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Syftet med vår studie har varit att belysa hur förskolepersonal pedagogiskt hanterar 
situationer där de misstänker att barn utsätts för omsorgssvikt utanför förskolans 
verksamhet. Vi har utgått från en kvalitativ forskningsansats och använt intervjuer 
som metod för insamling av empiri. I resultatet framkom flera erfarenheter kring hur 
förskolepersonal hanterar anmälningsplikt, samverkan och mötet med barnen. Det 
framkom också att förskolepersonal främst reagerade på fysiska tecken på 
omsorgssvikt samt att det upplevdes vara en svårighet att avgöra var gränsen för 
omsorgssvikt går. Slutsats blev att personal ställs inför en mängd svårigheter och 
dilemman vilket gör hanteringen av dessa situationer mycket komplex då många 
faktorer påverkar och samspelar med varandra. 
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1. Inledning 
Under åren 1997-2001 omkom 3030 barn i Sverige varav 36 avled på grund av 
övergrepp enligt en rapport från socialstyrelsen, skriver Lundberg (2005) i sin 
forskningsöversikt ”Utsatta flickor och pojkar – en översikt av aktuell svensk 
forskning”. Av dessa 36 barn var hälften yngre än 13 år. Forskaren skriver att 250 
barn vårdades på sjukhus på grund av att de blivit utsatta för övergrepp under år 
2002. Varje år i Sverige, anmäls en till två fall per 1000 barn, där barn under 15 år 
misstänks för att ha blivit utsatta för sexuella övergrepp. Över 50 % av dessa fall har 
föranlett misstanke om övergrepp inom familjen. Lundberg hänvisar till Svedin och 
Bank som menar att de barn som en gång blivit utsatta för sexuella övergrepp 
riskerar att bli utsatta igen. 
 
I Föräldrabalken 6 kap 1§ står det att ”[b]arn har rätt till omvårdnad, trygghet och en 
god fostran. Barn skall behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte 
utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling”. 
 
Enligt en rapport av Barnombudsmannen (2012) framkom det att den hjälp de barn 
som misshandlas eller utsätts för sexuella övergrepp får från socialtjänsten är under 
all kritik. Utredningarna tar allt för lång tid trots att lagen säger att dessa ärenden ska 
utredas skyndsamt. Barnombudsmannen hänvisar till en enkät utförd 2009 där det 
framkom att vart annat barn inte har kännedom om att de kan få hjälp från 
socialtjänsten vid missförhållanden i hemmet. 
 
I en nationell kartläggning av Janson, Jernbro & Långberg (2011) angående kroppslig 
bestraffning och annan kränkning av barn i Sverige, skriver de att föräldrars generella 
attityd är negativ till kroppslig bestraffning. Trots detta hävdar de att förekomsten av 
kroppslig bestraffning inte längre minskar. 
 
Balldin (2010) hänvisar till Lundéns (2004) studie där det framkom att ”tjugotre av 
nittioåtta förskolepedagoger uppgav att de fullgjort sin anmälningsskyldighet enligt 
dåvarande § 71 Socialtjänstlagen.” (s. 360). Till detta tillkommer att ”[d]rygt hälften 
av de anmälda barnen aktualiserades hos Socialtjänstens individ- och 
familjeomsorg.” (s. 361). 
 
Att barn som far illa inte får den hjälp de behöver och är berättigade till är tragiskt. 
Med detta som bakgrund kan man ställa sig frågande till hur personal på förskolan 
upplever och hanterar situationen då de misstänker att ett barn far illa utanför 
förskolans verksamhet. Det har bedrivits en mängd forskning kring fenomenet 
anmälningsplikt i förskola. Den forskning vi stött på har varit inriktad på att 
presentera kvantitativa data kring antalet drabbade barn men utelämnar frågor kring 
hur man praktiskt hanterar situationer där barn far illa. Detta är kunskap som vi 
anser är viktig för ett professionellt yrkesutövande. 

1.1 Syfte 
Syftet med studien är att belysa hur förskolepersonal pedagogiskt hanterar 
situationer där de misstänker att barn far illa utanför förskolans verksamhet. 
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1.2 Forskningsfrågor 
1. Hur resonerar förskolepersonal kring hur de pedagogiskt arbetar med 

anmälningsplikt, omsorgssvikt och samverkan? 
 

2. Vilka skyldigheter, svårigheter och dilemman möter förskolepersonalen? 

1.3 Begreppsdefinition 
”Utsatta barn”, ”barn som far illa” och ”omsorgssvikt” – När vi talar om utsatta barn 
och barn som är utsatta för omsorgssvikt i denna studie syftar vi till barn som 
personal på förskolan misstänker far illa utanför förskolans verksamhet. Detta i form 
av fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, vanvård eller annan 
försummelse från vårdnadshavare och andra personer i barnets närhet, som riskerar 
leda till att barnets hälsa och utveckling påverkas (Hindberg, 1999 och Hindberg, 
2006). 
 
Begreppet ”samverkan” avser i denna studie det informationsutbyte som sker mellan 
de olika aktörer som finns runt utsatta barn; pedagoger, föräldrar och socialtjänst 
(Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen, 2007). 
 
I studien står OSL för Offentlighets- och sekretesslagen och SoL för Socialtjänstlagen 
(Svensk lag, 2012). 

2. Litteraturgenomgång 
Vi har valt att dela upp litteraturgenomgången i ett antal huvudrubriker, 
barnkonventionen, omsorgssvikt, anmälningsplikt, samverkan och pedagogens roll. 
Under dessa rubriker finns såväl bakgrunds- som forskningslitteratur presenterade. 

2.1 Barnkonventionen 
Barnkonventionen är ett fördrag där flera stater anslutit sig att följa de riktlinjer som 
anges i konventionen gällande barns rättigheter, principen om att se till barns bästa. 
Enligt Lundberg (2005) skrev Sverige under FN:s barnkonvention år 1990. I 
Barnkonventionen (1989) Del 1, står det att: 
 

 Samtliga människor under 18 år anses vara barn. Dock finns undantag i de 
länder där barn blir myndiga innan 18 års ålder. 

 

 Konventionen fastslår även att barnets bästa alltid ska prioriteras först vid 
samtliga åtgärder rörande barnet. 

 

 Ett barn ska inte separeras från föräldrarna mot barnets vilja om det inte 
framkommer vara det bästa för barnet. Det skulle exempelvis kunna ske då 
föräldrarna utsätter barnet för övergrepp eller vanvård. I möjligaste mån ska 
dock barnet kunna bevara kontakten med föräldrarna förutsatt att det inte 
strider mot barnets bästa. 

 

 Barn har rätt till statligt bistånd och skydd om barnet av någon anledning i 
förhållande till barnets bästa inte kan stanna kvar i sin familjemiljö. 

 

 Barnet har rätt till att yttra sina åsikter gällande frågor som berör barnet men 
åsikterna ska värderas utifrån ålder och mognad. 
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 Barn ska ges skydd mot sexuellt utnyttjande och övergrepp men även all annan 
form av utnyttjande där barnet på något sätt tar skada. 

 

 Alla de stater som åtagit sig att följa barnkonventionen ska vidta lämpliga 
åtgärder, med bland annat hjälp av lagar och utbildning, för att skydda barnet 
mot att barnet far illa i vårdnadshavare eller annan ansvarig persons vård. 

 

 Samtliga stater som åtagit sig att följa barnkonventionen ska där barn utsatts 
för någon form av försummelse, misshandel, övergrepp eller annan 
förnedrande behandling ta till lämpliga åtgärder för att underlätta fysisk, 
psykisk och social återanpassning. Detta ska ske under omständigheter som 
främjar barnets hälsotillstånd, självaktning och värdighet. 

2.2 Omsorgssvikt 
Hindberg (1999) menar att psykisk och fysisk misshandel, sexuella övergrepp, 
vanvård och försummelse är olika typer av omsorgssvikt. Det kan finnas flera 
riskfaktorer till varför ett barn utsätts. Det kan handla om att det förekommer våld i 
hemmet, föräldrar missbrukar, har psykisk sjukdom, har utvecklingsstörning, 
flyktingbakgrund i familjen eller egenskaper hos barnet själv som triggar föräldrarna. 
Barn som farit illa riskerar att drabbas av psykiska trauman. Detta orsakas av att man 
varit utsatt för situationer som man inte kunnat påverka och som gjort att man känt 
sig utsatt, hjälplös, sårbar eller otrygg. Det är ovanligt att barn utsätts för misshandel 
eller övergrepp av främlingar, den största risken är att detta sker inom familjen. 
 
Trots att forskning gjorts under längre tid vet man inte hur stort mörkertalet är 
skriver Lundberg (2005) i sin forskningsöversikt. Han har dock gjort en uppskattning 
där ca 10 % av barnen far illa och där barnens utveckling riskeras om de inte får 
professionell stöttning. Han menar att det är viktigt att förstå de konsekvenser som 
kan komma drabba utsatta barn och deras utveckling beroende på vilken form av 
utsatthet (fysiska övergrepp, sexuella övergrepp, försummelse eller vanvård, 
emotionell kränkning, exploatering) samt vilken bredd problemet har. 

2.2.1 Barnets utveckling 
Det är väldigt viktigt att barn som far illa upptäcks tidigt för att man ska kunna vidta 
åtgärder menar Lundberg (2005). Barn som utsatts för emotionell försummelse 
under sina första två levnadsår hade en sämre utveckling inom begreppsförståelse 
och ordförråd när de kom upp i skolåldern skriver Lundberg med hänvisning till 
Erickson & Egeland. De menar även att försummade barn visar en sämre kognitiv 
förmåga än barn som blivit misshandlade. Lundberg (2005) refererar till Egeland och 
skriver om en undersökning som gjorts i förskolan i Minnesota Mother – Child 
Project där försummade barn ofta hade sämre kontroll över sina impulser och sämre 
självbild. Dessa barn var asociala och hade svårt för att uttrycka och se skillnad på 
känslor. De var även olyckliga och ägde ingen humor samt att deras IQ blev sämre. 
 
Lundén (2010) hänvisar i sin avhandling till forskaren Danya Glaser som menar att 
det finns beaktansvärda bevis för att omsorgssvikt och trauman skapar förändringar i 
hjärnans funktioner, mycket förorsakat av stressen det innebär att vara utsatt. Hon 
menar även att detta kan ses som en förklaring till varför barn som varit utsatta för 
omsorgssvikt ibland utvecklar psykologiska, känslo- och beteendemässiga problem. 
För tidig födelse, allvarsam undernäring eller ha blivit offer för kraftiga skakningar 
kan leda till att barnen får blödningar i hjärnan vilket kan medföra skador i hjärnan. 
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För mycket eller för lite stimulans kan bidra till att det blir fel i hjärnans struktur och 
kemiska balans. 
 
Den allvarligaste effekten av omsorgssvikt är att barnen tappar tilliten till omgivande 
personer att kunna tillgodose deras behov av tröst, hjälp, skydd och stöd menar 
Lundén (2010). Barnen har byggt upp en inre bild av sig själva som människor som 
inte är värda att skyddas eller älskas och skuldbelägger sig själva för detta. Forskaren 
lyfter dock att det inte är säkert att barn uppvisar några symptom men att det inte 
betyder att barnen inte påverkas av en svår livssituation. Lundén hävdar att forskning 
inom det utvecklingspsykologiska samt i det neurobiologiska området har synliggjort 
att barns utveckling påverkas långt innan de uppvisar några symptom. Detta leder till 
att man inte kan ha tillit till att ett barn utvecklas som det ska bara för att det inte har 
uppvisat några symptom, vilket gör bedömningssituationen för yrkesverksamma 
mycket komplex. 
 
Lundén skriver också att barnet utifrån sina erfarenheter bygger inre scheman och 
representationer vilka sedan påverkar barnets beteende. Det är därför 
konsekvenserna av omsorgssvikt blir synliga i barnens beteende. Barnet kan uppfatta 
föräldern som att den antingen alltid finns tillgänglig eller bara finns tillgänglig under 
vissa villkor. Det skulle kunna handla om att barnet aldrig får visa sig vara i behov av 
tröst eller att det aldrig på förhand går att avgöra om en förälder kommer vara 
tillgänglig i en situation eller inte. Då barn lever med ovillkorlig omvårdnad vet de att 
föräldern alltid finns där och kan lägga sin energi på att utforska omvärlden och 
utvecklas, medan barn som inte får detta saknar den tryggheten. Detta påverkar 
senare förmågan att knyta an till andra människor och kan framkalla en 
desorganiserad anknytning vilket vanligen förorsakas av omsorgssvikt. En trygg 
anknytning till föräldrarna kan ses som en skyddande faktor medan en otrygg 
anknytning blir en riskfaktor för barnets utveckling menar forskaren. 

2.2.2 Vårdnadshavare 
Barnet kan enligt Hindberg (1999) utsättas för aktiv eller passiv misshandel såväl 
psykiskt som fysiskt. Den aktiva misshandeln innebär att man avsiktligt förorsakar 
barnet fysisk skada eller utsätter barnet för kränkande behandling där man aktivt 
förmedlar att barnet är värdelöst, oälskat, oönskat, enbart har rätt att finnas om 
barnet tillmötesgår omgivningens behov. Den psykiska misshandeln är svår att 
kategorisera till olika tillfällen utan handlar snarare om ett negativt förhållningssätt 
till barnet. Passiv misshandel, som vanligtvis kategoriseras som vanvård, innebär att 
barnen utan direkt uppsåt att skadas utsätts för försummelse som kan ta sig uttryck 
både fysiskt och psykiskt. Lundén (2010) menar i sin avhandling att föräldrars 
förmåga att ge omsorg inte är given utan kan variera mycket, vilket påverkar barns 
utvecklingslinje. De kan exempelvis ha svårt för att prioritera barnets behov framför 
sina egna, förväntningarna på barnet relateras inte i förhållande till barnets 
utvecklingsnivå, man har svårt för att uppskatta och uppmuntra barnens erfarenheter 
och perspektiv. Forskaren skriver även att en förälder dock kan vara av tillräckligt bra 
”kvalitet” för ett barn, om det finns flera syskon, men ha svårt för att tillgodose ett 
annat av syskonens behov. Fridh och Norman (2008) menar att föräldrarna i de 
flesta fall egentligen menar väl men har beroende på personliga tillkortakommanden 
svårt att tillgodose barnens behov. Författarna menar att dessa föräldrar främst är i 
behov av stöd och hjälp och ärendet behöver inte nödvändigtvis leda till att barnen 
omhändertas. 
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Vid sexuella övergrepp kan, menar Hindberg (1999), ofta relationen till förövaren för 
barnet te sig mycket komplex. Barnet kanske inte enbart upplever övergreppen som 
negativa utan även som situationer då man fått ”positiv” uppmärksamhet. 
Författaren menar att vid sexuella övergrepp finns sällan några vittnen vilket gör att 
det lätt blir en fråga om makt och trovärdighet gällande vems ord som väger tyngst. 
Vuxna har oftast mer makt än barn vilket gör att det kan vara svårt för ett barn att 
övertyga att övergreppen ägt rum, vilket gör det hela värre för ett barn som redan 
befinner sig i en utsatt position. Enligt SoL 11 kap 10§ stycke 3 står det dock att om 
det finns ett behov av att ingripa för att skydda ett barn får barnet höras i avsaknad av 
samtycke och närvaro från vårdnadshavare. 
 
När det gäller omsorgssvikt över lag menar Hindberg (2006) att många förövare inte 
ser sin egen del i händelsen utan upplever sig själva vara offer för situationen. Det 
kan handla om att de säger att de blivit provocerade, förförda eller helt enkelt nekar 
till brott. Författaren skriver även att det är ovanligt att polisanmälningar resulterar i 
fällande domar. Ofta har barn behov av att se sina föräldrar som goda och 
kompetenta, vilket gör att de lätt själva tar på sig skulden. Enligt Lundén (2010) 
påverkas föräldrars omsorgsförmåga av flera olika faktorer och hon hänvisar även till 
Bronfenbrenners ekologiska systemteori för att förstå de orsakssammanhang inom 
och i barnets omgivning som ligger till grund för barnets utvecklingsriktning. Det 
måste finnas en balans mellan skydds och riskfaktorerna. 

2.2.3 Risk- och skyddsfaktorer 
Det finns samhälleliga risk- och skyddsfaktorer som påverkar huruvida barn kan bli 
utsatta menar Hindberg (2006). Dålig ekonomi och brist på välfärd är riskfaktorer 
för omsorgssvikt medan en god ekonomi och välfärd ses som skyddsfaktorer. 
Detsamma gäller för den barnkompetens som finns hos personal som möter utsatta 
barn, är den bristande är den en riskfaktor och är den hög är den en skyddsfaktor. 
Författaren hävdar även att kulturella värderingar spelar in i hur vi ser på 
barnuppfostran och synen på användandet av våld. Hindberg menar vidare att det 
hos familjer med invandrarbakgrund finns en mycket mer positiv inställning till våld 
som uppfostringsmetod, samt att grövre våld är vanligare inom denna grupp än hos 
svenska familjer. Förklaringen till detta kan vara att familjer med invandrarbakgrund 
är en grupp som i större utsträckning är drabbade av riskfaktorer som bland annat 
dålig ekonomi, arbetslöshet och utanförskap. 
 
Hindberg (2006) redogör för ett antal skyddsfaktorer hos barnet som kan hjälpa att 
skapa motståndskraft i en svår livssituation. Författaren identifierar kognitiv och 
social kompetens, ett bra självförtroende, humor, en förmåga att hantera stress och 
en förståelse för de erfarenheter de varit med om som viktiga förmågor. Balldin 
(2010) talar också om att effekten av eventuella riskfaktorer påverkas av barnets 
förmåga att skapa motståndskraft mot negativa livshändelser. Denna förmåga är 
olika stark hos olika barn. Författaren lyfter biologiska skyddsfaktorer som 
intelligens, psykisk stabilitet, lugnt humör, ett bra självförtroende och förmågan att ta 
ansvar, sätta upp livsmål och vara mottaglig för hjälp som viktiga egenskaper. Hos de 
barn som klarar sig bäst genom negativa livsupplevelser hade barnen haft minst en 
trygg relation med en vuxen som stod utanför familjen, fått hjälp att bearbeta sina 
erfarenheter och sin situation samt fått uppleva samhörighet och kontinuitet. 
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2.2.4 Kännetecken 
Det är ofta svårt att utifrån barnets reaktioner avgöra vilken typ av omsorgssvikt 
barnet varit utsatt för då barn ofta reagerar med liknande symptom skriver Hindberg 
(1999). Vanliga reaktioner kan vara hög ångestnivå, sömnsvårigheter, 
psykosomatiska symtom, koncentrationsstörningar, inlärningssvårigheter, 
relationsproblem men även tillväxthämning hos små barn. Barn som varit utsatta för 
sexuella övergrepp kan förutom ovanstående symtom få svåra skador i underlivet, 
uppvisa ett sexualiserat beteende i form av exempelvis upptagenhet av den egna 
kroppen så som tvångsmässig onani eller leker lekar med ett sexuellt, i förhållande 
till barnets ålder, avvikande innehåll. Författaren hävdar dock att inom alla 
kategorier av omsorgssvikt är det heller inte givet att barnet uppvisar några symptom 
överhuvudtaget. Där man dock uppfattar symptom är det inte säkert att man kan 
säkerställa vad barnet varit utsatt för mer än att det befinner sig i en problematisk 
situation. 
 
Hindberg (2006) anser att då det gäller försummelse är det viktigt för barnets 
säkerhet att avgöra om olycksfallen är ett resultat av försummelse, vilket kan vara 
mycket svårt. Ett barn kan försummas fysiskt, psykiskt, medicinskt, intellektuellt och 
socialt. Författaren anser att man bör vara observant på tecken som undernäring eller 
övervikt, dålig hygien, utslag eller olämpliga kläder. Andra tecken vid omsorgssvikt 
som personal i kontakt med barn enligt författaren bör vara observant på är skador 
som bitmärken som verkar komma från en vuxen, märken efter slag med föremål, 
brännskador, sår runt öronen, kala partier i hårbotten och blåmärken som är 
placerade på ställen där barn normalt inte brukar få dem. Hindberg menar att 
personal även bör vara observant på om barnet ofta får blåmärken. 
 
Barn som ännu inte utvecklat ett talspråk har ingen möjlighet att berätta vad det varit 
utsatt för (Hindberg, 1999). Även senare kan det vara svårt att sätta ord på saker som 
barnet kanske inte riktigt förstår. Särskilt psykisk misshandel har barn svårt att 
beskriva samt uppfatta att de varit utsatta för. Det är ovanligt att barn själva väljer att 
berätta om övergrepp. Hindberg menar att det kan finnas flera anledningar till varför 
barnet inte vågar berätta. Barnet kan själv vilja förtränga det inträffade i ren 
självbevarelsedrift på grund av att man känner skuld och skam. Barnet kan känna 
rädsla för påföljderna så som att bli straffad, övergiven och vad som kommer hända 
med gärningsmannen. Det förekommer ofta att barnen blir manipulerade, hotade 
eller mutade för att inte avslöja gärningsmannen. Barn som blir utsatta av sina 
föräldrar upplever sig ofta stå i lojalitetsskuld till sina föräldrar. 
 
Øystein Steinsvåg (2007) skriver om att barn kan, på olika sätt, visa att våld finns i 
hemmet. Men man kan inte förvänta sig att barnen ska kunna berätta om det eller på 
något sätt ta ansvar för att göra det. Barnet är oftast orolig och vill inte hamna mellan 
sina föräldrar. Solberg (2007) menar att barn försöker begränsa skadorna som våldet 
i hemmet orsakar. Barnen gör det genom att bland annat ingripa. Dessa barn blir 
oftast medvetna om våldet i hemmet när det redan pågår och försöker då stoppa det. 
Sedan finns det de barn som distanserar sig och gömmer sig för att slippa se och 
höra. En tredje grupp är de barn som håller tyst och inte berättar för någon om våldet 
skriver Solberg. Dessa barn kan välja att hålla tyst för att de känner skam och att tiga 
är en trygghet då ingen får veta att de är annorlunda. 
 
I sin forskningsöversikt hänvisar Lundberg (2005) till en studie som gjorts av 
Almqvist och Broberg där han finner att nästan alla barn som bevittnar våld mot sin 
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mamma har uttalat att förskolan och skolan är en trygg punkt som de längtar till. 
Barnen har goda relationer med andra barn och vuxna i förskolan och skolan samt att 
det händer roliga aktiviteter där. Lundberg skriver också att studien visade på att 62 
% av barnen som upplevt att sin mamma har blivit utsatt för våld själva utsätts för 
misshandel av sin far eller styvfar. Forskaren hävdar också att barn som ser detta i 
hemmet även utsätts för en psykisk misshandel. Av alla barn som bevittnat våld var 
över 70 % i behov av att utredas för psykiska svårigheter då de visat på symtom som 
bland annat rädsla, argsinthet, lidande samt en stark dragning till våld och/eller 
skräck. 

2.3 Anmälningsplikt 
Lundberg (2005) skriver i sin forskningsöversikt att redan år 1924 blev det lagstadgat 
att anmälningsplikt råder då myndigheter och institutioner misstänker att ett barn 
far illa. Skolaga förbjöds år 1962 men inte förrän år 1979 infördes förbud mot 
kroppslig bestraffning i hemmet. År 1998 ändrades lagen till den hårdare där 
personal, inom privat verksamhet, vid misstanke att ett barn far illa har 
anmälningsskyldighet. 
 
I förskolan gäller sekretesslagen 23 kap 1§ men i OSL 10 kap 28§ fastslås det att om 
det finns uppgiftsskyldighet hindrar inte sekretesslagen att uppgifter lämnas till en 
annan myndighet. Sådana uppgiftsskyldigheter synliggörs i SoL 14 kap 1§ där det står 
att: 
 

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

 
Vidare i SoL 14 kap 7§ står det att en yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet ska 
anmäla allvarliga missförhållanden eller om det finns en uppenbar risk för allvarliga 
missförhållanden. Hindberg (1999) noterar att lagen fastslår att man ska anmäla 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa. 
Misstankar räcker för att göra en anmälan, man måste inte vara säker. Det ligger 
sedan på socialtjänstens ansvar att utreda om några åtgärder är nödvändiga. Det 
enda ansvaret förskolepersonal har är enligt Erdis (2011) att fullgöra sin 
anmälningsplikt, men inte att försäkra att det finns behov av skydd eller hjälp. 
Förskolans läroplan Lpfö (1998, reviderad 2010) ger uttryck för att personal i 
förskolan ska tydligt ta avstånd från det som går emot de grundläggande värden som 
uttrycks i läroplanen samt att verksamheten ”ska vara ett stöd för familjerna i deras 
ansvar för barnens fostran, utveckling och växande” (s. 5). 
 
I en undersökning av Lundén som Lundberg (2005) hänvisar till visade det sig att av 
tio misstänkta fall där barn for illa anmäldes endast ett barn av barnomsorgen. 
Vidare skriver Lundberg att av alla anmälningar som görs är de flesta från andra än 
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familjen och där står skolan och socialförvaltningen för mindre än en tredjedel av 
anmälningarna. 
 
Östberg (2010) visar i sin avhandling att kategorin förskola och skola står för 9 % av 
anmälningarna som gjordes till de två kontoren, som deltog i studien, av kategorier 
bestående av 13 grupper. Hon påpekar att det kan tyckas vara oroande att det är få 
från förskola och skola som har gjort en anmälan. Forskaren menar dock i sin studie 
att hon fått fram att anmälningar som görs av bland annat förskola och skola ses som 
trovärdiga och leder ofta till att utredningar inleds. 
 
Olsson (2011) redogör för hur pedagoger ska gå till väga när man anmäler. Han 
menar att det inte finns formella krav på hur en anmälan ska se ut, den kan vara både 
muntlig och skriftlig. Oftast är det en förskolechef eller ett elevhälsoteam som gör 
detta. Hur snabbt en anmälan ska göras beror på fallet menar författaren, men i SoL 
14 kap 1§ stycke 2 står det att man ”är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden”. 
Olsson (2011) lyfter att lagen menar att man är skyldig till att anmäla så fort man får 
vetskap om att ett barn behöver skydd. Balldin (2010) menar även att det är viktigt 
att svårbestämda och ickebekräftade uppgifter anmäls till socialtjänsten. Olsson 
(2011) anser dock att beroende på hur barnet far illa kan det ges utrymme till att 
vänta med en anmälan. Exempelvis om barnet vanvårdas kan förskolan först vända 
sig till föräldrarna genom samtal där de kan få möjlighet till att hitta lösningar. Vid 
allvarliga och svåra situationer bör det dock handla om timmar skriver författaren. 
 
Lundén (2010) menar, i sin avhandling, att förfarandet bakom ett beslut att anmäla 
eller att inte anmäla är komplext. Hon hänvisar till studier som gjorts i att undersöka 
logik i beslutsprocesser, som visar att underlaget för våra beslut inte alltid är vidare 
genomtänkta. Hon beskriver det som att det först är efter att vi fattat våra beslut som 
vi söker stödjande skäl för beslutet som då kan vara mer eller mindre relevanta för 
det beslut som redan fattats. Forskaren presenterar tre faktorer som hon hävdar har 
betydelse för professionellas, så som BVC-personal och anställda inom 
barnomsorgen, tendens att göra en anmälan. Graden av allvar och typ av 
omsorgssvikt är en faktor som påverkar. En andra faktor är de professionellas 
utbildning och erfarenhet. Slutligen påverkar uppfattningen om huruvida en anmälan 
är till gagn för barnet och familjen. 
 
När en anmälan har inkommit från exempelvis förskolechef gör socialtjänsten en 
bedömning av huruvida en utredning ska inledas eller inte skriver Olsson (2011). 
Vidare menar författaren att när personal på förskolor, skolor eller fritidshem 
anmäler startas vanligen en utredning. I SoL 11 kap 1§ står det att: 
 

Socialnämnden skall utan dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat 
sätt har kommit till nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. 
 
Vad som har kommit fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall 
tillvaratas på ett betryggande sätt. 

 
I utredningen klargör socialtjänsten barnets situation genom inhämtning av 
uppgifter. Myndigheten tar de kontakter som behövs vilket de är berättigade enligt 
lagen (se SoL 11 kap 2§ första stycket) för att kunna göra en bedömning av vilka 
behov som barnet har. Utredningen ska enligt lagen vara slutförd efter senast fyra 
månader menar Olsson (2011). 



9 
 

Östberg (2010) beskriver "Tratten", en modell som visar hur anmälningarna sorteras. 
De anmälda fall som inte anses vara i behov av utredning faller bort och de fall som 
har ett behov utreds. Det är socialarbetarnas uppgift att bedöma anmälningarna. 
Efter utredning avgör även socialarbetaren om insatser krävs, vissa av fallen visar att 
ingen åtgärd behövs och faller ur tratten medan andra fall kräver en åtgärd. Det är 
genom denna process som antal anmälningar som behandlas minskar. Wiklund 
(2006) skriver också om ”Tratten”, Barnavårdstratten, som samhällets sätt att 
hantera barn som far illa. Wiklund påpekar att den visar skillnaden på hur många 
barn som anmäls och hur många barn som det faktiskt görs en insats hos. 
 
Lundberg (2005) hävdar att det bör finnas utbildningar för personal som arbetar 
inom exempelvis barnomsorgen och skola för hur man ska gå tillväga vid anmälan 
och hur anmälningar behandlas, vad som kan hända om man gör en grundlös 
anmälan. Är personal osäker kan det leda till att de inte gör en anmälan fastän barnet 
far illa vilket vore förödande, eller så gör de en grundlös anmälan vilket inte är 
allvarligt om socialtjänsten som ska behandla ärendet går aktsamt fram. 

2.4 Samverkan 
Enligt Hindberg (1999) ligger huvudansvaret på socialtjänsten att barns uppväxt 
präglas av trygga och goda omständigheter. Fridh och Norman (2008) anser att en 
anmälning till socialtjänsten inte ska ses som en polisanmälan utan snarare som en 
åtgärd för att uppmärksamma socialtjänsten på att ett barn kan fara illa och vara i 
behov av skydd. Enligt författarna kan ordet skydd tolkas som stöd och hjälp vilket 
innebär att man utreder behoven som barnet har. I SoL5 kap 1§ står det att: 
 

Socialnämnden ska i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 
samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. Ifråga om utlämnande av uppgifter 
gäller de begränsningar som följer av 15 kap. denna lag och av offentlighets- och 
sekretesslagen (2009:400). Nämnden ska aktivt verka för att samverkan kommer till stånd 
(emfas infört av författarna). 

 
Samarbetet mellan förskola och socialtjänsten brister enligt Olsson (2011). Han 
menar att anmälningsärenden är en för socialtjänsten vardaglig företeelse. Däremot 
är det för förskola en omvälvande uppgift att anmäla misstanke om att ett barn far 
illa. Överväganden om man ska anmäla görs trots att man har anmälningsplikt. 
Hindberg (1999) menar att anledningar till varför personal inte anmäler kan vara att 
det delvis kan bero på okunnighet om lagen. Hon menar dock att det även kan bero 
på att de tror att det egna stödet är tillräckligt, att omständigheterna nog förändras 
eller att personal är solidarisk med föräldrar. Lpfö (1998, reviderad 2010) uttrycker 
att det är viktigt att förskolans personal samspelar med och får förtroende från 
föräldrarna. Detta för att barn i svårigheter i förskolan ska få det stöd de behöver. 
 
Hindberg (1999) lyfter även att personal inte anmäler för att de är rädda för 
personliga konsekvenser eller att socialtjänsten antingen gör situationen värre eller 
inte agerar över huvud taget. Författaren menar att de som arbetar i kontakt med 
barn som är utsatta riskerar att möta starkt motstånd och bli ifrågasatta. Hon menar 
att många upplever att ingripanden inte leder till några förbättrande åtgärder för 
barnen. Författaren hävdar att en stor del av de anmälningar som kommer in till 
Socialtjänsten avskrivs utan att man gjort någon utredning på grund av 
överbelastning. Detta kan leda till uppgivenhet och att man slutar att 
uppmärksamma problemen. Det kan även uppstå slitningar i personalgruppen då 
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dessa situationer uppstår. Exempelvis kanske en förskolechef inte vill att förskolan 
ska associeras med anmälningar och problem menar Hindberg (1999). 
 
Olsson (2011) menar att socialförvaltningen bör utreda vad som gör att personal på 
förskolor hindras att göra en anmälan. Han har ett antal förslag på hur förskola och 
socialtjänst skulle kunna förbättra kontakten med och kunskapen om varandra vilket 
kan öka anmälningarnas antal. Exempelvis föreslår författaren att förskola och 
socialtjänsten bör besöka varandras arbetsplatser för att få insyn i hur de arbetar och 
ser på frågor som berör barn för att göra socialtjänstens arbete synligt. Den som 
anmäler bör få veta vem som handlägger ärendet och få kontaktuppgifter till denne. 
Balldin (2010) lyfter att från personalens sida upplever de ofta att det är ett problem, 
efter att en anmälan gjorts, att de inte får någon återkoppling från socialtjänsten om 
utredning påbörjats eller hur långt fortskriden processen är. 
 
Socialtjänsten behöver dock inte återrapportera till förskolan eftersom de kan 
hänvisa till sekretessregler menar Olsson (2011), som påpekar att socialtjänsten visst 
kan återrapportera då uppgifterna redan är kända eller om det är uppgifter som är 
positiva och harmlösa. Han hänvisar även till OSL 10 kap 2§ där det står att 
”[s]ekretess hindrar inte att en uppgift lämnas till en enskild eller till en annan 
myndighet, om det är nödvändigt för att den utlämnade myndigheten ska kunna 
fullgöra sin verksamhet”. I SoL 11 kap 2§ i första stycket står det även att ”[v]id en 
utredning av om socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd får 
nämnden, för bedömning av behovet av insatser, konsultera sakkunniga samt i övrigt 
ta de kontakter som behövs”. Olsson (2011) menar att dessa paragrafer är ett bra 
argument för varför socialtjänsten kan och bör återrapportera till förskolan. Genom 
återrapportering anser han att förskolor kommer att vara mer positiva till 
anmälningar och att de kommer att öka. 
 
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen (2007) skriver 
att samverkan behövs för att tidigt upptäcka utsatta barn eller barn som riskerar att 
fara illa. Myndigheten för skolutveckling, m.fl. har i sin utredning pekat på att 
myndigheter har enligt lag skyldighet att samverka. Med samverkan menar de att de 
berörda parter använder sin särskilda kompetens för att gemensamt genomföra den 
uppgift som ligger dem ålagd. Men också att med samverkan kan man få en bättre 
helhetssyn över vad som händer hos de olika aktörerna och hur de påverkar 
varandra. Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen pekar 
även på att socialtjänsten, när det handlar om utsatta barn, har det yttersta ansvaret 
att se till barn får det stöd och skydd de behöver. Genom att lagen om 
anmälningsskyldighet finns, där alla som arbetar med barn måste anmäla samt är 
uppgiftsskyldiga, kan socialtjänsten uppfylla sin plikt. Det är viktigt att alla parter är 
införstådda i lagen för att en samverkan ska kunna komma till stånd. 
 
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen (2007) menar 
också att en strategi för att samverkan ska fungera är att se till styrning, struktur och 
samsyn. Styrning behövs för att organisera en fungerande samverkan där alla vet sin 
roll. Struktur är en del av styrningen. Struktur innebär att det finns bland annat 
riktlinjer, handlingsplaner och samordnarfunktioner för att få en fungerande 
samverkan. Samsynen behövs för att aktörer ska förstå ett problem. Samsyn handlar 
om att aktörerna har en tillit mellan sig där de har en gemensam bild av arbetet. 
Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen. menar att det 
är viktigt för de berörda aktörerna att ha en god kunskap om vad de alla har för 
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uppdrag, resurser och gränser för att kunna arbeta med en gemensam samsyn och 
upprätthålla professionella relationer i arbetet. Det är viktigt att i samverkan se till att 
delaktighet, öppenhet och lyhördhet finns för att ingen ska känna att någon har större 
kontroll. Myndigheten för skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen. 
poängterar att sekretesslagen inte får kringgås på grund av samverkan mellan olika 
myndigheter för att uppnå ett effektivare arbete. 
 
Huruvida uppgifter ska lämnas ut från socialtjänsten menar Hindberg (1999) 
bestäms via en menprövning där man undersöker vilka uppgifter som 
vårdnadshavarna kan lida men av att man lämnar ut dem. Om det är till nackdel för 
vårdnadshavarna får informationen inte lämnas ut även om det skulle kunna vara till 
fördel för barnet. Om vårdnadshavarna dock går med på det kan uppgifter lämnas ut. 
Författaren hänvisar till OSL 1 kap §5. Denna paragraf kan göra det möjligt att bryta 
sekretessen under förutsättning att det behövs för att socialtjänsten ska kunna 
uppfylla sina åtaganden. Detta kan göra att socialtjänsten får lämna ut sådan 
information som barnomsorg och skola är i behov av för att under omständigheterna 
kunna hjälpa och bemöta barnet. Lpfö (1998, reviderad 2010) säger att ”[b]arn som 
tillfälligt eller varaktigt behöver mer stöd och stimulans än andra ska få detta stöd 
utformat med hänsyn till egna behov och förutsättningar så att de utvecklas så långt 
som möjligt” (s. 5). 
 
Balldin (2010) menar att det är viktigt att vara medveten om hur utsatthet börjar och 
hur det fortskrider för att kunna förstå att barn ofta är utsatta på flera plan och 
behöver hjälp på ett verkningsfullt sätt. Balldin menar att förskolan har många 
möjligheter att påverka situationen för barn som är utsatta, genom främst 
kontinuerlig samverkan och kontakt med föräldrar men även via de sociala 
instanserna. Författaren lyfter även att det finns brist på vilja, vana och kunskap 
vilket kan ses som utmaningar för förskolan. Dessutom saknas ofta utarbetade planer 
för hur man ska samverka. 
 
Det är förskollärarens ansvar att upprätta en kontinuerlig, tillitsfull, respektfull och 
stödjande samverkan med föräldrar och bjuda in dem till att vara delaktiga i 
verksamheten anser Balldin (2010). Samverkan är till gagn för barnets välmående, 
utveckling och lärande och en fungerande relation underlättar vid samtal gällande 
misstankar om att barnets utveckling eller välbefinnande är i risk till följd av 
omsorgssvikt. 

2.5 Pedagogens roll 
Lundén (2010) presenterar i sin avhandling det forskningsprojekt ”Hur mår 
egentligen förskolebarnen” som hon själv varit en del av. Syftet med studien var att 
undersöka hur BVC-sköterskor och barnomsorgspersonal arbetar med barn som 
utsätts för omsorgssvikt med utgångspunkt i den kunskap de erhåller om barnets 
situation i arbetet. Av pilotstudien framkom att deltagarnas oro kunde delas in i tre 
kategorier. I den första kategorin oroade sig personalen för att något inte var som det 
skulle men hade svårt att peka ut specifika saker som de grundade sin oro på. I den 
andra kategorin trodde man att barnet var utsatt för omsorgssvikt och tyckte sig ha 
vissa belägg för att så var fallet. Däremot tyckte de inte att det fanns anledning att 
anmäla ärendet till socialtjänsten utan vidtog egna ingripanden. Slutligen, i den 
tredje kategorin, visste personalen genom varierande mängd konkreta bevis om att 
barnet faktiskt for illa. Vissa av dessa fall hade anmälts, men inte alla. Tecken på 
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fysisk misshandel eller sexuella övergrepp ledde oftare till anmälningar än annan 
form av omsorgssvikt som inte anmäldes alls. 
 
I den slutliga studien (Lundén, 2010) fick personalen sedan ta del av en 
sammanställning av tecken på omsorgssvikt som skulle ses i relation till den tredje 
kategorin av oro – att man vet att barnet far illa (dessa tecken går att ta del av i 
Lundéns avhandling). I studien framkom även att personlig bakgrund så som 
utbildning, yrkesbakgrund och erfarenheter påverkade hur man såg på omsorgssvikt 
vilket ledde till att personal som arbetade på samma avdelning inte bedömde samma 
barn som utsatta för omsorgssvikt. Man hade helt enkelt olika syn på vad som ska 
kategoriseras som omsorgssvikt. Personal inom BVC och barnomsorg visade sig i en 
sammanställning ha anmält endast vart fjärde barn av de barn som de trodde var 
utsatta för omsorgssvikt. Det upplevs vara ett dilemma av många yrkesverksamma 
kring barn att avgöra var gränsen går för omsorgssvikt menar Lundén.  
 
Balldin (2010) menar att det bland personalen på förskolan samt bland föräldrar 
läggs övervägande vikt vid barnens naturliga utveckling mot självständighet. Det barn 
som inte lever upp till den önskvärda normen betraktas som avvikande, vilket kan 
leda till en exkludering av barnen i verksamheten. Om möten mellan personal och 
barn på förskolan blir differentierade kan det bidra till att skapa social ojämlikhet. 
Författaren hänvisar till Jensen som menar att det i Danmark finns två dominerande 
pedagogiska strategier för hur man ska hantera situationer där barn är utsatta. Den 
första benämns som en kompensatorisk strategi där barnet ses ha brister som man 
ska kompensera för. Den andra strategin benämns som den innovativa och syftar till 
att hjälpa barnen få bättre förutsättningar genom kompetensutveckling och ett 
inkluderande arbetssätt. Enligt denna undersökning ansågs personalen vara 
kompetent i frågor gällande bedömning av barns naturliga utveckling men upplevde 
sig själva vara i behov av stöd och kunskap kring hur man ska arbeta med utsatta 
barn i förskolan. 
 
Forskning som gjorts kring förskolepersonalens attityder gällande barn som far illa 
visar att personalen ser, kan och har större kunskap än vad de har stöd och strategisk 
kompetens att utföra (Balldin, 2010). Personalen är enligt forskningen i behov av att 
få pedagogiska verktyg för att hantera situationerna där barn misstänks fara illa. 
 
Balldin (2010) refererar till Irgens & Moqvist som har summerat ett antal hinder som 
de menar gör det komplicerat för vuxna att inse att barn kan vara utsatta för 
misshandel och övergrepp: 
 

1. Det är lätt att identifiera sig med föräldrar och vuxenvärlden och svårt att se situationen ur 
ett barns perspektiv, 2. Att tvingas inse att ett barn far illa är smärtsamt, 3. Hos de 
yrkesgrupper som möter barn finns inte alltid tillräckliga kunskaper för att kunna bemöta 
utsatta barn utifrån deras behov, 4. Vårt samhälle har en kultur där familjens integritet ibland 
väger tyngre än barns rätt till skydd, 5. Det är vanligt att söka andra förklaringar än att tro på 
det man ser eller hör när ett barn blir misshandlat (s. 382). 

 
Utbildning måste synliggöra att arbete med barn som far illa är mycket krävande 
(Balldin, 2010). Yttre stöd ses därför som en tillgång, exempelvis kontinuerlig 
fortbildning och handledning. Författaren hänvisar till Killén som hävdar att 
studerande genom utbildningen inte fått tillräcklig förberedelse för mötet med barn 
som far illa och de processer som kan uppkomma. Det kan handla om ångest inför 
mötet med föräldrar och deras bemötande, ångest inför följderna av besluten, 



13 
 

svårighet att förlika sig med sina egna känslor, avsaknad av hjälp, stöd och 
kompetens, upplevelse av att vara helt och hållet själv ansvarig för ett fall och 
svårigheter att avgränsa det professionella ansvaret från det personliga. 
 
Lundén (2010) hänvisar till en svensk studie gjord av Sundell där man undersökte 
vad barnomsorgspersonal i Stockholm grundade sina misstankar om att barn for illa. 
De anställda fick ta ställning till kännetecken eller beteenden hos de inskrivna 
barnen. Man beskrev sådana kännetecken eller beteende som att: 
 

[B]arnet antyder i ord eller beteenden om något det varit med om; fin- och grovmotoriska 
svårigheter; dålig självkänsla, svårighet att uttrycka sig och visa känslor, tyst och inåtvänd; 
spår eller skador efter fysisk misshandel; utagerande och aggressiv; tvångsmässig onanering; 
brist på omvårdnad, smutsig och dåligt med kläder; brådmoget, barnet tar allt för stort eget 
ansvar; koncentrationssvårigheter (s. 50). 

 
Man identifierade 112 barn av 3767 som utsatta barn varav det hos 91 barn hade 
observerats kännetecken. 
 
I en engelsk undersökning som Hindberg (1999) hänvisar till har vuxna människor 
intervjuats som under barndomen varit utsatta för psykisk misshandel. Där drogs 
slutsatsen att den viktigaste faktorn för att som barn kunna ta sig igenom dessa 
förhållanden är att det finns minst en människa som ger dem ovillkorlig och positivt 
stöd. Det kan vara den förälder som inte misshandlar, ett syskon, lärare eller annan 
närstående person. Hindberg (2006) menar att många professionella kan uppleva att 
det är svårt att veta hur man ska prata med barn om vad de är eller har blivit utsatta 
för och är rädda för att oroa barnet. Det är viktigt att den som samtalar med barnet 
har empati, kompetens i samtalsmetodik samt barnkompetens. Det är viktigt att ge 
barnet tid för att kunna bygga upp förtroende och tillit då barn oftast berättar om 
deras värsta erfarenheter sist. Det är viktigt att barn som är utsatta för omsorgssvikt 
får möta och samtala med personer som kan tillgodose barnens grundläggande behov 
för att dessa barn i framtiden ska kunna utveckla tillit och förtroende till människor i 
omgivningen. 
 
Förskola och skola kan vara en mycket bra plats som skydd för utsatta barn hävdar 
Lundberg (2005) i sin forskningsöversikt. Skola och förskola kan även stärka dessa 
barns självförtroende och utveckling, där det utsatta barnet känner sig betydelsefullt. 
Lundberg ifrågasätter också varför skolan inte har fått den plats i forskningen som 
den egentligen borde ha då den har en betydande roll för alla barn. Forskaren menar 
att skolmiljön möjligen är den enda plats där utsatta barn kan känna sig trygga och få 
uppleva glädje. 

3. Metod 
Vi har i vår studie använt oss av en kvalitativ forskningsstrategi där vi haft för avsikt 
att tolka och förstå de resultat som framkommit i intervjuerna (Stukát 2005). Till 
skillnad från en kvantitativ strategi som ofta fokuserar på att presentera siffror eller 
tabeller och är bundet till numerisk data, är den kvalitativa strategin mer inriktad på 
att med hjälp av ord presentera empiri (Denscombe, 2009). Författaren menar att 
kvalitativa studier ofta är av den småskaliga karaktären medan kvantitativa studier 
oftare är av större skala. Även fokusområdets vidd skiljer de två ansatserna åt. Den 
kvantitativa brukar specificera sig inom ett mindre område medan den kvalitativa 
oftast har ett mer holistiskt perspektiv. 
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Det ämne vi har valt att studera är ett ämne som grundar sig mycket på egna 
reflektioner och erfarenheter hos respondenterna. Detta gör att vi valt att inta ett mer 
holistiskt perspektiv då erfarenheter och reflektioner kan vara svåra att presentera 
och analysera i form av numerisk data. Vi vill få fram mångfalden i de upplevelser och 
känslor som respondenterna har. Storleken på studien är av småskalig karaktär då vi 
valt att fördjupa oss i ett fåtal respondenters erfarenheter och upplevelser. 
 
Nedan kommer vi att redogöra för våra val av datainsamlingsmetod, urval, 
bearbetning av data och metod för analys, resultatets tillförlitlighet samt våra etiska 
ställningstaganden. 

3.1 Datainsamlingsmetoder 
Stukát (2005) beskriver att inom den kvalitativa forskningen lägger forskare vikt vid 
att identifiera vad för fenomen människor uppfattar i omvärlden och hur dessa 
uppfattas. På så vis belyses variationen av perspektiv. För att få fram detta menar 
författaren att forskare kan använda sig av en kvalitativ intervju där respondenten 
uppmanas att med egna ord redogöra för sin uppfattning av fenomenet i fråga, i vårt 
fall sina erfarenheter av hantering av situationer med utsatta barn. Vi valde därför att 
använda oss av semistrukturerade intervjuer som datainsamlingsmetod. Denscombe 
(2009) menar att en semistrukturerad intervjumetod är en bra metod för att 
upptäcka saker i komplexa fenomen. Som intervjuare är det därför viktigt att vara 
flexibel med sina frågor. Frågorna bör enligt författaren vara öppna för att placera 
respondentens tankar och erfarenheter i fokus. Stukát (2005) anser att följdfrågor 
kan vara nödvändiga för att få djupare förståelse och förtydliga information något vi 
hade användning av. 
 
Vi valde att göra personliga intervjuer då det enligt Denscombe (2009) finns flera 
fördelar. Han menar att de är lättare att arrangera personliga intervjuer då det endast 
berör två parter. Det blir lättare att arrangera både plats och tid. Vidare är svaren på 
frågorna från en källa, vilket gör intervjun relativt lätt att kontrollera samt att det är 
lättare att bearbeta materialet då det endast är en respondent. Författaren menar 
även att det finns nackdelar med att göra personliga intervjuer. Tidsomfånget som 
krävs för att intervjua en respondent kan hindra att man får fram den mångfald av 
erfarenheter och åsikter som man skulle kunna få vid exempelvis gruppintervjuer 
eller enkät. Med hänsyn till dessa åsikter har vi valt att använda den 
semistrukturerade personliga intervjun som metod. Detta eftersom studien och där 
igenom intervjufrågorna behandlar ett känsligt ämne. Denscombe (2009) 
rekommenderar att ämnen som betraktas som känsliga eller personliga bör hanteras 
aktsamt och hänsynsfullt. Stukát (2005) hävdar även att det vid gruppintervjuer finns 
risk för grupptryck och att känslig information uteblir om exempelvis en respondent 
känner sig hotad av att delge den inför andra än intervjuaren. Med personliga 
intervjuer kunde vi bäst tillgodose detta anser vi. 
 
Under våra intervjuer använde vi oss av ljudupptagning. Denscombe (2009) talar om 
flera fördelar med denna metod. I kontrast till fältanteckningar är ljudupptagning en 
bestående och mer fullständig dokumentation än den föregående som lätt riskerar att 
feltolkas. En nackdel med ljudupptagning är att reaktioner eller annan ljudlös 
information uteblir, detta kan dock kompletteras med anteckningar. Vi valde att föra 
anteckningar på reaktioner hos respondenter som inte kunde registreras av 
ljudupptagningen. Författaren menar även att respondenten till en början kan känna 
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sig obekväm med ljudupptagningen men att detta vanligtvis avtar en bit in i 
intervjun. Därför valde vi att börja intervjun med några lättare frågor (Bilaga 1). 

3.2 Urval och undersökningsförfarande 
I studien deltog nio respondenter mellan åldrarna 26-62 år. Två av nio respondenter 
var utbildade barnskötare och sju av nio respondenter var utbildade förskollärare 
varav en hade specialpedagogisk kompetens.  De flesta hade arbetat 20-38 år, några 
10-15 år och en 3,5 år. 
 
Vår avsikt var att undersöka hur personal kan uppleva och hantera situationer där 
barn far illa. Vi valde att använda oss av ett stratifierat urval (Denscombe, 2009) då vi 
efterfrågade personal inom förskola som hade erfarenhet inom området med utsatta 
barn. Vårt urval kom emellertid att delvis grunda sig på snöbollseffekten 
(Denscombe) då vi först valde att kontakta personer på olika förskolor som där sedan 
hänvisade oss vidare till andra möjliga respondenter. 
 
Intervjuerna ägde rum under respondenternas arbetstid där det avsatts tid för detta. 
Vi genomförde intervjuerna med en respondent i sänder, i enskilda rum där en 
person intervjuade under ljudupptagning. Intervjuerna tog mellan 10-35 minuter. 
Inga avbrott eller störande moment förekom. Respondenterna höll sig till ämnet 
under hela intervjun vilket vi anser indikerar på att de förstod frågorna. En 
respondent hade behov av att få en fråga förtydligad. 

3.3 Databearbetning och analysmetoder 
Transkribering anses vara väldigt tidskrävande enligt Stukát (2005). Av den 
anledningen valde vi att transkribera endast de delar som direkt behandlar studien, 
en metod Stukát rekommenderar om man kan försäkra att ingen relevant 
information faller bort. Vi valde dock transkribering för att det är lättare att analysera 
en text än ljudupptagning (Denscombe, 2009). Vi har under transkriberingen valt att 
normalisera samtliga citat för att få ökad konfidentialitet. De få anteckningar vi 
gjorde under intervjuerna har vi valt att exkludera då vi inte anser att dessa påverkar 
respondenternas utsagor. 
 
Fejes & Thornberg (2009) menar att kvalitativ analys av data bland annat kan 
innebära att forskaren söker efter kategorier eller teman, frambringar ett antal viktiga 
kärnformuleringar, tolkar empirin utifrån en referensram som kan vara bestående av 
olika teorier, analyserar relationerna mellan olika begrepp för att generera ett 
teoretiskt resonemang. Vi har använt oss av dessa analysmetoder när vi arbetat med 
vår empiri. Vi har varit medvetna om att det inte bör förekomma åsikter som kan 
liknas vid fördomar (Denscombe, 2009), samt att våra slutsatser ska vara förankrade 
i vårt resultat. Författaren belyser därför även att analys av data alltid innebär en 
tolkningsprocess, vilket det är viktigt att vara uppmärksam på. 

3.4 Resultatets tillförlitlighet 
Stukát (2005) menar att kvalitativa intervjuer ofta anses vara för subjektiva då 
tolkningarna av intervjuerna påverkar resultatet. Forskarnas egna erfarenheter 
präglar tolkningen. Vi är medvetna om att antalet intervjuade är få vilket kan anses 
ge en alltför subjektiv bild. Vi har dock försökt bredda upptagningsområdet genom 
att genomföra intervjuerna i två kommuner och på så sätt skapa större relaterbarhet. 
Respondenternas svar kan påverkas av intervjuarens personlighet vilket kan få till 
följd att resultatet inte blir helt tillförlitligt (Denscombe, 2009). Det beror även på 
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känsligheten i ämnet. Vissa av våra egenskaper kan vi påverka i riktning för att 
respondenten ska känna sig trygg och ge sanningsenliga svar medan andra 
egenskaper är svårare att förändra, så som kön och etnicitet. Vi hade för avsikt att 
kompensera för de egenskaper vi inte kan påverka genom att försöka hålla oss 
passiva och neutrala under intervjuerna (Denscombe). Dessutom formulerade vi våra 
frågor öppna för att respondenten skulle uppleva frihet att uttrycka sig (Bilaga 1). 
 
Denscombe (2009) upplyser om att det vid intervjuer som rör känslor, uppfattningar 
och erfarenheter är mycket svårt att verifiera huruvida uppgifterna är sanningsenliga 
eller inte. Han menar att det dock finns några metoder som kan öka validiteten. 
Forskaren kan bland annat kontrollera utskriften med informanten, rimlighet i data 
samt leta efter teman i intervjuerna. Då vi valde att enbart intervjua förskolepersonal 
med erfarenheter inom området är det troligt att empirin är rimlig. Vi har även 
erbjudit informanterna att ta del av transkriberingen samt att vi har sökt efter teman 
bland vårt insamlade resultat. Vår avsikt var att förstå respondenternas 
uppfattningar och inte värdera dessa. Resultatredovisningen grundar sig helt i 
respondenternas uttalanden. 

3.5 Etiska ställningstaganden 
I vår studie har vi valt att utgå från Denscombe (2009) där han presenterar 
forskningsetiska principer som forskare bör förhålla sig till. Författaren menar att 
respondenter har rätt att få insikt i forskningen och dess syfte innan de samtycker till 
deltagande. Genom att skicka ut missivbrev till personal på olika förskolor har vi 
delgett information om och syfte med vår studie samt intervjuerna (Bilaga 2). 
Denscombe (2009) menar även att det är viktigt att informera om att deltagandet är 
frivilligt och får endast ske enligt Stukát (2005) vid samtycke från respondenten. I 
vårt missivbrev framgår detta samt att vi informerade om respondentens rättighet att 
avbryta intervjuerna om de så önskade. Deltagare ska vidare inte lida personlig skada 
på grund av deltagande i undersökningen menar Denscombe (2009). All information 
som framkommer ska hanteras på ett konfidentiellt sätt menar författaren, vilket vi 
även utlovar i missivbrevet. 
 
Vetenskapsrådet (2011) säger att i de typer av studier där respondenternas identitet 
inte är av intresse för studiens resultat kan forskaren utlova anonymitet. Detta 
innebär att exempelvis svar på intervjufrågor inte ska kunna kopplas till någon 
individ. Konfidentialitet innebär vidare att forskarna har vidtagit åtgärder för att 
obehöriga inte ska kunna spåra var ifrån informationen kommer. Detta har vi gjort 
genom att transkribera intervjuerna och ta bort information som kan avslöja 
respondenternas identiteter. Stukát (2005) rekommenderar även att man erbjuder 
respondenterna att ta del av forskningsresultatet vilket vi erbjöd dem i samband med 
intervjun. Författaren menar även att det är forskningsetiskt korrekt att den 
information som insamlats till studien ifråga enbart används i studien, något som 
också framgår i missivbrevet. 

4. Resultat 
Vi har valt att dela in vårt resultat i fem rubriker: Utsatta barn, Skyldig att anmäla, 
Samverkan med socialtjänsten, Föräldrakontakt och Mötet med barnen. 
 
Rubriken ”Utsatta barn” syftar till att redovisa respondenternas erfarenheter av 
omsorgsvikt, bland annat vilka tecken på omsorgssvikt de har varit observanta på. 
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”Skyldig att anmäla” behandlar respondenternas uppfattning om anmälningsplikten 
och hur de går tillväga vid en anmälan. ”Samverkan med socialtjänsten” och 
”Föräldrakontakt” är rubriker under vilka vi presenterar respondenternas utsagor 
gällande samverkan mellan förskolepersonal och socialtjänst samt förskolepersonal 
och vårdnadshavare. Slutligen presenterar vi respondenternas upplevelser av 
bemötandet av utsatta barn under rubriken ”Mötet med barnen”. 

4.1 Utsatta barn 
Hur man upptäcker omsorgssvikt är något som enligt respondenterna ter sig 
komplext. Respondenterna nämner tecken som bland annat smutsiga kläder, hunger, 
blåmärken, sårskorpor, ”döda ögon”, ingen livsglädje, passivitet, oregelbunden 
närvaro eller att barnen själva berättar. En respondent berättar om tecken som 
observerats, ”den stora var ju ganska utåtagerande men att han sökte ju otroligt 
mycket kontakt. Han ville ju vara med en vuxen hela tiden och bli bekräftad. Väldigt 
nära, liksom få uppskattning för allt han gjorde”. En respondent berättar att man kan 
vara mer observant på barn som man vet genomgår känsliga saker, exempelvis en 
skilsmässa där det kan finnas risk att barnen hamnar i kläm. 
 
Ibland finns en uppfattning om att något inte är som det ska. En respondent berättar 
om ett barn som ”var väldigt inåt, det var svårt att få kontakt med henne. Man såg att 
det var något som inte stod rätt till och det var därför det var svårt för oss att veta vad 
det var”. Även barnet kan ha svårt att identifiera att allt inte är som det borde menar 
en annan respondent. ”Ibland kanske man inte upptäcker det. För dem är det ju 
deras vardag. De ser ju inte att det är något fel alla gånger”. 
 
Flera respondenter uttrycker att de har erfarenheter av vanvård. En respondent 
berättar om en erfarenhet där en förälder som varit alkoholpåverkad kommit för att 
hämta sitt barn: ”Jag var ute på gården och det kom en förälder och jag såg ju på lång 
väg att den här föräldern var väldigt påverkad av alkohol”. En annan respondent 
beskriver en situation där barnet mådde dåligt på grund av avsaknad av kontinuitet 
och struktur i vardagen. 
 
Ytterligare en respondent berättar om ett fall där två bröder varit utsatta för 
försummelse. Respondenten berättar att det framkommit att pojkarna blivit lämnade 
ensamma under hela helger. ”De berättade ju inget av det här för oss, barnen, utan 
lite beskyddade de väl sin mamma också. För mamma är ju trots allt mamma”. 
Tecken som observerades i samband med detta är enligt respondenten att: 
 

Den äldsta pojken, sex år, han började prata om självmord […] För det var, han satt ju liksom 
och frågade om man kunde köra en cigarett genom halsen för mamma rökte och sådana saker. 
Han började liksom att fundera ut saker. Han kanske kunde skada sig själv för att slippa. Och 
mamman kunde ju en fredag till exempel inte komma och hämta dem. 

 
Fysisk misshandel är en typ av omsorgssvikt som flera respondenter har erfarenhet 
av. Blåmärken är ett tecken på omsorgssvikt som kommit fram i intervjuerna. Flera 
respondenter talar om detta fenomen varav två respondenter berättar om sina 
erfarenheter. Ena respondenten berättar att man uppmärksammat märken på ett 
barns arm. Det fanns en osäkerhet på huruvida det handlade om misshandel: 
 

Det här var ett mörkhyat barn, och det är lite svårare att se också. Om det inte var 
pigmentförändringar i huden. Och så kollade vi upp under en tid så att märkena inte flyttade 
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på sig. Och de gjorde de inte utan det var rejäla som såg ut som blåmärken men de satt kvar, 
och sitter kvar än idag.  

 
Den andra respondenten berättar om ett liknande fall där märkena satt på ryggen. 
Även i detta fall visade det sig att det rörde sig om pigmentförändringar. En tanke 
som en respondent lyft kring tecken som blåmärken är att det kan vara svårt att 
avgöra huruvida det är ett tecken på misshandel eller inte.  
 

Det här med blåmärken det beror också på, hur kan blåmärket se ut? Är det på kinden något 
konstigt och föräldern inte ens ja, pratar om vad som har kunnat hänt. Och om barnet 
framförallt kommer och säger att min mamma slog mig här. Då är det ju ingen tvekan, då 
ringer man direkt. Men när inte barnet visar någonting, att det gör ont eller säger någonting 
eller. För oftast så är barn väldigt känsliga så de brukar berätta sådana där grejer. 

 
Ytterligare reflektioner kring detta är att en enskild händelse kanske inte leder till en 
anmälan. Respondenterna säger att det är viktigt att vara observant på om barnet 
flera gånger får blåmärken eller att det finns risk för att ”barnet är borta i perioder 
kanske för att dölja sådana saker”. En annan respondent uttrycker att: 
 

Om ett barn säger att, mamma slog mig på kinden. Och då kan man ju liksom avvara och se 
fortsätter det här pratat om det här eller var det bara någon liten grej för att jag vill ha lite 
uppmärksamhet, för det kan vara så ibland. 

 
I två tidigare nämnda fall har man reagerat på tecken som inte visat sig vara orsakat 
av omsorgssvikt. I en intervju har det också framkommit fall där man efter att det 
uppdagats att en pojke blivit slagen hemma noterat tecken som man borde ha 
reagerat på. Denna respondent berättar att: 
 

Vi hade en pojke som både kissade ner sig och bajsade ner sig, och utan att säga något. Vilket 
visade sig sen att han, blev slagen av sin pappa. Och när man tittar tillbaka så borde vi ha 
reagerat på det här för han var stor. 

 
Ett annat sätt att få reda på att barn utsätts för omsorgssvikt är att barnen själva 
berättar om det vilket framkommit i flera intervjuer. En respondent berättar om en 
händelse där en pojke berättat för personalen att han blivit slagen av sin pappa. ”Det 
syntes ingenting på honom. Han hade inga blåmärken, eller verkade rädd eller så. Så 
att det var ingenting som man tänkte på när det gäller det här barnet. Han bara 
berättade helt enkelt, vad som hade skett” säger respondenten. Ytterligare en 
respondent beskriver ett fall där en flicka berättat att hon ”fick ju varenda dag någon 
dask eller däng av pappa”. I båda dessa fall observerades inga tecken innan barnen 
själva valde att berätta om utsattheten. 
 
Ovanstående två respondenter lyfter även att kulturkrockar är ett problematiskt 
område när det gäller uppfostran. ”Vi har flera barn som säger, som kommer från 
andra länder, att de får stryk hemma”, säger en respondent. Den andra respondenten 
berättar att ”många familjer från andra kulturer har för vana att ta i sina barn. Var 
går gränsen för vad som är okej? Det är en svårighet”. 
 
En respondent berättar om ett fall där ett barn blivit misshandlat genom att pappan 
nöp bort bitar från ryggen på barnet. Man hade haft massagestund på förskolan: 
 

[H]on började massera honom på ryggen och han bara vek sig framåt och gjorde grimascher. 
Och sen satte han sig igen så hon gjorde om det, tänkte inte på det första gången och då gjorde 
han likadant. Så då drog hon upp tröjan och kände och då kände hon att det var sårskorpor på 
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ryggen. Och då tittade hon och då var det många, kanske en halv centimeter stora sårskorpor. 
Som sagt, en del märken var rätt färska men de flesta hade torkat ordentligt. […] det var inte 
sår som man kan slå sig direkt. 

 
Personalen hade enligt respondenten redan misstänkt att något var fel då barnet 
uppfattats vara väldigt rädd för sin pappa då pappan hämtade. Pappan berättade 
senare i ett samtal enligt respondenten att ”jag straffar honom. Gör inte han som jag 
säger då nyper jag bort en, och han hade ganska häftiga naglar. Så han nöp, han 
visade hur han gjorde”. 
 
Misshandeln behöver inte alltid vara utövad på barnen själva för att barn ska fara illa. 
Våldet kan även ta sig uttryck mellan de vuxna i hemmet. En respondent berättar om 
en erfarenhet där man misstänkt att mamman i familjen blev slagen av pappan, man 
hade sett att mamman ”försökt sminka över eventuella blåmärken”. Vidare berättar 
respondenten att ”vi vet ju exakt inte hur mycket barnen har fått uppleva av det hela 
heller och hur mycket de farit illa av det”. 
 
En annan typ av omsorgssvikt som två respondenter talar om är sexuella övergrepp 
och incest. En respondent berättar om ett fall där man vid ett blöjbyte 
uppmärksammat tecken på misstänkt incest. ”Men de kunde inte dela, sära på benen. 
Hon höll ihop, hon knep så mycket hon kunde och hon var stark som bara den. Och 
då förstod de att någonting är fel”, beskriver respondenten. En annan respondent 
talar under intervjun om sin oro inför att missa att upptäcka barn som utnyttjas 
sexuellt. 
 

Jag tror nog att det svåraste är att upptäcka, det är om barn blir utnyttjade sexuellt. Det är nog 
mina största farhågor och missa ett sådant barn. Jag kan säkert ha gjort det. För oftast finns 
det inga synliga tecken på det. [...] Det skrämmer mig mest. Blir ett barn slaget då syns ju det 
oftast, i form av blåmärken, märken, sår, rivmärken, det syns ju. Blir ett barn vanvårdat då 
luktar ju barnet, det är smutsigt, det går med samma kläder, kanske trasigt. Man kan se det, 
man kan förstå man kan få en känsla av att det här inte står rätt till. Men just barn som kanske 
blir sexuellt utnyttjade. Det syns inte. 

 
Vidare berättar respondenten att barnen ofta inte tror att det är något fel, att detta är 
normalt då förövaren ”talar […] om att så här ska det vara”. Respondenten fortsätter 
att prata om komplexiteten i att upptäcka dessa barn. ”Jag tror att tecknen är olika 
hos alla människor på att något är fel. Alla vi beter oss ju olika”. 

4.2 Skyldig att anmäla 
Det har framkommit i samtliga intervjuer att respondenterna är medvetna om att de 
är skyldiga att anmäla till socialtjänsten om ett barn misstänks fara illa utanför 
förskolans verksamhet. En majoritet av respondenterna uppger att de inte fått ta del 
av någon utbildning som berör hantering av fall där barn misstänks fara illa. Några 
respondenter påtalar att mer utbildning vore önskvärt. En respondent vill erhålla mer 
kunskap om vad som händer efter att en anmälan gjorts. En annan efterfrågar ”mer 
om hur man gör och hur man kan prata om grupp, alltså kollegiehandledning, hur 
kommer vi fram till en lösning? Ser alla på samma sätt? […] tips på hur man ska gå 
tillväga, hur man hanterar det”. 
 
Två respondenter uppger att de fått ta del av fortbildning som behandlar hantering 
där barn misstänks fara illa. En respondent berättar att man tagit del av studiedagar 
där detta ämne diskuterats. ”Hur man gör anmälan, och då vad man ska vara 
observant på”. Samma respondent påtalar även att man erhöll viss kunskap om 
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anmälningsplikten från förskollärarlinjen. Den andra respondenten uppger att man 
fått ta del av fortbildning där det fokuserats på bland annat tecken på omsorgssvikt. 
 
Vid misstanke om omsorgssvikt lyfter flera respondenter att anmälan ska ske ”så fort 
man märker någonting”. Hur de ska gå tillväga råder det olika uppfattningar om. 
Några säger att man direkt kontaktar socialen medan andra lyfter samråd med chef 
eller kollegor innan en anmälan görs. En respondent nämner även konfrontation med 
föräldrar innan anmälning sker. Vid incest eller misshandel bör personal däremot 
inte prata med föräldrarna först utan direkt kontakta socialtjänsten vilket framkom 
under en annan intervju: 
 

Jag tror att det här med incest och sådana saker, som jag inte har upptäckt. Då pratar man 
givetvis inte med föräldrarna. Det har man ju liksom fått lära sig. Då ska man ju direkt anmäla 
till socialen om det år sådana, eller misshandel. Då ska man ju inte fråga föräldrarna utan då 
ska man ju direkt prata med sin rektor och sen socialen. 

 
Huruvida respondenterna behöver styrka sina misstankar lyfter de olika tankar kring. 
En respondent uttrycker att: 
 

Man måste ju känna att man är säker på att det verkligen är [...] Man får ju samtala med sina 
kollegor kring detta. Och se vad de anser, och sen får man ju verkligen kolla om det finns en 
fara för det. Men skyldigheten är att vi ska anmäla till socialen. 

 
En annan respondent påtalar att bevis inte ska vara nödvändiga men gör för sin egen 
skull anteckningar över ”incidenter” som underlag. En annan berättar att ”vi skrev 
ner. Vi höll i, vad ska man säga, observationer under ett par veckor. Hur de såg ut och 
så där”. En tredje respondent upplever att det kan vara svårt att komma ihåg detaljer. 
”När man blir utfrågad så blir det väldigt mycket tankar i huvudet, om har jag precis 
sagt exakt rätt nu det är sådant också som man ska handskas med samtidigt som man 
har sitt eget med jobbet”. 
 
Några respondenter påtalar att personal kan ringa till socialtjänsten och rådfråga 
anonymt hur man bör göra: 
 

Många gånger kan man ju vara osäker. Hur ska jag göra i det här fallet? Vad tycker de som är 
experter på det här. Och då kan man ringa dem och rådfråga dem på soc. Det har jag gjort flera 
gånger faktiskt om det är någonting som man misstänker, är lite osäker. 

 
En respondent uttrycker att vid akuta fall kan personal ringa direkt till socialen och 
göra en akut anmälan. Om en anmälan till socialtjänsten ska göras av chefen eller 
förskolepersonalen i fråga råder det skilda meningar kring. Vid misstanke samtalar 
arbetslaget med chefen som sedan vidarebefordrar uppgifterna via en anmälan av 
förskolechefen till socialtjänsten uppger flera respondenter: 
 

Förskolechefens roll är ju att stötta oss i våra misstankar. Och det är ju förskolechefen som ska 
göra anmälan inte vi för det kan ju bli personligt på det sättet. Den görs ju via chefen, anmälan 
till socialen. Chefen har ju det ansvaret, att anmälan görs. 

 
En annan uppfattning angående anmälningsprocessen är att förskolechefen meddelas 
efter det att anmälan har gjorts: 
 

Vi anmäler ju inte till förskolechefen utan vi anmäler ju direkt och sen meddelar vi henne vad 
vi har gjort […] Hon är ju ytterst ansvarig för att vi som personal direkt, att vi gör det som 
åligger oss, plikten att anmäla. 
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I ett fall där en flicka berättade att hon blev slagen hemma påtalade en respondent 
bristen av stöd från chef och kollegor. ”I det här fallet gjordes ingen anmälan. […] 
Stödet kändes inte så, vare sig från den rektorn eller ja modersmålsläraren” berättar 
respondenten. 
 
Tankar och dilemman som framkommit i anslutning till anmälningsplikten är 
huruvida någon kan bli oskyldigt försatt i knipa, vilket innebär omfattande diskussion 
i arbetslaget innan man gör en anmälan. En svårighet som framkommit i en av 
intervjuerna är hur man verkligen kan få sina misstankar bekräftade. Det är viktigt, 
påtalar en av respondenterna, ”att vara säker innan man anmäler för det är ju det 
som är det svåraste, att bedöma om fallet verkligen är att ett barn far illa”. 
 
En annan tanke som lyftes var att orosanmälningar, som innebär en anmälan baserat 
på enbart en oroskänsla av att ett barn kan fara illa, är mycket bra då personal inte 
behöver visa på något konkret. Ytterligare svårighet påtalas vara att det är 
problematiskt att avgöra om ett barn utsätts för vanvård och var gränsen för anmälan 
går. En respondent uttrycker det: 
 

Det är ju när man är på gränsen, när man inte vet. När man står där liksom. Är det någonting 
som inte är bra, eller inte. Man är ju lite tveksam, alltså det finns fall där man förstår efteråt att 
det här var inte bra i familjen. Det är jättesvårt alltså, det. För man kan ju inte anmäla alla som 
man tror att [Respondenten tystnar]. 

 
En annan respondent poängterar att det är viktigt att anmäla då man gör det för 
barnens skull. I en annan intervju uttrycktes det att ”det är viktigt att komma ihåg att 
vi är ju skyldiga att anmäla vid misstanke, men sen ligger ju ansvaret hos socialen. 
Åtgärderna ligger inte hos oss på förskolan”. 

4.3 Samverkan med socialtjänsten 
Flera respondenter uttrycker att socialtjänsten varit ett stöd och upplever samverkan 
som positiv och professionell, exempelvis när de ringt och rådfrågat dem om olika 
fall. En respondent säger i samband med uppgiftslämning till socialtjänsten att: 
 

Då är de väldigt noga, du får bara säga exakt hur det var, inte vad du tror, tänker eller drar 
slutsatser utan, så jag tycker de är duktiga. Och här också att det inte var någon som 
nonchalerade när jag ringde utan ja frågade verkligen vad det var jag har upplevt och ja som 
att de hade ett helt gäng med frågor färdiga att ställa så att de hade något att gå på. 

 
Ibland är socialen redan inkopplad säger flera respondenter. ”Vi behövde aldrig göra 
någon anmälan där så det var redan liksom inkopplat” säger en respondent. Ibland 
behöver man ändå ta kontakt med socialen för att anmäla ytterligare omsorgssvikt: 
 

Då ringde vi också till socialsekreterare och i det här fallet så fanns det namn på en 
socialsekreterare, för familjen var placerad utifrån socialsekreterarnas önskemål. Så att där 
hade vi träffat dem redan. Så då var det ju ringa upp dem och tala om att så här är det och det 
här misstänker vi. Så de ordnade ju på en gång en tid på gyn, så vi åkte upp med den här lilla 
flickan. 

 
En respondent säger att ”man kan prata och man kan komma överens om vad det är 
som gäller och man får klara saker att det är det här som gäller”. Respondenten 
berättar om ett fall där de gjort en uppgörelse med socialtjänsten om att en av 
föräldrarna var tvungen att ha en socialassistent med sig för att få hämta sitt barn 
från förskolan. Vidare berättar respondenten att samverkan: 
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Kan vara lite svår. Beroende på om man får ha samma kontakt med samma person från 
socialen. […] så vi fick olika svar. Och det krånglar ju till det. Då blir man ju lite mer 
konfundersam hur man ska agera och hur man ska bete sig i de här fallen. 

 
Några respondenter lyfter att samverkan upplevts negativ då en respondent uttrycker 
att socialen skrämt personalen från att göra en anmälan ”lite skrämselpropaganda 
har dom också fört i telefon mot oss så att det känns som att vi drar oss undan det här 
det känns mer besvärligt än att det hjälp, ja det stjälper oss än hjälper oss”. En annan 
respondent säger att: 
 

Jag kan tycka att det ibland från socialtjänstens sida inte händer så mycket. Det här tog väldig 
tid och vi kände att de här pojkarna höll vi på att förlora i stort sett. Liksom, man var ju 
jätteorolig vad som skulle hända dem. Den äldsta pojken, sex år, han började prata om 
självmord till exempel innan socialtjänsten reagerade. Och jag tycker att det tar väldigt lång 
tid, det är en för lång procedur alltså innan någonting händer, innan barnen tas från föräldern. 
För det var, han satt ju liksom och frågade om man kunde köra en cigarett genom halsen för 
mamma rökte och sådana saker. Han började liksom att fundera ut saker, han kanske kunde 
skada sig själv för att slippa. Och mamman kunde ju en fredag till exempel inte komma och 
hämta dem och då fick man ju ringa socialen, vi stängde ju halv sju. Och då kunde de på 
socialen säga, kan någon personal ta hem barnen? Och visst det kanske var från personalens 
bästa men det är ju inte alltid någon personal kan. Så vi kände att vi hade dålig uppbackning 
från socialen, mycket dålig. Det här togs, tycker vi, inte riktigt på allvar. […] En 
socialsekreterare tyckte att hon behövde barnen för att själv må bra och sådana saker. Vi 
kände att socialen nästan offrade pojkarna för att mamman skulle orka leva vidare, för hon 
hade så mycket egen problematik. 

 
Att det ibland tar så lång tid från socialtjänstens håll innan åtgärder sätts in kan 
påverka benägenheten att anmäla. Föregående respondent fortsätter: 
 

Är det någon idé att anmäla, fast man vet att man har anmälningsplikt. Så känner man, är det 
till gagn för barnen egentligen? För det händer ju ingenting i alla fall. […] Lite får barn, kände 
jag då, utstå. Och det är ju fruktansvärt. Så jag tycker inte att jag har en jättebra bild från 
socialtjänsten när man gör anmälan. 

 
Flera respondenter lyfter att de blivit kallade till möten med socialtjänsten där de fått 
berätta om sin bild av situationen där de misstänkt att barn far illa. ”Och sen blev vi 
kallade till socialen […] och sen så satt ju vi där och diskuterade” säger en 
respondent. En annan respondent lyfter att socialtjänsten var snabba och att 
kontakten var bra men att sammanställningen av anteckningarna från mötet inte 
stämde överens med vad personalen ansåg sig ha sagt: 
 

Inte någon utav oss kände att vi kunde skriva under det som stod i dokumenten så vi sa att vi 
tänker inte godkänna det här om du inte skriver om det och det var tvunget att göra två 
gånger, hon var tvungen att skriva om det två gånger för att hon vinklade det åt ett håll som 
det inte, som inte var det riktiga problemet, tyckte vi. […] Men det var lite skrämmande om 
man inte vågar stå på sig som pedagog utan man kanske har bråttom, man inte hinner läsa 
igenom det som hon har skrivit och bara okejar så, det är så påtagligt hur fel det kan bli för ett 
barn. Hur mycket som hänger på de vuxna omkring. 

 
Respondenten uttrycker att tilliten till socialtjänsten minskat som en konsekvens av 
detta. 
 
En majoritet av respondenterna uttrycker att de inte fått någon återkoppling från 
socialtjänsten gällande de anmälningar som gjorts. En respondent säger: 
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Det kan man känna sig lite frustrerad över, att man inte vet vad är det för åtgärder som har 
satts in, och hur har man gått till väga. Så man känner att man får aldrig någon återkoppling, 
på det man har anmält. Om det finns grund för det eller om det inte finns grund för det vi har 
misstänkt. 

 
Ett fåtal nämner dock att de fått ta del av uppgifter som berör verksamheten. I ett fall 
berättar en respondent att ”det handlade ju mest om, vem får vi lämna ut till, vad gör 
vi om vederbörande kommer och så. […] Men inte någonting mer utöver det. Men 
just de bitarna som var absolut viktigast för oss”. En annan respondent anser att: 
 

Lite fick man ju veta. Var det så att barnet tillfälligt fosterhemsplacerades då ringde de ju hit 
och talade om att nu kommer inte det här barnet. Vi återkommer när det är dags igen, om det 
blir det. Men för övrigt sen, hur de jobbade med familjerna och det här, visst. Vi pratade om 
det och tyckte väl att vi skulle vilja veta. Men med facit i hand idag så, och efter ett tag då också 
så kände man att, nej vad har vi med det att göra. Vi ska ju ta hand om barnen och vi har gjort 
vad vi har kunnat, i det här fallet. Vad som händer med, sen, det är ju inte vårt problem. 

 
Huruvida återkopplingen anses nödvändig för verksamheten framkom det två skilda 
meningar om. Respondenten ovan anser att de inte behöver få återkoppling. En 
annan respondent av motsatt åsikt berättar att återkoppling är nödvändigt för att 
”man skulle ju kunna, ja följa upp det bättre själv på förskolan. Se om det blivit någon 
förändring”. 
 
Att socialtjänsten har tystnadsplikt nämner två av respondenterna. En av dem 
påpekar att ”vi har ju ingen tystnadsplikt mot dem, men de har tystnadsplikt 
gentemot oss”. Den andra uppger att det är upp till föräldrarna vilken information 
som ska delges personalen kring åtgärderna, vilket kan bli ett dilemma då 
personalens vetskap beror på föräldrarna. En respondent berättar om sina 
erfarenheter där socialtjänsten redan varit inkopplad och föräldrarna varit öppna och 
berättat om sin situation. En annan respondent har liknande erfarenhet, ”därefter 
skulle föräldern fortsätta hålla kontakt med oss och uppdatera oss vad som hände och 
vad som hände kring barnet”. 

4.4 Föräldrakontakt 
Många respondenter har upplevt föräldrakontakten som god i samband med 
misstankar om att ett barn är utsatt. En respondent säger att de försöker ha en god 
relation till föräldrarna för att diskussionen ska kunna vara så öppen som möjligt. En 
annan respondent lyfter vikten av trygghet i yrkesrollen, ”är du osäker på din roll som 
förskolelärare, är du osäker på din roll i arbetslaget eller på jobbet så naturligtvis så 
kanske det här är oöverstigligt hinder för dig”. 
 
En respondent berättar att man inte alltid behövt göra en anmälan utan att: 
 

Vi har ju alltid när vi haft samtal och så utan att vi gjort någon anmälan så har vi alltid 
fokuserat på barnets bästa så att dom förstår att vi struntar egentligen i annat, hur ni lever erat 
liv men barnet måste må bra vi måste se till att deras behov tillgodoses. 

 
Vidare upplever respondenten att föräldrarna anser att: ”Vi är rätt så professionella 
här, de litar på oss. […] så jag tror att vi är till stort stöd […]Så jag upplever det 
ganska positivt när vi visar att vi reagerar och frågar”. 
 
En av respondenterna säger att mötet med föräldrar inte är problematiskt, ”det här är 
mitt jobb. Det är inte något, man kan inte lägga känslor liksom mot att jag ska stå öga 
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mot öga med några föräldrar. Det kommer naturligt”. Vidare berättar respondenten 
att mötet med föräldrar aldrig fått en aggressiv karaktär utan den vardagliga 
kontakten har fortgått. 
 
Ibland krävs en samverkan mellan såväl barnomsorg, föräldrar och socialtjänst. En 
respondent berättar om ett fall där ”han fick ju bara hämta barnen med en personal 
från socialen. En socialassistent var tvungen att följa med så då fick man ju lämna ut. 
[...] Det var ju den kontakten, den uppgörelsen vi gjorde”. 
 
Det är viktigt att vara professionell för att vinna föräldrarnas förtroende säger flera 
respondenter, att skapa en bra relation istället för att distansera sig vid en anmälan. 
En respondent berättar att föräldrar kan avlasta sig genom att ”prata för mycket med 
oss. För det är inte vår uppgift utan då ger vi hellre förslag på vart de kan vända sig 
för att få hjälp med sådana saker”. Vidare uppger flera respondenter att man utgår 
från barnen, varav en uttryckte att ”vi diskuterade inte deras privatliv utan vi tog det 
som var konkret kring barnet”. Respondenten berättar även att det är viktigt att vid 
inskolningen påtala anmälningsskyldigheten, något som flera gör, samt att ”anmälan 
inte görs av att du ser ner på dem”. 
 
En respondent uttrycker det som en svårighet när den ena föräldern anmält den 
andra föräldern, ”då är väl svårigheten att man hamnar i mellan som pedagog. För 
man ska ju inte stå på någons sida utan man ska ju vara på barnets sida”. Vidare 
säger respondenten att kontakten var god till den som anmält medan kontakten med 
den andra föräldern försämrades. Respondenten berättar att ”det var svårt, det var 
som han inte ville låtsas om som att vi var i den här utredningen allihop”. En annan 
respondent berättar att det mellan vårdnadshavarna kan vara ”svårt att ibland ta 
vissa personer på allvar för man känner dem inte man vet inte hur de är. För en del 
kan överdriva och en del kan göra det för att eventuellt hämnas på den andra 
personen”. 
 
En annan svårighet som framkommit i intervjuerna är att det kan finnas en 
språkbarriär som försvårar samverkan mellan personal och föräldrar. En respondent 
berättar att föräldern ”var mer oroad att hon hade gjort något fel, innan hon förstod 
vad problemet var”. En annan respondent beskriver ett likande fall där detta ledde till 
att föräldern höll sitt barn hemma under en längre tid, ”men det var ett missförstånd 
så när hon väl såg att det inte var, att hon inte blev anmäld för det som hon trodde 
och så kom hon tillbaka som om inget hade hänt”. 
En annan barriär som kan uppstå är hur olika man kan se på uppfostran inom olika 
kulturer vilket flera respondenter har erfarenheter av. En respondent beskriver att: 
 

Vi har flera barn som säger, som kommer från andra länder, att de får stryk hemma. […] Och 
det pratar man med föräldrarna om […] många av dem fattar inte att vi ens tar upp det. För i 
deras land är det helt legalt. Och då pratar man om att här i Sverige får man inte slå barn. Det 
tycker jag är en svår bit. 

 
Flera respondenter lyfter förståelsen för föräldrars känslor i samband med anmälan, 
en av dem berättar att man ”kan känna sig påhoppad av något sådant när det kanske 
inte är så alls”. En annan respondent poängterar att det är viktigt att inte stigmatisera 
vårdnadshavarna eftersom de kan bli utpekade och man har tystnadsplikt mellan 
avdelningar. ”Skulle det visa sig att den är utan grund så är det ju tråkigt för då har 
man ju liksom antytt och ofta så säger ju folk ingen, ingen rök utan eld” säger 
respondenten. 
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Flera respondenter påtalar att det lätt blir konflikter i samverkan mellan föräldrar 
och förskola då anmälan gjorts. En respondent berättar att: 
 

Hon skulle ju leta reda på oss och stämpla oss, och ordna gäng som stod och plockade oss när 
vi gick från jobbet. Hon var ju väldigt utåtagerande […] Så det var lite så där med obehag man 
kände, man visste inte riktigt vad hon kunde hitta på. 

 
En annan respondent har liknande erfarenheter och berättar under intervjun om ett 
svårt möte med föräldrar på socialtjänsten efter att man gjort en anmälan: 
 

Det blev mer att de anklagade oss och så då, vände på alltihopa. Så att det kändes inte bra alls. 
[…] Det kan ju få skrämma en då, att man inte vill anmäla. Men ja, det får man tänka på. Man 
får ta det. 

 
Respondenten berättar att föräldrarna i samband med detta gjorde en motanmälan 
mot skolan. Detta var ett fall där föräldrasamverkan inte var lyckad även om 
respondenten säger att det finns andra fall där det gått bra. 
 
Två av respondenterna berättar om situationer som kan uppstå om en förälder börjar 
bete sig hotfullt eller aggressivt. En respondent lyfter att personal aldrig får sätta sig 
själv i fara. Den andra respondenten berättar att om en förälder beter sig hotfullt 
måste de lämna ifrån sig barnet och sedan ringa och informera den andra föräldern. 
 
En annan svårighet som man kan uppleva är situationer där man misstänker våld 
mot mödrar. En respondent beskriver att: 
 

Det är ju så svårt. Hur mycket ska man gå in? Hur mycket har vi rättighet att gå in och störa? 
Men vår skyldighet gentemot barnen är ju att anmäla att det förekommer. Men det är 
jättekänsligt de kan bli väldigt kränkta av det. Mammorna som blir slagna. 

 
Ytterligare svårigheter kan vara att föräldrar har undanflykter för omsorgssvikt. En 
respondent berättar att ”vi pratade med mamman om det här men hon hann inte, 
hon hade jobbat helg och det var mycket förklaringar och så”. Respondenten säger 
dock även att ”det kan ju finnas naturliga orsaker till att det är på ett visst sätt. Man 
vet ju inte, en tvättmaskin kan ju ha gått sönder. […] men oftast så har man ju pratat 
med dem”. 
 
Två respondenter berättar att innan de gör en anmälan ska de alltid först kontakta 
föräldrarna och berätta, innan de kontaktar socialtjänsten. Flera andra säger att de 
vid misstanke om incest eller misshandel inte ska kontakta föräldrarna utan direkt 
anmäla till socialtjänsten. En annan uppfattning som kom fram i en intervju är att 
enbart vid incest ska föräldrarna inte meddelas innan anmälan sker. En respondent 
berättar om de tankar som fanns innan man anmälde i ett fall som handlade om 
misshandel: 
 

Prata med föräldrarna visste vi att det ska vi ju egentligen inte göra för de kan ju hitta på 
någonting till försvar. Får de det här direkt sen ifrån en läkare. Konstaterande att det här är 
något som ni har åsamkat ert barn då kan de inte komma undan. Men de kan hitta på 
undanflykter om de får veta det. 

 
Flera respondenter berättar om fall där föräldrarna i efterhand varit tacksamma över 
att personalen anmält omsorgssvikten. En respondent säger att ”mamman sen fick ju 
ordning på sitt liv så efteråt så var ju hon tacksam”. En annan respondent berättar att 
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”de var tacksamma för de hoppades på att det här skulle bli en bättring, en liten 
varningssignal i det hela”. 
 
Att familjer flyttar efter att en anmälan gjorts är något som flera respondenter lyfter 
och att de därför inte vet hur det gått för barnen. En respondent berättar att ”[d]e 
flyttade så småningom. Och tyvärr så är det så här att familjer som blir 
uppmärksammade på det här sättet, de rör på sig. De är obekväma i situationerna, så 
att de vet att de har ögonen på sig”. En respondent uttrycker att detta är något som 
personal bör vara observant på och att ”detta kan vara ett varningstecken och 
socialtjänsten är inte rikstäckande vilket innebär att de inte alltid får kännedom om 
vad som hänt i andra kommuner”. 

4.5 Mötet med barnen 
Flera respondenter säger att man inte får behandla det misstänkt utsatta barnet 
annorlunda, ”att man inte pratar med barnet om detta inför andra barn, det är ju 
utpekande” uttrycker en respondent. En annan respondent säger att ”det gäller ju 
också att de andra barnen inte märker att man misstänker någonting”. Respondenten 
berättar vidare att utpekande uppmärksamhet inte ska påkallas, utan vill personal 
exempelvis observera blåmärken, ”då kan inte vi gå dit och börja dra upp ärmarna på 
barnet då för att titta på. Utan då får man hitta på någon lek [...] det ska bemötas som 
vilket barn som helst”. 
 
En annan respondent berättar att de försöker ge barnet mer uppmärksamhet om de 
är i behov av det, ”men vi ändrar ju inte verksamheten utan vi har ju fokus på det 
barnet behöver då. Ja man får ju vara flexibel”. Flera respondenter uppger att de är 
mer uppmärksamma på dessa barn. En respondent uttrycker att ”man måste ju 
lyssna på barnet”. 
 
Att man arbetar precis som vanligt med barnet som misstänks fara illa är något som 
flera respondenter uttrycker. En respondent berättar att ”jag arbetar med det barnet 
precis som vanligt. Det är ingen skillnad”. I en annan intervju berättar en respondent 
”det är nog kanske ganska lätt att kompensera de här barnen […] du kan inte 
kompensera för hemförhållanden”. 
 
Dock lyfter flera respondenter att de är medvetna om barnets situation genom att 
man har förståelse över att barnet kan reagera annorlunda, ”det ju bra att veta vad 
det har varit utsatt för. Därför att det kan reagera på ett annorlunda sätt inför olika 
situationer än andra barn gör” säger en respondent. ”Men man tänker nog på barnens 
erfarenheter, och tänker på hur man tar i barnen” uttrycker en annan respondent. 
Flera respondenter uppger att de försöker tillgodose närhetsbehov om de finns. En 
annan respondent berättar om ett fall där en pojke haft närhetsbehov och ville att 
”man tog hand om honom”. Andra respondenter lyfter att de är mer ömsinta eller 
ödmjuka i sitt bemötande. En respondent berättar att: 
 

Vår gräns för att hon skulle få stå bredvid oss och i vårt knä var ju längre än för de andra 
barnen […] Hon ville knappt gå till förskolan och då kände vi att vår uppgift är att hon ska 
känna sig trygg och för henne är tryggt just nu att vara nära vuxna som hon kan lita på. 

 
Två respondenter berättar om fall där man har tvättat barn som varit utsatta för 
vanvård. En av respondenterna uttrycker: 
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För vi fick alltså ta av det här barnet kläderna, tvätta kläderna, duscha barnet och tvätta det 
med tvål för de andra barnen ville inte leka. […] Då vill de ju inte vara i närheten av det här 
barnet och då blir ju barnet utpekat […] det är också svårt. 

 
En annan svårighet som framkommit i en intervju är hur man ska förklara för barn 
varför de inte får vara hos sina föräldrar: 
 

För han undrade varför man inte fick bo hos mamma och så vidare. Och då fick man säga att 
mamma är sjuk […] för de ser sjukdom mer, att man kanske har brutit armen och det syns på 
en att man är sjuk, inte det här inombords. Det måste vara väldigt svårt att förklara för dem att 
mamma kan inte ta hand om dig för hon mår inte bra på grund av de skälen. 

 
En respondent beskriver att man frågat barnet vid flera tillfällen om hon ville prata 
om sin situation vilket barnet nekade till: 
 

[D]å försökte inte vi tvinga henne till att berätta för vi att kände att det är redan andra som gör 
det. För oss behöver det ju kanske inte berättas utan socialtjänsten kommer ju säkert ändå att 
fråga för hon var så pass gammal för hon var fem år då. Så då kan hon ju föra sin egen talan 
litegrann. 

 
Dock lade personalen vikt vid att visa barnet att de var vuxna man kunde lita på 
berättar respondenten. En annan respondent berättar om ett fall där personalen 
ansåg att barnet ”bara skulle få komma hit och få ta del av vår vardag och bara få vara 
[...] Att det skulle vara lättsamt och bra”. Ytterligare en respondent uttrycker ”men i 
stora drag försöker man behandla barnet som vilket barn som helst, så att det ska 
känna sig välkomna och delaktiga.” 

5. Resultatanalys och diskussion 
Under denna rubrik ämnar vi att diskutera vårt val av metod och analysera och 
diskutera vårt resultat. Slutligen kommer vi redogöra för våra slutsatser, studiens 
pedagogiska relevans och nya forskningsfrågor. 

5.1 Metoddiskussion 
Då syftet med studien är att belysa hur förskolepersonalen resonerar kring hur de 
pedagogiskt hanterar situationer där barn misstänks fara illa, upplevde vi att vår 
metod var givande. Vår upplevelse av urvalet var att ett stratifierat urval (Denscombe, 
2009) var nödvändigt för att få fram relevanta erfarenheter och upplevelser i 
förhållande till våra forskningsfrågor. Vi upplever en mångfald bland 
respondenternas svar samt en hög svarsfrekvens på våra frågor, vilket vi anser tyder 
på att frågorna uppfyllt sitt syfte då vi lyckats inta det holistiska perspektivet. Vi 
ställer oss dock frågande till huruvida ordningsföljderna av frågorna påverkade 
respondenternas uppfattning av hur viktiga dessa var. Detta eftersom vi uppfattade 
att de sista frågorna inte besvarades lika utförligt som de föregående. Dock avslutade 
vi med en helt öppen fråga där respondenterna gavs tillfälle att ta upp fenomen de 
själva ansåg vara viktiga vilket många tog till vara på. 
 
Vår uppfattning är att den personliga intervjun var en bra metod för vårt syfte då vi 
upplevde att respondenterna öppnade sig och berättade om sina erfarenheter. Som vi 
tidigare nämnt under rubriken ”Resultatets tillförlitlighet” skriver Denscombe (2009) 
att huruvida uppgifterna är sanningsenliga vid intervjuer som rör känslor, 
uppfattningar och erfarenheter är mycket svårt att verifiera. Åtgärder vi tog för att 
öka tillförlitligheten var att söka efter teman i empirin samt att erbjuda 
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respondenterna att ta del av transkriberingen, de två som efterfrågade detta fick 
tillgång till det. Med den personliga intervjun eliminerade vi även risken för 
grupptryck där information kan gå förlorad (Stukát, 2005) samt att vi själva vidhöll 
en neutral roll som intervjuare. Intervjuerna påverkades aldrig av tidsbrist eller 
störande moment. 
 
Den semistrukturerade intervjumetoden (Denscombe, 2009) som vi valde var 
inbringande då vi hade utgångsfrågor som kompletterades med följdfrågor beroende 
av vad vi önskade lyfta och förtydliga av respondenternas uppfattningar av ämnet. I 
många intervjuer upplevde vi att följdfrågorna var nödvändiga vilket även Stukát 
(2005) påtalat. Med hänsyn till det Denscombe (2009) skriver om angående den 
semistrukturerade intervjumetoden där intervjuaren bör vara flexibel menar vi att 
flexibilitet varit nödvändigt vid flera intervjuer då respondenterna tidigt gått in på 
kommande frågor. 
 
Ljudupptagning är en metod (Denscombe, 2009) som vi upplever väldigt positiv att 
använda som dokumentation av empirin. Detta eftersom fokus inte behöver läggas på 
att anteckna utan istället kan läggas på att lyssna samt försöka förstå och genom 
följdfrågor utveckla respondenternas utsagor. Vid ytterst få tillfällen antecknade vi 
tillägg som inte kunde registreras av ljudupptagaren. Då dessa tillägg senare inte 
visade sig ha betydelse för innehållet valde vi att exkludera dem. Anteckningar kan 
säkert fylla en viktig funktion men i vår studie upplevde vi att respondenterna var 
öppna och ärliga i sina svar. 
 
Den påföljande transkriberingen upplever vi, även om det var tidskrävande, var en 
bra metod då det var lätt att bearbeta till resultatredovisningen, vilket stämmer över 
ens med Denscombes (2009) uppfattning. Till resultatredovisningen har vi valt att 
redovisa resultatet i kategorier som vi anser lämpliga för att kunna besvara våra 
forskningsfrågor under Resultatanalys och resultatdiskussion. Vi har därför sökt i 
våra transkriberingar efter teman och kategorier i enlighet med Fejes & Thornbergs 
(2009) åsikt av vad en kvalitativ analys innebär. 
 
I resultatet har vi enbart fokuserat på att presentera respondenternas utsagor och 
inte tolkat eller värderat empirin, något som Stukát (2005) påtalar kan vara en risk 
som kan påverka studiens tillförlitlighet. 

5.2 Resultatanalys och resultatdiskussion 
Vi har valt att använda liknande rubriker som vi använt under resultatredovisningen 
för att det ska vara lätt att härleda våra reflektioner och diskussioner. Rubrikerna 
under ”Resultat” syftar till att synliggöra respondenternas upplevelser, medan 
rubrikerna nedan syftar till vad vi valt att fokusera på då vi analyserat och diskuterat 
resultatet i förhållande till litteraturen och forskningsfrågorna. 

5.2.1 Omsorgssvikt 
De tecken på omsorgssvikt som våra respondenter uttrycker är lik den bild vi fått i 
litteraturen. Bland annat Hindberg (1999) benämner flera vanliga reaktioner på 
omsorgssvikt. Att respondenterna reagerar på specifika tecken som är väldigt 
påtagliga är vår uppfattning. Vi kan i resultatet se att då respondenterna talar om 
olika konkreta fall där anmälan gjordes är det oftast fysiska tecken de reagerade på 
först. I efterhand har de dock noterat andra tecken av mer psykisk eller emotionell 
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karaktär. Något som en respondent nämner vara en svårighet är att tecken på 
sexuella övergrepp inte är synliga, vilket kan göra att dessa barn missas. 
 
Med tanke på att respondenterna inte nämner fullt så många tecken som vi fått ta del 
av i litteraturen, varav få är av icke fysisk karaktär kan det anses nödvändigt med mer 
utbildning, något de även i vissa fall själva påtalat. Detta kan även förstås i 
förhållande till Balldins (2010) resonemang kring att fortbildning är viktigt för att 
synliggöra hur personal bör arbeta med utsatta barn. En annan anledning vi ser till 
att tecken på psykisk misshandel inte nämns i samma utsträckning kan kopplas till 
Hindbergs (1999) utsagor, om att psykisk misshandel kan vara svår att identifiera 
som pedagog samt att barnen som är utsatta för detta själva har svårt att beskriva 
eller uppfatta det. Det är även intressant i förhållande till Lundéns (2010) 
forskningsprojekt där det visade sig att vilka tecken för omsorgssvikt man reagerade 
på berodde på personalens utbildning, yrkesbakgrund och erfarenheter. Detta har vi 
emellertid inte kunnat påvisa med vårt resultat. Det hade dock varit intressant att 
undersöka hur yrkesbakgrund och yrkeserfarenhet påverkar förmågan att 
uppmärksamma tecken på psykisk misshandel. Detta eftersom det kan vara svårt att 
upptäcka samt att våra respondenter inte lyft några erfarenheter kring området. 
 
Om barnen själva berättar om omsorgssvikt är det ett uppenbart tecken. De två 
respondenterna som talade om detta berättade att de inte observerat några andra 
tecken på omsorgssvikt innan barnen berättade. Hindberg (1999) poängterar att det 
är ovanligt att barn väljer att berätta om vad de är utsatta för. Vidare menar hon att 
barn utan talspråk inte har förmågan att delge någon sina erfarenheter. Vår 
uppfattning är att det är problematiskt att det finns barn där personal inte registrerar 
några tecken samt att det enligt författaren är ovanligt att barn berättar. Frågan är 
huruvida barnen är bra på att dölja tecknen eller har pedagogerna inte 
förutsättningar eller kunskap att upptäcka dem? 
 
Att barn skyddar sina föräldrar var något som framkom som ett dilemma i 
intervjuerna. En respondent berättar om ett fall där barnen ljugit för att skydda sin 
mamma. Detta är intressant med tanke på det Hindberg (2006) skriver om att barn 
ofta har behov av att ha en positiv bild av sina föräldrar vilket gör att de lägger 
skulden för omsorgssvikten på sig själva. Lundén (2010) menar att barn kan skapa en 
identitet där barnen skuldlägger sig själva. Vidare berättar forskaren att detta kan 
innebära att barnen inte uppvisar några symptom eller tecken men att utsattheten 
ändå påverkar barnens utveckling. Vid samtal kring sexuella övergrepp framkom det 
av en respondent att barnen ofta tror att det är normalt och att det inte är något fel, 
eftersom förövaren ”talar ju om att så här ska det vara”. Vi anser att det blir svårare 
att upptäcka omsorgssvikt då barn tiger om sin situation. Av den anledningen är det 
viktigt att vara uppmärksam på barnens utveckling som pedagog då dold 
omsorgssvikt kan förekomma. 
 
Vi anser att det är problematiskt att genom enbart observation av tecken avgöra vad 
barnet varit utsatt för. En respondent talar om ett fall där ett barn varit väldigt 
inåtvänd och det därför inte gått att göra någon slutsats mer än att allt inte stod rätt 
till. Ytterligare ett exempel som en annan respondent berättar om är ett fall där en 
pojke kissat och bajsat på sig där man i efterhand fått vetskap om att allt inte stod rätt 
till i hemmet, samt reflekterat kring att man borde uppmärksammat detta tecken. 
Detta är en problematik som både Lundén (2010) och Hindberg (1999) påtalar. 
Hindberg menar också att tecknen oftast inte härleder vilken typ av omsorgssvikt 
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barnet är utsatt för. Denna typ av problematik anser vi inte får leda till att man 
förbigår anmälningsplikten. Flera respondenter menar att man kan hantera denna 
problematik genom att antingen ringa och rådfråga socialtjänsten eller göra en 
orosanmälan. Det kan, anser vi, även handla om fall där man misstänker att våld 
förekommer i hemmet mellan föräldrarna. Där kan det vara problematiskt att avgöra 
hur mycket barnen fått uppleva eller farit illa av detta, något en respondent påtalade. 
 
Något som uppmärksammats är att fysiska tecken inte alltid behöver vara ett tecken 
på omsorgssvikt. Exempelvis blåmärken har flera respondenter lyft som 
problematiskt att veta huruvida det är ett tecken på misshandel eller om det är 
pigmentförändringar i huden. Det kan även vara en olycka. I intervjuerna har det 
framkommit att det är svårt att avgöra när blåmärken är omsorgssvikt. Hindberg 
(2006) menar att man bör vara uppmärksam på om barn får blåmärken ofta eller på 
ovanliga ställen på kroppen. Vi anser att det således kan vara problematiskt att söka 
allt för mycket efter tecken på omsorgssvikt även om det viktigaste är att inga barn 
far illa. Risken är att man uppfattar tecken på omsorgssvikt som inte existerar, vilket 
kan leda till en påfrestning på samverkan mellan hem och förskola. Samtidigt ser vi 
hellre att man misstänker för många fall än för få och därigenom riskera att missa 
utsatta barn. Det är också viktigt att vara medveten om att ”tecknen är olika hos alla 
människor på att något är fel. Alla vi beter oss ju olika”, vilket en av respondenterna 
uttryckte. 
 
Det finns ett antal hinder för att upptäcka omsorgssvikt som Balldin (2010) refererar 
till. Det kan handla om svårighet att ta ett barns perspektiv, oförmåga att inse att 
barnet far illa, osäkerhet på hur man ska bemöta barnet, sökande efter andra 
förklaringar till varför barn far illa samt att familjens integritet värderas högt i vårt 
samhälle. Detta är hinder som vi uppfattar att vi inte stött på i en distinkt mening 
även om vi kan ana tendenser i vissa resonemang. Exempelvis talar en respondent 
om att man inte vill trampa några föräldrar på tårna. Vår uppfattning är att detta 
beror på att vi enbart intervjuat personal med erfarenheter av omsorgssvikt som 
redan har uppmärksammat tecken samt att många av dessa hade stor 
yrkeserfarenhet. 

5.2.2 Anmälningsplikt 
Samtliga respondenter uppger i intervjuerna att de är medvetna om att de har 
anmälningsplikt vid misstanke om att ett barn far illa. Vid fysisk misshandel och 
sexuella övergrepp uppger flera respondenter att man direkt kontaktar socialtjänsten 
utan att ha kontaktat vårdnadshavarna. Vanvård och försummelse har upprepade 
gånger uppkommit bland respondenternas erfarenheter. I många fall är det svårt att 
avgöra om man ska anmäla eller inte trots att respondenterna visat medvetenhet om 
sin anmälningsskyldighet. Var går gränsen för vilken omsorgssvikt som ska anmälas? 
Ett intressant citat är ”[f]ör man kan ju inte anmäla alla som man tror att 
[Respondenten tystnar]”. Även om respondenten inte avslutar meningen anser vi att 
detta kan tolkas som att det finns fall där personal inte anmäler trots att de faktiskt 
misstänker det. Att detta är ett dilemma framkommer även i Lundéns (2010) 
avhandling. 
 
Vanvård och försummelse är enligt Hindberg (1999) en passiv misshandel som inte 
har direkt avsikt att skada barnen men gör det på grund av föräldrarnas oförmåga att 
kunna tillgodose barnets behov. Olsson (2011) menar att personal inte alltid behöver 
anmäla direkt utan att det kan vara bättre för samtliga inblandade att först prata om 
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problemet med föräldrarna och se om man kan hitta en lösning. Sett ur föräldrars 
perspektiv anser vi att det vore en bra lösning som gynnar god samverkan mellan 
hem och förskola. Upplever man dock som pedagog att detta inte är fungerande eller 
att vanvården är omfattande ska en anmälan göras. Denna bedömning ingår i 
professionen i och med lagen om anmälningsplikt. Beslutsfattandet är dock enligt 
Lundén (2010) mycket komplex. Vi är medvetna om det ter sig enkelt för oss att 
hävda hur viktigt det är att anmäla, men ståendes i verkligheten kan världen 
uppfattas mer komplex då det är många faktorer som påverkar och samverkar med 
varandra. 
 
Några respondenter uppger att de upplever att man måste vara säker på att det 
verkligen finns en fara för att barnet far illa innan anmälan sker. Andra respondenter 
säger att de inte behöver ha några bevis för att så är fallet utan kan göra en 
orosanmälan. Det är viktigt att svårbestämda och ickebekräftade uppgifter anmälas 
menar Balldin (2010). Såväl Erdis (2011) som Hindberg (1999) påtalar att 
bedömningen av huruvida ett barn far illa inte ligger på förskolepersonalen då det 
ansvaret åligger socialtjänsten. Enligt Hindberg ska personalen direkt anmäla vid 
misstanke, något ett fåtal respondenter påtalat medvetenhet om. Ordet misstanke 
kan dock problematiseras anser vi då det är oklart vad som ryms i begreppet. Vi har 
inte påträffat några angivelser från myndigheter huruvida misstankar ska styrkas 
med konkreta bekräftelser då en anmälan görs eller om det är möjligt att göra en 
orosanmälan där man enbart besitter en känsla, att något inte står rätt till. Detta 
komplicerar även upprättandet av handlingsplaner då det inte finns konkreta 
angivelser och det kan bli en svårighet att få förskolechefen att förstå vikten av 
misstanken om det är förskolechefen som anmäler. Upplever personal osäkerhet i en 
situation är det en stor tillgång att de kan ringa till socialtjänsten och rådfråga hur de 
bör agera anser vi, något även respondenterna uppgett. 
 
När vi frågat respondenterna hur de går till väga när de gör en anmälan samt vilken 
roll förskolechefen hade i anmälningsprocessen fick vi varierade svar från 
respondenterna. Några respondenter uppgav att det var förskolechefen som utförde 
anmälan till socialtjänsten medan övriga uppgav att de enbart underrättade chefen 
om att en anmälan gjorts. Balldin (2010) påtrycker i sin forskning vikten av att 
personalen får verktyg och strategier för att hantera situationer där barn misstänks 
vara utsatta för omsorgssvikt. Även Lundberg (2005) påtalar vikten av utbildning 
beträffande anmälningar för förskolepersonal. Med det som bakgrund anser vi att det 
kan tyckas vara relevant att ta fram handlingsplaner på arbetsplatsen för att 
underlätta hanteringen för personalen. Fördelen med att förskolechefen anmäler är 
att risken att skada samverkan med hemmen minskar då anmälan inte blir lika 
personlig mellan de parter som har daglig kontakt kring barnet. Nackdelen med att 
chefen anmäler är att personal måste uppnå en övertygelse hos chefen för att fallet 
måste anmälas, någon som kan leda till ett konformitetstryck. Som Hindberg (1999) 
skriver kan det exempelvis röra sig om att en förskolechef inte vill att förskolan 
förknippas med anmälningar och problem. I ett fall som en respondent berättade om 
gjordes ingen anmälan då stödet från chef och kollegor var svagt trots att barnet 
uttryckligen berättat att hon blev slagen hemma. 

5.2.3 Samverkan med socialtjänsten 
En av anledningarna vi sett till varför respondenterna kan tveka att anmäla beror på 
att samverkan med socialtjänsten har upplevts bristfällig. Några respondenter menar 
att det tar för lång tid innan åtgärder sätts in efter att en anmälan gjorts. Flera andra 
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brister har varit att personal upplevt ”skrämselpropaganda” från socialtjänsten vid 
konsultation eller att tilliten minskat till följd av att socialtjänsten vinklat information 
som förskolepersonal uppgett samt att det upplevts problematiskt att personal ibland 
får olika direktiv från olika handläggare på socialtjänsten i ärenden rörande samma 
fall. Hindberg (1999) menar att en anledning till varför personal inte anmäler kan 
röra sig om rädsla inför att socialtjänsten ska förvärra situationen eller inte vidta 
några åtgärder. Att personalen upplever tveksamhet inför att anmäla är enligt oss ett 
tecken på att det behöver göras förbättringar i samverkan mellan förskolepersonal 
och socialtjänst. Olsson (2011) och Myndigheten för skolutveckling, 
Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen (2007) nämner ett antal åtgärder och strategier 
för att förbättra samverkan vilka vi tror kan vara ett bra sätt att skapa en god kontakt 
mellan dessa två aktörer. 
 
Det framgår tydligt i SoL 5 kap 1§ att det ingår i socialtjänstens arbete att samverka 
med berörda parter. Förskolepersonalens ansvar är enligt styrdokument att enbart 
anmäla uppgifter som kan innebära att ett barn far illa. Hur socialtjänsten ska 
samverka framgår emellertid inte av lagen. Ett sätt att samverka med socialtjänsten, 
som flera respondenter nämnt, är att träffas på möten och få delge sin bild av ett 
barns situation. Det har framkommit av respondenterna att det är socialtjänsten som 
kallar till dessa möten. Det ligger på socialtjänstens ansvar enligt SoL 11 kap 2§ att ta 
de kontakter som de är i behov av för att utreda om åtgärder är nödvändiga. Att 
fysiskt träffas är enligt oss ett sätt att påbörja samverkan då anmälan är en skyldighet 
och innebär således inte att en samverkan kommer till stånd. 
 
Vår uppfattning är att majoriteten av våra respondenter först uppgav sin upplevelse 
av samverkan med socialtjänsten som god vid anmälan och rådfrågning. Då vi senare 
frågade om de hade tillgång till nödvändiga uppgifter eller fått någon återkoppling 
uppgav en majoritet att de inte fått det. Vissa respondenter efterlyser detta vilket 
överensstämmer med Balldins (2010) påpekande att förskolepersonal upplever 
återkoppling som bristfällig. Detta kan förstås som ett område där begreppet 
samverkan och dess innebörd behöver förtydligas. Genom att öka kunskap hos 
förskolepersonal om hur socialtjänsten arbetar och vad som reglerar deras 
verksamhet kan det medföra ökad förståelse och respekt för varandras arbete. Där 
igenom kan en god samverkan komma till stånd vilket vi anser önskvärt, något även 
Olsson (2011) påtalar. 
 
De respondenter som uppger att de fått återkoppling och nödvändiga uppgifter för att 
bedriva sin verksamhet beskriver att det rört sig om rutiner för hämtning och 
lämning på förskolan och direktiv kring hur de ska agera om vissa situationer skulle 
uppstå. En åsikt som framkommit är att återkoppling är nödvändig för att kunna se 
om någon förändring sker eller att respondenterna skulle vilja veta om det finns 
någon grund för vad de misstänkt. Vad som kan anses vara nödvändiga uppgifter för 
att bedriva förskoleverksamheten är en fråga som skulle behöva forskas vidare på 
anser vi då vi i vår studie inte mött tydliga angivelser kring detta i styrdokumenten. 
 
En annan åsikt är att personal inte har med socialtjänstens åtgärder att göra om det 
inte direkt berör den dagliga verksamheten. Två av respondenternas medvetenhet om 
socialtjänstens tystnadsplikt kan enligt oss vittna om en förståelse för anledningen till 
varför återkopplingen eller samverkan kan uppfattas begränsad. Olsson (2011) 
påpekar att det finns möjligheter att kringgå sekretesslagen om uppgifterna är 
nödvändiga eller harmlösa för att förbättra samverkan. Dock menar Myndigheten för 
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skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen(2007) att samtlig personal som 
arbetar kring utsatta barn inte får kringgå sekretesslagen för att uppnå effektivare 
arbete. Vem som får ta del av uppgifter bestäms genom en menprövning enligt 
Hindberg (1999). Vi ställer oss dock frågande till vem som är ansvarig för 
bedömningen av vad som är nödvändig eller harmlös information då det enligt oss 
kan påverka personalens förutsättningar att arbeta med föräldrasamverkan och 
förhållningssättet till barnet genom tillgång till för mycket eller för lite information. 
 
Det är tydligt att samverkan med socialtjänsten är ett område som ur 
förskolepersonalens perspektiv ter sig komplext då det ställer krav på kunskap och 
förtroende för varandras skyldigheter och förpliktelser. Ansvaret för att samverkan 
mellan förskola och socialtjänst förbättras ligger, enligt vår förståelse av lagen, på 
socialtjänsten. Balldin (2010) trycker emellertid på förskolepersonalens möjlighet att 
påverka situationen genom att själva ta initiativ till samverkan. En öppen och positiv 
attityd där man ser möjligheter istället för hinder är således en nödvändighet hos 
samtliga aktörer anser vi. För att socialtjänsten ska kunna uppfylla sin plikt förutsätts 
att lagen om anmälningsplikt finns och efterlevs menar Myndigheten för 
skolutveckling, Rikspolisstyrelsen & Socialstyrelsen (2007). 

5.2.4 Samverkan med vårdnadshavare 
I intervjuerna har det framkommit att några respondenter upplever samverkan med 
föräldrar som god och att några respondenter har erfarenheter där samverkan varit 
mindre lyckad. Det respondenterna uppger känneteckna en god samverkan kan 
sammanfattas med en öppen dialog, trygghet i yrkesrollen, fokus på barnet och 
dennes utveckling, klargörande av regler vid inskolning, att inte stigmatisera eller 
distansera sig från föräldrar och att ha förståelse för föräldrars känslor. Hindberg 
(1999) och Balldin (2010) skriver om att det kan vara en risk att man inte anmäler då 
personalen sympatiserar med föräldrar. Det blir således viktigt att vara medveten om 
att personal kan och bör ha förståelse för föräldrarnas situation och känslor men det 
får inte hindra att man uppfyller sin anmälningsplikt anser vi. 
 
Respondenterna lyfter även ett antal svårigheter och dilemman som de stött på i 
mötet med de inblandade vårdnadshavarna. Ett fall som en respondent delgett oss 
berörde en familj där en mamma sminkat över blåmärken vilket föranledde 
misstankar om misshandel i familjen. Respondenten uppgav att det var 
problematiskt att veta hur mycket man har rätt att lägga sig i familjens 
angelägenheter då människor kan känna sig kränkta. Andra svårigheter som 
respondenterna mött är att föräldrar kan ha undanflykter för omsorgssvikt, 
aggressivt bemötande, lojalitetstryck på pedagoger som hamnar emellan föräldrar 
som är i konflikt och språkbarriärer som försvårar samverkan. Balldin (2010) påtalar 
ansvaret att som pedagog etablera en tillits- och respektfull kontakt med 
vårdnadshavare. Med de svårigheter våra respondenter lyft kan denna uppmaning te 
sig oöverkomlig. Det går dock inte att kringgå det faktum att det enligt Lpfö (1998, 
reviderad 2010) ingår i pedagogers arbetsuppgifter att samspela med hemmen något 
som enligt forskning (Balldin, 2010) är till gagn för barnets utveckling och lärande. 
 
Att kulturkrockar är en svårighet som vissa respondenter lyfter anser vi gör det 
viktigt att reflektera kring dilemmat i förhållande till vad litteraturen säger. 
Respondenterna uttrycker att det är svårt att veta var gränsen går för hur hårdhänt 
föräldrar får vara mot sitt barn, ett dilemma som de upplever mer frekvent vid 
kontakt med föräldrar med invandrarbakgrund. Hindberg (2006) lyfter även att det 
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är vanligare med en positiv attityd till våld som uppfostringsmetod hos familjer med 
invandrarbakgrund eftersom detta är en grupp som är mer drabbad av andra 
riskfaktorer. Att ha invandrarbakgrund kan inte ses som en riskfaktor anser vi, då det 
snarare handlar om hur drabbad en familj generellt är av riskfaktorer i förhållande 
till skyddsfaktorer. Vi anser att pedagoger bör klargöra för samtliga familjer vilka 
lagar och styrdokument samt vilken värdegrund man arbetar utifrån då dessa 
reglerar förskolans verksamhet. Dilemmat angående hur hårdhänta föräldrar får vara 
kvarstår dock. Får förskolepersonal uppfattningen att en förälder utsätter sitt barn 
för någon form av omsorgssvikt ska detta enligt SoL 14 kap 1§ anmälas till 
socialtjänsten. Ansvaret ligger sedan enligt Olsson (2011), Östberg (2010) och 
Wiklund (2006) på socialtjänsten att utreda huruvida så är fallet. 
 
Ytterligare en svårighet som lyfts av respondenterna är att familjer flyttar efter att en 
anmälan gjorts, något de erfarit i flera fall. En respondent berättade att socialtjänsten 
inte är rikstäckande vilket innebär att socialtjänsten i en kommun inte automatiskt 
får kännedom om information som handlagts i en kommun där familjen tidigare bott. 
Detta är information som vi inte mött i arbetet med vår studie. Om detta är fallet 
ställer vi oss frågande till vilka resonemang som ligger bakom ett sådant beslut samt 
huruvida Sekretesslagen eller annan lag reglerar detta då en sådan reglering enligt 
oss kan påverka att barn som är utsatta inte uppmärksammas. 
 
Det är anmärkningsvärt att förskola och skola enligt forskning (Östberg, 2010) står 
för en relativt liten del av det totala antalet anmälningar då förskolepersonal är en 
kategori som har mycket kontakt med barnen. Finns det en möjlighet att personal 
genom att konfrontera föräldrar i större utsträckning hanterar omsorgssvikten på 
plats genom samverkan? Flera respondenter påtalar exempelvis att de inte alltid 
behöver göra en anmälan utan först samtalar med föräldrarna och ser om det blir 
någon förbättring. Det här kan vara en anledning till varför det blir ett bortfall även 
om det säkerligen finns fler förklaringar. 

5.2.5 Förhållningssätt till barnet 
I våra intervjuer uppger de flesta respondenter att de arbetar med barn som 
misstänks fara illa precis som vilket barn som helst och att det inte är någon skillnad. 
Det framkom emellertid att så inte riktigt är fallet. Exempelvis uppgav 
respondenterna att de försökte tillgodose närhetsbehov, visa mer förståelse, vara mer 
tillåtande, ömsinta och ödmjuka i sitt bemötande, ge mer uppmärksamhet samt vara 
medveten om hur de tar i barnet i förhållande till vad barnet varit utsatt för. Dessa 
saker vittnar om att det blir en viss skillnad i arbetet men att respondenterna utgår 
från barnens behov, vilket det finns stöd för i förskolans läroplan (Lpfö 98, reviderad 
2010). Genom att arbeta för att tillgodose det inkluderande perspektivet som Balldin 
(2010) talar om finns en medvetenhet om att barnet inte ska pekas ut i barngruppen. 
 
Flera respondenter nämner att de inte ska påkalla någon utpekande uppmärksamhet. 
Finns inte denna medvetenhet kan mötet med barnet bli differentierande eller 
exkluderande menar Balldin (2010). För att kunna leva upp till styrdokumentens 
intention anser vi att ett inkluderande synsätt är en nödvändighet. Det kan dock 
diskuteras kring hur förskolepersonals attityder till hantering påverkas av detta 
synsätt. Det är viktigt att inte peka ut ett barn men en medvetenhet om hur personal 
väljer att arbeta med barnet är ändå nödvändig anser vi. Åtgärder får inte nekas med 
hänvisning till att det är utpekande om barnet har behov av att åtgärder görs. Ett 
exempel på detta som framkom i en intervju var att personal tvättade ett barn som 
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var smutsigt då de andra barnen inte ville leka med det utsatta barnet. Det kan ses 
som utpekande att tvätta barnet, men var en nödvändighet för att barnet skulle 
kunna inkluderas i den sociala miljön. Det blir en avvägning vilket som gynnar barnet 
mest, vilket personalen måste hantera anser vi. 
 
En svårighet som en respondent nämnde i en intervju var att det är svårt att prata 
med barnen och förklara varför situationen är som den är. Detta skriver även 
Hindberg (2006) om, att professionella upplever det komplicerat att veta hur de ska 
samtala med dessa barn då de ofta behöver tid för att bygga upp tillit. Vi anser precis 
som Hindberg menar att det är viktigt att barnen känner tillit till vuxna och att 
personalen har kunskap om hur de ska samtala med barn kring svåra upplevelser, 
vilket kräver kunskap i samtalsmetodik samt barnkompetens. Vår uppfattning är att 
kompetensutveckling är nödvändigt även om varje fall är unikt och barnen som är 
utsatta är individer och har olika behov. Detta gör kompetensutveckling inom 
området komplicerat. Enligt Lundberg (2005) och Lundén (2010) finns omfattande 
forskning på hur utsatta barns utveckling blir lidande på grund av omsorgssvikt. 
Detta är viktigt att ha kunskap om anser vi för att kunna avgöra hur arbetet med 
barnen ska ta sig uttryck för att ge dem så bra möjligheter till utveckling som möjligt. 
Det är emellertid något som ingen av respondenterna har reflekterat kring. 
 
Under anmälningsprocessen hamnar mycket fokus på föräldrarna och hantering av 
övriga områden medan mötet med barnen är betydligt mer oreflekterat. Frågorna om 
hur respondenterna upplever mötet och hur de arbetar med utsatta barn kom i slutet 
av intervjuerna, vilket vi redan tagit upp i metoddiskussionen. Att svaren blev 
betydligt kortare och inte problematiserades är en tolkning vi gjort utifrån våra 
intervjuer. Respondenterna har i intervjuerna lagt betydligt mer fokus på att 
diskutera hantering av övriga områden vilket vi anser tyder på att det krävs mer 
kunskap om hur viktigt mötet med barnen är. Yrket innebär att främst möta och 
arbeta med barnen vilket gör att det bör vara den centrala delen i hanteringen av fall 
där barn utsätts för omsorgssvikt anser vi. Balldin (2010) menar utifrån forskning att 
personal har behov av att få pedagogiska verktyg och strategier. 
 
Hindberg (1999) hänvisar till en engelsk undersökning där man kom fram till att den 
viktigaste faktorn var att barnet har minst en människa som ger ovillkorligt och 
positivt stöd. Flera respondenter har uttryckt att de försöker visa barnen att de är 
vuxna som barnen kan lita på, vilket visar på en medvetenhet om förskolans roll i 
barnens liv. En respondent lyfter att personal inte kan kompensera för barnens 
hemförhållande. Vi tolkar detta som att personalen inte ska kompensera för 
vårdnadshavarnas brister utan vara ett stöd för barnet och dennes utveckling. 
Lundberg (2005) stödjer vårt resonemang då forskaren skriver om förskolans 
förmåga att vara en bra plats att skapa motståndskraft genom att stärka barnens 
självförtroende och utveckling samt att barnen får känna sig betydelsefulla, trygga 
och glada. 

5.3 Slutsatser 
Vi upplever att förskolepersonalen i vår studie ställts inför många olika dilemman och 
svårigheter när de hanterat fall där de misstänker att barn far illa. Vår uppfattning är 
att förskolepersonalen vi intervjuat främst misstänker omsorgssvikt vid fysiska 
tecken då psykiska tecken är svårare att upptäcka. Då de uppmärksammas upplevs 
det vara en svårighet att veta vad barnet är utsatt för. Detta kan leda till att psykisk 
misshandel inte uppmärksammas. Trots medvetenhet om anmälningsskyldigheten 
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finns anledningar till varför personal tvekar eller avstår från att anmäla. Anledningar 
kan vara att förskolepersonal upplever samverkan med socialtjänsten som dålig, 
solidaritet med föräldrar, osäkerhet på att barnet verkligen far illa samt 
konformitetstryck mellan anställda och chef. Att mer fokus bör läggas på 
medvetenhet om hur förskolepersonal förhåller sig till barn som far illa och deras 
utveckling är en slutsats vi gjort då vi sett att respondenterna lagt mer fokus på att 
reflektera kring övriga områden. 

5.4 Pedagogisk relevans 
Vår mening är att resultatet av denna studie är till gagn för blivande och 
yrkesverksam förskolepersonal då den påvisar delar av den komplexitet det innebär 
att hantera fall där barn misstänks fara illa. Vi har erhållit mer kunskaper kring de 
formella styrdokumenten som reglerar hanteringen av dessa fall och insikter kring 
hur många faktorer som påverkar beslutsfattningen vilket framgår i denna studie. 
Arbetet har medvetandegjort hur komplext det är att se och upptäcka omsorgssvikt 
då tecknen på detta är individuellt och sällan går att härleda till vad barnen varit 
utsatta för. Bilden av hur pedagoger upplever samverkan med socialtjänsten och att 
inte få någon återkoppling har fått oss att reflektera och problematisera huruvida vi 
verkligen är i behov av återkoppling eller inte, något som förskolepersonal borde 
reflektera kring för att synliggöra sin roll i sammanhanget. Oavsett vilka dilemman 
eller svårigheter förskolepersonal möter så kvarstår anmälningsskyldigheten något vi 
vill förstärka genom denna studie. 

5.5 Nya forskningsfrågor 
Arbetet med studien skulle kunna bli större än vi först trodde då det finns många 
områden att undersöka djupare. Ett område vi funnit tänkvärt är hur 
förskolepersonals yrkesbakgrund och yrkeserfarenhet påverkar förmågan att 
uppmärksamma tecken på psykisk misshandel. 
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Bilaga 1. Intervjufrågor 
Intervjufrågor 
 

 Samtycker du till att delta i denna intervju som behandlar barn som far illa 
utanför förskolans verksamhet? 

 

 Ålder: 
 

 Kön: 
 

 Utbildning: 
 

 Antal arbetade år inom förskola: 
 

 Har du erbjudits eller gått någon utbildning för att hantera situationer då barn 
far illa? 

 
 Följdfrågor: Vad behandlade utbildningen? Upplevde du att den 

var givande, i så fall, på vilket sätt? 
 

 Vilka skyldigheter har du om du misstänker att ett barn far illa utanför 
förskolans verksamhet? 

 

 Berätta om dina erfarenheter kring hur man hanterar situationer där det 
misstänkts att ett barn farit illa? 

 
 Följdfrågor: Vilka svårigheter/dilemman har du upplevt? 

 

 Hur upplever du att ärenden behandlas efter att anmälan gjorts till 
förskolechefen? 

 

 Hur upplever du samverkan med socialtjänsten överlag? 
 

 Hur upplever du mötet med vårdnadshavare före, under och efter att en 
anmälan gjorts? 

 
 Följdfrågor: Vilka svårigheter/dilemman har du upplevt? 

 

 Hur upplever du mötet med barnet som du misstänker far illa? 
 

 Hur arbetar du med barnet i verksamheten? 
 
 

  



 

Bilaga 2. Missivbrev 
Pedagogens dilemma - Att pedagogiskt hantera situationer där barn 
misstänks far illa utanför förskolan verksamhet. 
 
Till förskolepersonalen 
Vi är två studenter från Mälardalens högskola, Andrea Karlsson och Jennie Ekroth, 
som denna termin skriver examensarbete inom pedagogik på grundnivå. Studien är 
av kvalitativ karaktär. Syftet med vår studie är att belysa hur förskolepersonal 
pedagogiskt hanterar situationer där de misstänker att barn far illa utanför förskolans 
verksamhet. Studien syftar även till att undersöka de skyldigheter, svårigheter och 
dilemman som kan uppstå. Vi anser att ämnet är viktigt och behöver större utrymme 
då barn far illa varje dag. 
 
Vi undrar om du som arbetar på förskolan vill delta i en personlig intervju med en av 
oss. Intervjun beräknas äga rum under veckorna 42-43 och beräknas ta runt 45 min. 
Med intervjun hoppas vi få en bild av dina personliga erfarenheter av hantering av 
situationer där barn misstänks fara illa utanför förskolans verksamhet. 
 
Intervjuerna sker endast vid samtycke, är helt frivilliga och kan avbrytas när helst den 
intervjuade önskar. Vi utlovar konfidentialitet vilket innebär att namn på person och 
verksamhet kommer bytas ut i studien. Intervjun kommer att dokumenteras via 
ljudupptagning vilket endast kommer avlyssnas av oss två studenter. Vi kommer att 
transkribera ljudupptagningen till skriftligt format där vi även byter ut de namn som 
förekommer. Efter transkriberingen kommer inspelningarna raderas. Uppgifterna 
som framkommer i intervjuerna kommer enbart att användas i vår studie. 
Förskolechefen delges denna information. 
 
 
 
 
Önskar du ytterligare upplysningar om den aktuella studien får du gärna höra av dig 
till oss. 
 
Jennie Ekroth  Andrea Karlsson 
Mail: jeh08001@student.mdh.se Mail: akn09004@student.mdh.se 
 
Handledare: Niclas Månsson 
Mail: niclas.mansson@mdh.se 
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