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 Tanken men denna studie var att få djupare insikt i hur människor som arbetar med barn ser 

på barnmisshandel och vilka förhållningssätt de ställer sig till när de misstänker att ett barn 

blir vanskött/misshandlad. Forskare inom området menar att det finns olika sätt att behandla 

och bemöta barn som utsatts eller utsätts för misshandel men att informationen om hur de som 

arbetar med barn varje dag ska förhålla sig när de möter barn som får uppleva eller har 

upplevt denna typ av misär.  

  Jag har använt mig av en kvalitativ metod där jag intervjuat sex personer som 

möter barn varje dag i sitt yrke däribland behandlare, socialsekreterare och 

förskolepedagoger. Resultatet analyserades med hjälp av studie i tidigare teori och forskning. 

  Resultatet visade att samtliga intervjuade förskolepedagoger är relativt osäkra på 

hur de skulle förhålla sig då de hamnar i en situation där de misstänker barnmisshandel och en 

anmälan behövs göras även om de i första hand alltid ser till barnets bästa medan behandlare 

och socialsekreterare hade en tydlig plan när det gäller att få in anmälan och behandla 

ärendena vidare. 
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1. Inledning 

 
Som pedagog i förskolan och skolan har vi ett stort ansvar för barnen vi möter varje dag. 

Barnen ska känna en trygghet i att vistas i skolmiljön och denna trygghet är något som vi 

pedagoger och barn gemensamt skapar. Som pedagoger ska vi inte enbart fungera som ett stöd 

i lek och lärande utan även fungera som ett stöd för barnet vad gäller förtroende och samspel i 

alla kategorier. Läroplanen för förskolan 1998 lyfter bland annat fram följande: 

 

”Arbetslaget skall ansvara för att arbetet i barngruppen genomförs så att barnen 

ges goda förutsättningar att bygga upp varaktiga relationer och känna sig trygga i 

gruppen.” 

 

    (Skolverket, 1998:10) 

 

 

Det är viktigt som pedagog att bemöta barn som lever i olika miljöer och stödja de barn som 

utsätts för misshandel och annan misär. Hur man som pedagog i samhället ska förhålla sig när 

man bemöter dessa barn framgår varken i utbildningen eller vidare i yrket och många kan 

därför känna en osäkerhet när de väl stöter på denna typ av problem i förskolan. Det är därför 

mitt intresse för detta ämne uppstått, ovissheten och hur man ska gå till väga som 

professionell i sitt yrke. Hur jag som pedagog på bästa sätt kan ge barnet det stöd det behöver. 

Det jag vill lyfta fram med denna studie är just hur pedagoger i förskola och behandlare av 

barn som misshandlas förhåller sig till de utsatta barnen och vad de gör för att på bästa sätt 

stödja dem samt att upplysa om pedagogens skyldigheter och viktiga roll i barns 

välbefinnande.  
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2. Bakgrund 
 

I Sverige år 2009 anmäldes omkring 11 000 misshandelsbrott mot barn, 8 800 riktade mot 

barn i åldern 7-14 år och 2 200 riktade mot barn i åldern 0-6 år (Brottsrummet, 2010). Även 

om antalet anmälningar ökat under de senaste åren samt att toleransen för barnmisshandel 

minskar så lever alla dessa barn i en utsatt och väldigt otrygg miljö. Barnmisshandel i Sverige 

fick 1979 ett förbud enligt lag och är ett område som kan kännas relativt tabubelagt idag, till 

detta kan det finnas flera orsaker bland annat är det ett ämne som ger många obehag men 

också för att misshandel av barn kan vara svår att upptäcka och skapar därför ett stort 

mörkertal, oanmälda fall (Rädda Barnen, 2010). 

  Fysisk och psykisk barnmisshandel finns skiljer sig inte mellan olika 

samhällsklasser utan förekommer överallt och i olika former. Barn som inte själva blir slagna 

men bevittnar en familjemedlem eller närstående som lever i våld blir även dem en del av 

misshandeln (Metell, Eriksson, Isdal, Lyckner & Råkil, 2001).  

 

2.1 Barnmisshandel och skolomsorgen 

För små barn är det svårare att berätta eller dela med sig av sina upplevelser och är därför 

svåra att utreda men detta innebär att personer runtomkring barnet; förskollärare, lärare, 

hälso- och sjukvårdspersonal och socialtjänsten har ett gott samarbete för att fungera som ett 

bra stöd för barnet (Socialstyrelsen, 2010).  

Barnmisshandel är ett område som inte diskuteras dagligen i förskola och skola 

men som är vardag för många barn. Statistiken om antal misshandelbrott mot barn påvisar 

enbart de anmälda misshandelbrott som förekommit och därmed finns ett stort mörkertal av 

de antal brott som inte anmälts till Socialförvaltningen och polisen. Anledningen till att 

misshandelbrott mot yngre barn är så mycket färre kan ha stor del i att det är svårare att 

upptäcka misshandel av barn i förskoleåldern då de inte verbalt kan uttrycka de händelser de 

fått erfara och den otrygghet de lever i (Metell m.fl, 2001). Antal anmälda brott inom 

barnmisshandel uppgår idag endast till 1 av 3 misstänkta fall i förskolan, det betyder att 

pedagoger vet om att barnmisshandel förekommer, oftare än vi anar men vi anmäler inte de 

fall då vi är osäkra och har vaga bevis för våra misstankar kring att ett barn far illa (Hansson, 

2010). 

 År 1962 stiftades lagen om förbjuden barnaga i skolan, 17 år senare förbjöds 

barnagan i hemmet. Då dessa lagar stiftats för en ganska kort tid sen kan man förstå varför 

området barnmisshandel också är relativt tabubelagt i debatter kring barnomsorg idag. Då 
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misshandeln av barn setts ur olika perspektiv sen långt tillbaka är det svårt att definiera just 

vilka typer av barnmisshandel som fallit under vilka lagar, idag har vi en allmän lag om att 

barnmisshandel i all omfattning är förbjuden. Inte förrän på mitten av 1900-talet började man 

utforska området djupare och uppmärksamma att aga i hemmen kunde leda till svårare skador 

som kunde leda till handikapp och i en del fall död, det var även vid denna tid som man i 

Sverige började vidta åtgärder för fallen och utredde hur de skulle bedömas (Bjärke, 

Malmgren & Völker, 2004). 

  1971 startades hjälporganisationen BRIS, Barnens rätt i samhället, som arbetar i 

främsta del med barnmisshandel av alla slag. Även detta gjorde ämnet mer relevant för 

samhället och i samband med LVU, lagen om vård av unga (1990) förespråkar barn och ungas 

rätt till stöd och vård i samhället av både fysisk och psykisk misshandel. (BRIS 2010 & 

Bjärke, Malgren & Völker, 2004). 

 

2.2 Barn och kvinnomisshandel 

Våldet mot barn går ofta in under rubriken ”kvinnomisshandel” som relateras till 

familjevåldet i samhället. I de studier som gjorts kring misshandel av kvinnor i hemmen 

undersöks även barnen ytligt om även de utsatts för familjevåldet eller hört/sett någon 

familjemedlem bli misshandlad. Kvinnomisshandel är ett ämne som ständigt är en aktiv fråga 

i samhället och som debatteras ofta i offentliga sammanhang. Barnmisshandel, som då ofta 

faller under ”kvinnomisshandel” hamnar i ett slags skymundan då barn utreds i samband med 

att deras moder blivit utsatt för våld av fadern/maken och då även förhållandevis ytligt 

eftersom barnen blir skuggan bakom kvinnan som blivit misshandlad. Många av de studier 

som gjorts på dessa kvinnor utgår även ifrån vad kvinnorna svarat om huruvida deras barn 

även blivit utsatta för våldet och utgår därför inte ifrån hur barnen upplevt misshandeln ur ett 

barns perspektiv (Lundgren, Heimer, Westerstrand & Kalliokoski 2001). 

 

2.3 Fysisk och psykisk misshandel 

 Barnmisshandel innebär flera olika typer av misshandel, både fysisk och psykisk våld. Men 

även barn som lever i förhållanden där våld förekommer dagligen är också offer för 

misshandeln. Barn som får uppleva, höra eller hamna emellan våldet mellan föräldrar i 

hemmen utsätts för den psykiska misshandeln av att deras trygghet i livet fallerar. Barn som 

lever i våldsamma förhållanden och ser och hör sin förälder/syskon misshandlas lever i en 

farlig och väldigt otrygg miljö där personer och verksamheter runtom familjen spelar en stor 

roll eftersom de blir barnens enda trygghet och möjlighet till stöd (Metell m.fl., 2001). Den 
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fysiska barnmisshandeln handlar om det fysiska våldet mot barnet. Fysisk misshandel innebär 

både fysisk aktiv misshandel att barnet blir slaget eller sexuellt utnyttjad och fysisk passiv 

misshandel att barnet utsätts för vanvård. Den fysiska barnmisshandeln innebär allt ifrån att 

ett barn blir hårt nypt en gång, bristande hygien och kosthållning till att bli slagen varje dag, 

när barnet utsätts för smärta och/eller utsätts för fara som kan skada barnet kroppsligt (BRÅ, 

2000 & Ullbro, 2009). 

  Psykisk misshandel mot barn betyder att man stör och bryter ner barnets 

intellektuella, emotionella utveckling, sociala kompetens och dess självkänsla. Genom detta 

får man barnet att känna sig oönskad och värdelös i sin existens. Den psykiska misshandeln 

har olika faktorer som utgör själva misshandeln av barnet. Det kan till exempel handla om att 

kränka barnet genom att tala om för barnet att det inte har något värde, att avvisa, att ignorera 

eller isolera barnet ifrån övriga samhället eller att hota barnet. Men även handlingar utav 

vårdnadshavarna där tanken inte är att såra eller kränka barnet kan vara misshandel. Barnets 

föräldrar som försummar barnet känslomässigt är också en del av den psykiska misshandeln. 

Barn till föräldrar som är extremt självupptagna, stressade, socialt isolerade, missbrukare och 

så vidare har ofta svårt att ge det emotionella stöd som ett barn behöver, speciellt under de 

första levnadsåren. Brist i detta stöd så tidigt för barnet kan leda till skador på nervsystemet 

och skador som uppstår om barnet fortsätts leva utan den emotionella tryggheten är störningar 

i den sociala kompetensen, svårt att knyta an till relationer med andra människor och 

oförmåga till empati (Hindberg, 1999). Den psykiska misshandeln handlar även om att barn 

kan bevittna någon annan bli slagen eller utnyttjad vilket även klassas som misshandel av 

barnet om denne exempelvis bevittnar någon närstående bli psykiskt eller fysiskt misshandlad 

(Polisen, 2010). 

    

2.4 Anmälningsplikt  

 I Sverige har alla myndigheter och yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter 

anmälningsplikt till socialtjänst. Anmälningsplikten gäller inte enbart de fall där man säkert 

vet att ett barn blir slaget eller far illa utan även vid misstanke om att barn far illa. Det betyder 

att plikten att anmäla omfattar misshandel från misstanke till tydligaste tecken på misshandel. 

Detta betyder dock inte att det enbart är organisationen i sig som måste göra anmälan utan 

anmälan kan/ska även göras från verksam personal inom verksamheten då denne misstänker 

misshandel på barn under 18 år (Olsson, 2009). Forskningen kring anmälningar vid misstanke 

om att ett barn far illa säger idag att enbart var tredje anmälan görs. Anledningen till detta tror 

man är att man inom skolverksamheten är osäker på om det är rätt att anmäla eller inte. Det 
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kan också grunda sig i att pedagogen är rädd för att försämra samarbetet med föräldrarna, att 

föräldern tappar förtroendet för verksamheten eller pedagogen. Genom denna osäkerhet 

glömmer man alltså det viktigaste i situationen, att det är barnet som far illa och att det är 

barnet som ska skyddas från förövaren och genom att undvika anmälan förbättras inte barnets 

situation utan kan i många fall försämra den om det är så att barnet far illa likt misstanken 

(Rapp, 2010 & Olsson, 2009).  
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3. Syfte 

Syftet med denna studie är att skapa djupare kunskap och förståelse för de barn som växer 

upp i våld samt hur man som förskolepedagog i barnets liv kan fungera som ett bra stöd och 

trygghet för det utsatta barnet då man misstänker att barnet far illa. Det som gör ämnet 

intressant är att det kan vara svårt att bedöma om ett barn utsätts för misshandel och därför är 

det viktigt att man som pedagog vet hur man ska förhålla sig till de utsatta barnen därför har 

jag även intervjuat socialsekreterare och en behandlare för att få deras perspektiv på hur 

utomstående, i detta fall förskolan ska förhålla sig när de misstänker att ett barn far illa. 

 

 

3.1 Problemformulering 

 

- Varför kan det vara svårt att upptäcka barnmisshandel? 

- Vad gör förskolan och andra verksamheter som arbetar med barn för att stötta och hjälpa 

de barn som utsätts för misshandel?  
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4. Tidigare forskning 

 

Detta kapitel handlar om vad misshandel betyder och om dess hela tiden förnyande innebörd, 

hur ämnet hela tiden förändras och vår relation till vad som kan betecknas som 

barnmisshandel samt hur vi i vårt yrke ska förhålla oss och hur vi ska agera då information 

om detta ämne sällan förekommer i de flesta utbildningar gällande barnomsorg.  

 

4.1 Historik 

Barnmisshandel är ett område som förhållandevis är väldigt outforskat i just området som rör 

det fysiska och psykiska våldet. Många gånger faller både sexuella övergrepp och 

familjevåldet (vilket omfattar även kvinnomisshandeln) under barnmisshandel och det är 

därför svårt att utläsa vad just barnmisshandel innebär i detalj eftersom att många faktorer och 

typer av misshandel faller under samma rubrik (Johansson, 2001). Att barnmisshandel är 

outforskat och ett ganska tabubelagt ämne i samhället idag, även om det existerar en del 

hängivna forskare och utredare som arbetar för en tryggare framtid för de utsatta barnen, kan 

bero på den allmänna ångest som området barnmisshandel tillför. Det är en ångest som 

skapats utifrån vad vi ser och vad vi hör om de utsatta barnen, vilket ger oss en slags 

hjälplöshet för att agera, vi vill men vet inte hur. Det som även försvårar att upptäcka just 

misshandeln av barn kan vara att det är ett väldigt utbrett ämne och många faktorer spelar in 

under en och samma rubrik. Barnmisshandel kan vara alltifrån att någon psykiskt förnedras, 

får en örfil eller att som spädbarn bli skakad till döds (Erlandsson, 2009).  

  Barnmisshandel är, i samhällets lagar och föreskrifter, föränderligt med tiden. 

Det är ett ämne som genom historien, och även fortfarande förändras. Misshandeln i sig är 

detsamma genom tiden, individer som far illa, blir illa behandlade och i en del fall berövade 

på livet, men graden av vad som betecknas som misshandel är föränderlig. Det kan kopplas 

samman till att vi idag känner oss tafatta när det kommer till att fungera som stöd för de 

utsatta barnen. Vi vet vad misshandel innebär, men vi vet inte alltid i vilken utsträckning det 

rör sig om (Bergenlöv, 2009). Forskare som utrett sjukvårdspersonal att upptäcka 

barnmisshandel har genom senare forskning visat att en relativt vanlig förekommande 

barnmisshandel är spädbarnsskakning, vilket innebär att små barn skakas till döds av den egna 

föräldern. Dessa fall som yttrar sig inom sjukvården har börjat uppmärksammas alltmer då 

personalen inom sjukvården inte sett på dessa fall av spädbarnsdöd ur detta perspektiv 

tidigare. Det är alltså inte personalen i sig som medvetet agerat på fel sätt utan bristen på 
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kunskap om barnmisshandel ligger i utbildningen (Erlandsson, 2009). Bristande information 

om barnmisshandel och hur man som ansvarsperson för barnet, när föräldern inte längre finns 

som stöd, ligger bland annat i utbildningen av både fysiska stödet; läkare, sjuksköterskor och 

på det psykiska i förskolan och skolan som är barnets första och närmaste ansvarspersoner till 

anmälan om misshandel när hemmet inte längre kan ge det stöd och trygghet som barnet 

behöver (Flodmark, 2010). Olof Flodmark, professor i neuroradiologi vid Karolinska institutet 

påpekar även att de allra yngsta barnen som lever i misshandeln är de som är i mest behov av 

stöd, men är svårast att ge. Detta eftersom det i Sverige idag ska finnas såkallade Barnahus, 

där utsatta barn ska få komma för att få den trygghet och den hjälp som behövs, men i dessa 

barnahus utreds då även barnen, för att kunna ge bästa och möjliga stöd. Det som brister i 

detta fall är att de allra minsta, de som utsätts för den allra brutalaste misshandeln (såsom 

spädbarnsskakning eller annan misshandel som medför allvarliga hjärnskador) är att de inte 

kan utredas på samma vis som de lite äldre barnen. Detta innebär att de allra yngsta barnen är 

i stort behov av stöd från just sjukvården, då det är där de kan undersökas fysiskt och utredas 

vidare, då de varken med tal eller kroppsspråk kan påvisa att de lever i misär. 
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5. Teoretiska utgångspunkter 

 

Detta kapitel belyser den teoretiska delen av arbetet, information framtaget ur olika teorier 

kring barnmisshandel och olika perspektiv och utgångsvinklar i ämnet. 

 

5.1 Barnen som offer för kvinnomisshandeln  

Brottsoffermyndigheten Umeå & Uppsala Universitet menar att barn som blir offer för att 

deras mamma misshandlas av fadern utsätts till viss del av våld. Men informationen som har 

tagits fram ur missförhållandena är utifrån kvinnans syn på händelserna då en viss procent av 

de misshandlade kvinnorna har svarat att de har sett att barnen även blivit offer för fysisk 

misshandel eller sexuellt utnyttjande – detta utgår bara ifrån utredning av kvinnorna och 

barnen har alltså inte tillfrågats om huruvida de påverkats av att de blivit vittne till 

misshandeln. Kvinnor i denna situation har en förmåga att försköna sin och barnens situation i 

hemmet på grund av rädsla och lojalitet mot sin make/fadern till barnet och därför rapporteras 

inte alla detaljer in och därmed kan det bli svårt att undersöka huruvida barnen farit illa eller 

offer för misshandeln.  

Enligt Eva Lundgren (2001) har få undersökningar gjorts om barn till kvinnor som 

misshandlas. Men flera studier som utförts där barn till de misshandlade kvinnorna tillfrågats 

hur de själva påverkats av våldet visar att en majoritet av barnen svarar att de bevittnat våldet 

som deras mamma utsatts för och ungefär hälften av barnen själva har fått erfara våldet från 

fadern, i familjevåld. Vidare i dessa studier kring barnens roll i kvinnomisshandel i hemmen 

visar att uttrycken utsatt för ”fysisk våld” och ”sexuella övergrepp inte definierar exakt i 

detalj vad för slags våld eller övergrepp som förekommit utan enbart ha använts i de termer 

som nämns, fysisk våld eller sexuella övergrepp. I de få studier som gjorts om hur barn 

påverkas i familjevåldet framkommer alltså inte helt klart vad barnet har utsatts för och heller 

inte hur barnet påverkats fysiskt och psykiskt.  

 

5.2 The child interview 

Är en teori om behandlingsmetod/stöd för barn som utformats av Robert Pynoos och Spencer 

Eth (1986) som innebär en intervju med barn som sett och/eller utsatts för misshandel eller 

sexuella övergrepp. Intervjun är uppdelad i tre delar; inledning, arbete med traumat och 

avslutning. I de tre olika delarna går behandlaren igenom vad som är relevant för att barnen 

ska känna sig trygg i sin situation; behandlaren berättar att denne har arbetat med många barn 
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och unga som fått erfara samma situation som barnet i intervjun befinner sig i. Sedan faller 

intervjun vidare in på att barnet och behandlaren detaljerat går igenom barnets upplevelser av 

händelserna, där både ljud- och synintryck samt fysiska reaktioner ska vara en del av 

framförandet av händelserna. Avslutningsvis talar behandlaren och barnet om och 

sammanfattar vad de gått igenom under intervjun och barnet får även här en chans att berätta 

vad som kan ha känts extra svårt eller störande i intervjun. 

 Inledningen börjar med att barnet informeras av intervjuaren att denne har talat 

med många barn som varit i samma situation som barnets om ska intervjuas, för att barnet i 

fråga ska känna en trygghet och tillit till personen som intervjuar samt att intervjuaren då visar 

sig tydligt intresserad av barnets historia och upplevelser. För att barnet ska introduceras på 

ett tryggt sätt får det även rita en bild och berätta kring bilden vad det föreställer, vad som 

helst, som berättar något om barnets upplevelser för att intervjuaren ska få möjlighet att tyda 

barnets syn på traumat och hur de hanterar sin ångest. 

 Fasen efter inledningen innebär att barnet får arbeta med sitt trauma. 

Intervjuaren låter barnet få agera och i detalj berätta hur händelsen gått till. Processen som 

sker när barnet ska verkliggöra sin teckning är en mycket svår och tung del för barnet, därför 

går intervjuaren sakta framåt och låter barnet hitta sin trygghet i att berätta och bearbeta sitt 

trauma i sin takt. Intervjuaren fungerar hela tiden som ett stöd, den som bär upp barnets 

berättande och hela tiden tar emot. Under tiden barnet får berätta är intervjuarens uppgift att 

tolka hur barnet bearbetar sin ångest, hur de ser på händelsen, vem barnet anser bära skulden 

för våldet samt hur barnets egen impulskontroll fungerar. Intervjuaren låter barnet berätta om 

vad det exempelvis gör när hon/han blir väldigt arg. Fortsatt inbjuder intervjuaren barnet till 

att berätta om sina drömmar och om sin framtid och är beredd att lyssna till ytterligare 

trauman i barnets uppväxt.  

 Avslutningsfasen innebär en sammanfattning av det barnet och intervjuaren gått 

igenom under samtalet. Intervjuaren återberättar tillsammans kortfattat vad som sagts och 

berättats av barnet, för att bekräfta barnets historia. Intervjuarens uppgift är även här att 

påvisa att denne förstår barnets fara i händelsen som denne fått erfara och även tydliggör 

barnets mod till att våga berätta om sina upplevelser för att detta även kan öka barnets 

självkänsla. Allra sist i intervjun får barnet även möjlighet att berätta hur denne upplevde 

samtalet, vad som var svårt, extra jobbigt eller störande och sedan byter intervjuaren och 

barnet kontaktuppgifter som ytterligare bekräftelse på att intervjuaren finns tillgänglig för 

barnet framöver (Metell m.fl., 2001). 
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5.3 Att närma sig barns perspektiv 

Som pedagog har man bland annat uppdraget att vara ett bra stöd för barnet i olika situationer. 

För att fungera som ett bra stöd menar Johansson (2003) att kommunikationen är ett måste för 

att kunna förstå och ta del av barnets perspektiv på olika händelser. Hon menar att 

kommunikation inte enbart innebär orden som sägs mellan pedagog och barn utan även 

existensen; gester, tonfall och ansiktsuttryck formar helheten av kommunikationen och talar 

även om individens sätt att vara och dess tankar. Genom att räkna med alla delar i den 

kommunikation som måste finnas mellan barn och pedagog kan pedagogen lättare tänka sig in 

i barnets perspektiv på saker och ting och om en nära kommunikation och dialog förekommer 

mellan båda parter skapas även en trygghet där barnet känner att pedagogen förstår och att 

man befinner sig på en nivå där båda parter kan utläsa varandra. Det innebär inte att 

pedagogen ska kunna leva sig in helt i barnets situation eller känna samma sak som barnet 

utan att bilda och utforma en förståelse för vad barnet varit med om och utifrån detta se 

barnets perspektiv; hur Barnet upplever sin situation, hur Barnet får möjlighet att 

kommunicera fram vad det varit med om.  

  Den trygghet som bildas mellan barnet och pedagogen kan vidare bidra till att 

barnet kan känna tillit och förtroende för pedagogen och därför också våga och vilja berätta 

om hur barnet mår i olika situationer och ger också en trygghet hos barnet att svara och dela 

med sig av sina känslor när pedagogen frågar barnet hur det mår Johansson (2003). 
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6. Metod 

6.1 Val av metod 

Arbetet är byggt på en kvalitativ forskning, vilket innebär att forskningen görs på relationen 

mellan teori och praktik. Tyngden i arbetet ligger på hur deltagarna i samhället upplever och 

tolkar verkligheten (Bryman, 2002). Metoden jag har använt är att söka i äldre och nutida 

forskning i ämnet och den information som går att hitta om ämnet i sin helhet. Min tanke var 

att finna olika teorier inom mitt valda ämne och hur samhället förhåller sig, vilka åtgärder 

man tar för att fortsätta minska barnmisshandeln i Sverige och hur vi i samhället kan fungera 

som stöd och hjälp för barnet. Tanken med metoden jag har valt är att få en insikt i hur 

personer som arbetar/kommer i kontakt med barn som utsätts för våld och hur de uppfattar 

barnet och dess verklighet för att fungera som ett bra stöd och hjälp för det utsatta barnet.  

 

6.2 Genomförande 

 Jag intervjuade sex personer som arbetar med barn, både i hjälporganisationer och i andra 

verksamheter som förskola/skola. Min tanke var att utgå ifrån de frågor som finns i min 

frågeställning; vad är det som gör att misshandel är svår att upptäcka, vad finns det för stöd 

och hjälp att få för ett utsatt barn, hur upplevs barnens situation utifrån stödpersonernas, 

förskolepedagoger och hjälporganisationernas perspektiv. Mina intervjuer utfördes på vuxna 

personer som arbetar med barn dagligen och svaren jag fått fram grundas på arbete kring barn. 

Mina intervjuer spelades in med hjälp av en mobil bandinspelare som jag av samtliga 

intervjuade fick tillåtelse att använda för att underlätta vid min egen genomgång av alla 

samtalen och frågorna som de intervjuade personerna fick svara på fick de se kort innan jag 

startade bandspelaren och påbörjade intervjun. Intervjuerna varierade i längd och varje 

intervju tog mellan 30-50 minuter. Jag använde mig av såkallade semistrukturerade intervjuer 

då jag använde mig av samma frågor till var och en av de intervjuade och lämnade därmed 

plats för deras egna åsikter och erfarenheter i frågan. 

 

6.3 Urval 

 Mina intervjuer har utförts på tre pedagoger på förskola, en behandlare inom en 

hjälporganisation inom familjevåld och två personer inom socialförvaltningen. Intervjuguiden 

(se bilaga 1) jag använt mig av består av frågor som rör barn som blir fysiskt eller psykiskt 

misshandlade i sin hemmiljö och vilka perspektiv och teorier kring hur ett barn som lever i 

misshandel uppfattas, får stöd och hur dessa samhällsmedborgare själva ska agera om och när 
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de stöter på barn som misstänks fara illa i sin hemmiljö. Jag valde att intervjua vuxna 

människor som arbetar med barn dagligen på förskola och personer som är aktivt verksamma 

inom en stödorganisation för barn i misshandel. Metoden jag valde var för att få en djupare 

insikt i hur personer i barns vardag ser på barnmisshandeln, vilka beredskaper man har inom 

de olika verksamheterna som rör barn samt vilka åtgärder man tar till när ett fall av 

barnmisshandel uppdagas. Jag valde att intervjua tre pedagoger verksamma inom förskola och 

tre behandlare verksamma inom stödorganisationer för att jag ville få olika perspektiv på två 

olika verksamheter i samhället på hur barnmisshandel upptäcks och anmäls av människor som 

arbetar med barn. Anledningen att jag valde att intervjua även personer som specialiserat sig 

på att arbeta med stöd och hjälp för barn som lever i våld är att jag vill se hur organisationer 

som dessa ser på förskolans roll i barnets situation när de misstänker eller befarar 

barnmisshandel då förskolan är den plats där barnet vistas dagligen och även skapar en 

trygghet. Jag vill fånga de intervjuades verklighetsuppfattning och tankesätt och jämföra detta 

med tidigare forskning kring ämnet (Ely 1993). 

 

 

6.4 Bearbetning och analys 

  I en studie av detta slag är det viktigt att tänka på skrivprocessen som en viktig del i arbetets 

uppbyggnad. Jag har processenligt analyserat min problemformulering; mot vem, vilka riktar 

jag min studie mot och vad vill jag säga till omvärlden. Sedan har jag samlat in 

informationen/materialet om mitt valda område. De tekniker jag använt för att få in data är 

genom litteratursökning via bibliotek, Internet och handlingsplaner för socialtjänst och 

förskoleverksamheter. Den information jag använt mig av utgår både från erfarna 

privatpersoner som författare, vetenskapliga forskningsteorier samt lagar, regler och statistik i 

det svenska samhället. Fram till mitt diskussionskapitel har jag studerat mina svar från 

intervjuerna och jämfört de olika svaren med varandra. Alla intervjuer jag gjort och 

information jag fick från varje intervju har jag behållit separat från varandra och i mitt resultat 

har jag valt att transkribera varje intervju men valt ut vissa frågor som jag ansåg vara mest 

relevanta för min undersökning.  

 

6.5 Äkthet och trovärdighet 

För att vara säker på att informationen jag hämtat från de olika källorna är trovärdig har jag 

jämfört de olika uppgifter och uppfattningar jag inhämtat från alla källor samt efterhand gått 

igenom mina källor, främst källor hämtade från Internet ytterligare gånger för att tydliggöra 
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trovärdigheten. Genom jämförelse och upprepade studerande av insamlad litteratur har jag 

valt de delar som jag har funnit i flera olika källor för att säkerhetsställa äktheten i källan. 

Efter min insamling av material har jag sorterat och valt ut de delar av materialet som jag 

anser vara mest relevant för min studie för att sedan bearbeta och strukturera den fakta jag 

valt att fokusera på (Strömquist, 2000 & Svenska språknämnden, 2000).  

 

6.6 Etiska aspekter 

  Innan och efter utförda intervjuer har jag berättat för de intervjuade personerna om mitt syfte 

med min forskning och varför mitt valda ämne intresserar mig samt vad jag kommer att 

använda mina intervjuer till. De har själva fått bestämma om de vill svara på alla frågor jag 

ställer och haft möjlighet att avbryta samtalet om de inte velat ha fortsatt medverkan i 

projektet eftersom de har rätt att avbryta sin medverkan när de vill. Mina intervjupersoner är 

helt anonyma och har enbart nämnts i sin yrkesbenämning detta fick även personerna som 

intervjuades information utav mig för samtalen. Att de går under anonymitet innebär i detta 

fall att de intervjuade personernas integritet skyddas och inte kommer att vara offentlig för 

allmänheten (Vetenskapsrådet, 1990).  
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7. Resultat 

 

I resultatdelen kommer jag att presentera mina utförda intervjuer genom att ge information om 

vem som intervjuats och vilken befattning personen har samt i vilken organisation personen 

arbetar i för att sedan beskriva svaren jag fått och ge korta förklaringar om organisationens 

funktion. Jag har även infogat citat direkt från min intervju som en privat åsikt från de 

intervjuade personerna. 

 

7.1 Intervju 1 

Intervjun har utförts på en behandlare på en privat stödorganisation för familjevåld i en 

mellanstor stad i södra Sverige. 

Den intervjuade arbetar som behandlare i den privata organisationen som är en 

hjälporganisation för barn och vuxna som utsatts eller utövar fysiskt och psykisk våld i en 

nära relation. Organisationen erbjuder rådgivning, stöd och hjälp genom samtal/behandling 

enskilt eller i grupp. 

 

 En privat stödorganisation för barn i våld får in ett fall om barnmisshandel 

Denna organisation jag kommer utgå ifrån är inte en myndighet utan en anonym enhet vilket 

innebär att förskolor/skolor, eller om anmälan gått till barn – och familj hos socialtjänsten i 

länet bara kan rekommendera denna organisation, alltså sker inget regelbundet samarbete 

mellan verksamheterna. Den som oftast kontaktar denna hjälporganisation är föräldern till det 

utsatta barnet. Föräldern som kontaktar hjälporganisationen kan både vara den som själv 

utsatts för våld och individen som har utövat våld mot en familjemedlem. Enheten är en 

sekretessbelagd organisation men om ett fall kräver utredning sker ett samarbete med 

socialtjänsten och det är oftast genom dem som rekommendation för denna verksamhet ges.  

 När den privata stödorganisationen har kontaktats av klienten eller exempelvis 

genom socialtjänsten, tar de kontakt med familjen det rör, och bestämmer tid för ett möte med 

föräldern som tagit kontakt med verksamheten. Personen som kontaktat verksamheten får 

alltså komma för ett möte med stödorganisationen då föräldern får förklara sin situation och 

vad som har hänt. Vid nästa möte/samtal med föräldern är samliga parter som varit inblandade 

i händelsen med, det vill säga både föräldrar utövare/utsatt och barnet. I fallet som kommit in 

finns alltid två behandlare tillgängliga, en för barnens del och en för föräldrarnas, både den 

utsatta och utövaren.  
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 Vid det första mötet med barnet handlar det om att bekräfta barnet. Detta genom 

att behandlaren bekräftar barnets upplevelse av händelsen och att behandlaren är medveten 

om att något har hänt för att barnets förälder har berättat det. Vidare förklarar behandlaren vad 

som kommer att hända, hur verksamheten fungerar vilka lagar som finns, att verksamheten är 

sekretessbelagd vilket innebär att det som barnet berättar stannar hos dem även att de har 

anmälningsplikt. Sedan bestämmer barnet helt själv om det vill berätta i detaljer om vad som 

hänt, om sin upplevelse, de använder sig av behandlingsmetoden Trappan. När barnet 

tillsammans med sin behandlare fått samtala, sker även ett sista samtal där förälder och barn 

båda deltar samtidigt för att barnet återigen ska får sin upplevelse bekräftad och att det som 

hänt var fel.  

   Verksamheten fokuserar på våldet i händelsen och det är alltså det som är 

huvudnyckeln i deras stöd för familjerna, och om stödorganisationen skulle anse barnet 

behöva mer stöd än det föräldrarna kan ge sker en anmälan till socialtjänsten.  

 

 Varför kan barnmisshandel vara svår att upptäcka? 

Att bli misshandlad är oerhört skamfyllt och att bli misshandlad av sin förälder gör skammen 

ännu högre. Som barn är de viktigaste personerna i ens liv vårdnadshavarna/föräldrarna, det är 

de som stöttar och fostrar oss och de som alltid bör finnas till hands, när som helst och i alla 

situationer, speciellt de svåra. När ens förälder slår försvinner tryggheten för barnet och det 

blir utelämnat och sätts i en väldigt känslig situation. Det samlas blandade känslor hos barnet 

som rädsla, skam, ångest och skuld, vilket gör att de inte erkänner för någon, eller berättar om 

sina upplevelser. 

 

  ”Det är skamfyllt. Väldigt, väldigt skamfyllt. Det är en hemlighet barnen bär på. 

Det är därför det är så svårt att upptäcka. Man skäms, helt enkelt, otroligt mycket. Det går 

inte att poängtera hur mycket man skäms. Ingen vill ha föräldrar som slår en. Man talar inte 

om det här för någon.” 

                    Behandlare på en privat stödorganisation för familjevåld, 2010-12-08 

 

   

  Hur tror du våldet påverkar barnet? 

Barn som utsätts eller bevittnar våld i hemmet blir oftast väldigt otrygga och osäkra på sig 

själva och på omgivningen. Våldet kan ha påverkan på hur barnet som individ utvecklar sin 

personlighet och kan även själv börja bruka våld som utlopp för sina känslor. Även i skolan 
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kan barnen få det svårt med koncentration, osäkerhet och svårighet att hantera olika 

situationer vilket i sin tur kan leda till isolering och rubbningar i socialt samspel, svårighet att 

få kontakt och agera med andra barn/skolkamrater. 

 

 

 

7.2 Intervju 2 

Intervjun har genomförts på två personer inom socialtjänsten i en mellanstor kommun i södra 

Sverige. 

Socialtjänsten är en organisation inom Sveriges kommuner som arbetar för att ge råd, stöd, 

upplysningar, omsorg, service, ekonomisk hjälp och annat bistånd till familjer och enskilda 

som behöver det.  

 

  Socialtjänsten får in fall om barnmisshandel 

Vem som helst anmäler fall om barnmisshandel till socialtjänsten. Vilket betyder att det kan 

vara alltifrån grannen till ett hushåll där denne misstänker att misshandeln pågår till att de 

utsatta barnen själva anmäler. Eftersom socialtjänsten i alla kommuner är den insats som all 

verksam personal inom förskolor och skolor har skyldighet att anmäla om barnmisshandel 

misstänkts eller upptäckts till så är det även dit alla anmälningar från olika håll kommer till. 

Om personal och rektor på förskola skulle vara osäkra på om och vad de ska meddela till 

föräldrarna till barnet de befarar blir misshandlad kan de först ringa och rådfråga 

socialtjänsten vid sina misstankar. Men anmälan görs först av rektorn och tills en anmälan 

gjorts är barnet helt anonymt. Om ett barn har berättat för en pedagog på förskolan att det har 

blivit/blir misshandlad så kan pedagogen som tilldelats denna information ifrån det utsatta 

barnet bli kallad att följa med och vittna för vad denne fått höra utav barnet och även fungera 

som barnets stöd hos polisen i början av en utredning om fallet är akut.  

 När socialtjänsten får in en anmälan från ett barn/ungdom självt så bedömer de i 

sin tur hur pass akut fallet är. Vårdnadshavarna i sin tur kontaktas inte förrän barnet har 

förhörts av polisen, men inom fjorton dagar har socialtjänsten skyldighet att kontakta föräldrar 

och meddela att de startat en utredning kring anmälan som kommit in. Efter polisens 

utredning av fallet bedöms det om situationen kräver skydd och/eller skyddat boende för 

barnet. Även under utredningen kan socialtjänsten bedöma om barnet behöver tillfällig 

skyddstillsyn om situationen anses vara väldigt hotfull.  
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  Varför kan barnmisshandel vara svår att upptäcka? 

Barn i allmänhet, speciellt små barn slår sig väldigt lätt och ofta i leken. Man relaterar till att 

de slår i bordskanter, ramlar omkull när de är mindre och motoriken inte är fullt utvecklad. 

Det är även så att barn är väldigt lojala till sina föräldrar och barn som växer upp med 

misshandel vet inte heller alltid att det är fel, de lever i det och har inte fått uppleva något 

annat än att bli slagna. I många fall är det först på förskolan som barn får veta att det är fel att 

slå någon annan, och att man inte heller själv ska bli slagen av någon. Det kan vara svårt för 

ett barn även när de får veta vad misshandel innebär eftersom barnet kan uppfatta att 

misshandel kan vara en utskällning eller en tillrättavisning från förälder eller någon annan så 

det är viktigt att ge en så tydlig förklaring som möjligt vad man får och inte får göra mot 

någon annan.  

 

”Det är först på förskolan de lär sig vad misshandel betyder. Barn vet inte från början vad 

det betyder. De kan ha lärt sig ordet men vet inte vad innebörden är.” 

 

   Socialsekreterare inom socialtjänsten södra Sverige, 2010-12-14 

 

 Hur kan man som pedagog i förskola agera som ett bra stöd vid misstanke om misshandel? 

Som pedagog är det oerhört viktigt att vara en bra lyssnare. Att höra på vad barnet har att säga 

eftersom många barn faktiskt berättar själva vad de är med om och speciellt vad de får 

uppleva hemifrån. När ett barn öppnar sig och berättar att det har blivit slaget är det viktigt att 

lyssna på barnet och inte lägga ord i barnets mun, lyssna och ställ korta ledfrågor. Det är 

viktigt att barnet känner ett förtroende för pedagogen för att berätta ytterligare detaljer om 

händelsen och vad det varit med om. Att dokumentera vad barnet sagt är viktigt att göra direkt 

efter att barnet berättat något. 

 

  ”Lyssna på barnet, inte fråga ut barnet. Det är också viktigt att direkt 

dokumentera vad barnet har sagt och tala med sina kollegor, så att man inte är ensam om att 

veta. Det här är svårt, jättesvårt.”  

 

   Socialsekreterare inom socialtjänsten i södra Sverige, 2010-12-14 
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7.3 Intervju 3 

Intervjun har utförts på två förskolepedagoger inom en förskola i en mindre stad i södra 

Sverige.  

Förskolan har fem avdelningar med barn mellan 1-5 år.  

   

  Förskolan misstänker barnmisshandel i hemmet 

Inom denna förskola upplever personalen att det finns ett nära och gott samarbete med rektorn 

och daglig kontakt är självklar. Om vi som pedagoger skulle upptäcka eller misstänka 

misshandel tar vi upp det med rektorn på förskolan direkt. Och rektorn i sin tur lämnar in en 

anmälan till socialtjänsten. Om det är så att barnet i fråga själv har berättat för en 

pedagog/personal inom verksamheten att de far illa eller blir slaget av någon utav sina 

föräldrar så kallas vårdnadshavarna till ett möte där både pedagoger i arbetslaget där barnet 

befinner sig och rektor är med och berättar vad barnet har berättat för en eller flera pedagoger 

och samtalar tillsammans med föräldrarna kring det. Det kan även vara så att om man som 

ensam pedagog har misstankar om att ett barn blir misshandlad i sin hemmiljö, så tar man upp 

det i sitt arbetslag och hör med övriga kollegor om även de sett eller hört något som styrker 

pedagogens misstankar. Men om man inte får gehör för sina misstankar hos övrig personal så 

bör pedagogen har väldigt starka skäl för att göra en anmälan, och då först genom rektorn.  

 

  ”Jag är glad att jag inte behövt göra en anmälan någonsin. Jag har jobbat här i 

ungefär tjugo år.” 

                          Förskollärare, södra Sverige 2010-12-28 

  

 

  Varför kan barnmisshandel vara svår att upptäcka? 

Barn vill aldrig utelämna sina föräldrar. De är lojala mot sin mamma och pappa i alla 

situationer. Barnen som utsätts för misshandel kanske känner skam och skuld. De kan tro att 

det är deras fel att de blir slagna, och de skäms för att de blir slagna så de berättar inte för 

någon. För små barn som lever i våldet kan barnen tänka att det är så det ska vara, för de har 

aldrig fått uppleva något annat än att bli illa behandlade. Det kan även vara så att barnen vet 

att det är fel, men de hoppas på bättring, att föräldern slutar snart. Som alkoholist eller 

missbrukare kan det ju handla om perioder då mamma eller pappa blir våldsamma för att det 

sedan ska komma perioder då de är som vanligt och inte slår eller är elaka. 
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  Hur tror ni att våldet påverkar barnet? 

Det sätter djupa spår. Barn som levt i misshandel påverkas nog på olika sätt. Det sociala 

samspelet kan rubbas, man kan få svårt att knyta an till andra människor. Att våga lita på och 

visa empati för andra människor, svårt att skapa relationer med andra. Det kan även vara så att 

det sociala arvet speglar hos barnet, barnet blir själv en misshandlande förälder för att han/hon 

själv misshandlades som barn. En annan effekt på barnet kan vara att de lyckas bygga upp en 

stark person i sig själv, en del barn kan klara sig ur sin mardröm och bli en stark människa. 

Intervju nr. 4 

Intervjun har utförts på en förskolepedagog inom en förskola i en mindre stad i södra Sverige. 

Förskolan har fyra avdelningar med barn från 1-5 år. 

 

  Förskolan misstänker barnmisshandel i hemmet 

Vi har en handlingsplan för barns säkerhet som vi fått i kommunen. Handlingsplanen talar om 

hur vi ska förhålla oss och vilka åtgärder vi ska ta om vi misstänker att ett barn far illa i 

hemmet. Det första vi gör är att kontakta rektorn för förskolan och informera om vad vi 

misstänker. Finns inte vår rektor tillgänglig på förskolan så finns det en annan rektor. I andra 

hand ska vi ringa kommunens växel och be att få tala med en socialsekreterare och meddela 

att det är akut. Är det väldigt akut, så är det polisen vi ringer till direkt. Om det skulle vara så 

att man som ensam pedagog bevittnar att ett barn blir misshandlat så talar denne om detta för 

föräldern när de anländer till förskolan och berättar att pedagoger har anmälningsplikt och 

måste göra en anmälan på vad de vittnat till. Sedan får man informera rektor även vid detta 

fall och då tar rektorn över ansvaret från pedagogen. Man diskuterar även i sitt arbetslag om 

vad man upplevt för att få belägg för vad man misstänker. 

 Rektorn brukar även be personalen dokumentera alla misstankar och vad barnet det gäller har 

berättat för pedagogen om det berättat något.  

 

  ”Man måste vara fruktansvärt säker på sin sak. Att ha väldigt starka misstankar 

om misshandel för att anmäla, för barnets skull.” 

                      Förskollärare, södra Sverige, 2010-12-29 
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  Varför kan barnmisshandel vara svår att upptäcka? 

Föräldrarna är det närmsta barnet har. Barn skyddar sina föräldrar, det är in i det yttersta innan 

barnen avslöjar sina närmsta om vad som pågår i hemmet. Barnen kan själva känna skuld, att 

det är deras fel att de blir misshandlade. På denna förskola förekommer många olika kulturer 

och därmed olika sätt i fostran för barn så vid varje introduktion med föräldrarna talar man 

om vad som gäller för regler både enligt verksamheten i sig men också lagar vi alla har i 

samhället. Man går även igenom med barnen att det inte är tillåtet att slå eller kränka en annan 

person och det är heller inte tillåtet att bli slagen eller kränkt av någon annan, barn eller 

vuxen. Vi har alltid anmälningsplikt om ett barn skulle berätta om att det blir slaget.  

 

  Hur tror du att våldet påverkar barnet? 

Barnet som får uppleva misshandel har nog väldigt lätt att bli sköra. De blir osäkra på sig 

själva och på andra och känner otrygghet. Oavsett vilken misshandel man fått erfara, fysisk 

eller psykisk så är det en svår grej att ta sig ur mentalt sett även efter att misshandeln har 

upphört. Den otrygghet man har levt i som barn kan sitta kvar för alltid och man får svårt att 

kanske samspela med andra människor. Svårt att känna trygghet någonstans och bli oerhört 

skadad inombords. 

 

  ”Psykisk misshandel, det som finns inom oss, är ännu svårare att upptäcka men 

det betyder inte att de inte far minst lika illa, för själen blir ju skadad för alltid.” 

 

                        Förskollärare, södra Sverige, 2010-12-29 
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8. Analys 

I detta avsnitt presenterar jag mitt arbete ur ett analytiskt perspektiv där jag ger arbetet kring 

ämnet en slutsats. Här förklaras definitionen av barnsmisshandel utifrån vad mina intervjuer 

och den litteratur jag använt mig av upplyser om. 

 

I min studie har jag utgått ifrån två huvudfrågor som handlar om hur människor försöker 

stödja barn som lever i misshandel och varför de tror att det är svårt att upptäcka den. 

Forskningar som jag utgått ifrån i min studie pekar på att det är ett relativt högt antal anmälda 

fall för barnmisshandel per år och att ökningen för anmälningar har ökat markant de senaste 

åren. Att anmälningar ökar betyder inte att det pågår mer barnmisshandel än förut utan att 

man i samhället blivit mer medveten om att anmäla och att det är anmälningsplikt på de olika 

institutioner och i alla verksamheter där man blir vittne till eller misstänker barnmisshandel i 

hemmet eller på annan plats. Som Olof Flodmark (2010) menar så är förskolan den plats där 

de flesta barn från 1-5 år befinner sig under sina första år och de som arbetar inom de olika 

förskoleverksamheterna har ett stort ansvar för de barn som går på förskolan. I förskolan har 

man anmälningsplikt om man även misstänker barnmisshandel, inte enbart om man bevittnat 

att ett barn blir slaget. Barnmisshandel är inte heller bara när ett barn blir slaget eller sexuellt 

utnyttjat utan kan också vara att barnet blir kränkt, isolerat, ignorerat eller utsatt för 

hälsorelaterade skador som bristande hygien och kosthållning. 

  I de intervjuer jag utfört har jag fokuserat på frågor kring hur de vuxna 

människorna runtomkring barnen i vardagen ser på barnmisshandel och hur de skulle agera 

eller hur de agerar om de misstänker att ett barn far illa. Det jag fått fram utifrån samtliga 

samtal med de intervjuade personerna som ingår i studien är att barnmisshandel är ett väldigt 

tungt ämne, ett svårt begrepp till att börja med eftersom det innebär så mycket mer än just det 

fysiska slaget från den vuxne. Det alla intervjuade har gemensamt är att de tror att 

barnmisshandeln är så mörkbelagd och svår att upptäcka för att barn kan känna skam för vad 

det är med om, vad deras förälder eller den vuxne utsätter det för. Att skydda sina föräldrar, 

även om det innebär fortsatt misär för barnet kan vara det enda barnet vågar lita till. Samtliga 

är eniga om att det är en djup hemlighet som barnet bär på och som det enbart delar med sina 

föräldrar och att berätta för andra betyder att fler kommer att få veta vilken skam barnet bär på 

och det kan vara en anledning till att barnet inte berättar för någon annan. Men samtidigt som 

samtliga anser att de utsatta barnen troligtvis känner en djup skam och rädsla för vad de 

utsätts för så anser man att barn öppnar sig väldigt mycket och pratar gärna om sina 
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erfarenheter och det även är så att barn vill dela med sig av sin hemlighet för att slippa vara 

ensam om att bära på den. Det gäller att vara en bra lyssnare som pedagog, att man tar tid och 

låter barnet få komma till den vuxne och berätta (Johansson, 2003). De personer jag intervjuat 

inom förskoleverksamheten ansåg samtliga att det var en svår och jobbig grej att tänka på och 

även svårt att veta vart gränsen går för när man bör anmäla sina misstankar. Samtliga 

pedagoger hade heller aldrig behövt anmäla, det vill säga haft misstankar om barnmisshandel. 

Det alla förskollärarna också var eniga om var att det ska krävas mycket för att de skulle 

anmäla om de fått misstankar om barnmisshandel. De vill ha konkreta bevis på att det skulle 

förekomma misshandel och nämner alla om de själva skulle bevittna att ett barn far illa skulle 

de anmäla direkt men detta genom rektorn för förskolan. Det jag kan utläsa utifrån min 

bakgrundsforskning och mina samtliga intervjuer är att små barn är i stort behov av det 

emotionella stödet för sin fortsatta utveckling och att psykisk misshandel kan vara lika 

förödande som psykisk misshandel men kan vara betydligt svårare att upptäcka. Barn som 

försummas eller blir ignorerade är svårt att upptäcka både på grund av att det är något som 

inte syns fysiskt sätt och som kan vara en väldigt svår upplevelse för barnet att förklara. 

Samtliga är eniga om att det är viktigt att man som pedagog finns till för barnet som en god 

lyssnare för att stödja det i den situation det än befinner sig i. Barn berättar mycket och gärna 

men det kan vara svårt för dem att berätta något som de mår dåligt av och som speciellt 

involverar att avslöja sina föräldrar, de personer som ska vara den tryggaste platsen för dem. 

Men det är här som bland annat Johansson (2003) och Olof Flodmark (2010) menar att 

förhållandet mellan pedagog och barn kan behöva bli tydligare eftersom man anser att barnet 

måste tycka det är svårt eller skamligt att berätta vad det utsätts för så är det extra viktigt för 

pedagogen att ha en tät och förtroendeingivande relation till barnet så barnet känner den 

trygghet som det behöver för att dela med sig av sina erfarenheter, det räcker inte med att 

tycka att man bör ha en god relation till barnen utan att faktiskt verkligen försöka skapa en 

trygg relation till barnet.  

Något som även Flodmak (2010) belyser är att man inte får den information om 

anmälningsplikten och vad den innebär i förskola och skola och detta kan jag tydligt utläsa 

utifrån mina intervjuer då samtliga pedagoger känner att de inte fått någon direkt information 

om hur man ska bemöta barnen som befinner sig i misshandel, hur man kan på bästa sätt 

stödja dem mer än de handlingsplaner som finns för varje enskild förskola och läroplanen som 

berättar att barn som behöver extra stöd ska också få detta. Huruvida vilket förhållningsätt 

man bör inta eller liknande är de osäkra på men de menar även att de tror att det skulle klarna 

mer om de väl hamnar i en situation där de måste göra en anmälan eller prata med ett barn 
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som berättat eller på något sätt visat att de blir missbehandlad i hemmet. Hos behandlare vid 

familjefridsorganisationen och socialtjänsten finns inte mer än de handlingsplaner och råd 

som de kan ge när ett fall uppdagas för förskolepedagoger. Förskolepedagoger får dock utan 

att behöva ange personuppgifter be om råd vid misstanke om att ett barn far illa och samtliga 

pedagoger i intervjuerna känner att de kan kontakta socialtjänst eller andra stödorganisationer 

om de är osäkra eller har frågor men de skulle göra det via sin rektor vid alla fall.  

  De tre pedagoger/förskollärare som intervjuats har alla jobbat inom de olika 

verksamheterna i över tio år men har inte upplevt att en anmälan har gjorts mot ett barns 

föräldrar och menar att de heller inte upplevt misstankar om att ett barn far illa. Den osäkerhet 

som förskolepedagogen känner inför hur mycket denne ska bevittna eller misstänka innan en 

anmälan ska göras kan jag relatera till att endast var tredje misstänkt fall om barnmisshandel i 

hemmiljö i svenska förskolor anmäls till socialtjänsten (Rädda Barnen, 2010 & Brottsrummet, 

2010).  
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9. Diskussion 

Det jag ur min analys kan utläsa är främst att fokus ska ligga på barnets bästa och att det är 

barnet som dessa stödorganisationer och som förskolan arbetar för. Barnets säkerhet ska alltid 

sättas i första hand. Det som min tidigare forskning talar om stämmer överrens med den 

information jag fått fram utifrån mina samtal då pedagogerna känner en viss osäkerhet kring 

hur de skulle agera, då de inte upplevt att de behövt göra en anmälan för att de aldrig 

misstänkt att ett barn far illa. Min tanke kring dilemmat om att endast ett av tre fall om 

misstanke om barnmisshandel anmäls tills socialtjänsten av förskolepedagoger/förskolor i 

Sverige. Detta grundar sig antagligen i den osäkerhet hos pedagogerna som jag tidigare har 

tagit upp i min studie. Förskolepedagogerna har ett väldigt stort ansvar att se till att varje barn 

får det stöd och den hjälp som det kräver. Det betyder att osäkerheten ökar när det gäller att på 

bästa sätt stödja ett barn som de misstänker far illa.  

  Barnmisshandel är ett tungt ämne och kan också vara väldigt känsligt för många 

att diskutera. Det skapar en viss oro samtidigt som osäkerheten för vad som kan klassas som 

misshandel eller inte. Enligt forskning, teorier om misshandel och allmän information som 

finns att hämta så omfattar begreppet barnmisshandel väldigt många olika typer av misär för 

barnet. Det handlar inte om det vi oftast själva anser vara misshandel, att fysiskt göra en 

annan människa illa. Barn kräver mer ömhet och empati än en vuxen människa och behöver 

därför ett otroligt stöd, förståelse och trygghet från de människor som är närmast runtomkring. 

För många barn är de närmast relaterade, efter vårdnadshavarna och släkt, just pedagogen på 

förskola/skola. Det är inom förskolan som man upptäcker våld mot de allra minsta barnen, de 

som själv kanske inte ännu har förmåga att själva berätta vad det utsätts för. Detta gör det 

extra viktigt att man som pedagog har en viss förberedelse för att det faktiskt inträffar att barn 

blir misshandlade, varje dag. Det dilemma jag börjat tyda utifrån den studie jag gjort är att 

osäkerheten om vad som är okej att anmäla och inte gör att pedagogen inte i första taget 

anmäler om de misstänker barnmisshandel. Det krävs många faktorer som tyder på att barnet 

far illa innan de skulle göra en anmälan, eller först och främst tala med rektorn för förskolan 

de arbetar på innan de gör något alls. Det jag tycker är oroväckande är just den osäkerhet 

pedagogerna känner. Att man som en av de främsta ansvarspersonerna för ett barn inte alltid 

vet vilka förhållningssätt man ska inta i en situation där man inser att ett barn far illa gör att 

pedagogen inte fullt ut alltid kan fungera som bästa stöd för barnet. Barnet ska alltid vara i 

fokus och därmed vid minsta misstanke tror jag det är viktigt att agera, hur man gör det är en 

svår sak. Men att lyssna på barnet och använda olika metoder för att försiktigt närma sig 
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barnets tankar och visa barnet tillit och förståelse gör att barnet lättare kan känna sig trygg och 

våga berätta om något är fel. Men det är också viktigt att tänka på att små barn inte säkert vet 

om att misshandel är något som är fel, utan tror att det är så alla har det och tycker själva 

därför inte att det är något ovanligt men far lika illa ändå. Eftersom detta kan vara en av de 

stora orsakerna till varför barn inte berättar gäller det att i förskolan vara tydlig med regler 

och lagar som gäller för alla, att berätta för barn att det inte är tillåtet att slå eller skada någon 

annan på något vis, det är heller inte okej att själv bli slagen eller behandlad illa på något sätt. 

Att alltid jobba med empati och vad som är rätt och fel i fokus är väldigt viktigt i arbete med 

små barn. Det tror jag även kan ge pedagogerna den självsäkerhet som krävs för att sätta 

barnet i fokus vid misstanke om misshandel. Och utifrån tidigare nämnt rektorns och 

pedagogernas ansvar i verksamheterna att belysa detta ämne inte bara för barn genom 

empatiläran och socialt samspel utan inom arbetsgrupperna diskutera kring barnmisshandel, 

att ta del av andra kollegors eller pedagogers erfarenhet gällande frågan samt att diskutera 

varför man tabubelägger ett så stort och svårt ämne när det grundar sig i det viktigaste vi 

arbetar för i skolomsorgen, barnet. Jag tror att fler pedagoger skulle uppmärksamma fler barn 

som far illa om det kan vara en öppen diskussion kring barns välbefinnande. Osäkerheten som 

finns har dels uppstått på grund av sin egen osäkerhet kring vad som faktiskt faller under 

misshandel/vanvård men också i pedagogens profession i yrket. En del ämnen inom yrket är 

vi säkra på, vi utför dagligen pedagogiska och väl genomtänkta aktiviteter med barnen och för 

barnens lärande framåt och vi får heller ingen information, inte ens om vad anmälningsplikt 

inom yrket betyder eller omfattas av varken i vår utbildning till blivande pedagoger eller på 

vår arbetsplats. Detta skiljer sig naturligtvis från förskolor till förskolor/skola till skola om 

vikten av denna problematik, men i stort sätt och av att utläsa ur min studie kan man tydligt se 

att av ett litet urval pedagoger och behandlare samt litterär fakta så är det ett faktum att 

barnmisshandel upptäcks väldigt sällan och enbart i en tredjedel av alla fall uppmärksammas 

och anmäls. Jag tror att det kan vara svårt att definiera barnmisshandel samt upptäcka den i 

många fall men jag tror däremot att många fler fall uppmärksammas om man börjar upplysa 

människor som arbetar inom skolvärlden och i barnomsorgen om vad vanvård innebär och 

vilken skada det innebär för ett barn som lever i denna misär. För hur man än vrider och 

vänder på frågan kring varför pedagogen är så rädd att anmäla eller stå fast vid sin misstanke 

så kvarstår det ändå oavsett de svar jag försökt finna; vad förlorar man som professionell i sitt 

yrke som pedagog på att genom en anmälan vid misstanke om vanvård kanske medverka till 

ett barns ljusare framtid, på en självklar och trygg levnadsstandard och ett värdigt och lustfyllt 

liv? För det är väl egentligen det som är vår viktigaste uppgift som pedagog, barnets 
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välbefinnande och bland annat vårt stöd för att nå dit. Och om vi inte börjar uppmärksamma 

ämnet i större omfattning, har vi inte på något sätt misslyckats i vår yrkesprofession som 

barns förebild och stöd utanför hemmet? Och den viktigaste frågan som jag har efter denna 

studie är vidare; varför får man inte tydligare information om anmälningsplikt och vilka 

förhållningssätt man ska hålla sig till i de olika utbildningarna som gäller barns välbefinnande 

i förskola/skola? Det är en av de viktigaste delarna för barnens framtid men det framgår inte 

alls i läran om hur vi blir bättre och utvecklas som lärare och pedagoger inom något ämne. 

 

9.1 Metoddiskussion 

I min undersökning valde jag att göra intervjuer med sex personer, varav tre pedagoger 

verksamma inom förskola, två socialsekreterare i socialtjänsten och en behandlare på en 

fristående stödorganisation för familjevåld. Min intervju hade jag gärna utfört på fler personer 

verksamma inom förskola. Det hade varit intressant att utöka forskningen kring detta område 

just med hjälp av intervjuer i större omfattning för att kunna jämföra flera olika platser och 

kanske därmed hitta olika synsätt på när en anmälan bör göras och kan kopplas till större eller 

mindre förskolor i större eller mindre städer, att miljön kan ha en tydlig påverkan eller om det 

faktiskt är ett allmänt tabubelagt begrepp i den svenska skolvärlden som man helst ”slipper” 

använda eller vara med om i sitt yrke som pedagog. Jag hade även gärna använt mig av 

enkäter med frågor till förskolepedagoger i flera verksamheter än de jag fick möjlighet att 

intervjua för att få bredare kunskap i hur det ser ut mer allmänt kring området barnmisshandel 

och vad de olika förskolorna har för handlingsplaner om det inträffar misstankar eller 

bevittning om barnmisshandel. 
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Bilaga 1 

Intervjuguide  

Intervjufrågor: 

 

 

1. Hur ser det ut när ni får in fall/anmälningar från förskolorna i länet? 

 

– Vem/vilka kontaktar er och i vilken tur i ordningen kontaktas ni? 

(vem underrättas först, resp. sist?) 

 

 

2. Hur ser processen ut från att ni fått ett fall om familjevåld? 

 
– Från den första åtgärden 

 

– utreder/stödjer ni barnen i samband med någon vuxen eller ensamma? 

 

– hur ser planeringen kring barnets vardag ut från det att ni fått ett fall om barnmisshandel? 

 

 

3. Hur ser samarbetet mellan er och förskolorna i länet ut? 

 
– Finns det ett samarbete mellan båda parter som gäller även efter att barnen fått stöd och 

hjälp hos er? (ev. plan för förskolan att arbeta kring?) 

 

 

4. Vem/vilka bedömer om fallet är akut?  

 

– Kräver alla fallen lika akuta åtgärder? 

 

– (Om en del fall anses vara mer akut, vad är kraven för att ett fall ska anses kräva direkta 

åtgärder?) 

 

 

5. Fortsatt kontakt 
 

 – Sker fortsatt kontakt mellan er och familjen/barnen efter att ni arbetat för att förbättra 

barnens situation? 

 

– Regelbundna möten/samtal? 

 

 

6. Varför tror du/ni att misshandel ofta är svårt att upptäcka? 

 

 



7. Hur tror du/ni/vad säger er erfarenhet av familjevåldets påverkan på barnens 

uppväxt i våldsamma förhållanden? 

 

 

8. Vad är/anser du/ni vara förskolans uppgift när de upptäckt barn som utsätts 

för misshandel? 
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