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Abstrakt 
Storm, Sara (2016). Ser vi den som liten är? Om barn som far illa och anmälningsplikt i 

förskolan. 

[Do we see the little ones? Maltreated children and the preschools obligation to report] 

Växjö: Förskollärarutbildningen, Linnéuniversitetet 

 

Barn som far illa är ett begrepp med många betydelser. Barn kan fara illa såväl psykiskt 

som fysiskt på flera olika sätt, varav misshandel, försummelse och sexuella övergrepp 

bara är några. Det har förekommit i alla tider att barn far illa, men i takt med att det har 

uppmärksammats och ifrågasatts har det tillkommit lagar för att skydda barnen från att 

behandlas illa. En av dessa är anmälningsplikten i Socialtjänstlagen (14 kap. 1 § SoL), 

vilken bland annat innebär att alla som arbetar inom förskolan (oavsett befattning) är 

skyldiga att anmäla varje misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. Det här 

arbetet syftar till att undersöka hur personal i förskolan förhåller sig till sin 

anmälningsplikt, hur de uppfattar begreppet ”barn som far illa” samt hur de agerar då 

misstanke väcks om att barn far illa. Genom semistrukturerade intervjuer med sex 

förskollärare har en bild vuxit fram av en anmälningsplikt som är självklar och 

obestridlig i lagtexten, men som i verkligheten inte alltid är okomplicerad. Trots att 

lagtexten är tydlig med att varje misstanke om att barn far illa ska anmälas, är det inte 

alltid detta sker. Orsakerna till detta varierar och i intervjuerna framkommer hur 

förskolepersonal resonerar kring frågan och vilka aspekter de själva anser påverkar 

beslutet om att göra, eller inte göra, en orosanmälan sedan misstanke väckts om att ett 

barn far illa. 

 

Nyckelord 
Barn, förskola, anmälningsplikt, orosanmälan, barnmisshandel, övergrepp 
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1 Inledning 
Om varför jag valde just detta ämne till mitt examensarbete. 

 

För ett antal år sedan arbetade jag som barnskötare på en förskola. På en av 

grannavdelningarna gick en flicka; Olivia (fingerat namn). En glad, sprallig, busig och 

envis tjej. Kort sagt ett barn som vilket som helst. Trodde vi alla. En dag vid 

mellanmålet säger Olivia plötsligt något som ingen vill höra ett barn säga. ”Min pappa 

brukar göra såhär med mig!” Som det naturligaste i världen, som om det gällde vilken 

rolig lek som helst, avslöjade plötsligt Olivia de sexuella övergrepp hon blev utsatt för. 

Ingen av oss hade anat något. Det är fullt möjligt att Olivia skickade signaler om vad 

som pågick, men vi såg dem inte. Hade hon inte själv berättat hade vi troligtvis missat 

henne. 

 

Denna händelse berörde mig djupt; inte enbart på grund av det Olivia tvingades 

uppleva, utan även för att vi faktiskt inte förstod, inte såg, inte anade. Jag vet inte 

anledningen till varför ingen lade märke till vad som pågick; jag kan bara svara för mig 

själv. I mitt fall handlade det om okunskap. Jag visste helt enkelt ingenting om hur ett 

barn som utsätts för sexuella övergrepp signalerar detta till sin omgivning. Jag såg inte, 

eftersom jag inte visste vad jag skulle titta efter. I mina ögon skiljde sig Olivia inte från 

de andra barnen, det fanns inget utmärkande. 

 

Att bli utsatt för sexuella övergrepp är ett av flera sätt som barn kan fara illa på. Andra 

sätt är att bli utsatt för fysisk misshandel, vilket innebär all form av fysiskt våld som 

riktas mot barnet, psykisk misshandel, vilket innebär all form av kränkande behandling, 

såsom hot, hån, förlöjligande eller att bevittna våld i hemmet. Att bli utsatt för vanvård 

eller försummelse, alltså att inte få sina behov av mat, kläder, skydd, läkarvård 

tillgodosedda, är också ett sätt att fara illa på. Ett barn kan dessutom vara utsatt för flera 

olika aspekter av att fara illa. Ett barn som utsätts för sexuella övergrepp kan få såväl 

fysiska skador som uppleva psykiskt lidande. Ett vanvårdat barn kan drabbas av fysiska 

konsekvenser av att inte få tillräckligt med mat eller av att inte få läkarvård när det 

behövs och ett fysiskt misshandlat barn kan lida psykiskt av vad det utsätts för. Detta 

gör att avgränsningen mellan de olika formerna av att fara illa inte alltid är tydlig och 

därför är det också svårt att ta fram exakta siffror för hur många barn som drabbas i 

respektive kategori. Mörkertalet anses dessutom vara stort, vilket gör att ingen vet exakt 

hur många barn som far illa. De siffror som förekommer i det här arbetet är främst 

baserade på barn som utsätts för fysisk misshandel, eftersom det är denna statistik som 

främst finns tillgänglig. Dock innefattar det inte samtliga barn som far illa, utan de 

egentliga siffrorna är betydligt högre. På grund av det stora mörkertalet finns det ingen 

säker statistik kring det exakta antalet barn som far illa, utan det mesta är uppskattningar 

som exempelvis Brottsförebyggande rådet eller organisationer som Rädda Barnen tagit 

fram. 

  

Gemensamt för samtliga kategorier av att fara illa är att det är den vuxne som bär 

ansvaret för hur barnet behandlas. I detta arbete ligger fokus på barn som far illa hemma 

och utsätts av föräldrar eller vårdnadshavare. Givetvis förekommer det också fall där 

någon annan än föräldern är förövaren; det kan vara såväl en släkting som en vän/bekant 

till familjen, men ansvaret för att upptäcka, åtgärda och skydda barnet ligger hos den 

vuxne. I hemmet har föräldern eller vårdnadshavaren detta ansvar, medan det i 

förskolan ligger ett ansvar hos personalen att agera då ett barn far illa. Trots att all 

personal i förskolan har anmälningsplikt, det vill säga en lagstadgad skyldighet att 

anmäla varje misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten, nämner inte förskolans 
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läroplan någonting om detta. I läroplanen går det att utläsa att förskolan är skyldiga att 

ge stöd åt varje barn som är i behov av det, men vilken typ av stöd eller vad det innebär 

att ”vara i behov av stöd” anges inte närmare. Därmed blir det upp till varje enskild 

förskola (och i slutändan varje enskilt arbetslag) att avgöra vilka barn som är i behov av 

stöd och vad detta stöd bör bestå i. 

 

När ett barn far illa kan det ibland visa sig i form av fysiska tecken på barnet, såsom 

blåmärken eller skador vid fysisk misshandel, eller smutsiga/trasiga kläder eller 

undernäring vid försummelse/vanvård, men det förekommer också att barn kan fara illa 

utan att det ger några fysiska tecken. Psykisk misshandel och sexuella övergrepp ger 

oftast inga synliga spår på barnet, men innebär likväl att barnet far illa. Sedan händelsen 

med Olivia har jag upplevt frustration över tanken att barn kan fara illa utan att någon 

upptäcker det, inte enbart genom sexuella övergrepp utan också genom andra former, 

men ännu mer frustrerad blev jag över de siffror som bland annat Sundell och 

Colbiörnsen (1999) redovisar, som visar på att förskolepersonal endast orosanmäler ca 

30-40% av alla anmälningspliktiga fall. Hur kommer det sig att förskolepersonal avstår 

från att göra en orosanmälan om att barn far illa, trots att de enligt lag är skyldiga att 

göra detta? Ur denna frustration kom detta arbete till. Jag ville ta reda på hur 

förskolepersonal själva ser på sin anmälningsplikt och förhåller sig till den, vad de har 

för erfarenheter av att anmäla, eller inte anmäla, sina misstankar om att barn far illa till 

socialtjänsten och om de upplever sig lägga märke till om barn far illa och hur de agerar 

vid sådan misstanke.  

 

2 Bakgrund 
Här ges en bakgrundsbeskrivning av ämnet ur ett historiskt och nutida perspektiv, vad 

lagen säger, samt syfte och frågeställningar. 

 

 Historiskt perspektiv 
 

Att inte aga barn som en del i uppfostran är ett, historiskt sett, relativt nytt fenomen. 

Barnaga har inte bara förekommit, utan rentav uppmuntrats i de flesta tider. Såväl i 

hemmen som i skolans värld har aga setts som en självklar uppfostringsmetod. I Sverige 

fanns det länge skriftliga råd och bestämmelser kring barnuppfostran, där aga hade en 

självklar plats. I samband med den protestantiska reformationen på 1500-talet drev 

kyrkan en intensiv kampanj vars syfte var att fostra folket i den lutherska läran, som 

bland annat innebar att hierarkin i hemmen fastställdes så att mannen styrde över 

kvinnor och barn och det var föräldrarnas plikt att fostra barnen till gudfruktighet. Detta 

gjordes i första hand med hjälp av tillsägelser och förmaningar, men hjälpte inte detta 

ansågs aga vara både acceptabelt och effektivt som uppfostringsmetod. Den 

protestantiska läran innebar bland annat att man trodde på arvsynd; det vill säga att alla 

föds med synd, vilket innebar att synden skulle slås ur kroppen. Det hände att barn dog 

till följd av aga, men detta var ett brott som ansågs ha skett av våda och ledde endast till 

bötesstraff (Janson, Jernbo och Långberg 2011). 

 

Även i skolan var det mycket vanligt med aga, men under 1800-talets senare hälft 

började folkskoleinspektörerna ifrågasätta den hårda skoldisciplinen och det resulterade 

i att en ny bestämmelse om att aga skulle utdelas med kärleksfullt allvar och med 

hänsyn till elevens ålder och egenart, infördes på 1880-talet. Det dröjde dock ändra till 

1958 innan rätten att aga elever upphävdes helt (a.a). 
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Eftersom barnuppfostran länge sågs som en familjeangelägenhet dröjde det ända till 

1964 innan debatten om barnmisshandel i hemmen startade på allvar. Detta skedde 

genom en artikel i Läkartidningen där en läkare beskrev flera fall av barnmisshandel 

och påpekade att ökningen av registrerade fall av barnmisshandel berodde på att läkarna 

börjat inse att skador som dittills ansetts ha tillkommit på oklart sätt, i själva verket 

orsakats av våld som någon förälder utfört. Det här skapade diskussioner ända upp i 

riksdagen kring föräldrars rätt att aga sina barn. År 1979 blev Sverige det första land i 

världen att förbjuda all kroppslig bestraffning och 1982 kom barnmisshandel/aga att 

ligga under allmänt åtal i brottsbalken, vilket betyder att en åklagare själv kan väcka åtal 

vid misstanke om barnmisshandel, även om offret inte gör någon anmälan (a.a). 

 

I november 1989 antog Förenta Nationerna (FN) Konventionen om barnets rättigheter 

(barnkonventionen), vilken ratificerades av Sverige i juni 1990. Att ratificera en 

konvention innebär att landet folkrättsligt binder sig till att förverkliga den. Sverige var 

ett av de första länderna att göra detta och idag har nästan alla länder ratificerat 

barnkonventionen. Barnkonventionen innehåller 54 artiklar, som på olika sätt syftar till 

att stärka barns rättigheter och lika behandling oavsett var i världen de lever 

(Barnombudsmannen 2015). 

 

Barnmisshandel/aga har setts (och ses tyvärr fortfarande ofta) som en naturlig del av att 

uppfostra barn. Arbetet med att stärka barns rättigheter och motarbeta barnmisshandel 

pågår ständigt, i Sverige och i världen. Trots det så förekommer det fortfarande att barn 

far illa genom olika former av övergrepp och kränkningar. Detta arbete fokuserar på hur 

de utsatta barnens situation ser ut i Sverige och vad som görs i förskolan för att hjälpa 

dessa barn.  

 

 Nutida perspektiv 
 

Det finns inga exakta siffror på hur många barn som far illa i Sverige, eftersom det finns 

olika sätt att ta fram siffror på samt att mörkertalet är stort, men uppskattningsvis blir 

100 000–200 000 barn utsatta för barnmisshandel varje år (Socialstyrelsen 2014). Dessa 

siffror rör alltså endast barnmisshandel, vilket inte innefattar alla sätt som barn kan fara 

illa på. 

 

Att barn som far illa är ett förekommande problem i samhället håller nog de flesta med 

om. Uttrycket ”barn som far illa” kan ha olika innebörd för olika personer. Vissa tänker 

kanske på barnmisshandel medan andra associerar till sexuella övergrepp. Enligt 

Socialstyrelsen innefattar begreppet  
 

alla former av övergrepp, försummelse och utnyttjande som leder till 

faktisk eller potentiell skada för barnets hälsa eller utveckling. Det kan 

till exempel avse barn och ungdomar som i hemmet utsätts för fysiskt 

eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk 

försummelse eller om barnet har allvarliga relationsproblem i förhållande 

till sin familj, likaså om det blir vittne till våld eller lever i en miljö där våld 

och hot om våld förekommer. Vidare ingår barn och ungdomar som far illa 

på grund av sitt eget beteende, exempelvis på grund av missbruk, kriminalitet 

och annat självdestruktivt beteende. Barn som utsätts för hot, våld eller andra 

övergrepp från jämnåriga eller från andra, samt barn med stora problem i 

skolsituationen föranledda av en social problematik kan också anses ingå i 

socialtjänstens målgrupp (Socialstyrelsen 2014, s 32). 
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Ur ett rättsligt perspektiv kan det alltså röra sig om barn som utsätts för fysisk eller 

psykisk misshandel, sexuella övergrepp, vanvård, riskfyllda miljöer med mera. 

 

Alla som arbetar med barn har en skyldighet att anmäla misstankar om att barn far illa 

till socialtjänsten. Det finns dock forskning som tyder på att personalen i förskolan 

endast anmäler omkring 30-45% av alla anmälningspliktiga fall (Sundell & Colbiörnsen 

1999). Det innebär alltså att personal i förskolan misstänker eller får kännedom om att 

ett barn far illa, men avstår från att göra en anmälan om dessa misstankar i upp till 45% 

av fallen. 

 

I det här arbetet används en enklare förklaring av begreppet ”barn som far illa” än 

Socialstyrelsens (2014) ovan nämnda förklaring. Denna enklare förklaring utgår från 

Kommittén mot barnmisshandels (SOU 2001:72) förslag på definition:  

 
Barnmisshandel är när en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt 

eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar 

att tillgodose barnets grundläggande behov. Med barn avses varje 

människa under 18 år (regeringen 2001, s. 24). 

 

Eftersom begreppet ”barn som far illa” kan ha olika innebörd för olika personer, anser 

jag att den enklare förklaring Kommittén mot barnmisshandel ger, möjliggör större 

utrymme för personlig tolkning än vad Socialstyrelsens (2014) definiering ger. Detta 

arbete har bland annat som syfte att undersöka hur personal i förskolan tolkar begreppet 

”barn som far illa” och är därför inte begränsat till en definition. 
 

Enligt Socialtjänstlagen (14 kap. 1 §) bör var och en som får kännedom om, eller 

misstänker att ett barn far illa anmäla detta till socialtjänsten. Denna anmälan kallas 

orosanmälan och för allmänheten finns ingen skyldighet att anmäla, men det 

rekommenderas. Privatpersoner som gör en orosanmälan till socialtjänsten har rätt att 

vara anonym. För flera yrkesgrupper –däribland förskollärare, barnskötare och annan 

personal i förskolan- finns det däremot en lagstadgad skyldighet, en så kallad 

anmälningsplikt, att genast anmäla om man får kännedom om, eller misstänker att ett 

barn far illa. Vid ett sådant fall får anmälaren inte vara anonym, utan är skyldig att 

lämna ut alla sådana uppgifter som kan vara av betydelse för att socialtjänsten ska 

kunna göra en korrekt utredning. Den som är osäker på om en anmälan bör göras kan 

alltid (anonymt och utan att berätta vilket barn det gäller) konsultera detta med 

socialtjänsten först. Det krävs inte några bevis innan en anmälan görs, utan det är just 

misstanken eller oron hos anmälaren som utgör grunden för anmälan 

(www.socialstyrelsen.se 160323). 

 

 Vad säger förskolans läroplan? 
 

Anmälningspliktiga fall innebär de misstankar som personalen i förskolan har om att ett 

barn far illa. Enligt 14 kap. 1 § SoL är förskolepersonalen skyldig att anmäla varje 

sådan misstanke till socialtjänsten. Trots detta nämner förskolans läroplan (Lpfö 98, rev 

2010) inte någonstans förskolepersonalens lagstadgade skyldighet att anmäla misstankar 

om att barn far illa till socialtjänsten. Det närmaste Lpfö (a.a) kommer att beröra ämnet 

är genom följande: 

 

”Var och en som verkar inom förskolan ska främja aktningen för varje människas 

egenvärde […]” (Lpfö 98, rev. 2010, s. 4). 

 

http://www.socialstyrelsen.se/
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”Omsorg om det enskilda barnets välbefinnande, trygghet, utveckling och lärande ska 

prägla arbetet i förskolan” (a.a, s. 5). 

 

”Förskolan ska vara ett stöd för familjerna i deras ansvar för barnens fostran, utveckling 

och växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att 

varje barn får möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar” (a.a, s. 5). 

 

” [Arbetslaget ska] samarbeta med hemmen när det gäller barnens fostran och med 

föräldrarna diskutera regler och förhållningssätt i förskolan” (a.a, s. 9). 

 

”[Arbetslaget ska] ge stimulans och särskilt stöd till de barn som befinner sig i 

svårigheter av olika slag” (a.a, s. 11). 

 

”Vårdnadshavare har ansvaret för sina barns fostran och utveckling. Förskolan ska 

komplettera hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska 

kunna utvecklas rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett 

nära och förtroendefullt samarbete med hemmen” (a.a, s. 13). 

 

” [Arbetslaget ska] visa respekt för föräldrarna och känna ansvar för att det utvecklas en 

tillitsfull relation mellan förskolans personal och barnens familjer” (a.a, s. 13). 

 

Det ligger alltså ett fokus i Lpfö 98 (rev. 2010) på att förskolan ska skapa goda 

relationer och ett gott samarbete med barnens familjer och vårdnadshavare, att det är 

vårdnadshavarna som har ansvaret för barnens fostran och att förskolan ska fungera som 

ett komplement till hemmen i detta. Vad som bör ske i de fall vårdnadshavarnas fostran 

skadar barnet, eller på andra sätt innebär att barnet far illa i sitt hem, nämns inte med 

något annat än att förskolan ska fungera som ett stöd för hemmen och för de barn som 

är i särskilt behov av det. Någon definiering av vad det innebär att vara ”i behov av 

särskilt stöd” anges inte heller, men av sammanhangen det nämns går de närmast att 

tolkas som att det rör utvecklingsmässigt stöd. Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv 

(se vidare under kapitel 3.4) har förskolepersonalens relation med barnens familjer och 

det sätt på vilket de kommunicerar med varandra betydelse för barnets utveckling och 

livssituation. Rådande normer och lagar i samhället påverkar också barnet, direkt och 

indirekt. Därför kan styrdokument som Lpfö få betydelse för huruvida ett barn får, eller 

inte får, den hjälp det är i behov av. 

 

 Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med det här arbetet är att genom intervju med förskolepersonal1 undersöka vad 

förskolepersonal har för uppfattning av begreppet ”barn som far illa”. Vidare syftar 

arbetet till att undersöka hur förskolepersonal förhåller sig till anmälningsplikten; vilka 

erfarenheter de har av att anmäla, eller inte anmäla, misstankar om att barn far illa till 

socialtjänsten.  

 

Frågeställningar: 

 

Vad innebär begreppet ”barn som far illa” för intervjuad förskolepersonal? 

 

                                                 
1 I detta arbete används ”förskolepersonal” som ett samlingsnamn för såväl förskollärare som barnskötare, 

eftersom dessa yrkeskategorier arbetar sida vid sida i förskolan och omfattas av samma anmälningsplikt. 
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Upplever intervjuad förskolepersonal att de lägger märke till när barn far illa och hur 

agerar de när misstanke väckts? 

 

Hur förhåller sig intervjuad förskolepersonal till sin anmälningsplikt? 

 

3 Tidigare forskning 
I den här delen redogörs för forskning ur ett nutida perspektiv. 

 

 Statistik i modern tid 
 

Brottsförebyggande rådet (Brå) (2016), anger i sin samlade statistik över 

barnmisshandel år 2015 att under det året anmäldes 4070 fall av misshandelsbrott mot 

barn i åldrarna 0-6 år, varav 92% av fallen ledde till att en utredning inleddes. I 

slutändan var det dock endast 7% av fallen som ledde till en fällande dom. Av de som 

misstänktes för våld mot barn 2015 var 40% kvinnor och vanligtvis är den misstänkte 

förövaren en förälder eller styvförälder. 

 

I en annan av sina rapporter beskriver Brå (2011) att det finns en stor överrepresentation 

av polisanmälningar om barnmisshandel mot föräldrar som fått ekonomiskt bistånd och 

personer med högst grundskoleutbildning. Även om det förekommer misstankar 

gentemot höginkomsttagare också, så utgör dessa en underrepresenterad andel jämfört 

med andelen i befolkningen (Brå 2011, s. 7). Brå (a.a) beskriver vidare hur 

polisanmälningarna om barnmisshandel har ökat sedan 00-talet; bland annat har antalet 

anmälningar från personal på förskola och skola ökat tiofalt jämfört med tidigare 

mätningar utförda av Brå. Detta ska jämföras med anmälningar gjorda av föräldrar och 

av sjukvården, vilka har fördubblats under samma period. Dessa ökningar beror enligt 

Brå (a.a) på att anmälningsbeteendet har förändrats hos tre grupper: föräldrar, personal 

på förskola/skola och socialtjänsten. Under åren 2005-2009 märktes en särskilt kraftig 

ökning av antalet anmälningar, varav merparten bestod av anmälningar från personal på 

förskola och skola. Detta förklaras med att det gjorts stora satsningar efter år 2001 för 

att öka kunskaperna om och förbättra rutinerna för anmälningsplikt gällande barn som 

far illa. Dessa satsningar bestod bland annat i att det infördes en hänvisning till 14 kap. 

1 § SoL i skollagen, hälso- och sjukvårdslagen, tandvårdslagen och polislagen den 1 juli 

2003. Socialstyrelsen publicerade ett allmänt råd (SOFS 2003:16) om 

anmälningsskyldigheten, samt en handbok för de som omfattas av 

anmälningsskyldigheten (Socialstyrelsen 2004). Förutom detta har även andra 

myndigheter aktivt arbetat för att stärka barnperspektivet och kunskapen om 

anmälningsskyldigheten, bland annat genom att ha tagit fram blankett för anmälan till 

socialtjänsten samt handledning om hur och när blanketten ska användas (Brå 2011, s. 

7-9, 13). 

 

I Brås (2011) rapport anges att av de polisanmälningar gällande våld mot barn som görs 

från förskola eller skola (oftast genom anmälan till socialtjänsten, som i sin tur är den 

som gör själva polisanmälan) så upptäcktes våldet oftast av att offren själva berättade 

för personalen att de blivit slagna. Ibland var det äldre syskon som berättade och ibland 

den ena föräldern. I enstaka fall har föräldrar till andra barn på förskolan berättat om 

sina misstankar. I ett fåtal fall har personal anmält sina misstankar utan att offret eller 

någon annan berättat om det först och då har det istället funnits märken på barnets kropp 

som gjort att personalen fattat misstankar om att barnet misshandlats (Brå 2011, s. 22-

23). 
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I en nationell kartläggning som Allmänna Barnhuset låtit göra beskriver författarna 

Janson, Jernbo och Långberg (2011) att det inte är det faktiska våldet mot barn som 

ökat, utan anmälningsfrekvensen. Vidare beskrivs att majoriteten av alla föräldrar (92%) 

anser att det är fel att aga barn (här avses slag eller örfil). 74% anser att det aldrig 

någonsin är rätt att ta tag i eller ruska om barnet och de som var mest negativa till denna 

typ av bestraffning var föräldrar till barn under två år, föräldrar med 

universitetsutbildning samt kvinnor födda i Sverige (Janson, Jernbo och Långberg 

2011). 

 

År 2009 publicerade tidskriften The Lancet en artikel där Gilbert et.al (2009) gjort en 

genomgång av barnmisshandel i den industrialiserade världen. Där påvisas bland annat 

att mellan 4-16% av alla barn blir misshandlade, 10% blir utsatta för psykisk 

misshandel eller försummelse, mellan 5-10% av flickorna och upp till 5% av pojkarna 

utsätts för penetrerande sexuella övergrepp och uppemot tre gånger fler utsätts för 

någon form av sexuella övergrepp. Andelen rapporterade övergrepp mot barn är lägst 

från de skandinaviska länderna, högre från länder som Storbritannien, Nya Zeeland och 

USA och klart högst från de tidigare öststaterna (Gilbert et.al 2009). 

 

I en studie som genomfördes av Sundell, Lundström, Sjöberg och Wettergren 1990 

undersöktes bland annat hur vanligt det är att förskolepersonal misstänker att barn far 

illa, vad som får dem att fatta dessa misstankar samt hur lång tid det tar innan de 

anmäler detta. I studien framkommer bland annat att det finns fall där personalen låtit 

bli att göra en anmälan eftersom de är rädda för den ena eller båda av vårdnadshavarna 

eller för att de anser att en anmälan snarare skulle förvärra barnets situation. Det 

framkom också att det fanns skillnader mellan vilka bostadsområden barnen bodde i. 

Flest fall återfanns i områden med enbart flerfamiljshus, något färre i områden med 

både flerfamiljshus och radhus, samt minst antal fall i områden med endast 

villabebyggelse. 

 

 Tecken på att barn far illa och att reagera på detta 
 

Killén (1991) beskriver olika typer av tecken som barn kan uppvisa på att de far illa på 

olika sätt: 

 

 barn som utsätts för fysiska övergrepp kan ha synliga skador såsom blåmärken, 

brännmärken eller brutna armar eller ben. De kan också ha fysiska skador som 

inte syns utanpå kroppen; till exempel hjärnskador orsakade av kraftig skakning, 

att huvudet dunkats i bordet eller att de fallit på huvudet. När skadorna läkt är 

det lätt att omgivningen släpper oron, men hos barnet finns ångesten och rädslan 

för nya övergrepp kvar. Barnet utvecklar en misstro mot omvärlden och kan 

uppleva sig själv som en ”dålig människa” som inte förtjänar att få kärlek eller 

omsorg. Barnet förväntar sig att bli avvisat och kan ibland själv börja avvisa 

andra för att inte själv vara den som blir avvisad. 

 

 Barn som utsätts för vanvård kan, om det är spädbarn, vara smutsiga, lukta illa, 

skötas dåligt. Spädbarnen går inte upp i vikt utan kanske rentav minskar i vikt, 

de kan ha blöjutslag som är så allvarliga att skinnet är borta –ibland så långt upp 

som till naveln. De får inget gensvar när de skriker efter mat, värme, att det har 

ont eller behöver bytas på, utan ignoreras eller rentav lämnas ensamma. När 

barnet inte heller får den stimulans det behöver –i form av kroppskontakt, 
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ögonkontakt och aktivitet- påverkas barnets utveckling mycket negativt. Barnets 

språkutveckling, motorikutveckling och kontaktförmåga försenas eller försämras 

avsevärt. Ett äldre barn kan ha dålig tandhygien, dåligt med kläder, få för lite 

mat. Ett vanvårdat barn utsätts inte enbart för fysisk vanvård, utan också 

känslomässig/psykisk vanvård genom att vårdnadshavarna inte ger barnet den 

uppmärksamhet, närhet och trygghet som barnet behöver. Ytterligare en form av 

vanvård som förekommer är en känslomässig vanvård som inte följs av materiell 

vanvård. Det handlar om föräldrar som inte klarar av att engagera sig på 

känslomässigt positivt sätt i sina barn, men som försöker kompensera detta 

genom att överösa barnet med materiella ting. Denna form av vanvård kan vara 

svår att upptäcka. 

 

 Barn som utsätts för psykiska övergrepp har inte skador som syns på utsidan, 

men däremot känslomässiga skador. Dessa skador kan vara mer förödande än 

skador från andra former av övergrepp. Barnet utsätts för avvisanden eller för 

olika former av förtryck. Det får lära sig att det är något ”fel” på dem, att de är 

dumma, omöjliga, elaka osv. De blir ignorerade, förlöjligade och hånade och 

föräldrarna pratar om dem på ett negativt sätt. Psykiska övergrepp kan också 

vara att barnet utsätts för hot om straff eller att barnet ska överges eller skickas 

bort. Det skapar en ångest och aggression hos barnet som inte är lätt att hantera. 

 

 Barn som utsätts för sexuella övergrepp visar detta på olika sätt. Ofta visar de 

yngsta barnen mer direkt, medan äldre barn hemlighåller vad som sker. Ett barn 

som har utsatts för sexuella övergrepp ända sedan småbarnsåren kan uppvisa ett 

sexualiserat beteende. Det innebär att de kan närma sig andra människor på det 

sätt som förövaren har lärt dem att göra. De kan även dra sig undan jämnåriga, 

få dålig koncentrationsförmåga, sämre skolprestationer. Barn i skolåldern 

försöker undvika situationer där det krävs att de klär av sig eller duschar; såsom 

gymnastiklektioner eller skolläkarbesök och hälsokontroller. Däremot kan de 

uppsöka skolsköterskan upprepade gånger för magsmärtor, smärtor i leder, 

huvudvärk m.m. Andra tecken på att ett barn kan vara utsatt för sexuella 

övergrepp är svåra sömnrubbningar, fobier, mardrömmar med sexuellt innehåll, 

skrikattacker, skakningar eller svimningsanfall. I vissa fall kan övergreppen 

upptäckas genom att barnet får en sexuellt överförbar sjukdom eller (när det 

gäller äldre barn) vid en graviditet. Det förekommer också andra fysiska tecken, 

såsom kroniska urinvägsinfektioner, klåda, blödningar i genital- och 

analområdet. Många av barnen upplever psykosomatiska symptom såsom 

magsmärtor eller smärtor i höftregionen. Vissa barn kan bli överdrivet upptagna 

av sexuella lekar och har detaljerad kunskap om ”vuxensexualitet”, medan andra 

istället går tillbaka i utvecklingen och till exempel kissar på sig eller pratar 

bebisspråk. Svårigheten med alla dessa tecken är att de vart och ett för sig inte 

nödvändigtvis är ett bevis för att ett barn blir sexuellt utnyttjat, utan de kan 

också vara tecken på något helt annat. Däremot bör man reagera om ett barn 

uppvisar flera symptom samtidigt. (Killén 1991, s. 34-55) 

 

Stiftelsen Allmänna Barnhuset (2016) listar olika signaler som kan tyda på att ett barn 

far illa. Det finns både beteendemässiga och fysiska tecken på att ett barn far illa på ett 

eller annat sätt. De beteendemässiga signalerna kan vara till exempel att barnet plötsligt 

ändrar sitt beteende eller uppvisar tecken på psykisk ohälsa såsom nedstämdhet, oro, 

aggressivitet eller att barnet är känslomässigt instabilt. Andra tecken kan vara ett för 

åldern avancerat sexuellt beteende, våldsamhet mot andra barn eller självskadebeteende. 
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Fysiska tecken kan vara återkommande värk i huvudet, magen, ryggen, lederna, 

musklerna, ögonen eller halsen, dålig viktuppgång alternativt viktminskning, men också 

blåmärken, brännskador, skador på tänderna eller läpparna, bitmärken, skallskador eller 

att barnet har så ont i en kroppsdel (arm, ben, fot, hand, finger etc.) att det inte vill röra 

på- eller använda den. När ett barn vanvårdas kan tecken på detta vara att barnet är illa 

skött (dålig hygien, smutsigt, luktar illa), för årstiden olämplig klädsel, att barnet lämnas 

hungrigt på förskolan eller skolan, dålig tillväxt och dålig tandhälsa samt att barnet inte 

får läkarvård vid behov. Fysiska tecken på sexuella övergrepp kan vara smärta i 

halsen/svalget, skador i underlivet eller ändtarmsöppningen, greppmärken på lår och 

skinkor eller sexuellt överförbara infektioner i underlivet. Vidare lyfter Stiftelsen 

Allmänna Barnhuset (a.a) tecken som kan upptäckas hos föräldrarna. Dessa är till 

exempel att barnet har skador som inte stämmer överens med förälderns förklaring till 

hur de uppkommit, att föräldrarna inte söker sjukvård för barnet i rätt tid, öppen 

aggressivitet gentemot barnet eller andra familjemedlemmar, hot och våld som riktas 

mot personalen, likgiltighet gentemot barnet, psykisk sjukdom eller missbruk av olika 

slag. 

 

Som tidigare nämnts finns forskning på att förskolepersonal inte alltid anmäler sina 

misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. Orsakerna till detta kan vara flera. 

Hindberg (2006) beskriver, med referens till BRIS (1998), hur en fördjupningsstudie 

som BRIS (1998) gjort av 160 samtal rörande misshandel, visade att i hälften av fallen 

visste någon vuxen utöver förövaren vad som skett, men av dessa var det hela 41% som 

ändå inte gjorde något åt detta. Av de barn som berättat om vad de utsatts för bemöttes 

20% av misstro, förnekanden eller avfärdanden, såväl i privata som i professionella 

relationer. Det kunde vara mammor som inte tror att pappan eller nya pojkvännen slår 

barnen, socialsekreterare som inte agerar gentemot familjehemmet, rektor som inte tror 

att läraren gjort något, och så vidare. Det visade sig också att endast 17% av de vuxna 

som fått kännedom om det inträffade vidtog tillräckliga åtgärder för att våldet skulle 

upphöra. Vidare beskriver Hindberg (a.a) att ett sätt att blunda för vad barn utsätts för är 

att höja toleransen för vad som anses vara acceptabelt. Det kan handla om att tillåta 

något att ske i pressade situationer, som normalt skulle leda till reaktioner, eller att ha 

olika standarder för olika grupper i befolkningen. Något som inte skulle accepteras i en 

svensk familj tillåts passera i en invandrarfamilj. Andra orsaker till att anmälan inte görs 

kan vara osäkerhet över om man sett rätt, tron på att socialtjänsten kommer göra 

situationen värre för barnet, att de inte kommer göra något alls, eller att barnet kommer 

bli omhändertaget direkt. Rädsla för personliga negativa konsekvenser kan också ha 

betydelse. En annan orsak är lojalitet gentemot föräldrarna eller en tro på att det räcker 

att göra egna insatser för barnet. Att reagera med att förringa eller bortförklara sina 

misstankar är att skydda sig själv känslomässigt, eftersom det är smärtsamt att inse att 

ett barn far illa, men det leder också till att en anmälan fördröjs eller inte görs.  

 

I en studie undersökte Svensson och Janson (2008) hur förskolepersonal agerar när de 

misstänker att ett barn far illa, samt hur förskolepersonalen upplever kontakten med 

familjemedlemmarna före och efter det att misstankar väckts. I denna studie framkom 

det att förskolepersonalen upplevde att relationen till familjen var oförändrad jämfört 

med innan misstankar väckts i 85% av fallen. I de resterande 15% av fallen förbättrades 

relationen med barnet, medan kontakten försämrades med pappan i 72% av fallen och 

med mamman försämrades/förbättrades kontakten i lika stor andel. Förskolepersonalen 

upplevde större osäkerhet i kontakten med papporna än med mammorna, trots att hoten 

från dessa båda var ungefär lika vanliga (11% av mammorna och 12% av papporna). I 

77% av fallen upplevde personalen sig hotade vid mer än ett tillfälle. Vidare visar 
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studien att den vanligaste orsaken till att förskolepersonalen inte gjorde någon 

orosanmälan var att de ansåg att förskolan hade tillräckliga resurser för att hjälpa barnet 

(67%). Andra orsaker som angavs till att orosanmälan inte gjordes var att 

förskolepersonalen inte uppfattade barnets situation som tillräckligt allvarlig (42%), att 

de inte trodde att anmälan skulle ha någon betydelse (41%) och att de kände sig osäkra 

på hur föräldrarna skulle reagera (41%). I de fall en orosanmälan gjordes upplevde 67% 

en obehagskänsla. 

 

Studien lyfter en intressant aspekt av problematiken: enligt Lpfö 98, rev. 2010 ska 

förskolepersonalen respektera föräldrarna och bidra i arbetet med att uppfostra barnen -

inte kompensera för avsaknaden av uppfostran. Detta, menar Svensson och Janson (a.a), 

skulle kunna vara en förklaring till varför relationen mellan förskolepersonal och 

föräldrar ofta försämrades medan relationen mellan förskolepersonal och barnet alltid 

förbättrades. Förskolepersonalen måste hantera det faktum att de förväntas respektera 

föräldrarna och bidra till barnens uppfostran samtidigt som de uppmärksammar 

svagheter i föräldraskapet. Studien poängterar att i de situationer som misstankar om att 

barn far illa förekommer, ställs förskolepersonalen inför lojalitetskonflikter. Dessa 

lojalitetskonflikter lyfter en viktig och central fråga: vems rättigheter tillvaratas när 

förskolepersonal misstänker att ett barn far illa? Den vuxnes rättigheter eller barnets? 

Både denna och tidigare studier visar på att förskolepersonal har en tendens att skydda 

sig själva mer än att skydda de barn som är i behov av stöd (det vill säga de undviker att 

anmäla av rädsla för repressalier från föräldrarna). Avslutningsvis lyfts två frågor: vad 

krävs för att förskolepersonal ska känna sig tryggare i kontakten med föräldrarna och 

borde svagt föräldraskap kompenseras av förskolans pedagogiska insatser? 

 

Det här visar på att det inte alltid är helt självklart att göra en orosanmälan till 

socialtjänsten när misstankar väcks om att barn far illa, trots att lagtexten är tydlig med 

att anmälan ska göras direkt vid misstanke. Personal som får misstankar om att barn far 

illa kan, medvetet eller omedvetet, bortförklara det de sett eller på annat vis hitta 

anledningar att inte göra en anmälan, åtminstone inte i ett första skede. Vidare visar 

studien också på att personalen kan ha förutfattade meningar om vad som kommer 

hända vid en anmälan; både med barnet, med dem själva och med föräldrarna. Detta är 

något som påverkar personalens beslut om att göra en orosanmälan eller inte. I de 

intervjuer som gjorts till det här examensarbetet framkommer liknande tankar och 

resonemang och trots att lagtexten är tydlig vad gäller skyldigheten att anmäla, så är det 

inte alltid så självklart när det väl uppstår en sådan situation. Mer om detta kommer i 

analysen av intervjuerna. 

 

 Riskfaktorer, skyddsfaktorer och resiliens 
 

Svensson, Andershed och Janson (2015) har utgått från SOFIA-studien (en 

långtidsstudie som sedan 2010 följer barn i Karlstad med avsikt att bättre förstå 

samband, orsaker och olikheter bland utvecklingen av barns beteende, sociala 

anpassning, psykisk och fysisk hälsa) och analyserat intervjuer och enkäter riktade till 

personal i förskolan samt föräldrar till barn i förskolan, för att undersöka förskollärares 

oro för barn som far illa. I materialet framkom bland annat att faktorer som föräldrarnas 

inkomst, etniska ursprung (svensk/utländsk) och utbildningsnivå påverkade i vilken 

utsträckning förskolepersonalen uttryckte oro (tillfällig eller varaktig) över barnets 

hemförhållanden. Det var vanligare att de barn som väckte oro hos personalen kom från 

familjer där ena eller båda föräldrarna hade utländsk härkomst, hade låg inkomst eller 

låg utbildning. En annan faktor som påverkade var hur kontakten mellan 
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förskolepersonalen och föräldrarna såg ut. Det var betydligt vanligare att personalen 

uttryckte oro över barnets hemförhållanden i de fall där kontakten/relationen mellan 

personalen och föräldrarna var dålig än när den var god. 

 

Rädda Barnen (2011) lyfter också fram vissa riskfaktorer för att barn ska utsättas för 

misshandel (i deras text avses fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp samt 

försummelse). Till dessa riskfaktorer hör arbetslöshet och sjukskrivningar hos 

föräldrarna, svag familjeekonomi, bristande socialt nätverk, missbruk samt våld mellan 

de vuxna i hemmet. Det framgår dock tydligt att barnmisshandel är något som 

förekommer i alla socialgrupper, på landsbygd och i städer, i svenskfödda familjer såväl 

som i familjer med utländsk härkomst (Rädda Barnen 2011, art. nr. 992).  

 

Drugli (2003) lyfter fram följande skyddsfaktorer, som alltså innebär att riskerfarenheter 

motverkas: 

 

 Positiva egenskaper hos barnet (social kapacitet, intelligens, temperament) 

 Stödjande relation till en vuxen eller ett äldre barn (förälder, förskolepersonal, 

lärare, syskon, vän); om barnet har problem med föräldrarna behöver det en 

trygg 

anknytning till någon utanför familjen 

 Nätverk som gör att barnet får hjälp att hantera stress (samarbete mellan 

förskola/skola och hem, släkt, grannar, idrottslag/organisationer osv.) 

 Hjälp som barnet får för att bearbeta svåra upplevelser 

 Upplevelser hos barnet av kontinuitet och sammanhang i livet (Drugli 2003, s. 

23). 

 

Vidare beskrivs hur dessa skyddsfaktorer inte är något som garanterat varar för alltid, 

utan de kan förekomma under tillfälliga perioder under barnets uppväxt. Trots att ett 

barn kan verka vara motståndskraftig mot de svåra omständigheter det lever under, så är 

det ingen garanti för att det ska gå bra. Så kallade ”maskrosbarn” (dvs barn som lever 

under svåra omständigheter men som ändå klarar sig relativt bra, min beskrivning) kan 

ibland sluta som utbrända eller sjuka vuxna, eftersom de gjort slut på sin energi under 

uppväxten, som varit en kamp för överlevnad. På grund av detta så är det viktigt att ta 

ansvar och titta närmare på sådana barns situation, även om allt tycks fungera bra (a.a). 

 

Det finns alltså såväl riskfaktorer (omständigheter som ökar risken för att barn ska fara 

illa på olika sätt) som skyddsfaktorer (omständigheter som gör att barnet trots 

svårigheter klarar sig relativt bra) och att identifiera dessa kan bidra till att barnet får 

hjälp i tid. Trots det så utsätts barn dagligen för olika former av övergrepp av de som 

borde skydda dem och utan att någon upptäcker det. Statistik talar också för att trots att 

misstankar finns, är det inte alltid det görs en anmälan till socialtjänsten. Vad detta kan 

bero på återkommer jag till senare i arbetet, bland annat vid analysen och tolkningen av 

de intervjuer som gjorts till detta arbete. 

 

Psykologen Michael Rutter har ägnat stor del av sin forskargärning åt vad som på 

engelska kallas resilience, på svenska resiliens (Skerfving 2005). Skerfving (a.a) 

beskriver innebörden av begreppet resilience som en psykisk överlevnadsförmåga. Det 

innebär, menar Skerfving (a.a) med referens till Rutter, barnets förmåga att stå emot 

psykiska påfrestningar. Viktiga aspekter av denna förmåga är individens känslomässiga 

bakgrund, det vill säga hur interaktionen mellan förälder och barn har haft för kvalitet. 

Denna förälder-barn-interaktion avgör vilken strategi barnet utvecklar för att skydda sig. 
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Skerfving (a.a) beskriver vidare den forskning som Emmy Werner och Ruth Smith 

genomförde under en flera decennier lång studie på barn på ön Kauai, med syfte att 

undersöka hur graviditets- och förlossningstrauman, medfödda handikapp och 

uppfostringsmönster påverkar barnet från födseln till vuxen ålder. I studien framgår att 

redan från början bedömdes omkring en tredjedel av barnen som ”högriskbarn”, vilket 

innebär att de barnen upplevt påfrestningar i form av fattigdom, bråkig uppväxtmiljö, 

missbrukande föräldrar eller föräldrar med psykisk sjukdom. Vissa av dessa 

påfrestningar drabbade barnen redan före födelsen. Av dessa högriskbarn växte en 

tredjedel upp till duktiga, självständiga och omtänksamma individer. Vid fortsatt 

forskning kring dessa barn visade det sig att det som utmärkte just dessa barn var att de 

redan som spädbarn fått mycket positiv uppmärksamhet, såväl från familjemedlemmar 

som från utomstående. I ettårsåldern var barnen mycket aktiva, men samtidigt tillgivna 

eller snälla och lätta att ha och göra med. I småbarnsåldern beskrevs barnen med att de 

visade tendenser till att möta världen på egna villkor, de var vakna, självständiga, sökte 

nya erfarenheter och positiv kontakt med omgivningen. I jämförelse med de barn som 

senare kom att utveckla anpassningsproblem var dessa barn mer avancerade vad gäller 

tal, motorik och att klara sig själva. Även fortsättningsvis beskrevs dessa barn ha många 

positiva egenskaper, såsom att kunna komma bra överens med klasskamrater, använda 

sig av sin begåvning i skolarbetet, många intressen och sysselsättningar som gav tröst i 

motgångar och gjorde att de kände sig stolta. Efter avslutad skolgång var dessa barn 

säkrare och självständigare än övriga barn i högriskgruppen. Skerfving (a.a) beskriver, 

med referens till Werner, de faktorer som fungerat skyddande och bidragit till att hjälpa 

högriskbarn att utvecklas positivt. Dessa är: 

 

 En personlig läggning, som hjälpte till att väcka positiva reaktioner hos den 

närmaste omgivningen 

 En förmåga och vilja att använda sina anlag effektivt, det vill säga att planera 

studier och yrkesutbildning, upprätthålla regelbundna vanor och egna 

arbetsuppgifter i hemmet 

 Föräldrarnas attityd speglade omtanke och omsorg, vilket gav barnen god 

självkänsla 

 Andra stödjande personer fanns runtomkring 

 Möjligheter till förändring hade skapats vid viktiga övergångar i livet, till 

exempel från skola till arbetsliv eller från ensamstående till äktenskap (a.a). 

 

Ett barn som utsätts för svårigheter under uppväxtåren är inte dömd till ett liv i 

misslyckande, men det krävs att en eller flera skyddsfaktorer finns till hands för barnet.  

Som tidigare beskrivits i bakgrundskapitlet poängterar Lpfö 98 (rev. 2010) att förskolan 

ska fungera som ett komplement till hemmet och föräldrarnas uppfostran av barnen och 

det poängteras att förskolan ska verka för att barnen utvecklas på bästa möjliga sätt. Det 

innebär alltså att förskolan kan fungera som en skyddsfaktor för de barn som upplever 

svårigheter i hemmet, genom att ge barnen stöd, positivt bemötande, utmaningar som 

leder till att deras självkänsla och självförtroende stärks och så vidare. Lpfö (a.a) anger 

vidare att ”[Förskolan ska sträva efter att varje barn] utvecklar sin förmåga att uttrycka 

sina tankar och åsikter och därmed får möjlighet att påverka sin situation” (a.a s. 12), 

vilket innebär att om förskolan aktivt arbetar med detta kan det innebära en 

skyddsfaktor och en möjlighet för utsatta barn att våga berätta om sin situation, vilket i 

sin tur skulle kunna leda till att de får hjälp. Här är min personliga åsikt också att 

förskolan dessutom bör vara uppmärksam på avvikande beteenden eller andra signaler 

hos barn som kan tyda på att de far illa. Genom att lägga märke till detta och gå vidare 

med en orosanmälan skulle barnen kunna få hjälp. Ansvaret för att förändra sin svåra 
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situation läggs då inte på barnet, utan på förskolan, men däremot kan förskolan genom 

sin roll som skyddsfaktor stärka barnet att våga berätta. Till syvende och sist är detta ett 

ansvar som hamnar på förskolepersonalen. Det är de som möter barnet varje dag, som 

bedriver verksamheten i förskolan och som har möjlighet att arbeta med dessa frågor. 

Genom att skapa förutsättningar för alla barn att känna till sina rättigheter och sin rätt att 

inte behandlas illa, samt att stärka barnen att våga säga ifrån när de bli illa behandlade 

(oavsett om det gäller av jämnåriga kamrater eller av vuxna) byggs en resiliens upp i 

barnen, vilket kan leda till att barnet får kraft att be om hjälp när dess livssituation 

innebär lidande. 

 

 Den utvecklingsekologiska teorin 
 

Den utvecklingsekologiska teorin är formulerad av psykologen Urie Bronfenbrenner på 

1970-talet. Skerfving (2005) förklarar med referenser till Bronfenbrenner och Evans 

samt Lagerberg och Sundelin att teorin beskriver hur barnet samspelar med de olika 

miljöer det lever i. Dessa miljöer presenterade Bronfenbrenner i en modell, den så 

kallade ekologiska modellen (se figur 1), vilken är uppbyggd av strukturer på olika 

nivåer. Dessa strukturer och nivåer går in i varandra och påverkar och påverkas av 

varandra. Närmast barnet finns mikrosystemet och i detta ingår bland annat den närmsta 

familjen, kompisar och, i takt med att barnet blir äldre och utvidgar sin värld, till 

exempel förskola/skola, fritidshem. Dessa mikrosystem samspelar med varandra på 

olika sätt och bildar genom detta ett system i sig; mesosystemet. Den kommunikation 

som sker mellan de olika mikrosystemen är viktiga, eftersom de påverkar barnets 

situation. Det har betydelse för barnen hur de olika sammanhangen (dvs föräldrar, 

förskola, skola osv) interagerar med varandra, eftersom det påverkar barnets liv och 

utveckling. Utanför detta system återfinns exosystemet, som är ett system där barnet 

inte ingår direkt, men som får en indirekt inverkan på barnets tillvaro. Här återfinns till 

exempel föräldrarnas arbetsplatser, hälso- och sjukvården, socialtjänst med mera. 

Ytterst återfinns makrosystemet, som är det övergripande sammanhang som alla i ett 

visst samhälle lever i. Det är lagar, normer/värderingar, kultur, politik, religion, 

samhällsekonomi och så vidare. Centralt i Bronfenbrenners tankemodell är de olika 

processer och förutsättningar som påverkar och har betydelse för människans livslånga 

utveckling. Barnets och familjens liv ter sig på olika sätt beroende på vad som sker i de 

olika strukturerna och nivåerna. Bronfenbrenner menade att allt hänger samman, från 

barnets och familjens egna förutsättningar till tiden de lever i, de rådande 

föreställningarna i samhället och de förutsättningar som ges (Skerfving 2005). 

 

Det innebär alltså att vad som sker hemma påverkar barnets tillvaro i exempelvis 

förskolan, och vice versa. Hur pedagogerna interagerar med barnet och dess familj har 

betydelse, samt i de fall som socialtjänsten kopplas in så har också deras förmåga att 

interagera med barnet, familjen och förskolepersonalen stor betydelse för barnets 

livssituation. De normer och värderingar som råder i vårt samhälle avgör om det som 

sker med barnet anses som ”rätt” eller ”fel”. För 50 år sedan höjde få på ögonbrynen om 

ett barn tillrättavisades med en örfil, medan det idag, i vårt samhälle, skulle väcka starka 

reaktioner.  
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Figur 1. 

Utvecklingsekologisk modell (Bronfenbrenner). 

 

4 Metod 
Här beskrivs hur jag gått till väga för att samla in material till mitt arbete, samt vilka 

etiska överväganden som gjorts i samband med detta. 

 

  Forskningsansats 
 

Jag har valt en fenomenografisk ansats i mitt arbete. Kihlström (2007) förklarar 

fenomenografin så här: 

 
[…] huvudsyftet är att få reda på hur olika människor uppfattar olika 

aspekter av sin omvärld. Dessa uppfattningar är olika för olika människor 

och handlar inte om hur något är utan om hur något ter sig för någon, hur 

människor uppfattar det för givet tagna. (Kihlström 2007, s. 157) 

 

Vidare menar Kihlström (a.a) att en fenomenografisk studie har som syfte att upptäcka 

variationen i- och kategorisera människors erfarenheter av olika fenomen. Det handlar 

alltså om människors uppfattning om sin omvärld, deras olika sätt att tänka kring- och 

se på omvärlden och de olika erfarenheter som människor har. Utgångspunkten i detta 

är att de flesta företeelserna har olika betydelse för olika personer (Kihlström a.a, s. 

157-158). 

 

Anledningen till att jag valt just en fenomenografisk ansats är för att jag är intresserad 

av just respondenternas tankar och uppfattningar av begreppet ”barn som far illa” och 

kring anmälningsplikt i förskolan. 

 

Inom fenomenografin används datainsamling, exempelvis intervjuer, för att få insikt i 

hur ett visst fenomen uppfattas av olika personer. Dessa data analyseras därefter för att 
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få fram dessa personers olika uppfattningar, vilka sedan kategoriseras för att utgöra 

resultatet av den fenomenografiska undersökningen (Kihlström a.a). 

 

I den här studien har intervjuerna genomförts i dialogform, vilket är en lämplig metod 

för en fenomenografisk intervju. När intervjun utförs på detta sätt tillåts respondenten 

att tala fritt, men intervjuaren är medveten om intervjuns riktning och fokuserar hela 

tiden på denna så att frågorna blir besvarade. Genom att intervjuplanen är löst 

konstruerad kan den följas fritt, men genom att den samtidigt är fast strukturerad under 

ytan blir frågorna besvarade. Med denna metod är somliga frågor, som tar upp ett nytt 

fenomen, tydligt formulerade och lika för alla respondenter, medan följdfrågorna 

grundar sig på respondentens svar och därmed kan skilja sig från intervju till intervju. 

Respondenten får så långt det är möjligt resonera fritt kring konkreta frågor (Kihlström 

2007, med referenser till Marton och Larsson).  

 

De intervjuer som genomfördes i denna studie utgår således från denna metod på så sätt 

att frågorna var planerade och formulerade på förhand, men då respondenterna tilläts 

tala fritt utifrån ämnet och frågorna så varierade ordningen på frågorna. Följdfrågorna 

utgick från de svar respondenterna gav och var därför inte lika för alla intervjuer, men 

de huvudfrågor som planerats ställdes till samtliga respondenter. Genom att använda det 

här sättet att intervjua fick respondenterna möjlighet att utveckla sina svar och även 

genom att beskriva olika exempel belysa hur deras tankar kring ämnet ser ut. På så sätt 

fick jag del av deras uppfattning kring ämnet för studien och får möjlighet att jämföra 

dessa för att upptäcka likheter och skillnader (detta är närmare beskrivet under rubriken 

”bearbetning av data”). 

 

 Metodval 
 

För att samla in data till studien användes semistrukturerade intervjuer, där frågorna i 

stor utsträckning formulerades öppet för att respondenten skulle få möjlighet att svara 

utifrån egna erfarenheter och åsikter. På så sätt gavs möjlighet att ställa följdfrågor till 

respondenterna utifrån deras svar och genom att respondenterna fick möjlighet att 

berätta mer fritt om sina erfarenheter får jag en djupare inblick i- och förståelse för de 

kunskaper och erfarenheter som de besitter i detta ämne. Det som framkommer i 

intervjuerna är respondenternas olika sätt att se på fenomenet ”barn som far illa” samt 

deras tankar, åsikter och erfarenhet kring detta, vilket är syftet med studien.  

 

 Urval 
 

Mitt val av urvalsmetod skulle kunna beskrivas som subjektivt bekvämlighetsurval. 

Denscombe (2016) beskriver det subjektiva urvalet med att forskaren handplockar 

urvalsgruppen utifrån sin kännedom om de människor eller företeelser som ska 

undersökas. Forskaren väljer då ut vissa av dem att delta i studien eftersom de troligtvis 

kan ge mest värdefulla data. Vidare beskriver Denscombe (a.a) bekvämlighetsurval med 

att det innebär att forskaren tar de första som finns till hands. Syftet med att använda 

mig av dessa två aspekter av urval är att jag ville ha förskolepersonals syn på-, tankar 

om- och uppfattningar kring studiens ämne, varför det föll sig naturligt att vända mig till 

några utvalda förskolor i min hemstad. Dessa förskolor valdes ur ett 

bekvämlighetsperspektiv; dels utifrån geografisk aspekt och dels utifrån att det endast 

var sex personer som anmälde sitt intresse att delta i studien. Således valdes de första 

som fanns till hands. 
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Urvalsprocessen inleddes med att kontakt togs med förskolecheferna för några olika 

förskolor, placerade i två olika stadsdelar i min hemstad. På så sätt ges möjlighet att 

jämföra dessa stadsdelar sinsemellan, om så skulle vara relevant. De förskolor som 

valde att delta i studien erbjöd mig totalt 6 intervjuer (fördelade på tre förskolor). Jag 

hade ingen möjlighet att påverka vilka pedagoger som skulle ställa upp som 

respondenter, utan detta överläts åt respektive förskolechef och förskolepersonal att 

avgöra. Såväl förskollärare som barnskötare inbjöds att delta, då dessa arbetar sida vid 

sida i verksamheterna och har samma skyldigheter att orosanmäla sina misstankar om 

att barn far illa, samtidigt som det hade gett mig möjlighet att jämföra svaren från de 

båda yrkesgrupperna. Dock överläts till förskolecheferna och personalen på respektive 

förskola att avgöra vem/vilka som skulle bli intervjuade, vilket resulterade i att samtliga 

sex respondenter är förskollärare.  

 

 Genomförande 
 

I god tid innan jag ämnade genomföra mina intervjuer satte jag ihop ett dokument med 

intervjufrågor utifrån mina frågeställningar. Det genomfördes en ”testintervju” med en 

vän som är förskollärare. Utifrån utfallet av detta test justerades frågorna ytterligare 

något och därefter togs kontakt med några olika förskolechefer. Totalt valde sex 

förskollärare fördelat på tre olika förskolor att ställa upp på intervju. Av dessa sex 

förskollärare hade fem erfarenhet av att göra en orosanmälan. Förskolorna är 

kommunala i fem fall och privat i ett fall. En av förskolorna har en särskild 

inriktning/profil, men av konfidentialitetsskäl anges inte vilken. Respondenterna har 

mellan 25-38 års yrkeserfarenhet från förskolan, men alla har inte arbetat som 

förskollärare hela tiden (några började som barnskötare men vidareutbildade sig senare 

till förskollärare). 

 

Genomförandet av intervjuerna skedde vid olika tillfällen, eftersom respondenterna 

finns på olika förskolor. Jag bokade i förväg tid med respektive förskola för mina besök. 

Intervjuerna gick till så att jag satt avskilt tillsammans med en respondent i taget. Jag 

hade med mig en digitalkamera för att kunna göra en ljudupptagning av intervjun 

(kameran sattes i inspelningsläge men linsen riktades ner i bordsskivan så att endast 

ljudet registrerades). Som komplement till detta användes papper och penna, där jag 

antecknade vid behov, till exempel sådant som respondenten poängterade vikten av. 

Mina intervjufrågor jag förberett utgjorde grunden för intervjun, men beroende på 

respondentens svar varierade följdfrågorna och frågeordningen. Detta eftersom jag, i 

enlighet med riktlinjerna för fenomenografiska och semistrukturerade intervjuer, ville 

ge intervjuerna formen av en dialog. Vidare ville jag att respondenten och dennes svar 

skulle styra hur intervjun fortlöpte, genom att följa upp med följdfrågor på 

respondentens svar. Detta eftersom det då blev möjligt för respondenten att utveckla 

sina svar och för att klargöra när det eventuellt fanns oklarheter kring vad respondenten 

menade eller för att lyfta fram respondentens åsikter. Genom att genomföra intervjuerna 

på detta sätt gavs respondenterna möjlighet att fritt och med egna ord beskriva sina 

tankar, erfarenheter och åsikter kring ämnet ”barn som far illa”, vilket ger mig som 

forskare möjlighet att genom analys av svaren finna såväl likheter som skillnader i deras 

olika uppfattningar av ämnet. 

 

Varje respondent tilldelades en enkel kod för att jag själv skulle kunna skilja dem åt. 

Denna kod är enbart till för mig själv och kan inte på något sätt kopplas till 

respondenten. Detta använde jag mig sedan av vid analysen av respondenternas svar. 
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Om några oklarheter uppstått eller om jag behövt kontrollera något svar med 

respondenten kunde jag ta kontakt med rätt person genom denna identifieringskod, 

medan en utomstående inte skulle kunna koppla denna kod till människan den 

representerar. På så sätt förblir respondenterna konfidentiella. Varje respondent har 

därefter tilldelats ett fingerat namn, som används vid citat i resultat och analys av 

intervjuerna. 

 

 Etiska överväganden 
 

Vetenskapsrådet (2002) anger fyra huvudkrav för all forskning. Dessa är:  

 

Informationskravet, som innebär att forskaren måste informera samtliga deltagare i 

studien om deras uppgift och vilka villkor som gäller för deras deltagande. Vidare ska 

forskaren informera om att allt deltagande är frivilligt och att deltagarna när som helst 

har rätt att avbryta sin medverkan; 

 

Samtyckeskravet, som innebär att forskaren ska inhämta deltagarnas samtycke till att 

delta i studien. Deltagaren har själv rätt att bestämma i vilken utsträckning den vill delta 

i studien och får inte utsättas för påtryckningar eller andra negativa följder i händelse av 

att deltagandet avbryts; 

 

Konfidentialitetskravet, som innebär att samtliga uppgifter som rör identifierbara 

personer skall hanteras på ett sådant sätt att enskilda personer inte kan identifieras av 

utomstående. Särskilt viktigt är detta när det gäller etiskt känsliga uppgifter. Det ska 

vara praktiskt omöjligt för utomstående att komma åt dessa uppgifter; 

 

samt Nyttjandekravet, som innebär att de uppgifter som samlas in för 

forskningsändamålet om enskilda personer inte får användas eller lånas ut för 

kommersiellt bruk eller andra icke-vetenskapliga syften. Insamlade personuppgifter får 

inte användas för beslut eller åtgärder som påverkar den enskilde utan att särskilt 

medgivande först inhämtats. 

 

För att uppfylla dessa krav utförde jag följande åtgärder: i god tid före varje intervju 

sände jag ut ett e-postmeddelande till respondenterna där jag bland annat informerade 

respondenten om deras uppgift i min studie, att deras deltagande är frivilligt och när 

som helst kan avbrytas samt så beskrev jag att en ljudupptagning av intervjun skulle 

göras för att jag ska kunna analysera svaren efteråt. Vid intervjutillfället återupprepades 

denna information muntligt (informationskravet). Respondenterna informerades än en 

gång om att de när som helst har rätt att avbryta ditt deltagande om de exempelvis 

känner sig obekväma med ämnet eller de frågor som ställs och att deras svar i så fall 

inte kommer att användas i arbetet, samt så tillfrågades de vid om de samtyckte till att 

jag använder mig av de svar jag får i arbetet med min studie och samtliga godkände 

detta (samtyckeskravet). Samtliga namn och platser som nämns i analysen och i övrig 

bearbetning av respondenternas svar är fingerade och inga uppgifter som på något sätt 

kan röja respondenternas identitet eller arbetsplats finns sparade. Detta beskrevs i det 

informationsbrev som sändes ut till respondenterna och informationen upprepades 

muntligt inför varje intervju (konfidentialitetskravet). Eftersom inga personuppgifter 

eller andra personliga data samlats in under mina intervjuer är nyttjandekravet uppfyllt. 

 

Utöver detta så vidtog jag dessutom några ytterligare åtgärder. Eftersom min studie 

berör ett känsligt ämne; barn som far illa, så anser jag att det ställer krav på mig som 
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intervjuare. För mig var det viktigt att formulera frågorna på ett sådant sätt att 

respondenterna kunde besvara dem utan att röja sekretessbelagda uppgifter samt på ett 

sådant sätt att respondenten inte skulle känna sig obekväm med att fortsätta prata om 

ämnet. 

 

 Bearbetning av data 
 

Hermerén (2011) lyfter vikten av att insamlad data i en empirisk studie analyseras 

systematiskt och kritiskt. Denscombe (2016) förklarar vikten av att transkribera 

intervjuer med att det blir lättare att göra jämförelser och detaljerade sökningar i 

datamaterialet. Genom att transkribera intervjuerna har jag fått en ordagrant återgiven 

intervju i textform, vilket gjort arbetet med att jämföra respondenternas olika svar och 

analysera dessa enklare. Varje transkriberad text rubricerades med den kod jag givit 

respektive respondent, för att jag på så sätt ska kunna kontakta rätt person om det 

uppkommer några frågor eller funderingar kring svaren i efterhand. 

 

Kihlström (2007) beskriver hur den fenomenografiska analysen går till: de 

transkriberade intervjuerna genomläses flera gånger, för att forskaren ska kunna 

upptäcka såväl likheter som skillnader i uppfattningen av fenomenet. Dessa likheter och 

skillnader utgör mönster i svaren, som upptäcks efter hand som läsningen upprepas. Det 

är därför det är viktigt att läsa igenom intervjuerna flera gånger. När detta görs 

fördjupas förståelsen för de olika innebörderna och som en följd av det kan man urskilja 

nya mönster i svaren. Dessa mönster utgör sedan grunden för olika kategorier som 

utformar sig. Svaren grupperas i kategorier utifrån uppfattningsgrupp, vilket innebär att 

uppfattningar som hör ihop genom att de liknar varandra på ett eller annat sätt, 

grupperas under en kategori. Dessa kategorier –som kallas beskrivningskategorier- har i 

sin tur syftet att visa på variationen i de olika svaren och därför är det viktigt att 

kategorierna skiljer sig åt så att de inte överlappar varandra, utan skillnaderna måste 

vara tydliga. Dessa beskrivningskategorier utgör resultatet i en fenomenografisk studie.  

 

De resultat som framkommer i analysen har tolkats utifrån den tidigare forskning som 

tas upp i arbetet. Detta eftersom god praxis vid analys och tolkning av detta slag innebär 

att forskaren kritiskt granskar analysen i ljuset av andra förklaringar och liknande data 

(Denscombe 2016). 

 

5 Resultat och analys 
I detta kapitel redovisas resultaten av de intervjuer som genomförts, samt en analys av 

svaren. I intervjuerna framkommer det fler aspekter kring ämnet ”barn som far illa” 

och anmälningsplikten än vad frågeställningarna i studien riktar in sig på. Detta har 

genererat fler svar samt nya insikter för mig i mitt arbete. 

Var och en av respondenterna har tilldelats ett fingerat namn för att skilja dem åt. 

Dessa namn är Anna, Bea, Cissi, Doris, Emma och Frida. 

 

 Förskollärarnas tolkningar av begreppet ”barn som far illa” 
 

Vid en första anblick skiljer sig respondenternas tolkning av begreppet ”barn som far 

illa” åt en hel del, men vid närmare analys av svaren framträder också många likheter. 

De flesta (4 av 6) nämner misshandel (fysisk eller fysisk och psykisk), men även andra 

aspekter lyfts, såsom vanvård, bråk mellan föräldrarna, sexuella övergrepp och 

föräldrars alkohol- eller drogmissbruk. En av respondenterna lyfter att barn kan fara illa 
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i förskolan i form av mobbning eller av att vara den som aldrig har med sig extrakläder 

eller missar utflykter. Två respondenter menar att det handlar om barn som mår dåligt 

på något sätt. 

 
 Cissi: Jaa, det är när barnet inte mår bra helt enkelt, när vi ser att det här är inte 

 ett bra beteende eller att det här barnet inte mår bra. 

 

 Doris: Jaa, det är ju barn som känns…som man känner i magen att det är någonting 

 med dem. De är kanske oroliga eller ledsna… […] Sånt som känns i magen 

 på nåt sätt. 

 

Socialstyrelsens definition av ”barn som far illa” innefattar ”alla former av övergrepp, 

försummelse och utnyttjande som leder till faktisk eller potentiell skada för barnets 

hälsa och utveckling” (Socialstyrelsen 2014). Respondenterna har var och en sin 

personliga tolkning av vad begreppet ”barn som far illa” innebär, även om vissa 

aspekter (såsom misshandel) återkommer hos flera av respondenterna. Gemensamt för 

alla är att det handlar om barn som på olika sätt har det svårt. 

 

 Upplever förskolepersonal att de lägger märke till om ett barn far 
illa och hur agerar de när de får kännedom om- eller misstänker att ett 
barn far illa? 
 

När det gäller huruvida respondenterna upplever sig lägga märke till om ett barn far illa 

går uppfattningarna isär respondenterna emellan. Från tveksamhet till självklarhet, men 

också uttryck av förhoppningar. Respondenternas svar tyder på att det inte är enkelt att 

upptäcka, men att viljan och ambitionen finns där, samt i några fall uppfattningen av att 

det går att märka. 

 
 Anna: Ja. Just det här barnet ville prata. Sen finns det små barn, det är ju inte 

 alltid man förstår vad de säger. Då kan man ju se det på att de har blåmärken 

 eller såna saker. […] Det är svårt att upptäcka. 

 

 Bea: Alltså, jag hoppas det. För vi är ju skyldiga att anmäla vid minsta 

 misstanke.  […] Det behöver inte vara nånting. Man får anmäla och 

 det behöver inte alls… Det är bättre att anmäla en gång för mycket än 

 en gång för lite. Så jag hoppas att man skulle märka det. 

 

 Cissi: Man lär ju känna barnen man har och man ser ju om det är så. 

 

 Doris: Jamen jag hoppas ju det i alla fall. Men som det ser ut så gör man ju säkert 

 inte det eftersom det är fler barn än vad man…ja man har ju mött så många 

 barn och statistiken visar att det är så många som far illa, eller råkar ut för 

 saker som man borde ha sett. Så då gör man ju inte det. 

 

 Emma: Det är inte lätt, alltså. Barn är ju så olika va. Och jag känner att, hör man en 

 berättelse, man ser en teckning, det är ju ändå en gång på nåt sätt, då kan jag 

 inte ta så mycket på det va, men ändå ska jag ju göra, tycker jag, en liten 

 anteckning nånstans. Givetvis prata med nån kollega då va och sen…en gång, 

 brukar man ju säga, ingen gång kanske, men sen.. Blir det mer så får man ju 

 faktiskt tänka efter: vad är det här? 

 

 Frida: Ja, men det gör man. Ja. Det känner jag att det..ja, det gör jag. […] Det kan 

 komma fram mycket, de berättar ju mycket för oss så ju. […] Ja, det tycker 

jag…man märker det i så fall, ja. 
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Själva förfarandet från misstanke till anmälan beskriver samtliga respondenter på 

ungefär samma sätt. Samtliga beskriver hur de först skulle diskutera med kollegorna i 

arbetslaget, för att därefter kontakta rektor/chef och slutligen göra en orosanmälan till 

socialtjänsten. Den respondent som inte varit med om att göra en orosanmälan beskriver 

att hon skulle gå tillväga på samma sätt i den händelse att hon får misstankar om att ett 

barn far illa. Anna beskriver hur denna process tog några veckor från det att barnet själv 

berättat till dess att anmälan gjordes: 

 
 Ja, det tog ju några veckor där, från att det här barnet berättade då. 

 Sen pratade vi med våran chef och…hon gjorde en anmälan då. 

 Hon tyckte att vi skulle göra det, eftersom det var flera olika då 

 Och sen var det ju möte med föräldrarna och…ja, det var ju det hela. 

 […] Men ja, det tog ju några veckor innan liksom vi visste om de visste 

 att vi visste. För de visste inte var anmälan kom ifrån. 

 

Bea har ingen erfarenhet av att göra en orosanmälan, men beskriver ändå hur hon skulle 

gå tillväga om hon fick misstankar eller kännedom om att ett barn far illa: 

 
 Ja jag tror jag skulle ta kontakt med min chef meddetsamma då, och 

 liksom låta henne göra det kanske, eller så. Så att hon för det vidare. 

 […] Jag kanske börjar med att prata med mina kollegor, om de också 

 har…tänker så, eller så. Och sen…i ganska…åtminstone om de också 

 tycker det, i ett ganska snabbt skede tar kontakt med chefen då. Så skulle 

 hon säkert anmäla, tror jag. 

 

Bea problematiserar frågan med att upptäcka att ett barn far illa. Hon säger: 

 
 Nej, och sen tänker jag också det ”var går gränsen?” Liksom, om nån 

 säger ”pappa slog till mig idag”, javisst, då är det ju ett slag, men om man 

 gör så  [visar ett lätt slag på handen] eller om man tar hårt […] 

 Så att jag kan känna att första gången kanske man inte…även 

 om man ska det! […] Men jag kan tänka att man ställer nån 

 följdfråga eller sådär. Samtidigt som jag vet att […] vi ska inte 

 luska, utan en sanning är en sanning, ett ord är ett ord. Och man 

 ska alltid tro på barnet. Och sen ska vi inte börja luska utan det 

 ska i så fall de här som är utbildade på att göra det, göra det. 

 

Bea fortsätter sedan med att personalen ändå bör vara vaksamma och kanske ställa 

någon försiktig fråga: 

 
 Ja, att man liksom bara ”jaha, men varför då, vet du det?” eller 

 nåt sånt där som man frågar. Eller se om det upprepas liksom. 

 

Cissi lyfter vikten av att det är hon själv som pratar med socialtjänsten så att det inte blir 

andrahandsinformation: 

 
 Nej, och det har ju varit bra att man själv får göra det också så att 

 det inte går i andra hand. Att man får berätta mina upplevelser 

 direkt till socialsekreteraren då. Det tycker jag är viktigt, så att inte 

 rektorn sitter och berättar. Sen är det ju jag som upplever detta, då 

 är det ju jag som ska berätta det. 

 

På frågan om hur Cissi skulle agera om hon var den enda i arbetslaget som upplevde en 

oroskänsla för ett barn svarar hon att hon skulle göra de andra uppmärksamma och be 

dem vara mer observanta, eftersom det kan hända att de inte varit med i en situation då 

det märkts. Hon fortsätter: 
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 Och sen kan det ju vara så att det rinner ut i att det var inget. Men 

 det kan ju också vara något viktigt. Men det är viktigt att alla 

 uppmärksammar det. Det tror jag, att man måste prata om det […] 

Om man ser att det här barnet inte mår bra, ”har du hört nånting 

eller har du märkt nånting?” 

 

Cissi menar också att det inte är alltid en oroskänsla leder till anmälan, utan hon menar 

att man måste föra samtal med föräldrarna också, eftersom det kan finnas en förklaring 

till att barnet inte mår bra: 

 
 Jag har jobbat i över 30 år och jag har kanske haft…oron har ju 

 kanske varit, kanske varje år, men jag har anmält…jag har 

 anmält en gång. Eller två gånger. Men sen får man ju också ha 

 föräldrakontakten.  […] Ja, eller man märker det om ”han är 

 jättekonstig nu”, så kommer föräldrarna med att ”vi ska skiljas” 

 och då har man ju liksom…förståelse mer, vad det handlar om. 

 Många gånger är det ju så, eller ”vi ska flytta”, det kan vara 

 bara en sån grej. 

 

Cissi fortsätter med att beskriva en annan aspekt som hon anser kan ha betydelse för 

huruvida en oro väcks: 

 
 […] Vi har många kulturer här, och där har de en annan lag och 

 en annan fostran, det ingår i fostran. Men här får man inte. Och 

 det vet de så väl, så man vet ju inte… Ja. Många gånger har det 

 hänt faktiskt att man har sett att de har [imiterar smällande ljud], 

 att de ger en lavett på barnet, men då får man ju säga till ”vi gör 

 inte sånt i Sverige”. Oftast så är det lite negativt, det är det ju. För 

 jag kommer ju och kritiserar deras kultur. Det är en svår balansgång. 

 Men man måste ju säga. […] Man kan säga ”jag tycker inte det här 

 är okej att du gör så, här.” […] det har jag märkt att de är inte riktigt 

 medvetna att de gör det för det är så invant i deras beteende. Men jag 

 vill alltid uppmärksamma det, det tycker jag är viktigt. 

 

Doris beskriver hur hon upplevde tiden kring att en orosanmälan gjorts: 

 
 Ja det var ju…rätt svårt så, eftersom det var droger och sånt inblandat 

 så visste man ju inte riktigt hur det skulle, hur de skulle reagera på det. 

 Så då kände man ju sig lite såhär otrygg faktiskt. När man visste att de 

 visste att vi hade anmält. Så att.. Det kändes ju lite ”sådär”. Jag tror 

 faktiskt att vi var två stycken som stannade kvar på jobbet när vi hade 

 de barnen kvar för att man kände att man kanske inte skulle vara själv. 

 

På frågan hur hon skulle agera nästa gång hon misstänker att ett barn far illa svarar 

Doris: 

 
 Jag hoppas att jag anmäler. Det hoppas jag verkligen. 

 

Hon fortsätter senare: 

 
 Nej, jag tänker att ibland blir det ju, eller oftast så blir det ju bättre 

 än vad man tror när man gör det, det tror jag. Alltså min erfarenhet 

 är ju det i alla fall, det behövs ju. 

 

  Även Fridas uppfattning är att en orosanmälan leder till förbättring: 

 
 Det är ju positivt egentligen för familjen får ju hjälp. Det tycker jag 

 ju på, att man får hjälp av socialen om man säger så. Det är ju jätte- 
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 viktigt. De kanske kan komma på nya fötter igen och..ja, få hjälp 

 därifrån. De har mycket hjälp att få. Det kan jag tycka. 

 

Frida fortsätter med att berätta att en orosanmälan kan innebära en förändring för 

familjen, men hon tillägger: 

 
 Sen är det ju så att vissa familjer kanske man får orosanmäla 

 mer än en gång. Utan det kanske kom tillbaka. Det kanske blev 

 bättre, sen kommer det igen. 

 

Frida beskriver också att orosanmälan inte är något som görs i ett ögonblicksverk, utan 

det är en process som kan ta lite tid: 

 
 Vi har ju reflektionstiden och där diskuterar man ju olika barn..ja, 

 man bestämmer sig ju kanske inte den ena dan och gör en oros- 

 anmälan, utan man pratar och tittar ju vad det nu är för nånting 

 man ska göra  […] bildar sig en uppfattning, ”vad är det som är 

 fel” så att säga […] För det första så tittar man ju på barnet, vad  

 det är som är fel. På avdelningen eller så, om de är känsliga eller 

 andra grejer. Det är ju olika grejer. En del pratar om det. En del 

 kan ju berätta om det, att det kanske är nån som slår någon, eller 

 om det är såna grejer. Att man tar fram olika material. Vi har ju 

 material de kan…kompisböckerna och såna grejer, de är ju jätte- 

 bra. Och gå igenom lite med…kolla av med barnet lite om det. 

 Och likadant så diskuterar man ju det mycket i arbetslaget, […] 

 och sen går man ju till sin chef och sen diskuterar man det med 

 henne. 

 

Vidare lyfter Frida vikten av att föra en diskussion i arbetslaget: 

 
  Men diskussionen i arbetslaget är jätteviktig! Ja, för jag kanske 

 ser det på ett sätt, men de andra ser det på ett annat sätt. Man har 

 ju olika ryggsäckar med sig. Och sen är det lite hur allvarligt det 

 är, eller vad det är eller så med.  […] Jättesvårt är det [att göra 

bedömningen vad som skulle kunna vara allvarligt och vad som 

inte är lika oroväckande. Mitt förtydligande]. Men diskussionen 

i arbetslaget är viktig. Faktiskt. Att ventilera det med varandra 

”vad ser du” och ”vad ser du”. 

 

Frida poängterar också vikten av att vara uppmärksam och återkommer än en gång till 

att en anmälan kan leda till något bra: 

 
 Jag tycker det är viktigt att man har ögonen och ser ”vad är det som 

 är fel” eller så. Känner av. Nej, jag tycker det är viktigt att man kan 

 anmäla för att de kan få bättre i livet. Få bättre start i livet. 

 

Respondenternas svar tyder på en problematisk fråga. Å ena sidan uppfattar flera av 

respondenterna att de lägger märke till om ett barn far illa, å andra sidan har de totalt 

sett inte gjort så många orosanmälningar i relation till antal år de arbetat inom förskolan. 

Beror det på att de inte har sett alla barn som farit illa, eller beror det på att det inte 

förekommit särskilt många fall? Av svaren framgår det att allt inte är så svart och vitt. 

Det är inte så enkelt som att en oroskänsla väcks och den leder automatiskt till en 

orosanmälan. Flera av respondenterna ger uttryck för tveksamheter: kanske ligger en 

annan förklaring bakom (exempelvis stora förändringar i barnets familj, såsom 

skilsmässa eller en flytt), kanske är oroskänslan obefogad (personalen har helt enkelt 

tagit fel), kanske är det inte så allvarligt som det först kan verka. En respondent 

poängterar att det inte är förskolepersonalens uppgift att värdera barnets berättelse i de 
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fall då barnet själv pratar om något som hänt hemma, men samtidigt tyder 

respondenternas svar på att det ändå görs. Ett barn som berättar att det fått en smäll 

kanske inte betyder att barnet får stryk hemma, utan det kan handla om ett lätt slag som 

inte är menat att kränka barnet. Flera av respondenterna nämner vikten av diskussioner i 

arbetslaget; att man ”checkar av” med varandra om alla har liknande känsla eller om det 

mynnar ut i att det inte var något, att arbetslaget tillsammans försöker bilda sig en 

uppfattning om hur situationen är. Några av respondenterna antyder att de har mer 

överseende för om barnet har en annan kulturell bakgrund där aga eller fysisk 

tillrättavisning av barn är tillåtet, även om de uppmärksammar föräldrarna på att detta 

inte är tillåtet i Sverige. 

 

Att personalen har mer överseende för övergrepp i form av exempelvis slag om barnet 

har en annan kulturell bakgrund går stick i stäv med vad som framkom i SOFIA-studien 

(Sundell, Sjöberg och Wettergren 1990), där det var vanligare att de barn som väckte 

oro hade minst en förälder med utländsk härkomst. Däremot stämmer det med vad 

Hindberg (2006) beskriver om att det är ett sätt att blunda för vad barn utsätts för genom 

att höja toleransen. Ett exempel på detta, menar Hindberg (a.a) är att något som inte 

skulle accepteras i en svensk familj kan tillåtas passera i en invandrarfamilj. Trots att 

respondenterna i mina intervjuer menar att de påpekar för föräldrarna (med annan 

kulturell bakgrund) att det inte är tillåtet att daska till eller örfila sitt barn i Sverige, så 

tycks sådana händelser inte alltid leda till att åtgärder vidtas för att barnen inte ska bli 

slagna igen.  

 

I Svensson och Jansons (2008) studie framgår olika orsaker till att förskolepersonal 

ibland väljer att inte anmäla sina misstankar till socialtjänsten. Till dessa hör bland 

annat att barnets situation inte uppfattas som tillräckligt allvarlig, osäkerhet kring hur 

föräldrarna skulle reagera samt åsikten att förskolan har tillräckliga resurser för att 

hjälpa barnet. Respondenterna i min studie anger olika skäl till att en oroskänsla inte 

leder till anmälan, men de överensstämmer inte med vad som framgår i Svensson och 

Jansons (a.a) studie. Istället anger respondenterna bland annat att en god föräldrakontakt 

kan ge förklaringar till varför barnet exempelvis plötsligt beter sig väldigt annorlunda. 

Det behöver inte alltid vara så att något allvarligt har hänt, utan det kan röra sig om 

stora förändringar i barnets tillvaro, såsom skilsmässa eller en flytt. Därför, menar några 

av respondenterna, är det inte bara att anmäla direkt, utan genom att ha god kontakt med 

föräldrarna kan man få förklaringar till den oro man upplever för barnet. Diskussioner i 

arbetslaget är något som flera av respondenterna lyfter fram som viktigt. Genom dessa 

kan personalen göra varandra uppmärksamma på barnet ifråga; upplever alla samma 

sak, eller verkar det som att det nog inte var något att oroa sig för? Utifrån dessa 

diskussioner kan arbetslaget sedan gemensamt besluta sig för om det är läge att gå 

vidare med en anmälan eller inte. Av de respondenter som genomfört en orosanmälan 

vittnar samtliga om en oroskänsla eller obehagskänsla kring hur föräldrarna skulle 

reagera. Ingen av dem ansåg dock att sådan oro skulle hindra dem från att göra en 

orosanmälan och en respondent gick så långt som att slå fast att man måste tänka på 

barnets behov i första hand. 

 

 Vad får förskolepersonal att fatta misstankar om att ett barn far 
illa? 
 

Här lyfter respondenterna olika aspekter som lett till att de fått misstankar om att barn 

farit illa. Alla utom en respondent har vid minst ett tillfälle varit med om att göra en 

orosanmälan till socialtjänsten. Förutom sina personliga erfarenheter nämner samtliga 
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dessutom tänkbara scenarier som skulle få dem att misstänka att ett barn far illa. Till 

dessa hör blåmärken eller skador på barnet, att barnet ändrar sitt beteende och inte 

uppträder ”som det brukar”, att barnet är oroligt eller känsligt, att barnet mobbar andra. 

De som haft personliga erfarenheter av att misstänka att ett barn far illa beskriver olika 

anledningar till att dessa misstankar väckts. I ett fall var det att barnet själv berättat (för 

flera personer) om vad som pågick, i ett annat fall var det tecken både hos barnet (i form 

av oro/nervositet) och hos ena föräldern (onykter vid flera tillfällen). I ytterligare ett fall 

fanns kännedom om droganvändning och i ett fall rörde det sig om teckningar som 

barnet gjorde, i kombination med att personalen upptäckte märken på barnet. 

 
  

Cissi: Det kan ju vara att de inte är som de brukar, att det inte är det barnet 

som man känner utan de har ändrat sitt beteende. Oftast är det där 

att det är extra känsligt, det pratar om nåt som det inte brukar prata om… 

Eller berättar, helt enkelt, att det har hänt nånting. 

 

Emma: Och att man är den som mobbar, det kan ju vara nånting som inte stämmer, 

liksom hur blir man då bemött hemma? Så det kan ju vara nånting som inte 

står rätt till. 

 

Frida: Barnen kan vara mer känsliga. Och sen familjerna, man känner ju lite till 

hur de är och vad de gör och så…så att det känner man. Och det ser man 

också. […] Ja, att de är oroliga eller känns känsliga eller..ja. Eller pratar 

om det, men det beror ju på åldern. Det är svårare ju yngre de är. 

 

En respondent antyder en något restriktiv hållning: 

 
 Emma: Men den måste man ju ta allting…man kan inte misstänka vartenda 

 litet…men man får ha det tänket lite nånstans att…det upprepas eller att 

 man hör det från olika håll. 

 

Respondenterna pekar på flera olika tecken som kan tyda på att ett barn far illa. Förutom 

synliga tecken på barnets kropp nämns barnets (förändrade) beteende som en signal om 

att allt inte står rätt till och barnets teckningar nämns som en potentiell varningsklocka. 

Enligt socialtjänstlagen (14 kap. 1 c §) är var och en som arbetar i förskolan skyldig att 

genast anmäla till socialtjänsten om misstankar eller kännedom om att barn far illa 

uppstår. Trots detta säger en respondent att ”man kan inte misstänka vartenda litet…”, 

vilket visar på att verkligheten inte är riktigt så svart och vit som lagtexten antyder. 

Trots att det inte är upp till förskolepersonalen att bedöma om huruvida en misstanke 

eller oroskänsla är ”korrekt”, så tyder respondenternas svar på att de ändå tolkar eller 

värderar barnens utsagor eller beteende och utifrån det avgör om det är något som 

kräver en anmälan eller inte.  

 
 

 Vad ser förskolepersonal för svårigheter/hinder med att anmäla? 
Vad kan göra att förskolepersonal tvekar inför/avstår att anmäla trots 
misstankar eller kännedom? 
 

Återkommande i samtliga intervjuer har varit att det inte alltid är så enkelt dels att 

upptäcka att ett barn far illa och dels avgöra huruvida den oro som väckts ska leda till en 

orosanmälan eller inte. Respondenterna beskriver olika aspekter av vad som skulle 

kunna vara anledningen till att inte alla misstankar leder till en orosanmälan. Vid 

intervjutillfällena presenterades Sundell och Colbiörnsens (1999) siffror om att 

misstankar/oroskänsla hos förskolepersonal endast leder till orosanmälan i 30-40% av 
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fallen. Respondenterna fick beskriva sina tankar kring detta, om det är något de känner 

igen sig i eller om de har andra erfarenheter, samt vad de tror kan vara orsaken till att en 

misstanke eller oroskänsla för ett barn inte alltid leder till en orosanmälan. Svaren de 

gav öppnade för nya insikter hos mig som forskare. 

 

Anna beskriver sina tankar: 

 
 Jag tror att många är nog kanske väldigt skeptiska. Man drar sig för 

 att göra det, liksom, för att man kanske inte vill se det då. Man är 

 osäker kring hur det ska fundera och kanske hur andra reagerar och 

 föräldrarna… Ja, de är osäkra. 

 

Hon fortsätter med att tala ur egna erfarenheter och de tankar hon fått kring det: 

 
 Jag tycker det är synd att det inte är bättre kommunikation mellan 

 socialtjänsten och oss som jobbar. För det kan jag tycka, i det fallet 

 som vi hade nu så.. vi fick ju inte reda på det de hade pratat om för 

 de har sin sekretess. Då berättade de inte för oss. Det tycker jag..man 

 jobbar ju med den familjen, det gör vi ju tillsammans. […] Man skulle 

 ju gärna vilja veta om det man har berättat för dem, liksom..för att 

 hjälpa barnet och få reda på vad föräldrarna…och så där då. Vad de sa. 

 Sen skulle man ju vilja veta hur det går för barnet, men det får man ju 

 inte veta. 

 

Bea har ingen personlig erfarenhet av att göra en orosanmälan till socialtjänsten, men 

hon lyfter sina tankar kring vad orsaken kan vara att oroskänslan inte alltid leder till 

anmälan: 

 
  […] Men jag kan ju tänka mig att..för man har ju en väldigt, alltså 

 man känner att man har en väldigt bra relation med föräldrarna, […] 

 och då kanske man känner att…vilket jag vet att man inte ska, fråga 

 föräldern, […] det känns ju så, som att man kanske vill fråga först 

 ”hur är det egentligen?” och sådär. […] För det mesta har man ju 

 en väldigt god relation med alla även om man inte pratar jättemycket 

 med alla, men… Så att jag tror att man kanske inte anmäler kanske 

 beror på då att man..ja, man kanske tänker helt enkelt att man kan 

 reda ut det själv eller man vill höra sig för eller man tror inte att det 

 är så farligt, det tror man ju kanske inte om den man lärt känna. 

 

Bea beskriver vidare hur hon tänker att vissa saker är lättare att ta till anmälan än andra: 

 
 Och det tror jag är lättare att anmäla, om det verkligen är våld eller 

 så, än om det skulle vara… […] alltså, det är inte så farligt om man 

 inte blir tvättad på kvällen och sådär, och det är ju till en viss gräns, 

 men man far ju inte illa i alla fall, men om det liksom alltid är så att 

 man kommer och luktar illa eller sådär, då kanske man hellre försöker 

 prata med föräldrarna eller hjälpa till själv på nåt sätt eller så. 

 

Bea lyfter också tankar kring vad som kan innebära svårigheter med att upptäcka om ett 

barn far illa: 

 
 […] det beror på lite vad man har för familjer, om man nu får säga 

 så, men det kan ju dölja sig saker i dem. Det är ju så uppenbart om 

 man ser att man har föräldrar som är alkoholister då är det så uppen- 

 bart. Men om man har högutbildade familjer så kanske man inte tror. 

 Det kan dölja sig saker som man inte… […] Och särskilt om det är i 

 ett område som är…det blir ju ofta så att det ibland finns problem- 

 områden  […] sen vill man ju inte kategorisera folk, men det är klart, 
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 dels om det är många invandrare och man har det i sin kultur att man 

 faktiskt får slå barn, så är det ju svårt att skola om sig kanske. 

 

Cissi anser också att det är en svår fråga och beskriver vad hon tänker sig kan vara 

anledningen till att alla inte anmäler sina misstankar: 

 
 Ja det är det. För det är inte lätt. För man vet, när jag gjorde en anmälan 

 en gång, det var en flickas pappa som..han var inte nykter och han skulle 

 inte hämta, tyckte inte jag. För det var inte bara en gång, det var flera 

 gånger, och då tyckte jag att nu är hon jättenervös det här barnet. Varenda 

 gång han ska hämta springer hon i alla fönster och kollar. Det är inte okej. 

 Så det var den anmälan jag gjorde. Men då känner man ju såhär: han vet ju 

 att det var jag. Och man möter han privat, på stan och såhär, men det får 

 man ju stå ut med. Så är det bara. 

 Jag tror det är den här grejen. Det här att man…rädslan. Vad gör han, eller 

 hon, sen? […] Man är lite utsatt då [eftersom man uppger sitt namn i anmälan, 

min förklaring]. Och om det är någon som är väldigt hotfull och man vet att 

det är alkohol eller narkotika […] med i spelet, då är det inte… Då är det 

otäckt. Det är det. Och man kanske bor i kvarteret jämte och ska kanske mötas 

i mataffären, alltså exempelvis. Det är inte så lätt. Eller man kan ha barn i 

samma klass. Det kan vara såna grejer. 

 

På frågan vad hon tror behövs för att ändå gå vidare med att anmäla trots sådana 

omständigheter, svarar Cissi: 

 
 Jag tror man behöver ha sin chef som går in och gör det då. Då är man någon 

 annan, då är man en institution mer kanske, man representerar nåt annat än 

 när jag får lämna mitt namn.  […] Man får väga det. ”Är det värt det” eller  

 ”vad är det värt?” Man får ju tänka på barnet i första hand. 

 

Doris lyfter en annan aspekt av hur det kan komma sig att misstanke eller oroskänsla 

inte anmäls: 

 
 Nej, men det kanske är så att man vill liksom ha bevis. Det är så 

 kraftiga…det är så kraftiga anklagelser, så att skulle det inte vara 

 nånting så är ju liksom allt…allt, allt förstört om man säger så, 

 mellan föräldrarna och förskolan i alla fall. Men sen så har man ju 

 ändå den skyldigheten, men jag tror att det kan vara så att man..man, 

 kanske omedvetet, ändå tänker ”nej men det är nog inget” så, eller 

 jag tror…det måste nästan vara så, annars skulle vi ha upptäckt mer. 

 

Doris beskriver hur hennes chef ställer upp och stöttar genom en anmälningsprocess. På 

frågan om hon tror att det kan ha betydelse för benägenheten att anmäla svarar hon: 

 
 Jamen det kan det säkert. Har man ingen som stöttar en så är det inte 

 lätt att stå själv i ett sånt ärende. Det är ju en jättesvår sak egentligen. 

 

Även Emma lyfter hotbilden som en tänkbar anledning till att personal ibland drar sig 

för att anmäla: 

 
 […] men jag känner på nåt sätt så har man det här med sig att man 

 blir utpekad, att man fick hot emot sig ”jaha, du har barn, då ska jag 

 ta dina barn!” Det får man ju också ha med i bilden. Men det ska ju 

 inte skrämma en att man inte får anmäla. 

 Ja, det tror jag att man…för visst tänkte jag efter, för jag hade själv 

 små barn när det här hände [en situation som orosanmäldes, min 

förklaring] Ja, vi hade små barn, tre av oss. Och ja, vi blev lite hotade 

så. Ungefär ”ni tog mitt, nu ska jag ta ert”. Och bor man då på orten 

och inte så långt bort så…det går inte obemärkt förbi en. Så det är 
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jätteviktigt tycker jag hur man hanterar såna saker. 

 

På frågan om hon känner igen sig i bilden att inte anmäla sina misstankar svarar Emma: 

 
 Jaa…usch, jag tycker det är svårt! Jag vill inte känna igen mig i det. Så 

 kan man säga. Jag vill inte det. Och jag hoppas inte att jag egentligen, 

 riktigt ärligt, gör det då va, men…jag känner igen det här och man hör 

 det här. Och varför är det så? Är det så att vi kanske inte upptäcker så 

 mycket som vi tror att vi kan göra? Sen tror jag det här, rädslan också 

 finns där. Att man…vill inte…”tänk om jag anmäler nånting som inte är 

 nånting”. 

 

Emma återkommer till att rädsla kan spela in i bilden, att det kan finnas en rädsla att bli 

utsatt, att det rent av kan leda till en rättegång [om orosanmälan gäller något särskilt 

allvarligt, mitt förtydligande], men också en rädsla över att det man anmäler visar sig 

inte vara något, eller inte vara tillräckligt för att leda till några åtgärder. 

 

På frågan vad hon tror kan vara orsaken till att alla inte anmäler sina misstankar och om 

hon känner igen sig i bilden av att endast 30-40% tar sin oro till anmälan svarar Frida: 

 
 Nej, men jag kan tänka mig att det kan vara det att om det blir konflikt 

 med föräldrarna kanske. Jag kan tänka mig att det kan vara nåt sånt. Nej, 

 jag känner inte igen nånting sånt, men jag kan tänka mig att det kan vara 

 det [rädsla, mitt förtydligande]. Ja jag kan tänka mig att det kan vara nåt 

 sånt. Men ingenting som jag känner igen eller så. För jag tycker att man 

 verkligen är på och ser. Sen är det ju olika hur det är på olika ställen. 

 

Flera av respondenterna vittnar om rädsla eller oro i samband med att de gjort en 

orosanmälan. Dels är det rädsla för hot och för att möta den de anmält, men också för 

vad som skulle kunna hända de egna barnen när det framkommer vem det är som gjort 

en anmälan till socialtjänsten. Någon av respondenterna har upplevt hot från den som 

blev anmäld. Flera av respondenterna anger också just hot eller rädsla för 

hot/repressalier från de som blivit anmälda, som tänkbara orsaker till att 

förskolepersonal ibland avstår från att orosanmäla. Andra aspekter som kommer upp är 

att det rör sig om anklagelser mot föräldrarna och därför vill man kanske vara säker på 

sin sak och inte riskera att anmäla något som sedan visar sig inte stämma, att det kan 

vara svårt att erkänna att någon man lärt känna kan göra sitt barn illa, eller att man 

kanske inte får tillräckligt stöd från sin chef/rektor. 

 

Hur förskolepersonalen uppfattar, tolkar och definierar begreppet ”barn som far illa” 

påverkar också möjligheten att lägga märke till att ett barn far illa. Eftersom 

respondenterna ger en bred bild av hur de tolkar begreppet ”barn som far illa” har de 

också en bild av vad det är de behöver ”hålla ögonen öppna” för. Att vara medveten om 

att problematiken finns och att ha en bild av vad det innebär, gör att det blir möjligt att 

upptäcka om ett barn skulle befinna sig i riskzonen eller vara utsatt. Ur denna upptäckt, 

eller misstanke därom, påbörjas den process som kan leda fram till att en orosanmälan 

görs. 

 

Respondenterna upplever sig lägga märke till om ett barn far illa (även om några av 

dem ger uttryck för osäkerhet) och utifrån detta agerar de på olika sätt för att hjälpa 

barnet. Det innebär inte per automatik att en orosanmälan görs, utan ett första steg kan 

vara att prata med föräldrarna. Ibland kan det finnas en annan förklaring bakom, såsom 

skilsmässa eller annan stor förändring i barnets liv. Som jag tolkar respondenternas svar 

så är orosanmälan något som görs när det är uppenbart att barnet far illa på grund av sin 
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situation i hemmet, såsom när föräldrarna missbrukar alkohol/droger, eller när barnet 

har synliga blåmärken eller andra skador. Däremot om osäkerheten är stor eller om det 

finns någon annan bakomliggande orsak, så vidtar förskolepersonalen andra åtgärder, 

såsom att observera barnet mer, diskutera i arbetslaget för att bli mer säkra på sin sak, 

eller att prata med föräldrarna. Det innebär inte att förskolepersonalen blundar för att 

barn far illa, utan de vill agera på ett för situationen passande sätt för att det ska bli till 

det bästa för barnet. 

 

Det som respondenterna anger är orsaken till att misstankar väcks om att ett barn far illa 

är ofta barnets avvikande beteende. Det kan vara att barnet plötsligt beter sig på ett 

annorlunda sätt än det dittills gjort. Barnet ”känns inte igen”, utan agerar på ett sätt som 

väcker förskolepersonalens uppmärksamhet. Det kan också vara att barnet uppvisar en 

oro eller rastlöshet som inte känns ”normal”. En annan signal om att barnet far illa som 

respondenterna nämner är föräldrarnas avvikande beteende. Det kan vara att de inte 

lämnar och hämtar på ett oregelbundet och oförutsägbart sätt som inte stämmer med hur 

det ”normalt” går till, eller att de är märkbart påverkade av alkohol eller droger när 

barnet hämtas eller lämnas.  Respondenterna anger också magkänsla som ett skäl till att 

misstanke väcks om att ett barn far illa. Att detta är något som går att ”känna på sig”. 

Denna känsla kan tyckas diffus, men respondenternas svar visar på att det finns orsaker 

till att denna känsla väcks. Återigen är det barnets och/eller föräldrarnas avvikande 

beteende som leder till att denna känsla uppkommer.  

 

I likhet med Svensson och Janson (2008) uppfattar jag Lpfö 98, rev. 2010 som en 

tänkbar anledning till att förskolepersonal inte alltid anmäler sin oro till socialtjänsten. 

Svensson och Janson (a.a) beskriver hur Lpfö (a.a) anger att förskolepersonalen ska 

respektera föräldrarna och bidra i arbetet med att uppfostra barnen, istället för att 

kompensera för avsaknad av uppfostran. På liknande sätt tolkar jag några av 

respondenternas svar, då de bland annat nämner att man kan hamna i en 

konfliktsituation med föräldrarna, att det kan vara starka anklagelser och det vill man 

inte komma med på lös grund, att det kan vara svårt att se sådana saker i människor som 

man har en god relation med. Eftersom (gott) samarbete med vårdnadshavare är något 

som återkommer som viktigt i Lpfö (a.a), läggs förmodligen stor vikt vid detta i arbetet i 

förskolan. Att då göra en orosanmälan som visar sig vara felaktig kan innebära att, som 

respondenten Doris säger, ”allt, allt blir förstört”. Det kan vara så att förskolepersonal 

ibland väljer att inte orosanmäla för att (den goda) relationen till föräldrarna inte ska 

förstöras, eller att man avvaktar med att anmäla tills det finns god grund att stå på (d.v.s. 

letar ”bevis” eller tydliga tecken innan man tar sin oro steget ut och gör en anmälan). 

 

Ur ett utvecklingsekologiskt perspektiv (se figur 1) är en god relation mellan förskolan 

och barnets familj något som påverkar barnet positivt, men sett till respondenternas svar 

skulle det i vissa fall kunna innebära det motsatta för barnet. Några av respondenterna 

lyfter tankar om att en god relation med föräldrarna ibland kan leda till att 

förskolepersonal har svårt att acceptera att dessa människor som det nästan utvecklats 

en vänskapsrelation till, kan göra sina barn illa. I de fallen kan den goda relationen 

istället leda till att förskolepersonal, medvetet eller omedvetet, blundar för det som 

pågår, vilket leder till att det kan dröja innan en orosanmälan görs, eller i värsta fall att 

det inte görs alls. Det innebär alltså att det är en balansgång för förskolepersonal att, i 

enlighet med Lpfö’s riktlinjer, skapa goda relationer till familjerna, men inte så goda att 

man inte vill eller förmår se de fall där föräldrarna gör illa sina barn på något sätt, 

eftersom det också finns en anmälningsplikt för förskolepersonal. 
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När det rör hot eller rädsla för hot/repressalier, så är det något som samtliga 

respondenter berör på ett eller annat sätt. Det tyder på att detta är något som finns i 

bakhuvudet hos personalen och kan få betydelse för om de väljer att gå vidare med en 

orosanmälan när misstanke väckts. Några av respondenterna menar att sådant inte får 

avskräcka från att anmäla och att man måste tänka på barnet ifråga, men samtidigt visar 

bland annat Svensson och Jansons (2008) studie på att förskolepersonal har en tendens 

att skydda sig själva mer än att skydda de barn som är i behov av stöd, genom att de 

undviker att anmäla av rädsla för repressalier från föräldrarna. Respondenterna i mina 

intervjuer vittnar dock om att de inte anser att sådan rädsla har hindrat dem från att göra 

en orosanmälan, men då de ändå nämner detta som en tänkbar anledning till att 

förskollärare (generellt) inte anmäler mer än i knappt hälften av fallen så tyder detta på 

att denna rädsla är något de känner till eller kan relatera till.  

 

Sammantaget framträder en komplex bild av att orosanmäla och att få misstankar om att 

ett barn far illa. Det som i lagtexten framstår som okomplicerat i den bemärkelsen att 

varje misstanke ska leda till en orosanmälan, är i verkligheten inte alls så enkelt. 

Spontant skulle det gå att tänka ”det är väl klart att man anmäler om man misstänker att 

ett barn far illa”, men det är inte alltid så självklart. Att gå från oroskänsla till att anmäla 

är många gånger en process som kan ta tid. Till en början kan en osäkerhet råda, det kan 

vara en diffus känsla och personalen upplever att det inte är så mycket att ”ta på”, men 

genom samtal med kollegor, ibland med föräldrarna eller genom att observera barnet 

mer och försöka lägga märke till detaljer kan känslan antingen mynna ut i att det inte 

var något, eller också förstärks känslan och resulterar då i att en anmälan görs. 

 

De rådande normerna och värderingarna i samhället påverkar också barnet, både direkt 

och indirekt (se figur 1). Gränserna för vad som är acceptabelt och inte acceptabelt är 

inte alltid fasta, utan kan förändras över tid. Sedan 1979 har Sverige ett förbud mot 

barnaga, vilket innebär att acceptansen mot barnaga är avsevärt lägre idag än för 30-40 

år sedan. Det påverkar naturligtvis barnet och dess levnadsvillkor, men trots det så 

förekommer det att barn agas som en del i uppfostran även i Sverige. Att bli slagen 

anser respondenterna är en form av att fara illa, men ändå är det inte självklart att 

kännedom om att ett barn blir slaget genast leder till en orosanmälan. I respondenternas 

svar framgår att det inte nödvändigtvis handlar om att barnet blir misshandlat om det 

framkommer att det fått ”en smäll”, utan att det finns olika typer av slag varav en del 

inte egentligen är att betrakta som slag över huvud taget. Det förekommer också att 

respondenter har överseende med om det är en familj med annan kulturell bakgrund, 

eftersom det kan ta tid att ställa om från tidigare acceptans för visst mått av aga i 

uppfostran, till det förbud som i Sverige råder mot det samma. Innebär det alltså att 

förskolepersonal väljer att blunda för, eller ignorera att ett barn blir slaget hemma? Nej, 

jag tolkar inte respondenternas svar så. De kan söka andra förklaringar eller ha (ett visst 

mått av) överseende, men skulle de uppleva signaler om att ett barn misshandlas eller på 

annat vis far illa, så är samtliga respondenter överens om att de skulle anmäla detta till 

socialtjänsten. 

 

Det framkommer också att det inte alltid är så enkelt att lägga märke till om ett barn far 

illa, för trots att respondenterna är eniga i att de anmäler sina misstankar till 

socialtjänsten, så har de sammantaget inte gjort så många anmälningar sett till antalet år 

de arbetat inom förskolan. Detta kan delvis kanske förklaras med att gränserna har 

ändrats, att fler företeelser klassas som skadliga för barnets liv och utveckling idag än 

vad det gjorde när respondenterna började arbeta inom förskolan för 25-38 år sedan.  
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Efter år 2001 genomfördes stora satsningar för att öka kunskaperna om- och förbättra 

rutinerna för- anmälningsplikt gällande barn som far illa (Brå, 2011). Innan dess var 

andelen orosanmälningar till socialtjänsten betydligt lägre, men i takt med att 

kunskaperna ökat har också anmälningarna gjort det. Det visar hur viktigt det är med de 

rådande samhälleliga normerna och värderingarna; ju mindre acceptabelt det är att göra 

ett barn illa och ju viktigare det anses att problemet upptäcks, anmäls och stoppas, desto 

uppmärksammare är vuxenvärlden på hur barnen har det och reagerar också i större 

utsträckning när misstanke väcks om att allt inte står rätt till. Dock finns det många 

aspekter som spelar in i huruvida en oroskänsla leder till en faktisk anmälan. Trots en 

tydlig lagtext finns det aspekter som förskolepersonal har att förhålla sig till, vilket gör 

att en anmälan inte alltid är omedelbart självklar. 

 

6 Diskussion 
 

Jag påbörjade det här arbetet med ambitionen att dels öka mina egna kunskaper i ämnet, 

men också att få svar på de frågor som väckts i mig kring det faktum att personal i 

förskolan inte alltid anmäler sina misstankar om att barn far illa. För mig kändes det så 

främmande att tänka att förskolepersonal ser vad som pågår, men ändå väljer att inte 

anmäla det till socialtjänsten. Jag ville höra vad förskolepersonal själva har att säga om 

detta; om det är en bild de känner igen sig i, eller vad orsakerna till detta kan vara. I ett 

inledande skede var jag färgad av dessa tankar; att det kanske är så att förskolepersonal 

faktiskt blundar för det faktum att barn far illa. 

 

Under mina intervjuer växte en bild fram av att det inte är så enkelt som att det alltid är 

så att en oroskänsla leder till anmälan eller att förskolepersonal medvetet skulle blunda 

för att ett barn far illa. Det som framkommit i intervjuerna är inte att förskolepersonal 

avstår att anmäla trots kännedom om att ett barn far illa, utan att den oroskänsla som 

väcks inte alltid bedöms som tecken på att något verkligen har skett. Frågan är inte 

okomplicerad och det framkommer tankar kring vad det kan bero på att 

förskolepersonal generellt inte alltid anmäler sin oro till socialtjänsten. 

 

Den här undersökningen genomfördes i intervjuform. Från början fanns tankar om att 

använda enkäter istället, vilket hade resulterat i att svaren blivit betydligt mindre 

detaljrika och möjligheten att ställa följdfrågor uteblivit. Som metod anser jag att 

intervju lämpade sig utmärkt för den här undersökningen, men jag ser ändå flera 

förbättringsområden: dels hade det varit bra med något fler intervjuer; 7-8 anser jag 

hade varit mer lämpligt. Därtill borde jag valt att tillfråga förskolor i fler stadsdelar än 

de två jag valde, för att få ett bredare perspektiv. Precis som några av mina respondenter 

sa, så ser det olika ut i olika områden. I de två områden jag utförde mina intervjuer 

ansåg respondenterna att det var relativt låg andel ”strul”, men i exempelvis ett 

utanförskapsområde hade svaren kanske sett helt annorlunda ut. Det hade kunnat ge en 

bättre bild av komplexiteten i frågan, kanske hade resultatet sett annorlunda ut än det nu 

gör. Vidare hade jag kunnat följa upp respondenternas olika svar bättre än vad jag 

gjorde, med fler följdfrågor eller med att be om exempel eller mer ingående förklaringar 

på hur respondenten menade. Jag hade även kunnat formulerat frågorna annorlunda för 

att få fram fler aspekter kring hur förskolepersonalen agerar när de misstänker eller 

upptäcker att ett barn far illa. En fråga som varit intressant och värdefull för mitt arbete 

att få reda på är hur förskolepersonalen agerar rent pedagogiskt när ett barn far illa och i 

samband med en orosanmälan. Hur möter de barnet efter att anmälan är gjord? 

Förändras deras syn på barnet eller familjen och i så fall, får det någon konsekvens för 

arbetet eller bemötandet? Ges barnet något stöd från förskolepersonalens sida i samband 



  
 

35 

med att en orosanmälan gjorts? Vidare hade det varit intressant att få veta om och hur 

förskolepersonalen arbetar förebyggande med de här frågorna. Finns det till exempel en 

handlingsplan för hur de ska agera om misstanke uppstår? På vilket sätt kan förskolan 

innebära ett stöd för de barn och familjer som befinner sig i riskzonen? 

 

Det finns således många frågor som fortfarande är obesvarade och som hade varit 

intressanta att ställa, men då dessa har uppkommit i efterhand innebär det att för att få 

svar på dem måste antingen intervjuerna tas om, alternativt måste varje respondent 

kontaktas med dessa nya frågor för att de ska kunna tas med i arbetet. Av tidsskäl var 

detta inte möjligt att göra. För en fortsatt studie i ämnet skulle dessa frågor kunna tas 

med och kanske hade detta genererat en djupare förståelse för det arbete som sker i 

förskolan med de barn som på olika sätt far illa i hemmet. 

 

Denscombe (2016) förklarar att den kvalitativa forskningens tillförlitlighet skiljer sig 

något från vad som brukar gälla för kvantitativ forskning. Vid kvantitativ forskning 

bedöms tillförlitligheten genom frågan ”Skulle forskningsinstrumentet ge samma 

resultat om det användes av olika forskare (allt annat lika)?” till ”Om någon annan utför 

forskningen, skulle han eller hon då få samma resultat och komma fram till samma 

slutsatser?” (Denscombe 2016, s. 411). Det går troligtvis aldrig att få något säkert svar 

på den frågan, men tillförlitligheten till den kvalitativa forskningen kan stärkas genom 

att istället för att återupprepa forskningen så behöver forskaren vara tydlig i sin 

redogörelse av metoder, analys och beslutsfattande och detaljerat redogöra för de 

procedurer och metoder som ledde fram till resultatet, så att andra forskare kan ”se” och 

bedöma huruvida de utgör ”ansedda procedurer och rimliga beslut”. Det måste alltså 

vara möjligt att granska forskningsprocessen (Denscombe 2016, s. 411-412). 

 

Slutligen förklarar Denscombe (2016) svårigheterna med att generalisera forskning 

baserad på ett mindre antal enheter. Istället bör begreppet överförbarhet användas. Här 

blir frågan inte –som vid större studier- ”I vilken utsträckning är det sannolikt att 

fynden återfinns i andra fall?” utan istället ”I vilken utsträckning skulle fynden kunna 

överföras till andra fall?” (Denscombe 2016, s. 412-413). 

 

Eftersom den här studien är begränsad till ett fåtal enheter och respondenter så går det 

inte att säkerställa resultatens generaliserbarhet, utan det som framkommer i studien är 

snarare att betrakta som enskilda individers tankar och åsikter. Då dessa är inhämtade på 

olika platser och vid något olika tillfällen men ändå har väldigt många likheter med 

varandra så anser jag ändå att det går att tala om den typen av överförbarhet som 

Denscombe (2016) beskriver.  

 

En förutsättning för att lägga märke till att ett barn far illa är att ha en uppfattning om 

vad det innebär att ”fara illa”. Trots att det finns vissa aspekter som generellt sett är 

”självklara”, såsom att bli slagen eller utsatt för sexuella övergrepp, så ger begreppet 

utrymme för viss personlig tolkning också. Därför var den första frågan jag ställde i 

mina intervjuer hur respondenterna tolkar begreppet ”barn som far illa”. Likheterna var 

många, men respondenternas svar var inte identiska.  

 

Av vad som framkommit i både tidigare forskning och i intervjuerna läggs stor vikt vid 

att skapa goda relationer till barnens föräldrar. Det här är dessutom något som 

poängteras flera gånger i förskolans läroplan. Precis som en av respondenterna säger så 

kan detta vara en anledning till att förskolepersonal inte alltid upptäcker eller förstår att 

ett barn far illa. Man vill helt enkelt inte tro att någon man lärt känna kan behandla sitt 
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barn illa. På det viset går förskolans läroplan stick i stäv med vad socialtjänstlagen 

säger. För att kringgå detta problem anser jag att det bör göras ett tillägg i Lpfö kring 

just anmälningsplikten och vad begreppet ”barn som far illa” kan innebära. Som det ser 

ut nu så ligger fokus i Lpfö på att förskolan ska fungera som ett komplement till 

hemmet och tyngdpunkt ligger på att förskolan ska skapa goda relationer till familjerna, 

samt att de barn som ”är i behov av särskilt stöd” (ej specificerat vad detta innebär) ska 

få detta. Jag anser att det behöver bli mycket tydligare vad personalen i förskolan 

faktiskt har för skyldigheter att anmäla när misstanke finns om att barn far illa. Trots att 

förmodligen de allra flesta som arbetar inom förskolan känner till socialtjänstlagen och 

är medvetna om anmälningsplikten, saknas det riktlinjer kring detta i förskolans 

läroplan; ett styrdokument som alla förskolor är skyldiga att arbeta efter. Genom att 

anmälningsplikten skrivs in i Lpfö anser jag att förskolans ansvar blir tydligare. 

 

Vidare anser jag att det behövs mer utbildning i ämnet, inte minst under 

förskollärarutbildningen! Här anser jag att det inte räcker att informera om 

anmälningsplikten, utan det bör också ägnas tid åt vad som menas med ”barn som far 

illa” samt vilka tecken barn kan uppvisa som tyder på att de far illa på ett eller annat 

sätt. Eftersom alla som arbetar inom förskolan inte är förskollärare, utan det också finns 

andra yrkesgrupper, såsom barnskötare, specialpedagog, kock m.fl, så hade det även 

behövts fortbildning av personalen. På så sätt skulle personalen kunna upptäcka fler fall, 

men också genom sin ökade kunskap få lättare att faktiskt genomföra en anmälan när 

det finns en oro för ett barn. Okunskap leder till osäkerhet kring hur man ska agera, 

medan kunskap innebär att man har något att luta sig mot, att finna stöd i. Det 

förekommer förmodligen fall där förskolepersonalen inte upplever stöd från exempelvis 

chef/rektor, vilket kan få dem att inte våga genomföra en anmälan trots att det vore 

befogat. Genom att förskolepersonal kontinuerligt fick fortbildning i ämnet skulle 

kanske fler kunna gå vidare med en orosanmälan även i de fall de inte har uppbackning 

från ledningshåll. 

 

Vad skulle då fler orosanmälningar kunna få för konsekvenser för arbetet i förskolan? 

Det är svårt att säga om det skulle påverka själva arbetet i sig, men en trolig konsekvens 

är att fler barn som ”är i behov av särskilt stöd” skulle få detta stöd, antingen genom att 

socialtjänstens utredning leder till att familjerna får stöd i sin hemmiljö eller, i svåra 

fall, att barnet får stöd genom ett omhändertagande. Det skulle också kunna innebära att 

personalen får möjlighet att vara ett stöd för barnet genom att utredningen genererar i ett 

beslut om stöd för barnet även i förskolan. Det blir också enklare för förskolepersonalen 

att kräva ekonomiska resurser (alternativt personalresurser) från huvudmannen för att 

kunna ge stöd åt ett barn i behov av det, om socialtjänstens utredning slår fast att barnet 

är i behov av stöd. Vidare skulle det kanske också leda till att personalen känner igen 

signaler från tidigare fall, för att snabbare kunna vidta åtgärder när ett nytt barn uppvisar 

liknande tecken på att det far illa. På så sätt skulle fler orosanmälningar kunna leda till 

att fler barn som far illa uppmärksammas i ett tidigare skede och får möjlighet att bli 

hjälpta i sin situation. Med erfarenhet kommer också trygghet, d.v.s. när 

förskolepersonal varit med om att göra orosanmälan några gånger blir de tryggare med 

förfarandet och hur de ska hantera allting runtomkring (barnens och anhörigas 

reaktioner, till exempel). Det kan leda till att en orosamälan inte ter sig så skrämmande 

att göra och blir lättare att gå igenom om erfarenheterna från tidigare orosanmälningar 

varit goda. 

 

Ett sätt för förskolepersonalen att utgöra ett stöd för barn som far illa är att arbeta med 

resiliens i barngruppen. I det här fallet skulle det innebära att stärka barnen att våga säga 
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nej, att våga berätta när något otäckt hänt och att värna om sin integritet och rätten till 

sin kropp. Genom ett aktivt arbete med dessa frågor kan förskolepersonalen bidra till att 

barnen i barngruppen bygger upp resiliens, det vill säga en motståndskraft mot psykiska 

påfrestningar. Ett barn som far illa utan att någon utomstående ännu har upptäckt det, 

skulle genom ett sådant medvetet arbete kunna stärkas att våga berätta vad som sker. På 

så sätt skulle fler barn på sikt bli hjälpta, samtidigt som alla barn blir rustade inför 

eventuella framtida påfrestningar. 

 

Utifrån det här arbetet har nya möjliga forskningsfrågor väckts. Varför läggs inte större 

vikt vid dessa frågor i förskollärarutbildningen? Varför nämns anmälningsplikten inte i 

förskolans läroplan? Hur kan de som upplever oro, rädsla eller hot i samband med 

orosanmälan kunna stöttas på ett bättre sätt? Vad kan socialtjänsten göra för att höja 

anmälningsfrekvensen? Vilket bemötande får personal då de anmäler? Ett par av 

respondenterna nämner att de känner frustration över att inte få veta hur det går för 

barnet eller med den anmälan som gjorts och över att anmälningar läggs ner utan åtgärd. 

Samtidigt vet vi att det finns ett mycket stort mörkertal av barn som far illa på olika sätt. 

Hur kan vi upptäcka dem? Jag kan inte se någon annan lösning än att denna fråga lyfts 

än mer i samhällsdebatten, i utbildningar, i arbetslagen runtom i förskolorna och att mer 

insatser görs för att öka medvetenheten och uppmärksamma signalerna som kan tyda på 

att ett barn far illa. Ju mer utrymme denna fråga får, ju fler som pratar om det och 

uppmärksammar problemet, desto vaksammare och uppmärksammare tror jag att vi alla 

blir på barns signaler eller andra tecken runtomkring barnet som tyder på att allt inte står 

rätt till i deras hemmiljöer.
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Bilagor 

 
Bilaga A. Intervjufrågor 

 

Bakgrundsfrågor 

 

Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

Vad har du för befattning? 

 

Frågor 
1. Enligt Socialtjänstlagen (14 kap. 1 c §) har all personal som arbetar inom förskolan 

skyldighet att anmäla alla misstankar-, eller kännedom om att barn far illa, till 

socialtjänsten i form av en så kallad orosanmälan. Lagen använder uttrycket ”barn som 

far illa”. Vad tänker du på när du hör det uttrycket/vad innebär det för dig? 

 

2. Har du någon gång fått kännedom om-, eller misstänkt att ett barn farit illa? 

Vad var det som gjorde att du fick de misstankarna? 

 

3. Ledde detta till att en orosanmälan gjordes till socialtjänsten? 

 

Om ja, hur upplevde du detta?  

 

Om nej, hur kommer det sig, tror du? 

 

4. Upplever du att du lägger märke till om ett barn far illa? På vilket sätt? 

 

5. Känner du att du har de kunskaper och det stöd som du behöver för att göra en 

orosanmälan när du misstänker att ett barn far illa? Upplever du att det saknas något för 

att du ska känna att du kan göra en orosanmälan? (exempelvis tydligare signaler från 

barnet, bättre utbildning i ämnet, bättre stöd från kollegor och/eller chef, eller något 

annat) 

 

6. Hur skulle du agera nästa gång du misstänker att ett barn far illa?  

 

7. Enligt vissa forskare finns det uppgifter som tyder på att förskolepersonal endast 

anmäler 30-40% av alla anmälningspliktiga fall i förskolan. Hur tänker du kring det? Är 

det en bild du känner igen dig i, eller har du andra erfarenheter? 

 

8. Vad tror du kan vara orsaken till att förskolepersonal ibland väljer att inte anmäla sina 

misstankar om att barn far illa till socialtjänsten? 

 

9. Är det något mer du skulle vilja berätta, några synpunkter eller tankar du har kring 

det här ämnet? 

 

10. Får jag kontakta dig igen om jag har några funderingar? 


