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Sammanfattning 

Syftet med studien var att nå ökad kunskap för hur förskolepersonal kan upptäcka att barn far 

illa och hur de i samarbete med socialtjänsten kan agera vid sådan misstanke. Studiens två första 

frågeställningar undersökte vilka signaler förskolepedagoger uppmärksamade och hur de 

hanterade situationer där barn misstänktes fara illa. De andra två frågeställningarna innefattade 

vilka skyldigheter och det samarbete förskolepersonal och socialtjänst hade gentemot varandra 

och barn som misstänktes fara illa. I studien genomfördes sju kvalitativa intervjuer med tre 

olika yrkesgrupper; förskolepedagoger, förskolechefer och socialsekreterare. Resultaten i 

studien visade att barn kan uppvisa en mängd olika tecken på att de far illa, där plötsliga 

beteendeförändringar var det vanligaste tecknet som väckte misstanke. Vid oro för ett barn 

ändrade inte förskolepersonalen sitt förhållningssätt till barnet, däremot fanns det en risk att 

inställningen till föräldrarna förändrades. Det framkom även att förskolepersonalen ansåg att 

de har fullständig anmälningsskyldighet, men deras erfarenheter kring anmälningsskyldigheten 

och samarbetet med socialtjänsten varierade.   
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1 Inledning 
 

“Den man älskar agar man”  
(Gammalt ordspråk) 

 

Det finns ingen tydlig definition av barn som far illa, men ofta används begreppet synonymt 

med barnmisshandel. I denna studie kommer begreppet användas likvärdigt med 

Socialdepartementets Barnmisshandel – Att förebygga och åtgärda (2001:72) definition; “när 

en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar 

eller försummar att tillgodose barnets grundläggande behov” (s. 24). 

 

Att använda våld i uppfostringssyfte, det vill säga att aga, är förbjudet enligt svensk lag 

(Ekelund & Dahlöf, 2005). År 1959 förbjöds skolagan, 1966 avskaffades rätten för föräldrar att 

aga sina barn och 1979 var Sverige det första landet i världen med att införa förbud mot aga 

(Ljunggren, u.å.). I Föräldrabalken (SFS, 1983:47) betonas förbudet att barn aldrig får utsättas 

för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. Vid införandet av agaförbudet, 

liknas aga vid misshandel och förbudet understryker att både barn och vuxna har rätt att skyddas 

mot våld (Unicef, u.å). Våld mot små barn anmäls sällan och därför är det svårt att veta hur 

många barn som misshandlas, men anmälningarna har ökat sedan 1980-talet. Det kan bero på 

att mer uppmärksamhet på våld mot barn, mindre tolerans mot aga och anmälningsplikten har 

skärpts. Anmälningsbeteendet har även förändrats hos föräldrar, förskolepersonal och 

socialtjänsten. 4209 av 4300 anmälda misshandelsbrott under 2016 handlades 

(Brottsförebyggande rådet [BRÅ], 2017). En utredning inleddes för 3955 av 

misshandelsbrotten mot barn 0-6 år och 254 avskrevs omedelbart. Förövaren vid misshandel av 

barn var ofta en familjemedlem, en förälder eller styvförälder. År 2015 stod kvinnor för över 

40 procent av de misstänkta för misshandel på barn 0-6 år (BRÅ, 2017). 

 

Det finns riktlinjer för hur förskolan kan stötta familjer i ansvaret kring barnuppfostran och 

utveckling, därmed bör samarbetet med hemmet stärkas för att varje barn ska ges möjlighet att 

växa till trygga individer (Skolverket, 2016). Vidare ska alla verksamma inom förskolan ta 

hänsyn till barns olika livsmiljöer och pedagogerna i barns närhet ska stödja barnen i sin 

utveckling av självförtroende och tillit. “Arbetslaget ska ge stimulans och särskilt stöd till de 

barn som befinner sig i svårigheter av olika slag” (Skolverket, 2016 s. 11). 
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Vi som skriver denna studie har valt detta område kring barn som misstänks fara illa, då det 

känns betydelsefullt inför vår kommande yrkesprofession som förskollärare. Studieområdet 

valdes med hänsyn till att det är angeläget att ha kunskap om och medvetenhet kring hur 

agerandet bör se ut vid misstanke om att barn far illa. Inom förskolan arbetar pedagogerna nära 

både barn och deras föräldrar, och därmed känns det avgörande att belysa detta intressanta, 

obehagliga men samtidigt otroligt viktiga ämne. Förskollärare bär ett stort ansvar att hjälpa barn 

som far illa, genom att veta hur de ska agera och anmäla. Vi anser att det är viktigt att 

förskollärare har kunskap kring hur anknytningen mellan dem och utsatta barn kan bli direkt 

avgörande för barnets fortsatta livsöde.  

 

1.1 Syfte 
 

Syftet med den här studien är att nå ökad kunskap om hur pedagoger i förskoleverksamhet kan 

upptäcka barn som far illa och hur de i samarbete med socialtjänsten agerar vid sådan misstanke. 

 

1.2 Frågeställningar 
 

Våra frågeställningar är: 

 

• Vilka tecken beskriver förskolepedagoger att de upplevt att barn som far illa signalerar? 
 

• Hur beskriver förskolechefer och förskolepedagoger att de hanterar situationer där barn 
misstänks fara illa?   

 
• Vilka skyldigheter anser förskolechefer, förskolepedagoger och socialtjänsten att de har 

gentemot barn som misstänks fara illa? 
 

• Hur bedömer förskolechefer, förskolepedagoger och socialtjänsten att samarbetet 
fungerar i situationer där barn misstänks fara illa? 
 
 

 

 
2 Tidigare forskning 
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Inledningsvis behandlar tidigare forskning hur förskolan  kan bidra till små barns 

förutsättningar till trygghet och utveckling. Därefter presenteras begreppet barn som far illa 

med stöd av underrubriker. Detta följs av en beskrivning av olika signaler av missförhållande 

som vuxna i barnens närvaro bör vara uppmärksamma på. Vidare följer en presentation av 

förskolans anmälningsskyldighet och deras samverkan med socialtjänsten. Avslutningsvis 

presenteras några lagar och förordningar svenska samhället vilar på i sin strävan för barnets 

bästa.  

 

2.1 Förskolans betydelse för barns trygghet och utveckling 
 

”Hur är det fatt? Har det hänt något hemma?” Om ett misshandlat barn får den frågan kanske 
barnet berättar. Det är svårare för barnet att ta initativ själv eftersom även misshandlade barn 
kan känna stark lojalitet med sin familj. Men om en lärare frågar kan man ju försvara att man 
berättade – man måste ju svara när en vuxen frågar! 
- Ställer du den frågan måste du vara beredd på att stanna och lyssna. Du kan inte bryta den 
stunden. Du får ringa hem till din partner och be honom eller henne hämta barnen på dagis. Du 
får ställa in möten. Sitt kvar och lyssna färdigt! (Jansson, 2001, refererad i Ekelund & Dahlöf, 
2005). 

 
De flesta barn i Sverige inskolas tidigt på förskolan och många tillbringar mer tid där än 

föräldrarna gör på sina jobb. Förskolepersonalen har en betydelsefull roll för barnen då de 

träffar de flesta barnen varje dag och därmed har möjlighet att observera barnens 

anknytningsförmåga (Killén, 2014). I förskolan är det pedagogernas ansvar att skapa en trygg 

grund och möjliggöra goda samspelssituationer, därmed kan barnet stegvis utveckla en trygg 

anknytning i interaktion med andra (Broberg, Hagström & Broberg, 2012). Barn med en trygg 

anknytning till sina föräldrar har lättare att knyta an till andra omsorgspersoner, exempelvis 

förskolepersonalen. Saknar barnet den trygga anknytningen som behövs från sina föräldrar, blir 

förskolepersonalens omsorg nödvändig för barnets hälsa och utveckling (Broberg, Hagström & 

Broberg, 2012; Jerlang, 2008).  
 

Barn behöver följaktligen pedagoger som fysiskt och känslomässigt finns på plats och kan ge 
dem erfarenheter av tillräcklig och pålitlig hjälp, så att de nyfiket kan vända sig utåt i leken och 
samtidigt vara säkra på att det finns “en trygg hamn” att återvända till, när det känns farligt eller 
när de behöver känslomässig påfyllning (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 198). 

 
I förskolan finns möjlighet att genomföra möten i elevhälsans samverkansgrupp (Olsson, 2016; 

Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsan syftar till att öka samverkan mellan olika insatser som 
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exempelvis förskolepedagoger, förskolechefer, speciallärare, logoped, kurator och/eller 

socialsekreterare. Under återkommande möten diskuteras hälsofrämjande och förebyggande 

arbete för att stödja och skapa förutsättningar de barn förskolepersonalen känner oro för 

(Socialstyrelsen, 2016). Elevhälsan är en samverkan där olika professioner med sina 

kompetenser kan bidra till mer kunskaper genom att de reflekterar med varandra och skapar en 

ömsesidig bild av barnet. De olika kompetenserna ökar förutsättningarna för omfattande 

kartläggning, analysering och bedömning av det enskilda barnets behov. Olsson (2016) 

framhåller att i möjligaste utsträckning ska berörda vårdnadshavare få framföra sina synpunkter 

och vara delaktiga vid möten och planering för stödinsatser. Om elevhälsoteamet beslutar att 

en orosanmälan bör genomföras är det förskolechefen som lämnar in den. 

 

Det finns ett samlingsbegrepp för de barn som klarar sig bra i livet mot alla odds där 

omsorgsbrist och tuffa uppväxtförhållanden präglat barndomen, så kallade maskrosbarn 

(Hindberg, 2001; Killén, 2014). Barnen jämförs med blomman som växer upp genom asfalt och 

utvecklas trots ett tungt motstånd. Maskrosbarn har en förmåga att göra det bästa möjliga av en 

svår livssituation och klarar av livet mer lyckat än förväntat. Dessa barn har visat en gemensam 

strategi genom att binda anknytning utanför familjen, exempelvis till deras förskolepedagoger, 

därmed får det sociala nätverket en stor betydelse (Killén, 2014).  

 

Vuxna kan bidra till att skydda barn från utsatthet genom att lära dem deras rättigheter och att 

de har rätt att säga nej till beröring om det inte känns bra (Wallby & Schillaci, 2016). De ska få 

möjlighet att utveckla en sund och nyanserad bild av sig själv och andra. Barn ska i tidig ålder 

få chansen att prata om kroppen, sexualitetet och närhet, därigenom kan barn som blivit utsatta 

för sexuella kränkningar och övergrepp våga tala om händelsen. Det finns metoder för att 

förebygga att ett barn blir nedtystat och osynligt i sin utsatthet, menar Wallby och Schillaci. En 

metod kan vara att prata med barnen om skillnaden mellan bra och dåliga hemligheter. De bra 

hemligheterna får hållas hemliga och bidrar till glädje, exempelvis julklappar eller 

födelsedagspresenter. Dåliga hemligheter kan däremot upplevas obehagliga och kan göra barnet 

ledset. Det är viktigt att lära barnen att de dåliga hemligheterna får de berätta om, även om 

någon sagt annat (Wallby & Schillaci, 2016).  

Ett barn som känner sig bekräftat och uppskattat av sina föräldrar har goda förutsättningar att 

utveckla ett bra självförtroende och en positiv självbild (Killén, 2014). Barn som däremot 

utsätts för kränkande och nedvärderande handlingar har svårt att skapa en rättvis självbild. 

Killén påpekar föräldrarnas avgörande betydelse för hur ett barn utvecklar sin identitet. 



5 

 

Föräldrarnas oförmåga att stärka barnets självförtroende och självbild kan leda till att förskolans 

betydelse blir ännu större för många barn. Detta stämmer väl överens med förskolans uppdrag: 

“förskolläraren ska ansvara för att varje barn får sina behov respekterade och tillgodosedda och 

får uppleva sitt eget värde” (Skolverket, 2016 s. 8). 
 

2.2 Barn som far illa 
 

Vi vill så gärna tro att föräldrar instinktivt skyddar och ger sina små barn kärlek och god 
omvårdnad. När bilden av den lyckliga och sorglösa barndomen störs av mörka inslag är det lätt 
att försöka lugna sig genom att tänka att det nog ordnar sig och att “det aldrig är för sent att få 
en lycklig barndom”. Men det kan det vara. Barn kan få livslånga fysiska och psykiska skador 
av misshandel och försummelse, särskilt om de far illa under småbarnsåren då de är som mest 
sårbara både psykiskt och fysiskt. Därför är det synnerligen viktigt med tidig upptäckt och tidiga 
insatser (Hindberg, 2006, s. 9). 
 

 
I inledningen av denna uppsats definieras barn som far illa i likhet med barnmisshandel, det 

vill säga barn som blir kränkta och/eller utsatta för övergrepp både psykiskt och fysiskt 

(Socialdepartementet, 2001:72). Barn som far illa av olika anledningar kan ibland också 

kategoriseras som de glömda barnen eller de osynliga barnen, menar Hindberg (2006). Hon 

understryker att dessa barn uppmärksammas mer och mer, och att kunskaperna kring 

barnmisshandel ökar. Däremot räcker det inte att ha kunskap kring dessa barns utsatta 

situationer utan de enskilda barnen måste upptäckas och erbjudas hjälp. Felzen Johnson (2002) 

menar att problemet med barnmisshandel är ett komplext område, då barnoffren inte kan 

representera sig själva. Även Jernbro (2015) betonar att barnmisshandel är ett dolt problem i 

samhället då det sällan avslöjas eller upptäcks. Barnmisshandel är ett omfattande 

folkhälsoproblem som tyvärr är vanligt förekommande med långvariga negativa hälsoeffekter 

till följd. Vidare understryker Jernbro att barnmisshandel bryter mot de mänskliga rättigheterna, 

då det är varje barns rättighet att få växa upp i trygg miljö utan våld eller andra kränkningar. 

Socialdepartementet (2001:72) menar att barn avses varje människa under 18 år.  

 

Enligt Killén (2014) lever många barn varje dag i en familjesituation som för andra kan kännas 

ofattbar. Barnet lever i svåra förhållanden där omsorgsgivaren misshandlar, utnyttjar, plågar 

eller försummar barnets grundläggande behov. Vidare framhåller Killén att såren och 

benbrotten läker, blåmärkena bleknar och håret efter en luggning växer ut, trots detta lever det 
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utsatta barnet vidare med rädslan för nya övergrepp. Risken är stor att barnets osäkerhet och 

misstro till världen växer. Felzen Johnson (2002) understryker att ju tidigare ett barns utsatthet 

upptäcks och anmäls, desto större chans att misshandeln upphör.  

 

2.2.1 Fysisk misshandel 
 

Misshandel av barn förekommer i alla socialgrupper, på landet och i storstäder, i svenska 
familjer och i familjer som invandrat till Sverige. Barnmisshandel kan utlösas av olika 
påfrestningar som arbetslöshet, ekonomiska problem, missbruk, psykisk sjukdom eller svåra 
upplevelser hos barnets föräldrar (Rädda Barnen, 2007, s. 10–11). 

 

Barnmisshandel kan vara av både aktiv och passiv innebörd, ibland även kombinerat. Med aktiv 

misshandel menar Hindberg (2001) och Killén (2014) att barnet förorsakas skada medvetet av 

förövaren. Den passiva fysiska misshandeln kan liknas vid försummelse, som bearbetas senare 

under rubriken Försummelse. Skador till följd av aktiv fysisk misshandel kan utmärkas mycket 

olika sätt och det kan vara problematiskt att försöka sätta in en misstanke i en lista (Hindberg, 

2006; Ekelund & Dahlöf, 2005). Det kan vara allt ifrån blåmärken på misstänksamma ställen, 

frakturer, bränn- och skärsår till skador orsakade av förgiftningar eller syrebrist. Om ett barn 

under nio månader har blåmärken, ska dessa alltid väcka misstanke (Hindberg, 2006). Ekelund 

och Dahlöf (2005) betonar att fysisk misshandel innefattar varje form av kroppslig bestraffning. 

Det kan vara svårdefinierat om en handling eller skada har varit avsiktliga, och i många fall är 

inte ens föräldrarna själva medvetna om graden av avsiktlighet (Killén, 2014). Det gör att 

svårbedömda situationer leder till det faktum att skadan finns där, oavsett hur den uppstod. 

Däremot kan skadornas placering, barnets ålder och förklaringar om skadans uppkomst 

föranleda till misstanke. Killén ger exempel på att brännsår från cigaretter kan döljas av 

förklaringar som vattkoppor.  

 

Misshandeln kan utöver kroppslig skada ge allvarliga konsekvenser, exempelvis psykisk skada 

(Hindberg, 2006). Att konsekvenserna blir bestående beror ofta på att misshandeln kombineras 

med ytterligare problem i familjen. Dessa kan vara dålig ekonomi, missbruk hos någon av 

föräldrarna eller bristfällig omsorg. Det är inte ovanligt att ett offer för våld och övergrepp 

utvecklar känslor av skuld och skam. Den utsatte föreställer sig att den utmanat förövaren och 

därmed framkallat våldet eller övergreppet. För barn kan det vara extra svårt att acceptera sina 
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föräldrar som förövare. Istället för att föräldern ska utpekas för brottet tar barnet på sig skulden 

och barnets tillit till den vuxna skadas, menar Hindberg. 

 

2.2.2 Psykisk misshandel 
 

Enligt Hindberg (2001) kan psykiskt misshandel bestå av handlingar där barnets mentala och 

känslomässiga utveckling, anknytningsförmåga och självkänsla missgynnas. Killén (2014) 

betonar att ett barn som utsätts för psykisk misshandel inte alltid är medveten om övergreppet, 

till skillnad från ett fysiskt övergrepp. De psykiska övergreppen kan vara att barnet manipuleras 

mot en förvrängd sanning om sig själv och får en misstolkad självbild (Killén, 2014). Hindberg 

(2001) betonar att psykisk misshandel inte lämnar synliga spår eller tecken på barnen, men de 

kan ändå ha en mycket allvarlig inverkan på utvecklingen hos det utsatta barnet. Den psykiska 

misshandeln kan skada barnets självkänsla och även om konsekvenserna av de handlingar 

barnet utsätts för inte är omedelbart synliga, kan de bli påtagliga längre fram i livet. Barn som 

inte får bekräftelse och stöd från sina föräldrar kommer att förlora tilliten till sina föräldrar och 

andra vuxna. De blir inbundna och förväntar sig inte att de kommer att få det de behöver från 

andra, och anstränger sig därmed inte för att få närhet och värme från sin omgivning (Hindberg, 

2001).  
 

Hindberg (2001) menar att psykisk misshandel kan i likhet med fysisk misshandel uppvisas i 

både passiv och aktiv form. Vid en aktiv form av psykisk misshandel blir barnet utsatt för direkt 

kränkande handlingar, nedvärderande kritik, nedbrytande behandling eller avsiktligt 

emotionellt lidande (Hindberg, 2001; Ekelund & Dahlöf, 2005). Barnet kan under aktiv psykisk 

misshandel utsättas för isolering, avvisning, förnedring eller bli hotad med psyiskt eller fysiskt 

våld. I den passiva formen av psykisk misshandel finns ingen direkt intention att kränka eller 

såra barnet. Det handlar främst om att föräldrarna saknar förmåga att tillfredsställa barnets 

behov. Det kan vara i familjeförhållanden där föräldrarna inte kan ta till vara på sig själva och 

inte har någon kontroll över sitt egna liv, exempelvis vid missbruk, psykisk ohälsa eller att det 

finns psykisk utvecklingsstörning hos föräldrarna. 

2.2.3 Försummelse 
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Försummelse är ett begrepp som är svårt att sätta ord på då symtomen ofta är ospecifika och 

olika avgörande mellan situationer (Hindberg, 2006). Det kan exempelvis vara en förälder som 

saknar förmåga att kunna tillgodose sitt barns behov. Både Killén (2014) och Hindberg (2001, 

2006) anser att försummelse kan vara svårt att upptäcka och definiera men det kan ändå ge 

allvarliga konsekvenser och skadorna kan bli permanenta. Det kan vara problematiskt för det 

drabbade barnet att överhuvudtaget uppfatta att det är utsatt för försummelse och följaktligen 

beskriva det. Barnet ses inte som försummat om ovarsamhet uppstår vid enstaka situationer 

eller då omsorgen brister tillfälligt. Försummelse är sällan synbart utåt men när omsorgsbristen 

försiggår under en längre tid bör varningssignalerna uppmärksammas, anser Hindberg (2006). 

 

Ett barn behöver få sina grundläggande behov tillgodosedda, där sömn, vatten, mat och 

omvårdnad ingår. Hänsyn behöver även tas för deras emotionella behov, exempelvis tröst, 

trygghet och kärlek (Hindberg, 2006). Barn kan få fysiska skador till följd av försummelse, det 

kan exempelvis vara att föräldern inte har uppsikt över barnet i badkaret, eller att barnet leker 

intill en trafikerad gata. Försummelse kan även vara då föräldrarna inte söker vård för barnet 

vid sjukdom eller liknande. Föräldrar som försummar sina barn har i många fall själv 

försummats, hävdar Hindberg. 

 

2.2.4 Sexuella övergrepp 

 

Alla barn behöver fysisk beröring (Akselsdotter, 1994). Barns självkänsla och 

kroppsmedvetenhet växer genom närhet, ömhet, kärlek och bekräftelse. Det finns däremot 

tydliga gränser för vad som uppfattas onormalt och när handlingen övergår till ett sexuellt 

övergrepp. Glingvall Priftakis (refererad i Akselsdotter, 1994) förklarar att ett sexuellt 

övergrepp mot barn är en handling: 

 
där en vuxen utnyttjar ett barn och dess beroendeställning för sina egna sexuella och andra 
behov, utan hänsyn till barnet och den skada barnet åsamkas. Den sexuella handlingen kan 
omfatta allt från ord, beröring med eller utan främmande föremål, till oralt, analt eller genitalt 
samlag. Barnet kan inte ge samtycke och ansvaret är helt den vuxnes (s. 14). 

Barn föds med sexualitet och en förmåga att känna lust (Akselsdotter, 1994). Barns utforskande 

av sexualiteten bör därför inte misstolkas för sexuellt utnyttjande. Vuxna behöver bekräfta för 

barnen att det inte är farligt eller fult att vilja utforska sina sexuella känslor. Barn leker mamma-
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pappa-barn-lekar, utforskar varandra och sig själva, upptäcker olikheter och de går in i dessa 

lekar med glädje och lust. Akselsdotter menar vidare att den viktigaste aspekten av barns 

utforskande av sexualitet är att det sker på barnets egna villkor. I detta avseende bör vuxna vara 

lyhörd och respektfull mot barnen. Om barnen vill tala om sina sexuella upplevelser, sker det 

på barnens villkor. 

 

Till skillnad från en positiv sexualitet kan barn känna en destruktiv sexualitet (Akselsdotter, 

1994). Ett barn som utsätter sig själv eller andra för skadliga och tvångsmässiga handlingar 

sänder tydliga signaler om att sexualitetsutforskandet är destruktivt, exempelvis genom lekar 

av övergreppskaraktär. Killén (2014) menar att det lilla barnets förståelse för vad som händer 

kan vara mycket begränsad. Ett barn som utsätts för sexuella övergrepp kan börja förstå att 

någonting är fel när förövaren påpekar att situationen är deras hemlighet. Det är vanligt att 

förövaren säkrar barnets tystnad genom hot eller mutor. Killén (2014) och Hindberg (2001) 

betonar de sexuella övergreppens psykiska påverkan, då barnet tidigt kan skuldbeläggas och 

göras ansvarig för händelsen. Den vuxne respekterar inte barnets gränser och detta kan leda till 

allvarliga påföljder. Barnet kan känna starka känslor av maktlöshet och förlorar tron på att 

kunna bestämma över sin egen kropp. Risken att bli offer för ytterligare övergrepp ökar när 

barnet känner att sina egna gränser är betydelselösa, understryker Hindberg.  

 

2.3 Barns signaler som kan väcka misstanke för oro 
 

Akselsdotter (1994) understryker att tecknen för barnmisshandel kan variera stort, därmed är 

det svårt att ge en lista på signaler vuxna bör vara uppmärksamma på. Människor har olika 

värderingar, kunskaper och erfarenheter att möta och uppfatta de signaler barnen försöker 

förmedla. Många vuxna använder sig av försvarsmekanismer, de vill stödja barnen, men vågar 

eller vill inte se signalerna. Ett barn signalerar på många olika sätt, både genom ord och 

handling. Det är genom leken, kroppsspråket, teckningar och samspel med andra barn och 

vuxna som det kan väckas känslor av oro (Akselsdotter, 1994). Hindberg (2006) menar att 

fysiska skador som hudrodnader, blåmärken, frakturer och bränn- eller bitmärken är tydliga 

signaler på våld mot barnet. Fysiska signaler på försummelse kan vara att barnet ofta är smutsig, 

saknar lämpliga kläder, luktar illa och visar tecken på ohälsa.  
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Dyregrov (2010) menar att ett barn som drar sig undan sina vänner, utvecklar fobiska 

reaktioner, pratar om att skada sig själv eller andra och plötsligt förändrar sitt beteende bör 

väcka misstankar om att barnet befinner sig i trauma eller utsatthet. Killén (2014) påpekar att 

det finns två olika typer av anpassningsstrategier för ett barn som befinner sig i utsatthet. I den 

ena förhåller sig barnet överdrivet anpassat till omgivningen. Barnet lever upp till den vuxnes 

krav och förväntningar och har en vilja att vara till lags. Dessa barn är ofta mycket lyhörda för 

föräldrarnas signaler och uppmärksammar detaljer, exempelvis aggressiva fotsteg i trappan. 

Barnen lägger mycket energi på att leva upp till förväntningarna och observerar humör och 

tillstånd hos föräldern. Den andra strategin Killén nämner är barn som förhåller sig 

utåtagerande, de kan vara provocerande, aggressiva, hyperaktiva eller destruktiva. Det är inte 

ovanligt att barnen förstör leken eller de andra barnens ägodelar. Aggressionen upplevs för 

många utsatta barn som ett försvar de har med sig hemifrån, våld föder våld, skriver Killén.  

 

Akselsdotter (1994) nämner olika strategier där barn försöker berätta om sina upplevelser. Barn 

kan ge dubbla signaler där de genom sitt kroppsspråk, beteende eller ord avslöjar något de 

uppfattar som otrevligt. I nästa sekund förnekar de avslöjandet och påstår att de skojat. Barnen 

vill avslöja men är rädda för vilka konsekvenser det ger. En annan strategi är när barnen 

kamouflerar förövarna vid djur eller varelser när de berättar om en händelse. Fåglar är ofta en 

förekommande metafor när barn blivit sexuellt utnyttjade, beskriver Akselsdotter. Killén (2014) 

lyfter svåra sömnproblem, fobier, okontrollerade anfall och mardrömmar med sexuellt innehåll 

som signaler för att barnet kan har utsatts för sexuella övergrepp.  

 

2.4 Förskolans anmälningsskyldighet och samverkan med socialtjänsten 
 

“Anmälningsplikten är barnets yttersta skydd” 
(Olsson, 2016, s. 214). 

 
Olsson (2016) refererar till Socialtjänstlagen 14 kap. 1 § som styr anmälningsskyldigheten. Den 

beskriver att myndigheter och alla som arbetar med barn och ungdomar i sin verksamhet är 

förpliktigade att omedelbart anmäla till socialtjänsten om de misstänker att ett barn far illa. För 

privatpersoner finns endast en uppmaning att anmäla, men för barnets bästa bör alla anmäla vid 

misstanke, förklarar Olsson (2016). Yrkesverksamma inom barnomsorgen är skyldiga att lämna 

uppgifter som kan vara av betydelse till socialtjänsten vid anmälan, men privatpersoner kan 

välja att vara anonyma. Hindberg (2001) understryker att det är viktigt att anmäla vid minsta 
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misstanke om att ett barn far illa, därefter är det socialtjänstens uppdrag att göra en utredning 

av ärendet. Då det finns en osäkerhet ifall en anmälan ska göras går det att ringa och rådfråga 

socialtjänsten. Däremot är socialtjänsten förpliktigad att inleda utredning om namn på antingen 

frågeställaren eller barnet uppges (Olsson, 2016).  

 

Ekelund och Dahlöf (2005) anser att det är av största vikt att förskolepedagoger dokumenterar 

alla iakttagelser som görs i samband med ett barns förändrade beteende där det uppstår en oro. 

Dokumentationen blir en grund i socialtjänstens arbete med anmälan. Av respekt bör 

förskolepersonalen så fort som möjligt informera föräldrarna om oron. Den kan framföras 

genom ett trepartssamtal mellan socialtjänst, förskola och föräldrar (Olsson, 2016). 

Trepartssamtal är en metod som eftersträvas och innebär att föräldrarna i ett tidigt skede får 

veta vad anmälan gäller och de ges möjlighet att berätta om sina egna uppfattningar. Då får 

socialtjänsten även träffa familjen och det skapas en grund för en fortsatt kontakt mellan alla 

tre parter. Enligt Olsson kan föräldrarnas vilja att ta emot det stöd som förskolan och 

socialtjänsten föreslår styras av om de känner respekterade och delaktiga, i de frågor som rör 

det egna barnet. För de berörda är det frivilligt att ta emot socialtjänstens åtgärdsförslag 

(Bengtsson & Svensson, 2006). Då oron gäller misstanke om sexualbrott eller misshandel av 

en närstående eller att hemmet på något sätt är involverade, kontaktas inte föräldrarna innan 

anmälan är gjord (Olsson, 2016).  

 
När en orosanmälan har kommit till socialtjänsten ska de omgående göra en granskning av 

anmälan och inom 14 dagar besluta om utredning ska påbörjas eller inte (Olsson, 2016). En 

utredning ska normalt inte ta mer än fyra månader från att anmälan har kommit till socialtjänsten 

men i vissa fall kan tiden förlängas. Är ett barn i akut behov av skydd ska skyddet ges omgående 

och det beslutet ska tas inom 24 timmar. Socialtjänstens utredningar och innehåll är 

sekretessbelagda och de har ingen förpliktelse att lämna någon information till förskolan 

(Olsson, 2016). Återkoppling kan däremot ses som en viktig förutsättning för att personalen på 

förskolan ska göra en anmälan. Anmälaren får i regel veta om en utredning är startad, läggs ner 

eller redan pågår. Hindberg (2006) påstår att den bristande återkopplingen är ett skäl till att det 

finns en tvekan att anmäla. Vissa förskolepedagoger kan ha en föreställning om att situationen 

skulle förvärras om en anmälan till socialtjänsten blir gjord, framhåller Ekelund och Dahlöf 

(2005) som en teori till varför anmälningar uteblir. Olsson (2016) menar att den bristande 

tilliten till socialtjänsten kan bero på att den är svår att nå och inte helt vet hur förskolan 

fungerar. ”Medan anmälningsplikten är en för socialtjänsten vardaglig företeelse, är den för 
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förskolans och skolans personal den mest dramatiska och känsloladdade uppgiften i yrket” (s. 

229). 

 

Det finns ett stort mörkertal av fall som aldrig blir anmälda och det finns flera anledningar till 

det (Bengtsson & Svensson, 2006; Foynes, Freyd & DePrince, 2009; Hindberg, 2006; Olsson, 

2016). Både Hindberg (2006) och Olsson (2016) framhåller att det bland annat beror på 

bristande återkoppling från socialtjänsten, dåliga rutiner kring anmälan och 

förskolpedagogernas negativa erfarenhet av samarbetet med socialtjänsten. Olsson (2016) ger 

förslag på hur samarbetet mellan förskola och socialtjänsten kan bli bättre. Det kan exempelvis 

vara att öka kunskap genom informationsträffar och föräldramöten, samtal mellan 

socialtjänsten och förskolan om hur samarbetet ska förbättras och genom att utveckla 

tillvägagångssätt som gäller vid återkoppling från socialtjänsten till förskolan. Vidare beskriver 

Olsson att en barnmisshandelskommitté föreslagit att alla förskolor ska utarbeta en 

handlingsplan som ska finnas till hjälp och stöd för personalen. Handlingsplanen ska förtydliga 

de olika ansvarsområden och rutiner som gäller vid möte av utsatta barn. Foynes et al. (2009) 

menar att det finns en stor risk att anmälan uteblir då offret och förövaren känner varandra, 

exempelvis när ett barn blir misshandlat av sin förälder. Barnläkare Staffan Jansson (refererad 

i Ekelund & Dahlöf, 2005) framhåller att en god ekonomi kan bidra till att familjer lättare kan 

dölja barnmisshandel och även han understryker att det finns ett mörkertal. Han understryker 

att ”för varje anmälan beräknar man att det finns två ytterligare barn” (s. 73). En anmälan ska 

göras med tanke på barnets bästa, inte föräldrarnas, poängterar Bengtsson och Svensson (2006).  
 

2.5 Barnets rättigheter 
 
Rädda Barnen (2007) skriver att det behövs mycket kunskap och många metoder för att arbeta 

förebyggande mot barnmisshandel. De menar därmed att det inte finns specifika metoder för 

att minska riskfaktorerna. Perry (2001) i likhet med Rädda Barnen (2007) anser att utbildning 

och kunskap om utsatta barns utveckling är väsentligt för samhället. Att utveckla sin kunskap 

kring området är betydelsefullt för att främja barns möjlighet att få hjälp. Perry (2001) menar 

att den grund samhället ger barnen idag, kommer att återspegla den framtid samhället har när 

nästa generation tar över. De barn som ignoreras och inte ges det skydd de är berättigad till, 

kommer med stor säkerhet växa upp med svårigheter och våld. Genom att barnen vid tidig ålder 

får goda sociala och emotionella erfarenheter och hälsoförhållanden kommer framtiden för 

samhället ljusna (Perry, 2001). Socialstyrelsen (2016) beskriver att Sverige är förpliktigad att 



13 

 

följa barnkonventionens riktlinjer för barnens rättigheter. Kortfattat handlar barnkonventionen 

om “barnets rätt att få sina grundläggande rättigheter och behov tillgodosedda, bland annat 

rätten till hälso- och sjukvård och utbildning” (Socialstyrelsen, 2016, s. 16). 

 

Barnens rätt i samhället, BRIS, är en barnrättsorganisation med stora kunskaper kring barns 

livsvillkor och barns rättigheter i samhället (Ljunggren, u.å.). BRIS lyfter barns röster och 

stödjer de barn som behöver hjälp i olika situationer i livet. De framhåller att det enskilda 

barnets bästa ska väga tyngst när det gäller att vidta åtgärder. Barnets bästa lyfts fram effektivast 

genom att barnets egen åsikt beaktas. Därmed är ansvariga vuxna skyldiga att bemöta och 

upplysa barnet om dess mänskliga rättigheter (Ljunggren, u.å.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3 Teoretiskt perspektiv 

 
“En trygg anknytning kan ses som ett vaccin mot svårigheter senare i livet” 

(Killén, 2014 s. 35). 
 

Denna studie grundar sig i John Bowlbys anknytningsteori (Jerlang, 2008). Begreppet 

anknytning anger de starka emotionella band som uppstår mellan människor (Broberg, 
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Hagström & Broberg, 2012). Teorin berör de tidiga anknytningar och det samspel små barn har 

med människorna i deras närhet. Ett barn behöver knyta an till minst en omsorgsperson för att 

överleva. Människor har ett behov av att känna sig älskade och känna trygghet, därför behöver 

vi knyta an till andra. Anknytningsbehovet är mest påtagligt hos små barn (Jerlang, 2008). 

Anknytning är en medfödd egenskap som sker automatiskt (Killén, 2014). Hindberg (2006) 

menar att barn kommer att knyta an även om föräldrarna är olämpliga. Killén (2014) anser 

vidare att barnets anknytningspersoner ska fungera som en grund som barnet kan utforska från 

och söka trygghet hos vid rädsla. 

 
Vid trygg anknytning är barnets känslor och kognition i balans och de barnen har oftast lätt att 

stifta kontakter vid vuxen ålder (Killén, 2014). Det finns tre olika mönster av otrygg 

anknytning, det är undvikande, ambivalent och desorienterad. De barn som tillhör en 

undvikande anknytning lär sig tidigt att dölja sina känslor och de försöker leva upp till de 

förväntningar som finns, för att undvika omsorgspersonens avvisning. Barnen saknar tillit till 

andra och när de växer upp försöker de klara sig självständigt och avvisar de som försöker 

komma nära. Det andra anknytningsmönstret är ambivalent anknytning som utmärks av barnets 

överdrivna känslor och manipulation av omsorgspersonen. Desorienterad anknytning sker på 

grund av att barnet har varit med om svåra separationer eller förluster, upprepat fysisk eller 

psykisk misshandel. Det kan både visa sig i att barnet beter sig undvikande eller manipulerande 

mot omsorgspersonen fortsätter Killén (2014). Desorienterad anknytning är den svåraste 

formen av otrygg anknytning, påstår Hindberg (2006). Broberg et al. (2012) förklarar att det 

som märkbart skiljer desorienterad anknytning från de resterande mönstren är att interaktionen 

mellan barnet och omsorgspersonen grundas på rädsla. Jerlang (2008) menar vidare att det 

tidiga anknytningsmönstret hos barn har en benägenhet att bli ett permanent beteende. 

“Anknytningsbeteendet är barnens språk och med det språket förmedlar de till oss hur de har 

blivit behandlade och hur de upplever sin omsorgssituation. Barnets beteende ljuger inte” 

(Killén, 2014, s. 33). 

 
Tarabulsy et al. (2008) betonar att barn i familjer där misshandel förekommer har en stor risk 

att utveckla otrygg anknytning. Föräldrar möter barnens signaler om oro och ängslan med 

okänslighet och är oförutsägbara när det kommer till att tillgodose barnens behov. Detta leder 

till att barnen tidigt i livet lär sig att de inte kan lita på att deras föräldrar gör sitt yttersta för att 

ge dem tröst och skydd. Hindberg (2006) anser att det finns olika omständigheter i hemmet som 

påverkar anknytning negativt, bland annat konflikter, missbruk, psykisk ohälsa, 
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utvecklingsstörning och våld. Det bästa försvaret mot misshandel och försummelse är en stark 

och trygg anknytning mellan barn och föräldrar (Hindberg, 2006). 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

4 Metod 
 

I metoden presenteras den undersökningsmetod som används för att samla in studiens empiri. 

Vidare beskrivs urvalet av intervjupersonerna. Sedan presenteras de forskningsetiska 

principerna som tagits hänsyn till i studien. Därefter beskrivs genomförandet av 

undersökningen och hur empirin bearbetats. Avslutningsvis diskuteras studiens överväganden, 

tillförlitlighet och giltighet i metoddiskussionen. 
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4.1 Metodval 
 

Det som är karakteristiskt för en kvalitativ intervju är enkla frågor som ger omfattande svar 

menar Trost (2010). Därigenom insamlas mycket empiri som “man med tur och hårt arbete kan 

finna många intressanta skeenden, åsikter, mönster och mycket annat” (s. 25). Med tanke på 

studiens syfte ville vi att respondenterna skulle delge sina tankar och erfarenheter av situationer 

av där barn misstänks fara illa, därför valdes kvalitativa intervjuer. I en kvalitativ intervju är 

ämnet för intervjun bestämd i förväg men frågorna kan varieras från intervju till intervju. Det 

kan bero på vad respondenten svarar eller om fler relevanta frågor uppkommer under intervjun 

(Trost, 2010; Johansson & Svedner 2001).  Studiens kvalitativa intervju formades av en 

semistrukturerad metod. Vid en semistrukturerad intervju har respondenten möjlighet att 

påverka innehållet i intervjun, men det kräver att den som intervjuar aktivt lyssnar och ställer 

följdfrågor menar Alvehus (2013). Under intervjuerna tillämpades metoden genom att det fanns 

ett förutbestämt ämne, där det ställdes öppna frågor. Till följd av ett aktivt lyssnande kunde 

relevanta följdfrågor ställas.  
 

4.2 Urvalsgrupp 
 

Det är syftet med studien som avgör vilket urval som tillämpas (Alvehus, 2013). Ett strategiskt 

urval avser att intervjupersonerna har tidigare erfarenhet av det ämne som studeras. Urvalet 

“utformas specifikt utifrån de undersökningsfrågor som ställs” (s. 67). Kihlström (2007) 

betonar att vid kvalitativa intervjuer är det av stor betydelse att intervjua någon som har 

erfarenhet av det ämne forskaren har valt att undersöka. Därmed blir svaren från respondenten 

mer tillförlitliga. Avgörs urvalet istället utifrån vem som finns tillgänglig, används ett 

bekvämlighetsurval (Alvehus, 2013). I den här studien har både ett strategiskt urval samt 

bekvämlighetsurval tillämpats.  

 

Studiens urvalsgrupp bestod av tre förskolechefer, tre förskolepedagoger från olika förskolor, 

samt två socialsekreterare som behandlar barnutredningar. De verksamma inom förskolan, det 

vill säga förskolechefer och förskolepedagoger, representeras i studien tillsammans som 

förskolepersonal. För studiens syfte ansågs det inte relevant att särskilja barnskötare och 

förskollärare, därför benämns samtliga som förskolepedagoger. Intervjupersonerna var 

https://www.synonymer.se/sv-syn/karakteristisk
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verksamma i två kommuner i norra Sverige.  Inledningsvis kontaktades två olika förskolechefer 

i de olika kommunerna för att informeras om studien och för att tillfrågas om ett deltagande i 

intervjun. Förskolecheferna ombads även att välja ut förskolepedagoger med yrkeserfarenhet 

av barn som far illa och orosanmälningar, för eventuell medverkan. Socialsekreterarna 

kontaktades via telefonsamtal till kommunväxel som kopplade till en tillgänglig sekreterare 

som arbetar med barn som far illa och orosanmälningar. Ett strategiskt urval gjordes då 

kriterierna för respondenterna i undersökningen var att de skulle vara verksamma och ha 

utbildning i respektive yrke. Respondenterna var kvinnor mellan 30–60 år och det är ett 

bekvämlighetsurval, då det inte fanns några män att tillgå. 

 

4.3 Forskningsetiska principer 
 

Inför genomförandet av en studie är det viktigt att forskaren tar hänsyn till olika 

forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet (2002, 2017) lyfter fram. Informationskravet 

innebär att de berörda i studien ska vara upplysta om forskningens syfte. Respondenterna i den 

här studien fick tillgång till missivbrevet (Bilaga 1) där syftet och studenternas medvetenhet 

kring det känsliga område studien bygger på, framkommer. Även intervjufrågorna (Bilaga 2 & 

3) skickades i god tid för att respondenterna på ett värdefullt sätt skulle kunna tänka igenom 

eventuella svar. Varje respondent blev tillfrågad om medverkan i studien, de blev även 

informerade om att de när som helst kunde avbryta sin medverkan, därmed uppnåddes 

samtyckeskravet. Intervjuerna har spelats in via ljudinspelning på mobiltelefon, därefter har de 

överförts till dator och transkriberats och omgående raderats. I transkriberingen finns ingenting 

som kan härleda till personer, platser eller verksamheter. Vetenskapsrådet (2002) anger att 

konfidentialitetskravet är en riktlinje för att alla personuppgifter ska vara helt skyddade och 

förvaras på ett sätt obehöriga inte har tillträde till. De menar att det inte ska finnas sådana 

detaljer att någon ska kunna utläsa uppgiftslämnarna. Den insamlade empirin ska endast 

användas till studiens syfte, och det menar Vetenskapsrådet (2002) är principen för 

nyttjandekravet.  

 

4.4 Genomförande 
 

Studien inleddes med att intervjufrågor formulerades och frågeguider (Bilaga 2 & 3) gjordes 

utifrån yrkesgrupp. De deltagande respondenterna informerades om syftet med studien genom 
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missivbrevet och intervjufrågorna. Eftersom studien bearbetar ett känsligt ämne ville vi att 

respondenterna skulle ha möjlighet att läsa igenom och fundera på frågorna i förväg. Vid 

känsliga ämnen bör intervjufrågorna vara direkta och inte indirekta menar Trost (2010). Det 

vill säga att intervjuaren inte undviker att säga misshandlad eller sexuellt utnyttjad om det är 

det som rör ämnet. Därefter bokades intervjuerna med respondenterna och de delades upp 

utefter de olika kommunerna. I den ena kommunen intervjuades två förskolechefer, två 

förskolepedagoger och en socialsekreterare. I den andra kommunen intervjuades en från varje 

yrkesgrupp. Vid intervjun med en av socialsekreterarna var båda författarna till studien 

närvarande och vid en intervju närvarande två förskolechefer. Därmed genomfördes sju 

intervjuer som varierande mellan 20–75 minuter.  

 

För att få med all information och för att hålla koncentrationen under den pågående intervjun 

spelades alla intervjuer in. Det finns flera fördelar och nackdelar med att spela in intervjuerna 

(Alvehus, 2013; Kihlström, 2007; Trost, 2010). En fördel är att inspelningen får med tonfall, 

pauser och undermeningar och det kan lyssnas på om och om igen. Allt respondenten säger 

fångas upp och intervjuaren kan dessutom höra sina egna frågor. Därmed kommer slutna, 

ledande frågor upp till ytan och den som intervjuar får chans att medvetandegöra sin 

intervjumetod, menar Kihlström (2007). Trost (2010) anser att en nackdel kan vara att den 

intervjuade känner sig störd av att bli inspelad och känner att respondenten inte kan tala fritt. 

Både Trost (2010) och Kihlström (2007) betonar att en intervju ska ske i en lugn och avskild 

miljö, utan risk för störande moment, där den intervjuade känner sig trygg. Intervjuerna för 

studien genomfördes enskilt på respektives arbetsplats i ett avskilt rum för att kunna vara 

ostörda.  

 

 

4.5 Databearbetning  
 

Trost (2010) menar att analysprocessen består av en trestegsbearbetning. Där första steget är att 

samla in empiri, nästa steg är att analysera den och sista steget innebär att tolka det insamlade 

materialet. Stegen behöver inte ske i en viss ordning utan kan gå in i varandra. Utifrån Trosts 

analysprocess genomförde vi sju kvalitativa intervjuer vid insamlandet av empiri till studien. 

För att lättare analysera och sammanställa empirin överfördes tal till text, vilket innebär att 

transkribera ordagrant, menar Alvehus (2013). Det transkriberade materialet sparade vi på en 
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dator för att kunna läsa igenom det flertalet gånger. Därefter plockade vi tillsammans ut de 

centrala delarna av empirin som var relevanta för studiens syfte. Vi sorterade och 

sammanställde empirin och svaren utifrån studiens frågeställningar. Genom att sätta in den 

utvalda empirin under frågeställningarna i ett eget dokument, bidrog det till att vi lättare kunde 

synliggöra liknelser och skillnader i svaren. Vi sammanställde de svar som passade under 

samma frågeställning, därefter sorterade vi in svaren efter underrubriker som bestod av 

intervjufrågorna. Slutligen kunde vi dra slutsatser mot tidigare forskning och teori. Redan under 

intervjuerna började vi tolka empirin, vilket Trost (2010) menar sker automatiskt.  

 

4.6 Metoddiskussion 
 

Vi upplevde inga svårigheter att få tag på respondenter till intervjuerna i någon av de två 

kommunerna. Vi kände att det var lämpligt att förskolecheferna valde ut passande 

förskolepedagoger då vi tror att det hade varit svårare att få respondenter om vi själva skulle ha 

ringt och frågat om medverkan kring detta känsliga ämne. Vi valde respondenter från olika 

yrkeskategorier, för att erhålla så mycket relevant empiri som möjligt och det menar Alvehus 

(2013) är ett strategiskt urval. Vi valde intervjupersoner från två olika kommuner för att få 

större tillförlitlighet och förståelse för olika tillvägagångssätt kring hanteringen av misstanke. 

Vi har övervägt att använda fiktiva namn för våra respondenter, men inom detta känsliga ämne 

känns det viktigt att intervjupersonerna inte ska kunna härledas. Vi anser att det finns risk att 

utmärkande mönster hos intervjupersonerna hade kunnat särskiljas om vi kategoriserade deras 

citat och liknande, oavsett om de är fiktiva eller inte. Vi har istället valt att endast referera till 

respondenterna vid deras yrkestitel, eller vid pronomen Hon. Eftersom det inte fanns några 

manliga förskolechefer, förskolepedagoger eller socialsekreterare att tillgå kan vi i efterhand 

inte veta om resultatet kunnat se annorlunda ut på grund av respondenternas kön. 

 

Vi bedömde att intervjun skulle upplevas mer förberedd och tillförlitlig då den som skulle 

intervjuas var inläst på det känsliga ämnets frågor. Därmed behövde inte respondenten känna 

sig osäker på vad vi skulle fråga om då det funnits tid för överväganden. Vi upplevde att 

samtliga intervjuer kändes avslappnade och vi kunde kommunicera obehindrat. Ytterligare en 

fördel med att respondenterna var väl förberedda var att vi som intervjuade lättare kunde hålla 

oss objektiva och undvika att ställa ledande frågor. Både Johansson och Svedner (2001) och 
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Kihlström (2007) betonar att väl genomtänkta frågeställningar leder till att respondenten kan ge 

svar utifrån sina egna erfarenheter och inte vad de förväntas svara.  

 

Under ett intervjutillfälle närvarande två respondenter samtidigt på grund av tidsbrist från 

verksamhetens sida. I likhet med det Trost (2010) anser, märkte vi att det inte är fördelaktigt att 

intervjua två stycken samtidigt då de lättare kunde påverka varandra och det blev en obalans i 

samtalsutrymme mellan respondenterna. Vid ett annat intervjutillfälle var vi båda som 

intervjuade en respondent. Vi uppfattade att detta blev ett bra stöd och vi kände oss samspelta 

och det framhåller Trost kan bidra till att intervjuarna kan avläsa och uppfatta mer än vid en 

enskild intervju. Däremot var vi medvetna om risken för ett maktövergrepp där respondenten 

kan känna sig i underläge (Trost, 2010). Vi försökte hålla våra intervjuer mellan 20–45 minuter 

men en intervju pågick i 75 minuter vilket, enligt Kihlström (2007) kan ge risk för trötta 

deltagare. Intervjun var trots detta genuin och vi uppfattade att respondenten hade mycket att 

tillföra till studien. Direkt efter genomförda intervjuer transkriberade vi empirin ordagrant då 

vi ansåg att det ökade giltigheten. Patel och Davidsson (2011) menar att detaljer som mimik 

och gester annars lätt kan glömmas bort under transkriberingen. Att transkribera ordagrant anser 

Kvale och Brinkmann (2009) är tidskrävande. Våra transkriberingar tog tid men vi hade med 

tidsåtgången i vår planering. 

 

Vi ville att studien genomgående skulle ha samma skriftspråk och en röd tråd.  Därför delade 

vi inte upp arbetet, utan vi har suttit tillsammans och skrivit på universitetet eller använt Google 

Drive och pratat via telefoner. Det var endast vid vissa intervjuer och vid transkriberingen vi 

delade upp oss. Genom att vi genomgående reflekterat tillsammans ökade studiens 

tillförlitlighet. 

 

5 Resultat 
 

I resultatredovisningen presenteras empirin som framkommit under de genomförda 

intervjuerna. Det insamlade materialet delas upp i studiens frågeställningar: Vilka tecken 

beskriver förskolepedagoger att de upplevt att barn som far illa signalerar, Hur beskriver 

förskolechefer och förskolepedagoger att de hanterar situationer där barn misstänks fara illa, 

Vilka skyldigheter anser förskolechefer, förskolepedagoger och socialtjänsten att de har 
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gentemot barn som misstänks fara illa samt Hur bedömer förskolechefer, förskolepedagoger 

och socialtjänsten att samarbetet fungerar i situationer där barn misstänks fara illa. 

 

5.1 Signaler från barn som far illa 
 

Både förskolecheferna och förskolepedagogerna menar att ett förändrat beteendemönster hos 

barnet är det första som signalerar att allt inte står rätt till. En av förskolecheferna betonar att 

det är svårt att säga när barn generellt har avvikande beteende, då det inte finns ett 

normalbeteende att gå efter. De måste därmed se till varje barn då de avviker från hur de normalt 

brukar vara. Hon ger exempel på att ett barn som aldrig visat osäkerhet eller ovilja till blöjbyten 

plötsligt inte går med på bytet och inte vill närma sig skötbordet. Barnet får panik bara av att 

pedagogerna börjar prata om att det är dags för blöjbyte. Andra situationer kan exempelvis vara 

att barnet plötsligt inte klarar av rösthöjningar. Från att nämnvärt inte reagerat på tonlägen, till 

att vilja fly och gömma sig eller gråta hejdlöst vid en tydlig markering från exempelvis en 

pedagog. De flyr från rummet, gömmer sig eller kurar ihop sig under soffor och andra möbler. 

 
Två av respondenterna poängterar att de äldre barnen i förskolan i större utsträckning kan 

uttrycka sig verbalt, än de yngre barnen. Exempelvis kan ett barn i 4–5 års ålder berätta att 

föräldrarna bråkar mycket, att pappa alltid dricker öl eller att det inte var någon hemma på 

natten då barnet vaknat. Enligt en förskolechef kan de barn som ännu inte gör sig förstådda med 

ord signalera sitt förändrade beteende med kroppsspråk. De kan plötsligt visa en ovilja till 

beröring. Samtliga respondenter beskriver att en av de tydligaste icke-verbala signalerna av att 

ett barn farit illa är märken på kroppen. De kan exempelvis röra sig om blåmärken på konstiga 

ställen eller att barnet visar att den har ont.  

 
Det kan ha varit fysiskt så man har funderat över blåmärken ofta på konstiga ställen eller att ja, 
väldigt utåtagerande eller trötta. Sen har jag varit med om att man har märkt det på sömn, kring 
kläder, om de får mat. Det varit väldigt olika. (Förskolepedagog). 

 
Samtliga respondenter menar att det finns flera olika sätt barn kan misstänkas fara illa på, och 

därmed många olika signaler att tolka. Genomgående för intervjuerna var att respondenterna 

tyckte att det var svårt att sätta ord på försummelse, ett tillstånd som kräver fingertoppskänsla. 

Exempel som framkommit under intervjuerna var barn som var misskötta, hade fel kläder för 

årstiden eller att skorna var för små, även barn som luktade illa eller hade dålig hygien är 
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svårtolkade fall som uppmärksammats. En av pedagogerna gav exempel på fysiska bekymmer 

som innebär att barnet börjar kissa och/eller bajsa ner sig.  

 
Det kan jag ärligt erkänna att de barnen får säkert ingen hjälp. Då är det ju jättesvårt, det är de 
barnen jag mår mest dåligt över. Att "skulle vi? Men vi gjorde inte" man känner att man har så 
lite att gå på, på något sätt. Det är svårt! (Förskolechef). 

 
Barn som äter väldigt mycket på förskolan väcker också stora frågetecken. Det är inte alltid 

barnen uttrycker att de inte får mat hemma, det är när maten serveras på förskolan görs de 

påminda om och beklagar sig över att det sällan finns mat i hemmet, menar en av 

förskolecheferna. Vidare berättar förskolechefen att vissa barn har utvecklat strategier för att 

överleva situationen, då de inte får mat hemma hittar de vägar för att få tillräckligt med mat på 

förskolan. Det är inte ovanligt att dessa barn gömmer undan mat, stoppar i fickor eller lägger 

på hyllan så att det finns till senare.  

 
En pedagog berättar om en situation där ett barn uttryckt att pappan stängt in barnet i 

garderoben. Pedagogen beskriver att hon direkt blev uppmärksam men det visade sig att barnet 

och pappan hade lekt kurragömma. Förskolepersonalen anser att det är pedagogernas uppgift 

på att vara uppmärksam, men att de måste använda sitt sunda förnuft innan de misstänker det 

värsta. En av förskolecheferna understryker att det är av största betydelse att tidigt involvera 

föräldrarna om sin misstanke, när det inte rör sig om övergrepp. Dialogen med föräldrarna kan 

ge svar på de frågor pedagoger funderar över. Det är viktigt att våga fråga fastän det är svårt, 

ibland kan lösningen vara enkel och då är det viktigt att pedagogerna vågat ta i det. En 

förskolechef ger även exempel på barn som lagt frukt på hyllan för att senare ta med det till 

uteleken. Vid första anblick kan det antas att barnet inte får tillräckligt med mat hemma, men 

det visar sig att barnet behövde maten till sin lek.  

 
En förskolepedagog framhåller att det kan vara betydelsefullt att vara närvarande och medveten 

kring hämtningar och lämningar. Ett barn som inte vill följa med sin förälder hem eller på annat 

sätt visar en otrygghet kring dessa situationer kan ge indikation på att allt inte är som det ska. 

Barnet kan visa rädsla för att bli hämtad och lämnad eller ha svårigheter med vuxenkontakt. 

Om ett barn ofta är frånvarande fast barnet är schemalagd ska pedagogerna ringa och fråga 

föräldrarna vart barnet är och säga att de ska meddela förändringar i schemat. Kommer inte 

föräldern och barnet på de tider de har att passa ska förskolan till slut göra en anmälan, menar 

en förskolechef. En annan förskolepedagog understryker att personal i förskolan känner sin 

barngrupp väl och kan tidigt se otrygga signaler eller beteenden från barnet.  
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Det är svårt att ge en checklista på signaler att söka efter då alla barn är olika, betonar en av 

förskolecheferna. En av förskolepedagogerna framhåller att det behövs mer utbildning och 

kunskap kring vad det finns för signaler och hur pedagogerna ska agera vid misstanke på att ett 

barn far illa. Det behövs mer reflektionstid för arbetslaget tillsammans där de kan prata om 

signaler. En av respondenterna menar att de är ett annat samhälle idag än för några år sedan. 

Idag har barnen mycket mer tillgång till information och det gör det svårare för 

förskolepedagogerna att veta om signalerna är något barnet sett eller hört “på t.ex. reklam på 

tv4” eller om det är något barnet själv upplevt. Hon anser därför att det är viktigt att komma 

ihåg att det inte är förskolepedagogernas uppgift att utreda men att observera och dokumentera.  
 

5.2 Förskolepersonalens hantering i situationer där barn misstänks fara illa 
 

Nedan presenteras forskningsfrågan utifrån underrubrikerna: Förskolepersonalens erfarenheter 

om barn som misstänks fara illa, Bemötande av barn vid misstanke, Bemötande av föräldrar vid 

misstanke, Handlingsplan vid misstanke samt Anmälningsskyldighet vid misstanke.  
 

5.2.1 Förskolepersonalens erfarenheter om barn som misstänks fara illa 
 

Genomgående i intervjuerna framhöll respondenterna att barn kan fara illa på många olika sätt, 

det handlar inte enbart om misshandel. Respondenterna har olika erfarenhet av 

orosanmälningar. En av förskolepedagogerna känner sig förskonad i sitt yrke och har hittills 

inte gjort någon anmälan, men däremot suttit i samtal med föräldrar. En annan förskolepedagog 

menar att hon varit med om många anmälningar och anser att det är bra att ha kollegor att dela 

sina iakttagelser och frågor med. Förskolepedagogerna pratar ofta ihop sig innan de tar kontakt 

med förskolechefen eller lyfter oron i elevhälsan.  

 
Vid misstanke om att ett barn far illa blir första steget att börja dokumentera, menar en 

förskolechef. Om situationen upplevs som en fara för barnet agerar pedagogerna direkt, i annat 

fall ska de dokumentera incidenter under en bestämd tid. Förskolepedagogerna bedömer vad de 

tycker är viktigt att dokumentera och gör därmed en värdering kring vad som bör anmälas. 

Pedagogernas omdöme är någonting hon aldrig kommer att ifrågasätta, menar en förskolechef. 

Det har hänt att förskolepedagoger har tagit med sig kläder och skor till förskolan som deras 
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egna barn vuxit ur. Det kan vara bra att ha på förskolan då något barn glömt eller inte har 

exempelvis varma vinterskor. “Vi försöker hjälpa till på olika sätt” menar en förskolepedagog.  
 

5.2.2 Bemötande av barn vid misstanke 

 

Förskolepersonalen är överens om att bemötandet och synen på barnet inte förändras, trots en 

misstanke av att barnet far illa. En förskolepedagog framhåller att det kan vara svårt de gånger 

hon tycker väldigt synd om barnet. Hon menar även att det kan krävas aktsamhet och lyhördhet 

i de situationer där barn uttrycker något som väcker misstanke. Då vill förskolepedagogen ställa 

följdfrågor och fundera noga över vad som sägs, hon vill inte lägga orden i munnen på barnet 

eller ställa ledande frågor.  

 

Förskolepedagogerna menar att det är deras uppgift först och främst att vara en hjälp till 

familjerna. I de fall där förbättring inte sker är det viktigt att prioritera barnets bästa först. Då 

ska förskolepedagogerna inte vara rädda att ta nästa steg och anmäla. Barn som har blivit utsatta 

för misshandel eller försummelse behöver kontinuitet och eventuellt extra mycket närhet. Har 

ett barn blivit utsatt för misshandel hemma kan de dessvärre vara rädda för närhet. När den 

viktigaste personen i deras liv är den som har misshandlat har barnet kanske helt tappat 

förtroendet för vuxna, menar en förskolepedagog. En annan förskolepedagog framhåller att de 

har ett bra bemötande och står nära barnen. Hon anser att deras huvudprioritering är att se alla 

barn varje dag.  
Jag menar, vi ska ju göra så att barnet fungerar på allra bästa sätt på förskolan. Även om vi vet 
att det är tufft när barnet kommer hem, så ska de ju ha sin, det blir ju deras bästa tid på förskolan, 
eller det blir ju att deras bästa tid på dagen är på förskolan (Förskolechef).  
 

5.2.3 Bemötande av föräldrarna vid misstanke 

 
All kontakt med föräldrarna har blivit bättre efter väl planerade samtal med känsligt innehåll, 

beskriver en förskolepedagog. Hon beskriver en situation då en förälder blev arg när 

förskolepedagogen förde ekonomin på tal under ett samtal. Det är ett känsligt ämne men efter 

samtalet gick de ändå skrattande därifrån. Hon upplevde att kontakten i hallen också blev bättre. 

“Det var som att en sten hade släppt från föräldern. Det var som att han då insåg att pedagogerna 

finns där för att hjälpa inte för att sätta dit föräldrarna”. Alla respondenter har inte samma goda 

erfarenheter av att samtalen automatiskt gör situationerna bättre. Både en förskolepedagog och 
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en förskolechef poängterar att tilliten från föräldrarna kan ha blivit skadad. Det är en risk att 

förskolepedagogerna blir mindre omtyckta av föräldrarna efter en konfrontation. 

Förskolepedagogen understryker: 

 
Det är vår skyldighet. Det här gör inte vi för att vara dum, utan vi gör inte vårt jobb om vi om 
vi låter det här glida undan. Vi har en misstanke och vi måste, men det är ju inte kul, det är ingen 
rolig situation. 

 

Det framkommer under intervjuerna att den dagliga kontakten med föräldrar ibland kan 

upplevas jobbig efter ett känsligt samtal. Förskolepedagogerna känner en osäkerhet kring 

föräldrarnas konfronterande frågor i de situationer när andra föräldrar och barn är närvarande. 

En av förskolecheferna menar att det inte är ovanligt att föräldrar som känner sig påhoppade 

och illa bemötta av förskolepedagogerna ringer till henne för att få sympati och medhåll. 

Förskolechefen framhåller att förskolepedagogerna gör sitt jobb och agerar utefter sina 

skyldigheter. Samtliga respondenter menar att öppen och ärlig kommunikation med föräldrarna 

är avgörande för ett gott samarbete. 

 
Jag tror att det är jobbigare för dem, för de möter vårdnadshavarna morgon och kväll. De vet 
vad de har sett och att jag har gjort en orosanmälan, och så väntar de bara att föräldern ska få 
information om det här (Förskolechef). 

 
Vid misstanke om att ett barn far illa finns det stor risk för att förskolepedagogerna kan börja 

se annorlunda på föräldrarna, att de nästan börjar leta fel på dem. Istället för att stötta och vara 

öppna mot föräldrarna blir förskolepedagogerna istället, medvetet eller omedvetet, avvaktande 

i sitt bemötande, framhåller en av förskolecheferna. En av förskolepedagogerna anser att de inte 

ska agera annorlunda mot föräldrarna då de inte kan döma eller fälla, det är socialtjänstens 

arbete. Det är ändå viktigt att kunna prata med sina kollegor och förskolechefen om oron, då 

det finns osäkerhet om hur de ska hantera dessa svåra situationer. Det händer i vissa fall att en 

förälder inte är medveten om hur deras eget agerande kan påverka barnet negativt. En 

förskolepedagog beskriver att föräldrar förskräckt har uttryckt “Hjälp! Det har jag inte ens tänkt 

på, jag har varit så inne i min egen värld!”. 

 
Det framkommer under intervjuerna att kontakten med föräldrarna vid oro baseras på graden 

av misstanke. I de situationer där förskolepedagogerna misstänker att barnet har utsatts för våld 

eller annat övergrepp, ska inte föräldrarna kontaktas utan anmälan görs direkt till socialtjänsten. 

En av förskolecheferna framhåller att det är svårt att tala om de diffusa situationerna 

med föräldrarna. Föräldrarna kan uppleva att situationen blivit bättre och att de har gjort de 
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förändringar de kan, men på förskolan märks ingen skillnad. Då kan det vara viktigt att hålla 

ett extra samtal tillsammans med föräldrarna där de kan jämföra bilden av barnet hemma och 

på förskolan, menar förskolechefen. Under dessa samtal närvarar ibland en förskolepedagog för 

att ge stöttning och berätta om observationer från förskolan. En av förskolepedagogerna 

menar att det är viktigt att göra föräldern uppmärksam på iakttagelserna som gjorts, och 

understryker att det inte behöver vara allvarligt. Ibland kan föräldrar behöva en tankeställare 

för att förändra sitt beteende. 

 
Flera av respondenterna har en uppfattning av att de flesta föräldrar ser det som ett nederlag att 

bli anmälda till socialtjänsten. Det är vanligt att socialtjänsten har en negativ stämpel, det är 

nästintill tabu att medge att familjen får stöd och hjälp av dem. En av förskolecheferna anser 

att det borde finnas mer öppenhet kring att samtala om hjälpen som kan ges. Hon menar att “det 

är en samhällsrättighet vi har. [...] Man måste ju vända samtalet till det, att det är ju hjälp och 

stöd som vi vill hjälpa er med. Och det här är ett, en väg att gå för att få stöd”. 

 
Föräldrarna kanske behöver stöd och hjälp och då är det pedagogens uppgift att först och främst 
prata med föräldrarna. Det är så det ska gå till enligt vår handlingsplan (Förskolepedagog). 
 
 
 
 

5.2.4 Handlingsplan vid misstanke 

 
En av förskolecheferna erkänner att de inte har en utarbetad handlingsplan, men framhåller att 

den är under planering och ska genomföras och förankras på de olika förskolorna. 

Handlingsplanen syftar då till att stötta de förskolepedagoger som erfarit oro och misstanke. En 

av förskolepedagogerna som tillhör kommunen som ännu inte har en utarbetad handlingsplan 

menar att deras rutin innebär att kontakta förskolechef vid oro och misstanke. Beroende på vad 

oron handlar om kan den enskilda förskolepedagogen, i samråd med sina kollegor och 

förskolechef, ta kontakt med föräldern om sin oro. Det finns även en outtalad regel om att den 

förskolepedagog som har bäst kontakt till föräldrarna kan ta samtalet om oron som råder. 

Förskolepedagogen framhåller även att samarbete och stöttning av specialpedagogen blir viktig 

vid dessa situationer.  
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I den andra kommunen finns en handlingsplan som bland annat innehåller några viktiga punkter 

om anmälningsskyldigheten i korthet, vad förskolepedagogerna ska göra vid oro för ett barn 

och socialtjänstens arbete. En av förskolepedagogerna i kommunen understryker att hon tycker 

att det är bra att de har en handlingsplan som beskriver hur de ska hantera situationer där det 

finns en oro. En annan förskolepedagog i samma kommun framför att hon inte känner till om 

det finns någon handlingsplan, däremot kan förskolepedagogerna få handledning för hur de ska 

agera under elevhälsan. 

 

5.2.5 Anmälningsskyldighet vid misstanke 
 

Det framkommer under flertalet av intervjuerna att respondenterna inte anser att de bör anmäla 

sin misstanke oftare än vad de redan gör. En av förskolepedagogerna betonar att:  

 
Man kan inte springa och anmäla för minsta lilla för då tappar man förtroendet, utan man måste 
nog börja med ett samtal men givetvis blir det ingen förändring måste vi gå till socialtjänsten.  

 
En annan förskolepedagog upplever frustration över att det sällan får någon återkoppling efter 

att anmälan är gjort. Dessutom anser hon att det är vanligt att föräldrar tackar nej till det stöd 

och hjälp socialtjänsten erbjuder. Därmed får det utsatta barnen inte den hjälp de behöver. Hon 

tror inte att förskolepedagoger medvetet väljer att inte göra orosanmälningar, det skulle i sådana 

fall bottna i att de inte uppmärksammar problemet. Hennes erfarenheter och hennes kollegors 

historier tyder på att det inte är antalet anmälningar som brister, problematiken ligger istället i 

att det inte händer något efter att anmälan är gjord.  

 
Jag tycker inte om ordet anmälan i de flesta fall, utan man vill säga att man har ett samarbete 
med socialtjänsten så att de förstår att det är för ert och för barnets skull. Framförallt för barnets 
skull. Det betyder inte att man blir av med sitt barn bara för att socialtjänsten blir inkopplad 
(Förskolepedagog). 

 
En av förskolecheferna beskriver även hon en frustration över att föräldrarna kan välja att tacka 

nej till socialtjänstens stöd. Hon framhåller att det är barnen som blir “klämda i systemet” då 

socialtjänstens resurser bygger på frivillighet hos familjerna.  

 
Du hade någon fråga om man skulle anmäla oftare, och det tror jag säkert. Ja, vad säger man, 
det är säkert flera som tyvärr har farit mellan stolarna, [...] Ja bara så här spontant kan jag komma 
på några som vi valde att inte göra, men att vi kanske skulle ha gjort (Förskolechef). 
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Det finns ett stort mörkertal kring sexuellt utnyttjande menar en av förskolepedagogerna. Hon 

anser att det är viktigt med bevis för sin oro innan en anmälan görs. Hon betonar att det är fel 

men att det tyvärr lätt blir så på grund av att “det är så obehagligt och att de behövs mer 

utbildning kring det”. 
 

5.3 Förskolepersonalens och socialtjänstens skyldigheter gentemot barn som 

misstänks fara illa 
 

Förskolepersonalen anser att de har full anmälningsskyldighet. Det finns inget annat alternativ 

än att anmäla. De menar att de inte ska tvivla på sin magkänsla och inte vara rädd för att 

rapportera sin oro. Det är bättre att anmäla en gång för mycket än en gång för lite, men att det 

ska ske på rätt sätt. En av socialsekreterarna i studien anser att anmälan är ett laddat ord och 

förskolepedagoger kan därför känna att de bör avvakta med anmälan och fortsätta observera 

istället. ”Men lagen säger ju att vid misstanke och ah, då jag tänker att man ska göra det” 

(Socialsekreterare). 

 
Känner jag en oro och en misstanke, att jag ens tänker att ”tänk om hon blir...” Då tycker jag att 
man ska höra av sig. För socialtjänsten kommer inte och ”nu tar vi ungen”. Utan de hör av sig 
till föräldrarna och vill ha ett möte och sen utgår de från det (Förskolepedagog). 

 

Det vanligaste sättet är att ta upp sin oro med förskolechefen som i sin tur gör en eventuell 

anmälan. Förskolecheferna anser att det yttersta ansvaret vid anmälan från förskolan ligger hos 

dem, men det är allas ansvar om de ser någonting på jobbet måste de anmäla. Vid akut oro, 

exempelvis om ett barn utsätts för misshandel, kontaktas socialtjänsten direkt annars bör 

pedagogerna börja dokumentera sina iakttagelser. Det är pedagogernas skyldighet att observera 

barnen och registrera när barnens beteenden avviker från det normala. En förskolechef menar 

att olika syn på grund av olika erfarenheter och värderingar gör att vi är olika duktiga på att 

observera. Människor har mer eller mindre fingertoppskänsla, vissa nästan söker avvikande 

beteenden medan andra inte läser av lika mycket. Pedagogerna är även olika duktiga på att 

dokumentera, det är väldigt individuellt. Pedagogerna träffar barnen ofta och därför är det deras 

skyldighet att se till barnets bästa. Att känna oro för ett barn är tyvärr ingen ovanlighet. Det 

behöver inte vara de mest extrema fallen som väcker oro, utan det kan röra sig om tillfällig 

försummelse. 
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Har vi hört något? Har vi sett något? Har vi märkt något? Vi pratar väldigt ofta om det och om 
vi ser att ett barn. Jag menar det kan ju vara vad som helst, att ett barn har förändrat beteende. 
Vi går inte direkt in och börjar fundera om det är misshandel, men man kan prata om hur har de 
det hemma. Efter några veckor kan man få veta att mamma och pappa ska skiljas. Det kan vara 
sådana, ja lite enklare fall. Det är också en kämpig situation för barnen (Förskolepedagog). 

 
Det ligger inte i förskolans skyldighet att värdera och gradera sig angående orons tillförlitlighet. 

Förskolepedagogernas uppdrag är inte att utreda utan att anmäla vid minsta lilla misstanke och 

därmed lämna över det till socialtjänsten.  

 
Jag tror att alla tänker så, det ingår i vårt uppdrag och vi gör ju tjänstefel om vi misstänker 
någonting och inte agerar. Det vet jag att alla mina kollegor som jag nånsin har jobbat med 
tänker (Förskolepedagog). 

 
Socialsekreterarna beskriver att deras jobb innebär stora skyldigheter mot barn som misstänks 

fara illa. De båda förklarar kort hur deras arbete går till. Till en början gör de en 

skyddsbedömning för att undersöka att barnet inte utsätts för akut fara i hemmet, den 

bedömningen ska ske inom ett dygn. Därefter inleds en förhandsbedömning om ärendet ska 

inledas eller inte. Socialsekreterarna har 14 dagar på sig att kontakta föräldrarna och den som 

anmält oron, samt granska om det finns tidigare uppgifter eller kännedom i systemet. Startas en 

utredning finns det en utredningstid på 4 månader. Sedan ska socialsekreterarna bedöma om 

stödet behövs eller inte.  

 
En förskolepedagog anser att hennes arbetslag pratar öppet och ärligt med varandra om vad de 

observerat och hur en orosanmälan går till. En annan förskolepedagog understryker vikten av 

att prata om oro och gränser för anmälan, hon menar att det borde diskuteras kring ännu mer. 

Vidare poängterar hon att det i vissa fall kan handla om att en förälder behöver struktur i 

vardagen och att socialtjänsten skulle kunna vara ett bra stöd för familjen. De kan erbjuda stöd 

genom att åka hem till familjer och visa på hur föräldern ska städa, tvätta och beräkna mat till 

barnet. Små enkla tips i vardagen kan därmed bidra till bättre hemförhållanden.  

 
Om man tänker socialtjänsten som en servicefunktion, som folktandvården eller sjukvården, 
kanske man kan tona ner och avdramatisera. Det här är ett sätt att få stöd. En extra resurs som 
man betalar skattepengar för och nu är det min tur att få utnyttja det (Socialsekreterare). 

 
En av förskolecheferna framhåller att det har hänt att föräldrar ringer till henne med oro för 

andra barn. Dessa föräldrar vill att förskolechefen ska ta med deras iakttagelser i sin 

orosanmälan, men förskolechefen menar att hon inte kan använda sig av dessa uppgifter. Även 

en av förskolepedagogerna har varit med om att information framkommit under sin privata tid 
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och att hon inte kan lyssna och värdera det som skulle kunna vara rykten. Däremot påpekar 

förskolechefen att privatpersoner gärna får göra egna anmälningar och att dessa kan göras 

anonymt, men det förekommer sällan att privatpersoner gör det.  
 

5.4 Förskolepersonalens och socialtjänstens samarbete i situationer där barn 

misstänks fara illa  
 

Här nedan presenteras hur samarbetet mellan förskolechefer, förskolepedagoger och 

socialtjänsten sker, samt återkopplingen mellan socialtjänst och förskola. 

 

5.4.1 Samarbetet mellan förskolechefer, förskolepedagoger och socialtjänsten 

 
Jag vill först och främst på något sätt att hela samhället slutar se på socialtjänsten som en makt, 
en övermakt. Att de bara kan ta din unge ifrån dig, för så är det inte. Det är ganska långt innan 
de tar ungen ifrån dig, jag kan tycka att det ibland är för långt innan de tar ungarna ifrån folk. 
[...] Det är inget nederlag utan det är precis som försäkringskassan eller vilken institution som 
helst. De är där för att hjälpa, de är inte där för att sänka (Förskolepedagog). 

 
Förskolepedagogerna i studien betonar att det borde finnas ett mer övergripande samarbete 

mellan förskolan och socialtjänsten. En förskolepedagog uttrycker att det finns ett för litet 

“normalt samarbete”, och hon påpekar att det borde utvecklas ett mer grundläggande samarbete 

i vardagen. Det är nästan bara i krissituationer samarbetet är synbart. En annan förskolepedagog 

menar att de få tillfällen hon haft kontakt med socialtjänsten är när de ringt för att få 

förtydligande till den gjorda anmälningen. Två av förskolecheferna anser att samarbetet med 

socialtjänsten är väldigt bra. En av förskolecheferna berättar att socialtjänsten har kommit ut 

till förskolorna och föreläst om vikten av att göra en anmälan. 

 
Två av förskolecheferna uppger att de har erfarenheter av att medverka på möten i 

samverkansgrupper med exempelvis hälsocentral, socialtjänst, elevhälsan, förskolan och 

eventuellt berörda vårdnadshavare. Dessa grupper  strävar efter att arbeta förebyggande för 

att  kunnat hjälpa och stödja familjer i tidigt stadium. Under mötena kan förskolepedagogerna 

uppmärksamma sin oro för ett eller flera barn och diskutera kring de observationer de gjort i 

förskolan. Genom sitt deltagande får föräldrarna chansen till ytterligare kunskap och verktyg 

som kan underlätta vardagen. Förskolechefen har goda upplevelser av samarbetet och anser att 

det gynnar barnet, särskilt när föräldrarna är delaktiga. 
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Trepartssamtal är ett samarbete som en av förskolepedagogerna framhåller. Hon menar att det 

är ett bra sätt för alla parter att mötas och kunna samtala på lika villkor. Hon understryker att 

föräldrarna bör få vetskap om samtalet i god tid så att de inte känner sig påhoppade. Under 

samtalet eftersträvas en öppen dialog mellan alla parter för att få en rättvis helhetsbild av barnet. 

Om förskolan endast har sin bild av barnet blir den inte rättvis, föräldrarnas beskrivning är ännu 

viktigare. Det är de som känner barnet bäst.  

 
Det är viktigt att ha ett samspel med föräldrarna, annars går vi ju bara på och tror att det är deras 
fel. Då blir det inte någon förändring. Då tänker vi inte på barnets bästa utan bara på vårt eget 
(Förskolepedagog). 

 
Förskolepersonalen skulle vilja att socialtjänsten kom på besök i förskolan, under exempelvis 

föräldramöten. Därmed får föräldrarna ett ansikte på socialtjänsten och institutionen blir inte 

lika främmande. Båda socialsekreterarna i studien beskriver att tidsbrist leder till att det inte 

finns resurser för att kunna göra besök på förskolor eller föräldramöten. En av 

socialsekreterarna påpekar att det var mer vanligt med besök förut. Hon förmodar att 

socialtjänstens rykte skulle förbättras genom att de kommer ut i verksamheterna och berättar 

om vad de gör och vilka de är. 

 
Jag skulle vilja att de fick komma ut på förskolan på stora familjemöten, och säga hej och vara 
en trevlig människa som står där och säger att de är där för era barns skull. Då tror jag också att 
vi blir mindre rädd för socialtjänsten (Förskolepedagog). 

 
Om personalen i verksamheten har funderingar kring hur de ska agera vid en oro kring ett barn 

kan de ringa och rådgöra med en socialsekreterare, uppger alla respondenter. Förblir den som 

ringer anonym kan socialsekreteraren ge råd och tips ifall det ska göras en anmälan eller om de 

behöver mer observationer. De flesta respondenterna anser att den konsultationen är till stor 

hjälp och fungerar bra. En förskolepedagog menar att pedagogerna på hennes avdelning är 

dåliga på att ta tillvara på den tillgången. 

 
Oavsett vilken verksamhet och organisation det är, behövs en dialog och har man funderingar 
så ring. De är aldrig längre bort än ett telefonsamtal om det finns funderingar och oftast går det 
att få till bra lösningar (Socialsekreterare). 
 

5.4.2 Återkoppling mellan socialtjänst och förskola 

 



32 

 

Båda socialsekreterarna beskriver att de endast kan återkoppla med information om utredningen 

är påbörjad, avslutad eller om det redan finns en pågående utredning. Den som anmäler kan inte 

vara garanterad återkoppling, menar en av socialsekreterarna. Den andra socialsekreteraren 

framhåller att deras yrke är styrt av sekretess men hon förstår att pedagogerna i förskolan vill 

ha mer återkoppling. “Men det är ju strikta lagar vi har att följa också, och det är ju också på 

gott och ont såklart” (Socialsekreterare). 

 
Förskolepedagogerna anser att det är svårt att få någon återkoppling och i de fall det sker går 

återkopplingen via förskolechefen. De önskar att de kunde få mer återkoppling för veta hur de 

ska stötta barnet på bästa sätt. En av förskolepedagogerna menar att pedagogerna gärna skulle 

vilja veta mer om vad som händer barnet, men att de måste acceptera socialtjänstens sekretess.  

 
Det var det här med återkopplingen från socialtjänsten för man kan ju stå där när man har gjort 
sin anmälan och känna sig lite tom. Ja men hur gick det egentligen med det här barnet? [...] Då 
lägger man ju energi som pedagog egentligen på fel sak för då, för det handlar egentligen om 
tillit. Om jag gör min grej och du gör din grej då blir allting gjort tillsammans. Så är det ju också 
med socialtjänsten, om jag lämnar över dit så måste jag tro att de gör sina saker (Förskolechef). 
 

En av förskolecheferna betonar att återkoppling från socialtjänsten blir ännu viktigare då 

anmälan inneburit exempelvis våld eller drogproblematik. Hon anser att det är viktigt att hålla 

förskolepedagogerna informerade och förberedda på att föräldrarna kontaktats av 

socialtjänsten, om att en orosanmälan har gjorts.  

6 Analys  
 

I följande del analyseras resultatet i förhållande till relevant litteratur, tidigare forskning och 

teoretiskt perspektiv. Strukturen utgår från studiens frågeställningar. 

 

6.1 Signaler från barn som far illa 

 
Det framgår genom studiens intervjuer att förskolepersonalen framhåller att det inte går att göra 

en lista på de tecken barn kan uppvisa i situationer där de misstänks fara illa. De framhåller att 

det finns för många olika tecken och signaler. Tidigare forskning beskriver även att tecken för 

misshandel, utnyttjande och försummelse kan variera från barn till barn och från situation till 

situation (Akselsdotter, 1994; Dyregrov, 2010; Ekelund & Dahlöf, 2005; Hindberg, 2006). 

Förskolepersonalen och ovannämnd forskning framhåller att ett förändrat beteende är 

karakteristiskt för ett barn som far illa. En förskolechef exemplifierar situationer där barn 
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plötsligt kan ha vägrat skötbordet eller ett barn som nämnvärt inte reagerat när de blivit 

tillsagda, börjat gömma sig under möbler när pedagoger höjer rösten. Dyregrov (2010) menar 

att det kan väcka misstanke att ett barn far illa när barnet utan vidare förklaring utvecklar fobier 

eller drar sig undan. 

 

Två respondenter menar att det kan vara extra svårt att tyda de yngre barnen då de oftast inte 

kan kommunicera muntligt. Akselsdotter (1994) understryker att när små barn verbalt uttrycker 

sig ska det tas på djupaste allvar. Både respondenterna och Hindberg (2006) menar att det 

tydligaste icke-verbala tecknet på misshandel är märken på “konstiga” ställen på kroppen. 

Felzen Johnson (2002) anser att ett utsatt barn står i beroende till närvarande vuxna, då de inte 

kan representera sig själva, detta understyker även förskolepersonalen.  

 

Vissa barn stoppar ner mat i fickorna eller gömmer maten på hyllan som en del av en strategi 

för att överleva sin utsatta livssituation, menar en förskolechef. Killén (2014) lyfter även hon 

fram att barn kan använda sig av strategier för att klara av vardagen. Det framgår att barn kan 

förhålla sig överdrivet anpassade till sin omgivning för att undvika konflikter. Det barnet 

förmedlar med kroppsspråket visar hur de blivit behandlade och upplever sin livssituation. Det 

är viktigt att komma ihåg att barnets beteende inte ljuger, betonar Killén.  

 
Förskolepersonalen understryker att de verksamma inom förskolan känner sin barngrupp väl. 

En av förskolepedagogerna menar att de tack vare nära relation till barnen, tidigt kan se 

beteendeförändringar eller om barnet uppvisar otrygga signaler. Förskolepedagogen påpekar 

att ett barn kan visa oro och rädsla till följd av en förälders hälsotillstånd, exempelvis psykiska 

ohälsa eller missbruk. När föräldrarna inte har förmåga eller vilja att ge barnet en trygg 

anknytning blir förskolepersonalen ännu viktigare för barnet (Killén 2014). I liknelse med 

metaforen om maskrosblomman som växer upp genom asfalt med tuffa förhållanden och tungt 

motstånd, växer dessa maskrosbarn upp med en förmåga att göra det bästa av sin situation 

menar Killén (2014) och Hindberg (2001). 
 
Det framkommer under intervjuerna att det borde finnas mer utbildning och kunskap kring 

barns signaler och hanteringen av misstanke att barn far illa. Respondenterna är väl medvetna 

om att förskolan inte ska utreda men de önskar mer förståelse för hur de kan upptäcka och 

förhålla sig när misstanke uppstår. Hindberg (2001) framhåller att förskolan ska anmäla vid 

misstanke, men att det är socialtjänstens uppdrag att göra en utredning. Utbildning om utsatta 
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barns utveckling är betydelsefullt för att främja barns möjligheter att få hjälp, menar Perry 

(2001). Det behövs kunskapsspridning och förståelse i samhället för att förebygga att barn far 

illa (Rädda Barnen, 2007). Både Perry (2001) och en av förskolepedagogerna betonar att 

samhället idag inte ser ut som för några år sedan. Idag växer barnen upp i ett IT-samhälle där 

tillgång till våldsamma filmer och bilder finns lättåtkomligt. Det försvårar för 

förskolepedagogerna att läsa av situationer då barnet inte behöver ha blivit utsatt själva, utan 

lika gärna kunnat se det på “Tv4-reklamen”. 
 

6.2 Förskolepersonalens hantering i situationer där barn misstänks fara illa 
 

Samtliga respondenter har erfarenheter av att anmäla eller att de suttit i samtal kring oro, de 

anser att det ingår i deras skyldighet att se och anmäla. Felzen Johnson (2002) poängterar att ju 

tidigare ett barns utsatthet upptäcks och anmäls, desto större chans att misshandeln upphör. 

Förskolepedagogerna lyfter fram den kollegiala närvaron och vikten av att stödja varandra i 

svåra situationer. Det första pedagogerna gör vid exempelvis plötslig beteendeförändring är att 

de börjar dokumentera, berättar en förskolechef. Pedagogerna gör en bedömning om vad som 

ska dokumenteras och värderar ifall de bör göra en anmälan. Flera av förskolepedagogerna 

menar att det är svårt att ta beslutet att en anmälan bör göras. Det framkommer under en av 

intervjuerna att en förskolepedagog anser att förtroendet och tilliten riskeras om förskolan 

anmäler vid minsta misstanke. Förskolechefen betonar att hon inte ifrågasätter 

förskolepedagogernas magkänsla kring sin oro. Hindberg (1999) menar däremot att förskolan 

ska anmäla vid misstanke och att det sedan är socialtjänstens uppdrag att göra en utredning.   

 

Anknytningsteorin syftar till att barn behöver en trygg grund att utgå ifrån för att utvecklas och 

finns den inte i hemmet blir förskolan ännu viktigare (Jerlang, 2008). En förskolepedagog 

menar att när ett barn kommit till henne vill hon finnas där och uppmuntra barnet att berätta 

utan att pressa barnet för hårt. Att vara lyhörd i mötet med barnet, framhåller förskolepedagogen 

som betydelsefullt. I tidigare forskning betonas att ett barn behöver trygg anknytning till minst 

en omsorgsperson tidigt i livet (Broberg, Hagberg & Broberg, 2012; Jerlang, 2008; Killén, 

2014). För att en trygg anknytning ska uppstå krävs ömsesidighet och att barnet har en vuxen 

att stödja sig mot. Barn som har blivit utsatta för misshandel och försummelse kan ha tappat 

förtroendet och ha svårt för närhet, påpekar en av förskolepedagogerna. Detta i likhet med 

Killén (2014) som skriver att barnets tillit och förtroende kan ha blivit skadat efter att de utsatts 
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för misshandel. Hon menar att barnet kan fortsätta leva med rädslan för nya övergrepp, även 

när blåmärkena bleknar eller såren läker. I likhet med läroplanen (Skolverket, 2016) där det 

betonas att alla barn ska få sina behov tillgodosedda och få uppleva uppskattning, menar 

förskolepedagogen att deras huvudprioritering är att se alla barn varje dag.  

 

Samtliga respondenter har en förståelse för att föräldrakontakten har stor betydelse i avgörandet 

när en anmälan bör göras. Hindberg (2006) understryker däremot att det är viktigt att förebygga 

och tidigt upptäcka misshandel och försummelse eftersom att barnets skador kan bli bestående. 

Det framkommer att respondenterna från förskolan har olika erfarenheter av hur föräldrar 

reagerat på förskolepedagogernas oro. En av förskolepedagogerna berättar att hennes kontakt 

med föräldrarna blev bättre efter ett samtal om oron för ett barn. Däremot betonar både en 

förskolechef och en förskolepedagog att förtroendet skadats av att föräldrarna känt sig kränkta. 

Det har även hänt att föräldrar har uttryckt att de varit så upptagna att de inte varit medvetna 

om att barnet exempelvis saknar varmare kläder, något som förskolepedagogerna kunnat se som 

början till försummelse. Ibland kan föräldrar bara behöva en tankeställare för att förändra sitt 

beteende, menar en förskolepedagog. Föräldrarnas omedvetenhet framför Killén (2014) som ett 

resultat av att det kan vara svårt att definiera när ett barn tillfälligt försummas eller när det 

upprepas en längre tid. Både respondenterna och Olsson (2016) påpekar att föräldrarna inte ska 

kontaktas i de fall barnet misstänks fara allvarligt illa i hemmet.   

 

Förskolepedagogerna anser att den dagliga kontakten med föräldrarna kan påverkas negativt av 

samtal där de framför sin oro. En av förskolecheferna berättar att föräldrar hört av sig till henne 

när de känt sig påhoppade och vill att hon ska tala pedagogerna till rätta. Förskolechefen menar 

att det är förskolepedagogernas skyldighet och att barnets bästa ska komma i första hand, även 

om det innebär att de stöter sig med föräldrarna. De flesta förskolepedagoger kommer att möta 

barn i utsatta lägen med eventuellt en förälder som förövare (Killén, 2014). Misshandel av barn 

förekommer överallt och kan utlösas av exempelvis arbetslöshet, ekonomiska problem, 

missbruk eller psykisk sjukdom. En av förskolecheferna lyfter fram risken att 

förskolepedagogerna kan börja se annorlunda på föräldrakontakten vid en oro. Hon menar att 

de nästan kan leta fel hos föräldern, och den vardagliga kontakten blir onaturlig. En av 

förskolepedagogerna framhåller däremot att de inte medvetet bör agera annorlunda mot 

föräldrarna, då det är socialtjänstens arbete att utreda.  
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Det kan ses som ett nederlag av många föräldrar att bli anmälda till socialtjänsten, menar flera 

av respondenterna. Det framkommer under samtliga intervjuer att det finns en allmän 

uppfattning om att socialtjänsten är någonting negativt. En av förskolecheferna lyfter fram 

socialtjänsten som en samhällelig rättighet och betonar att det borde finnas öppenhet att samtala 

kring resurserna socialtjänsten kan erbjuda. Olsson (2016) anser att när en förälder känner sig 

delaktig och respekterad, är chansen större att den accepterar det stöd förskolan föreslår. Han 

påpekar att i de bästa fall är föräldrarna delaktiga i utredningen och kan själva ge förslag om 

stöd för barnet.  

 

Genom intervjuerna framkommer det att de olika kommunerna har olika sätt att förhålla sig till 

den handlingsplan som Olsson (2016) uppmuntrar till. I den ena kommunen finns en fungerande 

handlingsplan där anmälningsskyldigheten, pedagogens agerande vid oro och socialtjänstens 

arbete lyfts fram. De verksamma inom kommunen anser att det är bra att handlingsplanen finns. 

Det framkommer däremot att en av förskolepedagogerna inte har vetskap om handlingsplanens 

förekomst. I den andra kommunen finns ingen utarbetad handlingsplan, men den är under 

planering. Förskolechefen i den kommunen påpekar att en handlingsplan är viktigt att luta sig 

mot i de situationer förskolepedagogerna känner oro. Olsson (2016) framhåller att en 

handlingsplan ska syfta till att förtydliga de ansvarsområden och rutiner som gäller vid möte av 

utsatta barn.  

 

Samtliga respondenter anser att det inte finns ett behov av att anmäla oftare. En 

förskolepedagog tror inte att någon pedagog medvetet väljer att inte anmäla, det beror snarare 

på okunskap eller omedvetenhet. Förskolepedagogerna anser i likhet med Hindberg (2006) och 

Olsson (2016) att förskolepedagoger kan känna tvekan inför att anmäla på grund av att det 

saknas utarbetade rutiner kring orosanmälan eller bristande återrapportering. Det finns en 

frustration över att föräldrarna kan tacka nej till det stöd och hjälp som erbjuds efter att en 

anmälan blivit gjord, anser både en förskolechef och en förskolepedagog. Bengtsson och 

Svensson (2006) beskriver att det är frivilligt att ta emot stödinsatserna socialtjänsten erbjuder. 

En förskolechef understryker att det en risk att barnen blir “klämda i systemet” när föräldrarna 

tackar nej till stödinsatserna.  
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6.3 Förskolepersonalens och socialtjänstens skyldigheter gentemot barn som 

misstänks fara illa 

 
Samtliga respondenter betonar i likhet med Olsson (2016) att det råder full anmälningsplikt för 

de som arbetar inom förskoleverksamheten. De verksamma inom barnomsorgen har 

anmälningsskyldighet som ska ligga till grund för att barnens rättigheter tillgodoses. Däremot 

kan människors olika erfarenheter, värderingar och förmågor att se de utsatta barnens signaler, 

bidra till att anmälan ibland inte genomförs (Akselsdotter, 1994). Olsson (2016) påpekar att 

privatpersoner inte har anmälningsskyldighet, men de bör anmäla om misstanke uppstår. I likhet 

med varandra framhåller förskolepersonalen och Olsson att det vanligaste sättet att göra en 

anmälan är genom förskolechefen.  

 

Förskolepersonalen förklarar att de känner barnen väl, tack vare att de tillbringar mycket tid 

tillsammans i förskolan. Det är förskolepersonalens skyldighet att observera och lägga märke 

till barnens eventuella beteendeförändringar. En förskolechef betonar att hennes 

förskolepedagoger dokumenterar sina observationer på olika sätt, och att de är olika “duktiga” 

på att dokumentera. Förskolepedagogernas olika sätt att observera beror på deras lyhördhet. 

Förskolechefen brukar rekommendera sina förskolepedagoger att alltid vara lyhörda och 

observanta, och vid första misstanke börja dokumentera. Förskolechefens uppmaning till sina 

anställda stämmer väl överens med Ekelund och Dahlöfs (2005) uppfattning om att 

dokumentation är av största betydelse vid iakttagelser som väcker misstanke. De observationer 

förskolepedagogerna dokumenterar ligger sedan till grund för socialtjänstens arbete med 

anmälan.  

 

6.4 Förskolepersonalens och socialtjänstens samarbete i situationer där barn 

misstänks fara illa 
 

Förskolepedagogerna är eniga om att samarbetet med socialtjänsten skulle kunna utvecklas och 

förbättras. Det framkommer under intervjuerna att förskolans samverkan med socialtjänsten 

endast förekommer när det finns funderingar eller i krissituationer. En förskolepedagog 

poängterar att det borde finnas ett med vardagligt samarbete. Olsson (2016) framhåller att 

samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten skulle kunna förbättras. Han lyfter fram att 

samarbetet kan öka genom att socialtjänsten kommer ut i förskolan på informationsträffar och 
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föräldramöten. En av socialsekreterarna tror att socialtjänstens rykte eventuellt skulle kunna 

förbättras om de kom ut till förskolorna och berättade om sitt yrke. Även förskolepersonalen är 

positiv till att socialtjänsten borde göra besök i verksamheten oftare. De menar att det skulle ge 

en större inblick i hur socialtjänsten arbetar och institutionen blir inte lika främmande. 

Socialsekreterarna medger att besök på förskolorna skulle vara gynnsamma men det råder för 

stor tidsbrist. Majoriteten av förskolecheferna menar att samarbetet med socialtjänsten fungerar 

bra, och en av dem berättar att socialtjänsten kommit och föreläst för dem på förskolan.  

 

Förskolan och socialtjänsten kan samarbeta i samverkansgrupper, som även kan bestå av 

hälsocentral, elevhälsan och eventuellt berörda vårdnadshavare. Samverkansgrupperna strävar 

efter att arbeta förebyggande för att i ett tidigt stadium, kunnat hjälpa och stödja barnet och 

dennes familj förklarar förskolecheferna i likhet med Olsson (2016). Två av förskolecheferna 

uttrycker att de har erfarenhet av att arbeta i samverkansgrupper och framhåller att det fungerar 

bra i syfte att se till barnets bästa. Samtliga förskolepedagoger har medverkat under 

trepartssamtal tillsammans med vårdnadshavare och socialsekreterare. Olsson (2016) i likhet 

med flertalet av respondenterna menar att trepartssamtal är eftersträvansvärt då både 

pedagogerna och föräldrarna kan ge sin bild av barnet. Därmed blir det en rättvisare helhetsbild 

och socialsekreteraren får mer underlag att utgå ifrån.  

Förskolepersonal kan ringa och rådfråga socialtjänsten i de fall där de känner en viss osäkerhet 

kring sin oro om ett barn, uppger respondenterna i likhet med Olsson (2016). Respondenterna 

tycker genomgående att det är ett bra stöd, men de tar tillvara på tjänsten olika mycket. Det är 

svårt att få någon återkoppling från socialtjänsten, anser samtliga förskolepedagoger. Samtliga 

respondenter är medvetna om att det finns strikta lagar som styr och begränsar återkopplingen 

från socialtjänsten, även om den vore önskvärd. Socialtjänstens utredningar och innehåll är 

sekretessbelagda och det finns ingen förpliktelse att lämna ut information om processen till 

anmälaren, betonar Olsson. Däremot kan en bättre återkoppling bidra till fler inlämnade 

orosanmälningar (Olsson, 2016).  
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7 Diskussion och slutsats 
 

Syftet med studien är att nå ökad kunskap om hur pedagoger i förskoleverksamhet kan upptäcka 

barn som far illa och hur de i samarbete med socialtjänsten agerar vid sådan misstanke. I den 

här delen diskuteras resultatet kopplat till vald forskningslitteratur, teoretiskt perspektiv samt 

egna reflektioner. Strukturen utgår från studiens frågeställningar. Därefter redogörs några 

slutsatser och slutligen presenterar vi ett förslag till vidare forskning inom ämnet. 

 

7.1 Signaler från barn som far illa 
 

Både i empirin av intervjuerna och i studiens tidigare forskning framkommer det att det finns 

en mängd olika signaler som ett utsatt barn kan uppvisa. Vi tror att det kan vara svårt att avgöra 

hur en signal ska uppfattas då de kan vara situationsbundna, och detta stämmer väl överens med 

Hindbergs (2006) konstaterande att det är svårt att sätta ord på vad ett tecken för utsatthet är. 

Respondenterna var däremot överens om att det tydligaste tecknet för att barn far illa är plötsliga 

förändringar av beteendet som uppkommer utan förvarning. Innan studien tänkte vi på barn 

som far illa, som barn som fysiskt misshandlas eller sexuellt utnyttjas, och att anmälningarna 
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gjordes till följd av detta. Genom den tidigare forskningen och intervjuerna har vi fått förståelse 

för att oro oftast anmäls på grund av att barn försummas. Under intervjuerna nämner några av 

respondenterna att de saknar utbildning och kunskap kring vilka signaler de ska vara observanta 

på och hur de ska agera vid misstanke. Vi tolkar i likhet med förskolepersonalen i studien, att 

det generellt skulle behövas mer utbildning för all förskolepersonal kring ämnet. Vi känner att 

vi skulle saknat mycket kunskap ifall vi inte hade valt att studera det här området, då 

förskollärarutbildningen berört detta komplexa ämne ytterst lite. Vi anser även att det vore 

önskvärt med fortbildning i ämnet för de som redan är verksamma i förskolan.  

 

7.2 Förskolepersonalens hantering i situationer där barn misstänks fara illa 
 

Studiens resultat har gett oss insikt i hur viktig föräldrakontakten är i situationer där 

förskolepedagoger misstänker att barn far illa. Samtliga respondenter framhöll att det krävs en 

öppen och ärlig kommunikation mellan förskolepersonalen och föräldrarna. Vi instämmer och 

tycker att öppen och ärlig kommunikation är avgörande för alla relationer. Genom studiens 

intervjuer blev vi medvetna om att föräldrar kan reagera mycket olika när de möts av 

förskolepersonalens oro och misstanke. En del reagerar med ilska och känner sig orättvist 

behandlade, andra blir förskräckta och menar att de inte varit uppmärksammade på problemet. 

Det finns även föräldrar som visat tacksamhet och lättnad när ett problem har lyfts. Vi har valt 

att använda oss av John Bowlbys anknytningsteori i studien, med syfte att ange det starka 

emotionella band som uppstår mellan ett barn och en vuxen. I studien framkommer det att 

förskolepedagogerna får en ännu större betydelse som anknytningspersoner till de barn som 

inte har den trygga anknytningen till sina föräldrar. Det framkommer tydligt genom tidigare 

forskning och intervjuer att det är förskolans uppdrag att skapa en trygg miljö för barnen. Vi är 

övertygade om att även de barn som känner trygg anknytning till sina föräldrar behöver trygga 

förskolepedagoger att anknyta till när barnet befinner sig på förskolan. Anknytningsmönstren 

har en förmåga att bli bestående och därmed blir förskolepedagogernas roll som trygga 

anknytningspersoner ännu viktigare, menar Broberg et al. (2012).  

 

Under intervjuerna med förskolepersonalen betonas betydelsen av att arbetslaget får tid att prata 

och reflektera med varandra när oro uppstått. Vi även tror att det är viktigt att 

förskolepedagogerna börjar prata med barnen om deras rättigheter i tidig ålder, för att försöka 

förhindra att de drabbade barnen blir nedtystade och att övergreppen blir mörklagda. Wallby 
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och Schillaci (2016) betonar det finns många olika metoder för att prata förebyggande med 

barnen om utsatthet. De menar att vuxna kan lära barnen skillnaden mellan bra hemligheter som 

ger glädje och dåliga hemligheter som gör barnen ledsna. Om förskolepedagogerna pratar med 

barnen om de olika hemligheterna ges barnen möjlighet att berätta om händelser som inte har 

känts bra och de blivit tillsagda att inte berätta om. Vi tycker att det är otroligt viktigt att prata 

om det här med barnen, och vi kommer att bära med oss den här metoden för att prata med barn 

om utsatthet i vår kommande yrkesprofession. 

 

Samtliga respondenter anser att är viktigt att ha en handlingsplan kring orosanmälningar, men 

det är varierande för förskolorna i studien om det finns. Vad vi har förstått finns det ingen 

bestämmelse att förskoleverksamheter måste ha en handlingsplan, däremot uppfattar vi det som 

ett bra hjälpverktyg. En handlingsplan kan fungera som ett stöd för förskolepersonalen efter en 

anmälan. Det framkom under intervjuerna med förskolepedagogerna att inte alla hade gjort en 

orosanmälan men de flesta hade haft samtal med föräldrar om oro för ett barn. Vi tror att en 

anledning till att inte alla förskolepedagoger har gjort någon orosanmälan kan bero på att oron 

för ett barn ofta anmäls av förskolechefen efter att de lyfts i elevhälsan.  

 

7.3 Förskolepersonalens och socialtjänstens skyldigheter gentemot barn som 

misstänks fara illa 
 

Genom studien har vi förstått att det borde finnas mer utbildning om förskolans 

anmälningsskyldihet, för att få mer kunskap om hur mycket material som behövs för en 

anmälan. En av förskolepedagogerna betonar att det är deras uppgift att observera och 

dokumentera men inte att avgöra hur mycket underlag som behövs för en utredning, det är 

socialtjänstens arbete. Ekelund och Dahlöfs (2005) teori om varför förskolepedagoger inte alltid 

anmäler kan vara en rädsla för att situationen för barnen ska förvärras om socialtjänsten kopplas 

in. Respondenterna understryker också att det kan finnas en oro för att anmäla “i onödan” då 

pedagogerna inte vill förlora föräldrarnas tillit. Vi anser att förskolepedagogerna ska anmäla 

vid minsta misstanke. Däremot har vi förståelse till varför de ibland vill få mer tid till 

observation och reflektion, då en god kontakt till barnets familjer är betydelsefullt för alla 

inblandade. 
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Genom intervjuerna och tidigare forskning har vi fått större kunskap om den sekretess som 

råder kring socialtjänstens arbete och att de enligt lag inte kan berätta mer än vad de gör vid 

återkoppling. Vi har också fått förståelse för att det finns en frustration från förskolepersonalen 

kring den minimala återkopplingen. Förskolepersonalen vill veta hur utredningen för barnet 

fortskrider för att på bästa sätt kunna underlätta för och stödja barnet och dess familj. 

Förskolepersonalen i likhet med Hindberg (2006) och Olsson (2016), framhåller att det finns 

flera olika anledningar till att en oro inte blir anmäld och mörkertalet av fall där barn som far 

illa är stort. Förskolepersonalen i studien anser att en anledning till mörkertalen kan vara den 

bristande återkopplingen från socialtjänsten. 

 

7.4 Förskolepersonalens och socialtjänstens samarbete i situationer där barn 

misstänks fara illa 
 

Respondenterna beskriver att samarbetet med socialtjänsten kan förekomma genom 

trepartssamtal, där förskolepersonal, föräldrar och socialtjänsten samtalar kring oro för ett barn. 

Vi anser i likhet med Olsson (2016) att föräldrarna bör vara så delaktiga som möjligt i barnets 

vistelse i förskolan. Vi tolkar det som att föräldrar som ges möjlighet till medverkan och blir 

respekterade i frågor gällande deras barn får en större tillit till förskolan och acceptans till de 

eventuella stödinsatser som presenteras. En annan möjlighet respondenterna beskriver är att 

förskolepersonalen anonymt kan ringa och konsultera med en socialsekreterare på 

socialtjänsten. Det framkommer att de flesta förskolepedagogerna har använt sig av den 

tjänsten. Vi visste inte själva att det gick att ringa och rådfråga innan en anmälan. Vi anser 

därför att servicen borde uppmärksammas mer, då det är bra att det stödet finns.  
 

7.5 Slutsatser 
 

En av våra slutsatser är att förskolepersonalen träffar de flesta barnen dagligen, därmed kan de 

uppmärksamma och synliggöra varje barn. Tack vare att förskolepersonalen känner barnen väl 

och är lyhörda för deras eventuella beteendeförändringar kan de i tidigt skede observera signaler 

som väcker misstanke om att ett barn far illa. Förskolepersonalen kan genom reflektion med 

varandra lyfta den oro som finns för ett eller flera barn. De kan även framföra sin oro i 

elevhälsan, under ett trepartssamtal och/eller ringa till socialtjänsten för rådfrågning. Det är 

förskolepersonalens skyldighet att vid minsta misstanke om att ett barn far illa anmäla till 
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socialtjänsten, antingen genom att anmäla själv, genom förskolechefen eller i elevhälsan. Det 

är viktigt att påminna sig om varför en anmälan ska genomföras, det är alltid för barnets bästa. 

Vi måste våga vara rösten åt de röstlösa! 
 

7.6 Vidare forskning 
 

Under sammanställningen av empirin i studien insåg vi att vi inte uppmärksammat hur 

förskolepedagogerna arbetar tillsammans med barnen om deras rättigheter. Det hade varit 

intressant att forska vidare om hur förskolepersonalen arbetar förebyggande mot att barn far 

illa. Gör pedagogerna det genom att exempelvis samtala med barnen om deras egenvärde och 

allas rätt att bestämma över sin egen kropp? Förutsatt att de gör det, vid vilken ålder börjar 

förskolepersonalen samtala med barnen? 
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Bilaga 1 

Missivbrev    
 
[Till pedagog verksam i förskolan/Socialtjänsten] 
 
Vi är två förskollärarstudenter från Umeå Universitet som läser sista terminen. Nu 
under höstterminen skriver vi examensarbete. Syftet med examensarbetet är att 
genomföra en studie om hur förskolepedagoger agerar vid misstanke att barn far illa. 
Vårt syfte är även att ta reda på mer om hur anmälningsplikten ser ut, samt hur 
samarbetet mellan förskoleverksamhet och socialtjänsten fungerar. Vi är medvetna om 
att syftet med vår studie är ett känsligt område. Vi vill särskilt påpeka att vi inte är ute 
efter att få information om enskilda fall. Vi vill i studien få en mer övergripande kunskap 
om hur förskoleverksamheter kan gå tillväga vid misstanke om barn som far illa. 
 
Vi kontaktar dig med förfrågan om du vill ställa upp på en intervju. I detta brev bifogar 
vi intervjufrågor för att ge dig chans att läsa igenom dem i lugn och ro, samt reflektera 
över tänkbara svar. Intervjun beräknas ta 30–45 minuter och den kommer att spelas 
in med ljudupptagning.  
Allt material vi samlar på oss i detta arbete kommer endast att användas till denna 
studie. Vi utgår ifrån de fyra forskningsetiska principerna; informationskravet, 
samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Därför skickar vi ut detta 
missivbrev med information om studien. Det innebär också att namnen på de vi 
intervjuar samt verksamheten kommer att avidentifieras och inte kunna spåras. Hela 
arbetet utgår från konfidentialitetskravet och att du som deltar i studien har rätt att 
avbryta ditt deltagande när du vill. 
 
Examensarbetet kommer att publiceras i universitetets databas DIVA. 
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Om du kan tänka dig att hjälpa oss i vår studie genom att ställa upp på en intervju, 
skulle vi vara tacksamma om du kunde besvara detta mejl så snart som möjligt. Vi 
besvarar gärna eventuella frågor från dig. Vi uppskattar ditt deltagande i vår studie. 
Vid frågor får du gärna kontakta oss. 
 
Med vänlig hälsning, 
 
Melindha Önnerlöv             mxxxxxxxxx@hotmail.com                     07x - xxxxxxx 
Emelie Jonsson                  exxxxxxxxxx@hotmail.com                        07x - xxxxxxx 
 
Umeå Universitet                               Höstterminen 2017 
 
 
 

Bilaga 2 

Intervjufrågor till Förskolan 

Hur länge har du jobbat inom verksamheten? Vad har du för tidigare bakgrund, så som 
tidigare arbetsplatser och utbildning? 

 

Vilka skyldigheter anser du att pedagoger verksamma i förskolan har gentemot barn som 
misstänks fara illa?  

 

Har du erfarenheter av situationer där barn far illa? Hur såg ditt agerande ut vid denna 
situation? 

 

Vad var det som gav dig/er misstanke om att barnet for illa? 

 

Vilka signaler och tecken bör man vara uppmärksam på? 

 

Hur uppfattar du att barnen bemöts vid misstanke? Hur uppfattar du att kontakten med 
föräldrar/vårdnadshavare bör se ut vid misstanke? 

 

Har ni någon för handlingsplan för situationer där ni misstänker att barn far illa? Om ja, hur 
ser den ut? Om nej, finns det någon anledning att det inte finns? 

 

Hur samtalar ni kring anmälningsplikten? Vems ansvar? 
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Vad tycker du krävs för att göra en anmälan? 

 

Anser du att man borde anmäla oftare vid misstanke om att barn far illa? I så fall hur kan man 
gå tillväga för att öka antalet anmälningar?  

 

Hur ser samarbetet med socialtjänsten ut? Bör det vara på något annat sätt? 

 

Vilken typ av återkoppling får ni från socialtjänsten efter att en orosanmälan är gjord? 

 

Finns det något du tycker att vi har missat att fråga upp som du skulle vilja delge oss? 

Får vi kontakta dig ytterligare om vi har några funderingar? 

Bilaga 3 

Intervjufrågor till Socialtjänsten 
 

Hur länge har du jobbat inom socialtjänsten? Vad har du för tidigare bakgrund, så som 
tidigare yrken och utbildning? 

 

Vad har du för erfarenheter av anmälningar där barn far illa? 

 

Hur starka misstankar anser du att en pedagog bör ha innan en anmälan görs? 

 

Hur agerar ni vid en anmälan från en förskola? Hur ser ert arbete ut under dessa processer? 

 

Hur ser samarbetet mellan socialtjänsten och förskolan ut? Vilken kontakt har ni med  

pedagogerna i verksamheten? 

 

Vilken återkoppling har ni till förskolan efter att en anmälan är gjord? 

 

Hur tror du att samarbetet mellan förskolan och socialtjänsten skulle kunna förbättras? 

 

Har du några råd till oss som blivande förskollärare? 
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Anser du att man borda anmäla oftare vid misstanke om att barn far illa? I så fall hur kan man 
gå tillväga för att öka antalet anmälningar?  

 

Finns det något som du tycker att vi har missat att fråga upp som du skulle vilja delge oss? 

 

Får vi kontakta dig ytterligare om vi har några funderingar? 
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