sätt. Faktorer som hade betydelse 

var till exempel barnets ålder, kön, våldets karaktär, hur lång tid det har pågått, förövarens 

relation till barnet samt barnet sociala och känslomässiga stöd i övrigt. Barn som utsattes för 

misshandel kunde förutom fysiska och psykiska skador få psykosomatiska symptom och 

beteenderubbningar. Psykosomatiska symptom innebar att känslor, minnen och tankar störde 

den normala balansen i kroppen så att barnet fick symptom av det. Symptomen kunde vara 

exempel smärta, andningssvårigheter, nedsatt aptit, allmän oro, rastlöshet och 

sömnsvårigheter. Psykiska och sociala störningar eller beteendestörningar som kunde 

uppträda hos ett utsatt barn var stark ängslan, rädsla, depression, aggressivitet, utåtagerande 

och hyperaktivitet. Misshandlade barn riskerade att försenas i sin psykiska och emotionella 

utveckling vilket kunde sätta långa spår hos barn. Detta kunde förstärkas med en 

undersökning gjord av Handa, Nukina, Hosoi och Kubo (2008) som delade in 564 personer i 

två grupper. Den ena gruppen hade varit utsatt för fysisk misshandel under sin uppväxt och 

den andra gruppen hade inte varit utsatt för fysisk misshandel. De visade sig att personer som 

hade varit med om fysisk misshandel hade högre grad av självskadebeteende, ångest, 

depression och andra psykosomatiska besvär.  

     En undersökning gjord av Haj-Yahia, Tishby och De Zoysa (2009) visade att barn som 

hade bevittnat våld inom familjen under sin uppväxttid och tonårstid löpte större risk att få 

Posttraumatisk stressyndrom (PTSD), vilket är en ångeststörning som kunde uppkomma efter 

en traumatisk upplevelse. Drabbade personer försökte att undvika exempelvis känslor eller 

situationer och tankar som förknippades med traumat som de hade upplevt. Personer med 

PTSD kunde sakna förmågan att uppleva vissa känslor och uppleva fientlighet mot andra 

personer. Deras symptom kunde vara sömnproblem, koncentrationssvårigheter och passivitet 

som kunde innebära att personerna kunde bli likgiltiga eller få apati (Alfén, 2006). 

     En annan undersökning gjord av Egeland, Sroufe och Ericsson (1983) visade att barn som 

utsattes för försummelse av sin mamma hade tendenser till att få låg självkänsla och kunde bli 

tillbakadragen eller hade tendenser till att bli hyperaktiva. Det visade även att barnen hade 

svårare att anpassa sig till olika situationer på förskolan eller skolan även att barnen var mer 

aggressiva och hade det svårare med interaktionen med andra personer. 

     Enligt Hindberg (1997) kan barns behov rangordnas i en behovstrappa. Där det första är 

den kroppsliga närheten som barn behöver sedan kommer barns behov av trygghet, 

gemenskap, uppskattning och självförverkligande. Om barn inte får sina grundläggande behov 

tillgodosedda tar det djup och allvarlig skada som kan vara svårt att reparera längre fram. Till 

de grundläggande behoven räknas omvårdnad och skydd, det är också nödvändigt att få en 

känslomässig anknytning till sin vårdnadshavare. Om de inte får sina behov tillgodosedda så 

riskerar de att bli deprimerade, passiva, den känslomässiga utvecklingen stannar upp och de 

har större risk att utsättas för misshandel, övergrepp, vanvård och försummelse. 

     En undersökning gjord av Feiring och Lynn (2005) visade att barn som hade varit utsatta 

för sexuella övergrepp var benägna till att börja missbruka droger och eller få posttraumatiska 

symptom. Dessa barn kände stor skam över att ha varit utsatta för sexuella övergrepp. Skam 

är en negativ och störande emotionell upplevelse med känslor av självförebråelse. 

     I en studie som gjordes av Widom och Hiller-Sturmhofel (2001) visade det sig att 

föräldrarnas alkoholmissbruk kunde öka barnets risk att drabbas av fysiska eller sexuella 

övergrepp, antingen genom en familjemedlem eller av någon annan person. Kvinnor som 

hade upplevt misshandel i sin barndom var mer benägna att få alkoholproblem som vuxna än 

de kvinnor som inte hade varit utsatta för misshandel. Det visade sig att kvinnorna använde 

sig av alkohol för att minska bland annat deras känslor av isolering och ensamhet, ett försök 

till att förbättra deras självkänsla. Forskarna ansåg att alkoholen fungerade som en coping 
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mekanism för att hantera det trauma som de upplevt i samband med övergrepp och dess 

konsekvens.  

     I en studie gjord av Swogger, You, Cashman-Brown och Conner (2011) visade det sig att 

de som hade varit utsatta för fysisk misshandel kunde få både korta och långa konsekvenser 

på grund av misshandeln. De korta konsekvenserna kan exempel vara låg självkänsla och 

hopplöshet. De långa konsekvenserna kan vara ökad risk för depression, ångest, missbruk, 

mer våldsbenägen och en ökad risk av självmord. 

     Vårdnadshavaren hade det yttersta ansvaret och hade en viktig roll i barnens uppväxt. Om 

det brister så kunde det få förödande konsekvenser för barnen. En undersökning gjord av 

Honor (2008) så framkom det att barnmisshandel och vanvård kunde påverka livet för många 

barn och kunde leda till fysisk skada och handikapp samt psykologiska trauman. Enligt denna 

studie kunde detta leda fram till RAD (reactive attachment disorder). RAD beskrivs som en 

störning av småbarns förmåga att knyta an till andra personer. Denna störning uppstår hos 

barn före fem års ålder som ett resultat av att deras fysiska och emotionella behov inte blivit 

tillgodosedda. RAD delades in i två grupper. Den första kallades inhibited typ där barn visade 

tecken på att ha brist på social och emotionell ömsesidighet med andra människor, deras 

sociala interaktion var oförmögen för deras adekvata ålder. Den andra kallades disinhibited 

typ där barn visade svårigheter med att hitta ”normala” relationer med andra personer. Där 

barnen hade brist på återhållsamhet med obekanta vuxna. Dessa två grupper av RAD var ett 

direkt resultat av ihållande brist på respekt för barnens grundläggande känslomässiga behov 

för bland annat deras stimulans, tillgivenhet och fysiska behov. Riskfaktorerna för att utveckla 

RAD kan exempel vara fysisk misshandel, sexuella övergrepp, försummelse och föräldrarnas 

alkohol och drogmissbruk.   

 

 

Syfte och frågeställningar 

 
Det finns en rad undersökningar om barnmisshandel och vad konsekvenserna kan bli för de 

barn som varit utsatta för fysisk eller psykiskt våld. Däremot finns det väldigt lite forskning 

om hur förskolelärare definierar barn som far illa och hur de hanterar denna process från 

misstanke till en eventuell anmälan. Den mesta forskningen har behandlat hur man ser på 

detta inom skolan och i socialt arbete. Då det är av stor betydelse att tidigt upptäcka barn som 

far illa har de som arbetar inom förskolan en stor roll. Deras förmåga att identifiera när ett 

barn far illa har stor betydelse för om barn och familjer skall få hjälp tidigt eller inte. Inom 

förskolan tillbringar personalen mycket tid med barnen och är en viktig del av barnets 

trygghet. Frågeställningen i denna undersökning var, hur definierar förskolepersonalen barn 

som far illa och hur hanterar förskolepersonalen denna process från misstanke till en eventuell 

anmälan? 

 

 

Metod 

 

 
Författaren valde en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer (Langemar, 2009).  En 

semistrukturerad intervju innebär att det finns ett antal färdigformulerade frågor som består av 

följdfrågor och att det även finns utrymme för nya frågor som kan uppstå under intervjuns 

gång. Frågorna behövde inte heller ställas i samma ordning under intervjun utan kan anpassas 

till hur intervjun utvecklar sig. Detta ger deltagaren större möjlighet att svara friare vid varje 
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fråga. Författaren valde en induktiv ansats som innebär att man utgår från den data som man 

samlat in och utifrån det utvecklar en teori.   

 

 

Deltagare 

 
I studien deltog åtta kvinnor som alla arbetade inom förskolan. Dessa valdes ut strategiskt för 

att få så mycket innehållsrik information som möjligt genom deras långa erfarenhet med barn. 

Forskaren valde ut dessa som hade lång erfarenhet för att få deras synsätt på frågeställningen. 

Alla åtta deltagare hade lång erfarenhet av barn och arbetade inom förskolan eller inom en 

annan verksamhet som hade med barn att göra. En deltagare hade arbetat inom förskolan i sju 

år men innan dess arbetade hon som dagbarnvårdare (dagmamma) och inom skolan med barn 

med särskilda behov. De andra deltagarna hade arbetat inom förskolan i minst 17 år upp till 

32 år. Deltagarna var mellan 42 och 53 år gamla. Fyra av deltagarna var utbildade 

barnskötare, tre av deltagarna hade en förskolelärare utbildning och en hade 

grundskoleutbildning.  I studien användes tre olika förskolor och fyra olika avdelningar som 

hade barn mellan noll till fem år. Det deltog två personal från varje avdelning. 

Undersökningen genomfördes i två olika städer i Södermanland. Två av dessa var i en mindre 

stad och den tredje förskolan var i en större stad.  

 

 

Material  

 
Författaren har använts sig av en intervjuguide som innehöll 19 frågor. Intervjuguiden 

konstruerades av författaren själv. Denna användes vid varje intervju.  Intervjuguiden innehöll 

olika frågeområden. Det första frågeområdet innehöll frågor om deras bakgrund med frågor 

som till exempel om hur länge de hade arbetat med barn och deras utbildning. Det andra 

frågeområdet innehöll frågor om definitionen om barn som till exempel hur de definierade 

barn som far illa och hur de gjorde en bedömning av om ett barn far illa. Det tredje 

frågeområdet innehöll frågor om barn och familj som till exempel om de får fråga barnet 

någonting om det som de misstänker för att stärka deras misstanke. Det fjärde frågeområdet 

innehöll frågor om själva anmälningsprocessen och om hur det gick till. Det sista 

frågeområdet tog upp personalens mående och innehöll frågor som till exempel på vilket sätt 

hanterade personalens sitt mående i denna process. 

 

 

Procedur  

 
Kontakten med dessa tre förskolor skedde genom bekanta och telefonkontakt. De tre 

förskolorna som tillfrågades gav sitt medgivande direkt och datum bokades genom telefon. 

Första sidan i frågeformuläret var ett informationsblad där information gavs om författarens 

område, information om författaren själv och i vilket syfte undersökningen skulle användas 

till. Det gavs även information om de etiska aspekterna och författaren berättade att intervjun 

skulle spelas in på diktafon vilket medgavs av deltagarna (Vetenskapsrådet, 2011). Författaren 

berättade att medverkan var frivillig och att den kunde avbrytas när de ville. Några av 

deltagarna upplevde oro över att de skulle bryta mot sekretesslagen genom att de kunde 

försäga sig genom att säga namn på barn eller föräldrar. Det fördes då en diskussion kring 

detta och återigen gavs tydliga instruktioner om deltagarnas konfidentialitet och att studien 

inte skulle avslöja de som personer. På informationsbladet fanns även författarens 
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mobilnummer och mailadress och handledarens mailadress om det var något de undrade över 

efteråt. 

     Intervjuerna spelades in på diktafon så att författaren kunde koncentrera sig på intervjun, 

även för att kunna gå tillbaka och lyssna flera gånger på intervjun inför transkriberingen av 

intervjuerna så ordagrant som möjligt. Varje intervju utfördes enskilt. Intervjuerna gjordes på 

respektive förskola på ett kontor eller i fikarummet för att få lugn och ro. Varje intervju tog 

ungefär 20 till 30 minuter att genomföra. Författaren utförde transkriberingen efter de fyra 

första och sedan efter de fyra sista intervjuerna. Efter det lyssnade författaren igenom 

intervjuerna igen samtidigt som hon läste det hon hade skrivit för att se om det fanns 

information som författaren inte hade uppfattat. Författaren skrev till lite information som hon 

hade förbisett. Författaren ansåg att det inte framkom någon direkt ny information från 

deltagarna efter att ha gjort dessa åtta intervjuer och ansåg att det fick vara tillräcklig med 

dessa. Varje förskola som författaren besökte fick varsin blomma vid intervjutillfällena som 

tack för hjälpen. 

 

 

Databearbetning 

 
Forskaren har använt sig av meningskoncentrering när den insamlade data har bearbetats. 

Men meningskoncentrering menas att deltagarens utsaga minskats ner till kortare 

formuleringar fast huvudinnebörden kvarstår (Kvale & Brinckman, 2009). Författaren 

transkriberade intervjuerna ordagrant och använde sig sedan av en kvalitativ innehållsanalys 

med en induktiv ansats för att analysera materialet. Detta ansågs vara ett lämpligt val av 

metod då materialet är av kvalitativt slag och beskriver förskollärarnas definition av barn som 

far illa och hur de hanterar denna process. Analysprocessen i kvalitativ innehållsanalys består 

av några centralbegrepp som kan användas i analysprocessen. Författaren har valt att använda 

tre av dessa begrepp meningsenhet, kod och kategorier i sin analysprocess. Meningsenhet 

innebär att man använder meningar, ord eller stycken av en text som innehåller relevant 

information för frågeställningen. Kod är en sammanfattning av meningsenheten som kortas 

ner till ett eller några ord som sammanfattar hela frågeställningen. Kategorier är en 

bedömning på en grupp koder som delar något gemensamt (Granskär & Höglund-Nielsen, 

2008).  

 

 

Resultat 
 

Resultatet redovisades i två tabeller. Detta framgår av Tabell ett och två. Efter tabellerna 

kommer en sammanfattning av tabellerna där det redovisas vad som har framkommit.  

Beträffande definitionen av barn far illa framkom det 18 olika koder som, missbruk, smutsiga 

kläder, ohygieniskt, hungrigt, misskötsel, ansvarslösa föräldrar, ouppmärksamma föräldrar, 

fysisk misshandel, vuxenroll och kompisroll, föräldrarnas konflikter, föräldrar visar ingen 

kärlek, skuldbelägger barnet, nya familjeförhållanden, ovisshet, barnets beteende, barnets 

tysthet, sexuella övergrepp. Dessa definitioner sorterades sedan vidare under huvudkategorier 

av vanvård från föräldrarna, fysisk och psykisk misshandel och sexuella övergrepp. 

 

 

Hur definierar förskolepersonal barn som far illa? 
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I Tabell ett redovisas meningsenheter, koder och sammanfattande kategorier av det som 

framkom av hur personalen definierar barn som far illa.  

 

Tabell 1. Förskolelärarnas definition på barn som far illa. 

Meningsenhet Kod Kategorier 

Påverkade föräldrar som kommer… Missbruk  

Barnet har hela tiden smutsiga kläder… Smutsiga kläder  

Barnet luktar illa… Ohygieniskt  

Barnet slänger i sig maten… Hungrigt Vanvård från 

föräldrarna 

Man ser att det är misär och 

missförhållanden hemma… 

Misskötsel  

När andra tar ansvar för 

barnet, inte vårdnadshavaren… 

  

Ansvarslösa föräldrar  

Kommer med ner kissade och 

bajsblöjor…  

Ouppmärksamma föräldrar  

Barnen kommer med nya blåmärken… Fysisk misshandel  

Barnet tar en vuxenroll och får vara 

kompis åt sin mamma... 

Vuxenroll och kompisroll Fysisk och psykisk 

misshandel 

När föräldrar lägger skuld på barnet… Skuldbelägger barnet  

Föräldrarna är skilda och är osams… Föräldrars konflikter  

Nya familjer har bildats och barnet  

vet inte vart det ska vara… 

Nya familjeförhållanden  

Föräldrarna bara gapar och skriker på 

barnet… 

Föräldrarna visar lite 

kärlek 

 

När man ser barnet ryggar  

mot sina föräldrar… 

Rädsla  

Barn kan fara illa i det tysta…  Barnets tysthet  

Barnet vet inte vem som ska hämta… Ovisshet  

Vissa barn skapar konflikter och  

slåss hela tiden… 

Barnets beteende  

Sexuella övergrepp kan förekomma… Sexuella övergrepp Sexuella övergrepp 

 

 

Sammanfattning av definitionen av barn som far illa 

 
Med missbruk menade alla deltagare att vårdnadshavaren eller vårdnadshavarna missbrukade 

droger eller alkohol och inte var kapabla till att ta hand om sina barn. Deltagare 1 sa ”det kom 

en drogpåverkad pappa vid ett tillfälle och skulle hämta sitt barn och då fick vi ringa efter en 

annan anhörig som kom och hämtade barnet och efter det så gjorde vi en anmälan”   

     Sex av åtta deltagare ansåg att en del barn var smutsiga och ohygieniska. De menade att en 

del barn hade samma kläder på sig varje dag som blev smutsigare och smutsigare. Föräldrarna 

ansträngde sig inte för att ta med sig något ombyte till barnet/barnen fast personalen påpekade 

detta vid ett flertal gånger. Personalen såg på barnet/ barnen att de inte hade duschat eller 

borstat tänderna på väldigt länge, barnen började lukta illa och en del andra barn på förskolan 

ville inte sitta bredvid dessa barn för att de luktade så illa. Deltagare tre sa ” när de andra 
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barnen säger att de inte vill sitta bredvid barnet för att det luktade illa så får man hitta på 

någonting om att alla har sina speciella lukter eller något annat så att det här barnet inte blir 

utsatt”. 

     Fyra av åtta ur personalen bedömde att vissa barn inte hade fått någon eller väldigt lite mat 

under helgen genom att barnen slängde i sig maten på förskolan och barnet hade stor kontroll 

över om maten var på väg att ta slut för då åt de ännu fortare för att hinna få en portion till. 

Deltagare två berättade ”man ser att barnet bara vräker i sig och kan vara rädd för att 

matskålen ska bli tom som står på matbordet och barnet ser att de andra ska ta och då kastar 

man i sig maten för att man ska hinna få en gång till”. Det fanns ansvarslösa föräldrar genom 

att de bad andra personer att lämna eller hämta barnen som barnen faktiskt inte kände. 

Deltagare ett berättade ”det kan vara andra vuxna som tar hand om barnen för deras föräldrar 

är inte hemma, de kan komma andra vuxna som lämnar och hämtar barnen och det kan 

komma personer som barnet aldrig har träffat”. Detta valde författaren att kategorisera till 

Vanvård från föräldrarna genom det material som framkom genom att personalen ansåg att 

det inte var svårt att upptäcka genom att faktiskt barnen var smutsiga och inte hade tillräckligt 

med kläder. Även genom att barnen kom med blöjor som inte var bytta eller att barnet var 

väldigt hungrigt och att de såg att föräldrarna inte kunde ta ansvar för sina barn genom att inte 

kunna ge dem den nödvändiga vård som de har rätt till. Svårigheten med vanvård var att få till 

ett bra samarbete med föräldrarna som nekade till att det var något som var fel och inte ville 

föra diskussionen vidare. Personalen upplevde det svårt att komma vidare med problemet som 

fortfarande kvarstod. 
     Med fysisk och psykisk misshandel menade åtta av åtta deltagare att de kunde se 

blåmärken som inte fanns på fredagen när barnet gick hem. Barnen brukade berätta om hur 

blåmärket kom till och deltagarna brukade fråga föräldrarna för att sedan jämföra svaren med 

varandra. Deltagare fyra berättade ” man ser ju om det finns blåmärken på barnet som man 

inte sett förut och var det sitter någonstans”. Deltagare fem sa ”man måste hela tiden vara 

observant, det är ju lätt om man har ett litet barn som man byter blöja på och se om de har nya 

blåmärken. Men har du ett stort barn som är fyra eller fem år så är det inte lika lätt att 

upptäcka blåmärken då får man liksom leka fram det genom att kanske byta tröja eller byxor”. 

Fem av åtta deltagare ansåg att många barn fick ta en vuxenroll genom att de skulle ta beslut 

som barn inte ska behöva göra som exempel att välja mellan mamma och pappa som är skilda. 

En del föräldrar hade svårt att dra gränsen mellan att vara mamma och att vara barnens 

kompis. Föräldrar hade svårt att sätta gränser och faktiskt inta en vuxen roll utan ville bara 

vara kompis med sina barn. Deltagare sex berättade ”…barn kanske alltid har sovit ihop med 

mamman och som sedan har börjat sovit i sin egen säng och får höra av mamman att det är 

synd om henne som säger att hon har blivit ensam och genom att säga det så lägger man stor 

skuld hos barnet”. 

     Barn for även illa genom att deras föräldrar var skilda och hade en konflikter. Barnen fick 

höra de vuxna prata illa om varandra och barnen skulle medla mellan föräldrarna för att de 

vuxna inte kunde prata med varandra. Deltagare sex uttryckte ” barn hör sånt som de inte ska 

göra, att föräldrarna pratar skit om varandra när barnet står precis bredvid”. Skilsmässa kunde 

innebära att barnets förälder träffade en ny partner och bildade en ny familj med nya barn. 

Barnen kunde fara illa genom att de inte visste vart de skulle vara i veckan eller vem av 

föräldrarna som skulle hämta eller lämna. Det har upprepande gånger hänt att det har bildats 

nya familjer där det har kommit ett nytt syskon hos den ena förälder som blivit hämtad på 

samma dagis som det andra barnet, det barnet fick inte följa med hem, bara det nya syskonet 

för det var inte barnets vecka. Deltagare tre berättade ” jag har sett barn som ser sin mamma 

komma och hämta det nya syskonet och barnet trodde att mamman skulle hämta henne sen 

men det var inte mammans vecka så hon vinkade glatt år barnet när hon gick”.  
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     Barn som for illa innefattade även när personalen uppfattade föräldrarna som kärlekslösa 

genom att de bara gapade och skrek på sina barn och de såg inte föräldrarna ge sina barn en 

kram eller puss någon gång utan föräldrarna bara skällde på barnet. Deltagare två berättade 

”man märker att barnet får lite kärlek från föräldrarna för att föräldrarna skäller på sina barn 

hela tiden, det är mycket sådant, gap och skrik på ett barn”. Barnen kunde även rygga mot 

sina föräldrar och personalen uppfattade det som att barnen var rädda för sina föräldrar och 

barnet kunde trycka sig mot personalen för de ville inte gå hem. 

     Tre av åtta deltagare ansåg att barn kan fara illa i det tysta. En del barn sa inte mycket och 

visade inga känslor utan de bara ”var”. Deltagare fyra berättade ”…sen kan de även fara illa i 

det tysta och som man kanske inte märker lika lätt”. 

     Barn for illa av att de hela tiden skapade konflikter och slogs mycket med andra barn. De 

barn som gjorde detta mådde inte bra enligt fem av åtta deltagare, de ansåg att barn som 

gjorde detta hade sett detta hemma. Deltagare sex berättade ” man ser barn som hela tiden 

skapar konflikter och som slåss ofta och det ser jag som ett rop på hjälp”. Detta tolkades till 

kategorin fysisk och psykisk misshandel utifrån det insamlade materialet. Detta genom att 

personalen kunde upptäcka blåmärken som var tydliga tecken på fysisk misshandel men som 

inte går att komma ifrån att barnet även drabbas psykisk av detta. Det psykiska kan vara 

svårare att upptäcka än det fysiska. Personalen måste hela tiden vara uppmärksamma på 

barnets beteende och förändringar och att det kan vara en svårighet att tyda de signaler som 

barnen sänder ut. Sex av åtta deltagare anser att det kan vara svårt att avgöra när ett barn mår 

tillräckligt psykiskt dåligt för att göra en anmälan. 

Alla deltagare anser att sexuella övergrepp har stor inverkan på barns psykiska mående och 

utveckling och på fysiska skador. För att upptäcka sexuella övergrepp måste personalen 

använda sig av sin kompetens och erfarenhet, det ligger stort ansvar på personalen när det 

innebär att upptäcka när ett barn far illa och är en väldigt viktig uppgift för att barn ska ha 

större chans att få ett bra liv. Deltagare två säger ”jag såg ett barn som hade skador i under 

livet en gång och vi gjorde en anmälan direkt…”. 

 

    

Hur hanterar personalen misstanke om att barn far illa?  
 

I Tabell två redovisas meningsenheter, koder och sammanfattande kategorier av det som 

framkom hur personalen hanterade misstankar om att barn far illa. Beträffande hanteringen 

vid misstanke av barn som far illa framkom det 13 olika koder som svår gränsdragning, 

bedömning sker av erfarenhet, observation på barnets beteende, ser till helheten, lyhördhet 

och tillgänglighet, diskussioner på arbetsplatsen, eget förhållningssätt, specialpedagogers 

hjälp, dokumentation, akut anmälan, anmälningsplikt, hjälp och personalens mående. De 

övergripande kategorier som sammanfattar detta var mer utbildning, erfarenhet, 

tillmötesgående och observant, samarbete och skyldigheter samt personalens välmående.  

 

 

 

Tabell 2. Hanteringen vid misstanke att ett barn far illa. 

Meningsenhet Kod Kategorier  

Svårt att dra gränsen om ett 

barn far illa… 

Svår gränsdragning Mer utbildning  

   

Man ser av erfarenhet att ett 

 barn inte mår bra… 

Bedömning sker av 

erfarenhet 

Erfarenhet, 

tillmötesgående och 

observant 
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Vi observerar barnet genom 

att titta på barnets beteende…

  

Observation på barnets 

beteende  

 

Vi försöker att se till helheten  

runt barnet…  

Ser till helheten  

   

Försöker att tillbringa mycket  

tid med barnet och vara lyhörd…

  

Lyhördhet och tillgänglig Erfarenhet, 

tillmötesgående och 

observant 

   

Vi diskuterar med varandra  

i arbetslaget och vår chef…

  

Diskussioner på 

arbetsplatsen 

 

Vi tittar även på vårt  

förhållningssätt… 

Eget förhållningssätt Samarbete och 

skyldigheter 

Tar hjälp av specialpedagoger… Specialpedagogers hjälp  

Vi dokumenterar allt som vi 

 ser och hör… 

Dokumentation  

Vid akuta situationer så gör de en  

omedelbar anmälan... 

Akut anmälan  

Vi har anmälningsplikt…  Anmälningsplikt  

Samarbete med socialtjänsten Hjälp   

Personalen upplever en jobbig 

process… 

Personalens mående Personalens 

välmående 

 

 

Sammanfattning av hanteringen vid misstanke om ett barn far illa 
 

Sju av åtta deltagarna tyckte att det var svårt att dra gränsen vid när ett barn far illa. Deltagare 

ett sa ”ibland vet jag inte om det är allvar eller inte”.  Sju av åtta deltagare upplevde att det var 

svårt att dra en gräns om när ett barn mår tillräckligt psykiskt dåligt över exempel föräldrarnas 

skilsmässa och hade en konflikt med varandra. När personalen tog upp saker med föräldrar 

och de förnekade att något var fel fick personalen känslan över att de inte kom någon vart. 

Deltagare fyra berättade ” man tar upp saken med föräldrarna och de försvarar sig genom att 

säga att det inte stämmer och då får man känslan av att inte komma någon vart”. Sju av åtta 

deltagare kunde ibland känna att det inte fanns tillräcklig att ta på för att göra en anmälan.  

Mer utbildning framkom som en kategori genom att personalen tyckte det var svårt att dra en 

gräns om när ett barn for illa. De visste inte riktigt vart gränsen gick om när ett barn mådde 

tillräckligt dåligt psykisk. Författaren tolkade det som att det behövs mer kompetens och 

riktlinjer inom området över barns psykiska mående och vad de uppvisar för tecken. 

     Bedömningen om ett barn for illa gjorde deltagarna genom sin långa yrkeserfarenhet och 

deras egen känsla över att det inte stod bra till med ett barn. Deltagare två berättade ”med 

mycket erfarenhet så ser man ganska så snabbt att ett barn inte mår bra och det kan vara av 

många olika anledningar”. Deltagare tre sa ”det är svårt att säga men man ser det och det är en 

känsla man får, det är svårt att förklara med ord”. De såg detta genom att observera barnet och 

barnets beteende. Deltagare sex berättade ”vi tittar på hur barnet beter sig, det kan vara hur 

det här barnet fungerar i grupp eller om det har något annat beteende som vi tycker är 

avvikande”.                    
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     Barnen kom väldigt nära personalen eftersom de tillbringade mycket tid på förskolan och 

barnen berättade saker som personalen kunde urskilja från vanlig fantasi. Om barnet berättade 

om vissa händelser försökte personalen fråga vidare på berättelsen för att få reda på mer 

information om det inträffade. Deltagare ett berättade ”barn berättar väldigt mycket och är 

väldigt spontana”. Deltagare fyra sa ”barnet säger ju saker och dem är jätte ärliga och talar om 

hur det är, man kan till och med lita på en som är tre år, de ljuger inte”.  

     Personalen var mer uppmärksam på detta barn som de misstänkte for illa och tittade på 

barnets reaktioner och beteende med andra barn och deras förhållande till föräldrarna. De 

försökte se helheten runt barnet. Deltagare tre berättade ”vi tittar på barnet i stort om hur det 

fungerar i förskolan, om det är stökigt, har kläder och hur förhållandet till föräldrarna är vid 

lämning och hämtning. Vi kollar på hela barnet”. När personalen såg att ett barn inte mådde 

bra försökte de vara väldigt mycket med det barnet så barnet kunde känna trygghet. Vissa 

barn har krävt en personal hela tiden för att de inte skulle skada sig själva eller andra barn. 

Deltagare två berättade ” rent instinktivt blir man beskyddande mot det barnet, vi är här för 

barnens skull”. Erfarenhet, tillmötesgående och observerande tolkades fram som en kategori 

genom att personalens erfarenhet hade en stor roll när de gjorde en bedömning om när ett barn 

far illa. 

     Om personalen misstänkte att ett barn for illa så tog de upp det till diskussion inom 

arbetslaget och involverade hela förskolan eftersom de ofta hjälptes åt över alla avdelningar 

om personal var sjuka eller vid öppning och stängning. De involverade sin chef i denna 

process och förde diskussioner om hur de skulle gå vidare och om de skulle göra en anmälan 

eller inte. Det var genom chefen som en anmälan skedde och det var hela förskolan som 

gjorde anmälan och inte enskild personal. Deltagare fem berättade ”vi börjar med att diskutera 

och kanske väcker tanken och sen börjar vi bolla med varandra inom arbetslaget”.  

     När personalen misstänkte att ett barn for illa började de föra dokumentation över barnet. 

De dokumenterade allt som de tyckte var avvikande och vad barnet berättade för personalen. 

Om de misstänkte att ett barn for illa så gjorde de en dokumentation om barnet men kunde 

även göra en kartläggning över barnet där de tog hjälp av till exempel specialpedagoger som 

kom och gjorde en bedömning av barnet för att se om barnet kanske var i behov av särskilt 

stöd. Deltagare åtta sa ”när vi känner att det är svårt att bedöma om barnet far illa eller är i 

behov av särskilt stöd har vi specialpedagoger som kan komma och hjälpa oss att göra den 

bedömningen”. Personalen såg även till deras eget förhållningssätt till barnet. Om barnet var i 

behov av särskilt stöd så kunde det räcka med att personalen ändrade sitt eget förhållningssätt 

till barnet för att det skulle fungerar bättre på förskolan. Deltagare sju berättade ”vi tittar även 

på vårat eget förhållningssätt till barnet för de kan bli skillnad bara vi ändrar vårt sätt och då 

funkar det bättre på förskolan för det här barnet”. Ansåg personalen att det var av akuta saker 

som till exempel uppenbar misshandel så anmälde de direkt. Deltagare tre berättade ”om det 

gäller mer större eller akuta saker så anmäler vi direkt för det får vi inte vänta med”. 

     Alla deltagare kände till att de kunde ringa till Socialtjänsten och fråga allmänna frågor om 

de kände en osäkerhet inför att göra en anmälan. Deltagare fyra berättade ”vi kan även ringa 

till socialtjänsten och fråga allmänna frågor utan att lämna namn eller berätta vilken förskola 

man ringer ifrån”. Socialtjänsten gjorde då en bedömning på om de skulle göra en anmälan 

eller inte och kunde ge personalen riktlinjer om att de kanske behövde lite mer information 

innan det gjordes en anmälan. 

     Fem av åtta deltagare sa att de hade anmälningsplikt och att de skulle begå tjänstefel om de 

inte gjorde en anmälan. Deltagare två berättade ”vi skulle begå tjänstefel om vi inte gjorde en 

anmälan, vi är här för barnen skull”. Deltagare fem berättade ”…efter en anmälan känns det 

som att jag aldrig kommer att göra om det för det är så jobbigt att gå igenom denna process, 

fast jag vet att jag skulle göra det i alla fall”. Sex av åtta deltagare ansåg att det behövdes ett 

bättre samarbete med socialtjänsten, de ansåg att de skulle behöva mer feedback av dem när 
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de hade gjort en anmälan. Sex av åtta ansåg att det bara stannade upp och att de inte visste vad 

som hände med familjen eller barnet. Deltagare tre berättade ”jag vill ha ett bättre samarbete 

med socialtjänsten och få någon slags återkoppling, men det stannar bara upp”. Sex av åtta tog 

upp att de ville veta vad som hände för de bor i samma stad och att det kunde upplevas som 

obehagligt att möta dessa föräldrar. Samarbete och skyldigheter tolkades fram som en 

kategori genom att personalen hade ett bra samarbete i arbetsgruppen och inom förskolan, de 

får ett bra stöd av varandra i denna process. De involverar även chefen som gör en eventuell 

anmälan. Alla deltagare visste att de hade anmälningsskyldighet och anmäler om de anser att 

ett fall är helt uppenbart att barnet far illa. Av erfarenhet dokumenterade de allt som de ansåg 

vara avvikande och det som de hörde barnen berätta. Samarbetet med socialtjänsten upplevdes 

av inte som bra utan det var en stor önskan att den kunde bli bättre. Det skulle vara lättare 

som personal i jobbig process om de visste vad som hände med barnet och dess familj. De får 

ingen sådan information från dem eftersom de stoppas av sekretessen. 

     Fem av åtta som hade gått igenom denna process mådde väldigt dåligt och hade svårt att 

släppa arbetet när de gick hem för dagen, de kände så starkt för dessa barn som var utsatta. 

Deltagare ett sa ” när jag kommer hem så ältar jag det här hela tiden och har svårt att fokusera 

på någonting annat så min familj blir ganska lidande”.  Deltagare två ansåg ”att det är en 

väldigt obehaglig känsla av att veta att det här barnet det handlar om har en pappa som sitter i 

fängelse för mord och då känner jag en stor rädsla för vad som kan hända med mig och min 

familj”. Sex av åtta deltagare mådde väldigt dåligt i denna process där de såg att barn for illa.  

De ansåg att det tog mycket på deras krafter att vara pedagog när de ser barn far illa. 

Deltagare sex berättade ”den sista anmälan som vi gjorde tog jätte hårt på våra krafter och till 

slut fick vi handledning och det var jätteskönt”. Det tog mycket på deras krafter och kände att 

de blev stressade och oroliga. Deltagare fem berättade ”vi har mått så dåligt över detta barn så 

jag känner mig helt urlakad”. Författaren kategoriserade fram personalens välmående som ett 

stort problem i anmälningsprocessen.  De är av stor vikt att det finns bättre stöd åt personalen i 

en anmälningsprocess eftersom de upplever att de mår så dåligt av den. De tar mycket kraft av 

personalen och de känner sig stressade och har svårt att inte ta med sig arbetet hem för de 

känner så mycket för dessa barn. Detta kan leda till att personalen tvekar inför att göra en 

anmälan eftersom de vet att det är en jobbig process. 

 

 

Diskussion 
 

 
Syftet med denna studie var att får en förståelse för förskolepersonalens definition av barn 

som far illa och hur de hanterade denna process från misstanke till en eventuell anmälan. 

Sammanlagt gjordes åtta intervjuer med förskolepersonal som hade en lång erfarenhet med att 

arbeta kring barn. 
     I studien framkom det att förskolepersonalen hade lika syn på definitionen på barn som far 

illa som till exempel sexuella övergrepp, fysisk och psykisk misshandel, missbruk, smutsiga 

på både kropp och kläder, hungrigt, barn som fick inta en vuxen roll och vara kompis åt sina 

föräldrar. Deltagarna ansåg att skilsmässa och föräldrars konflikter kunde påverka barnens 

psykiska hälsa. Personalen såg att barn for illa genom att de inte fick uppleva lite kärlek från 

sina föräldrar utan mest gap och skrik. Personalen har även sett när barn blir rädda för sina 

föräldrar genom att de gömmer sig bakom förskolepersonalen och de ryggar mot sina 

föräldrar.  

     Deltagarna ansåg att det var svårt att dra en gräns om när ett barn for illa, de kunde känna 

att de hade en del saker att gå på men inte tillräckligt. De ansåg det vara svårt att dra en gräns 

om när ett barn mådde tillräckligt dåligt psykisk över till exempel föräldrarnas skilsmässa och 
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konflikter. Genom författarens kategorisering kunde man uppfatta att det skulle behövas mer 

kompetens inom området så att det inte blir några tveksamheter inför en eventuell anmälan. 

     I en undersökning av Ney, Fung och Wickett (1994) framkom det att olika former av 

missförhållanden som exempelvis missbruk och misshandel hade en stor påverkan på barnets 

syn på sig själv. Det fick en negativ inverkan på barnets mående och de kände brist på glädje 

att leva. Detta berodde på att mycket energi och kraft gick åt till att hantera sina negativa 

upplevelser med missbrukande föräldrar. Dessa barn hade större risk att i framtiden få en 

sämre självkänsla och sämre livsglädje. Ovanstående forskning visar på betydelsen av att 

upptäcka och våga genomgå anmälningsprocessen. Upplevelsen deltagarna hade var att 

processen i sig hade en negativ inverkan på dem, dock visar denna studie tydligt att det är för 

barnens skull av betydelse att våga agera. 

     Deltagarna såg när ett barn inte mådde bra genom deras långa erfarenhet och att de lärde 

känna barnen väldigt väl eftersom de tillbringade mycket tid med barnen. Personalen gjorde 

en bedömning på barnet genom att studera barnets beteende och hur barnet fungerade med de 

andra barnen. De kunde även ta hjälp av en specialpedagog som kunde vara till stor hjälp vid 

en bedömning av om ett barn for illa eller på grund av andra svårigheter. De dokumenterade 

om det som de ansåg vara avvikande för barnet och även det som barnet hade berättat för 

dem. Om personalen ansåg att det är av akuta skäl gjorde de en anmälan direkt om det var helt 

solklara fall. Personalen hade vetskap om att de har anmälningsplikt och de ansåg att det tar 

väldigt mycket på personalens mående att gå igenom denna process. Det kände att de blev 

stressade, oroliga, rädda och hade svårt att inte ta med sig sitt arbete hem för att de kände så 

mycket för dessa barn. När de såg att ett barn mådde dåligt försökte personalen tillbringa 

mycket tid med det barnet så barnet kunde uppleva trygghet. Forskaren uppfattade genom sin 

kategorisering att personalen var mycket tillmötesgående och observanta på barnet, detta för 

att barnet kunde känna trygghet och få förtroende för personalen. Personalen uppfattades som 

omtänksamma och lojala mot sin arbetsplats och mot barnen. Flera deltagare berättade att de 

var ju här för barnens skull. 

     Efter att ha utfört denna studie och resultat granskats så kvarstår frågan om en anmälning 

för ett barn som anses fara illa verkligen uppmärksammas och får den hjälp som faktiskt står 

skrivet i socialtjänstlagen? Då det tydligt framkommer av förskolepersonal att dem upplever 

processen vara betungande för deras välmående med en del negativa faktorer som tillkommer 

lämnar detta ett frågetecken för hur den egentliga processen används till dessa barn. Studien 

har uppmärksammat upplevelsen för förskolepersonalen när ett barn far illa och hur 

anmälningsprocessen vidtas, dock kan man inte dra slutsatsen att processen verkligen görs 

genom de koder och kategorier som har gått att finna. Författaren anser att det är av stor vikt 

att upptäcka barn som far illa så att de får hjälp i tid och har chans till en bättre framtid. De 

barn som inte upptäcks och inte får hjälp kan drabbas utav många olika negativa saker som 

exempel posttraumatisk stressyndrom, ångest, missbruk, aggressivitet och rädsla. Författaren 

själv arbetar på ett LVU (lagen med särskilda bestämmelser om vård av unga) hem för 

tonårsflickor och ser att det skulle ha varit av betydelse om dessa flickor hade upptäcks 

tidigare och fått hjälp så hade deras destruktiva beteende kanske kunnat undvikas. 

     Författaren anser att föräldrar bör se till barns behov framför sina egna och kan se genom 

denna undersökning att vissa föräldrar har svårt att ta sitt ansvar och vara kärleksfulla mot 

sina barn. Det kan finnas flera orsaker till att föräldrar brister i sin omsorg och det blir då ännu 

viktigare att samhället tar sitt ansvar genom att hjälpa dessa barn. Det finns lagar i världen 

som till exempel FNs barnkonvention och i Sverige som till exempel socialtjänstlagen som 

ger barnen rättigheter. Författaren anser att de lagar som finns måste bli tydligare och att det 

kommer till ett bättre samarbete mellan de olika instanser som arbetar med barn och att de 

arbetar åt samma håll, barnet ska alltid stå i fokus. 



16 
 

     Författaren anser att förskolepersonalen behöver mer utbildning inom ämnet barn som far 

illa för att det inte ska finnas några tveksamheter inför att göra en anmälan. Detta grundas på 

att personalen hade svårt att se när ett barn for tillräckligt illa att de hade svårt att dra gränsen. 

De skulle behöva få mer utbildning inom att se olika tecken på när barn mår dåligt. 

Förskolepersonalen har anmälningsplikt och ska inte se svårigheter i att göra en anmälan och 

inte lägga sina egna värderingar i om ett barn far illa. Författaren tror detta beror på att 

personalen anser det som en psykisk krävande process genom att de känner sig stressade och 

oroliga och att de inte har den kompetensen som krävs för att upptäcka olika symptom på 

barn. Personalen behöver mer stöd och feedback om de ska klara av att göra anmälningar 

eftersom de anser att det är en väldigt psykisk krävande process eftersom personalen upplever 

det som stressande och känner sig oroliga och anser att det är svårt att dra gränsen om när ett 

barn far illa.. 

     Validiteten i denna undersökning var stark eftersom deltagarna hade lång erfarenhet av att 

arbeta med barn och sju av åtta hade varit med om att göra en anmälan eller erfarenhet om 

barn med särskilda behov. Forskaren anser att deltagarna var representativa för 

undersökningen. 

      

 

Studiens begränsningar och förslag till framtida forskning 

 
Studiens begränsning var att deltagarantalet var lågt och att forskaren endast använde sig av 

tre olika förskolor i ett län. Det är av stor vikt att se till att det finns undersökningar om hur 

det kan bli bättre samarbete med de instanser som finns som arbetar med barn och hur man 

ska hantera personalens mående. Eftersom det framkom att personalen tyckte att det var en 

påfrestande process att gå igenom eftersom de kände en stor ömhet för dessa barn och hade 

svårt att släppa problemen när de lämnade arbetet och kunde känna obehag inför att möta 

föräldrarna exempelvis så utgör detta att författaren tror detta påverkar att de tvekar ibland 

inför att göra en anmälan. Författaren anser att det inte får finnas några tveksamheter inför att 

göra en anmälan. Det är inte upp till personalen att ta ställning till om åtgärder behövs utan 

det är socialtjänsten. Huvudsaken är att barnet får den hjälp och det skydd som den kan få.  

     En svårighet i studien var att personalen kunde uppleva att svara ”fel”. Med detta menar 

forskaren att personalen inte ville bli ställda i dålig dager genom att svara ”fel” och få en 

stämpel på sig att inte kunna sitt arbete och att ta sitt ansvar genom att inte göra de åtgärder 

som de är tvungna till när de tror att ett barn far illa. Detta genom att det har framkommit att 

personalen anser det vara en psykisk påfrestande situation att göra en anmälan och att de anser 

att det är svårt att dra gränsen om när ett barn far illa.  

     Denna studie begränsar sig till att studera hur förskolepersonal definierade barn som for 

illa och hur de hanterade situationen från misstanke till en eventuell anmälan. Då det är av 

stor vikt att hjälpa dessa barn som far illa kan det i framtida studier vara betydelse fullt att 

undersöka om det bör finnas likadana definitionerna över alla instanser som arbetar med barn 

som till exempel skola, barnavårdscentraler, socialtjänsten och polis. Det kan vara av 

betydelse att undersöka om det behövs tydligare riktlinjer om när ett barn far illa och om det 

behövs mer utbildning inom ämnet speciellt inom det psykiska måendet eftersom personalen 

uppfattade det som svårast att göra en bedömning på. 

      

”Ge barnen kärlek, mera kärlek och ännu mera kärlek, så kommer folkvettet av sig själv." 

 

"Har jag lyckats förgylla en enda dyster barndom så är jag nöjd."  

 

Detta är citat av Astrid Lindgren som författaren väljer att avsluta sin uppsats med. 
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Bilaga 1. 
 

Intervjufrågor. 

 

Bakgrundsfrågor: 

 

1)Hur gammal är du? 

2)Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

3)Vad har du för utbildning? 

4)Har du vidareutbildat dig under tiden som du har arbetat? 

5)Om ja, vad har du fått eller tagit för utbildning? 

 

 

Definition på barn som far illa. 

 

1)Vad innebär begreppet barn som far illa för dig? 

2)Hur gör du en bedömning av ett barn som far illa? 

3)Hur går processen till när ni misstänker att ett barn far illa? 

4)Har ni någon generell strategi för anmälningsplikten vid misstanke? 

 

Barn och familj. 

 

1)Vad har du för förhållningssätt till det barnet? 

2)Får ni fråga barnet någonting om det ni misstänker, för att stärka era misstanke  och        

eventuellt en anmälan? 

3)På vilket sätt arbetar ni med dessa barn? Vidtar ni några särskilda åtgärder det dagliga 

arbetet med dessa barn? 

 

 

Anmälningsprocessen. 

 

1)Hur hanteras hela denna process från misstanke till att göra en anmälan? 

2)Upplever du att du får stöd och feedback i denna process? 

3)Om ja, från vilka får du stöd? 

 

 

Personalens mående. 

 

1)Hur mår du som personal i en sådan här process? 

2)På vilket sätt hanterar du ditt mående i denna process? 

3)Finns det något som du skulle vilja ha mer i förskolan som kan vara ett stöd för dig? 

4)Finns det något som du vill tillägga som jag kan ha missat? 


