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Sammanfattning  

Idag utsätts cirka tio procent av alla barn för sexuella övergrepp. Integritet i förskolan anses 

vara viktig för att uppmärksamma de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Undersökningen bygger på sju intervjuer med sju olika förskolechefer. Tillsammans 

ansvarar förskolecheferna för 37 procent av alla inskrivna förskolebarn i en region. Studien 

syftar till att undersöka förskolechefers uppfattningar och intentioner om barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp. Genom intervjuerna framkommer det att förskolecheferna är 

medvetna om att det finns barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Trots detta har 

förskolecheferna sammantaget gjort få orosanmälningar. Förskolecheferna lyfter fram att de 

arbetar för att stärka barns integritet i förskolan. Integritetsarbetet anses påverka individens 

självkänsla. För att alla barn ska ha rätt till sin egen kropp är det viktigt att pedagoger är 

medvetna om att det finns barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och vill förändra 

genom att arbeta med integritet i förskolan.   

  

Nyckelord: barn, utsatt, sexuella övergrepp, integritet, förskolechef.  
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Inledning 

Vi har under vår förskollärarutbildning haft fyra praktikperioder där vi sammanlagt varit i 

åtta olika förskoleverksamheter. Praktikperioderna har sinsemellan sett olika ut. Gemensamt 

för våra upplevelser är att pedagogerna inte samtalat om risken att barn blivit utsatta för 

sexuella övergrepp. Det har inte heller förts samtal om barns integritet när det gäller 

exempelvis toalettsituationen. Toalettsituationen är något vi sett har varierat på förskolorna, 

i vissa verksamheter har det funnits möjlighet för barn att stänga dörren till toaletten medan 

det i andra verksamheter inte har funnits möjlighet för barn att stänga dörren om sig när de 

ska gå på toaletten. Vi anser att vi under vår utbildning inte fått tillräckliga kunskaper kring 

barns integritet. Därför ser vi vårt självständiga arbete som en möjlighet att utveckla våra 

kunskaper kring integritetsfrågor. I avsnittet nedan beskrivs studiens syfte och 

frågeställningar. Bakgrunden till undersökningen ges med utgångspunkt från en 

självbiografi, ett nyhetsprogram, en tidskriftsartikel samt genom statistik som påvisar barns 

utsatthet. I detta avsnitt redogör vi för vår definition av centrala begrepp som återges i 

studien.     

Syfte och frågeställning  

Syftet med studien är att undersöka hur förskolechefer med fokus på integritet 

uppmärksammar och förebygger potentiella sexuella övergrepp i hemmiljön avseende barn 

i förskolan. Varför vi valt att fokusera på förskolechefers uppfattningar och intentioner kan 

läsas mer om under avsnittet Metod – Urval.   

 

Studien kommer att utgå från följande frågeställningar:  

1. Hur kan förskolepersonal implementera förskolans styrdokument med fokus på 

integritet och barns rättigheter i förskolan? 

2. Hur hävdar förskolechefer att det förebyggande arbetet kan ske mot sexuella 

övergrepp i hemmiljön avseende barn i förskolan?  

- Hur kan förskolepersonal arbeta för att stärka barns integritet? 

- Hur kan förskolepersonal arbeta för att hitta de barn som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp?  

3. Vad händer när förskolepersonal misstänker att sexuella övergrepp sker i 

hemmiljön avseende barn i förskolan? 
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Bakgrund 

I boken Medan han lever berättar Eksvärd (2016) om sin barndom som har präglats av 

sexuella övergrepp. Eksvärd är idag en barnrättskämpe och beskriver att hon skrivit boken 

för att bryta tystnaden och hjälpa andra som blivit utsatta (Nyhetsmorgon, 2016-03-13). 

Eksvärd (2016) beskriver att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp ofta skäms över 

det. Om de utsatta berättar för någon så händer det ofta att de inte blir betrodda menar 

Eksvärd. Eksvärd ger uttryck för att hon är ledsen över att många vuxna blundar för 

verkligheten. Det är de vuxnas skyldighet att se till att barns rättigheter lyfts fram och 

respekteras (ibid.). Det handlar om att samtala även om de svåra och obekväma frågorna, 

säger Eksvärd. Även om alla vuxna har ansvar för att upptäcka barns utsatthet, hoppas de 

flesta att någon annan ska gripa in (ibid.). Eksvärd framhåller att om hon fått lära sig vad 

integritet innebär, hade hon kunnat bryta tystnaden kring övergreppen tidigare. I 

nyhetsklippet (Nyhetsmorgon, 2016-04-03) framkommer det också att många förskolor inte 

arbetar aktivt med integritetsfrågor.    

 

Enligt Eksvärds hemsida (www.treskablinoll.se) utsätts minst tre barn i en klass på trettio 

elever för sexuella övergrepp, det vill säga cirka tio procent av alla barn. Denna statistik 

riktar sig inte endast till förskolan. Det går därför inte att säga att tio procent av alla barn i 

förskolan utsätts för sexuella övergrepp. Det finns barn i förskolan som utsätts för sexuella 

övergrepp, dock har vi inte hittat statistik som endast belyser förskolebarn i detta 

sammanhang. Vi har däremot tagit del av berättelser om förskolebarn som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp. En beskrivning vi tagit del av presenterar Ihreskog (2016, 22 oktober): 

 

Under 14 år utsattes hon för sexuella övergrepp i en ort i Östergötland av en person nära 

familjen. Från fyra års ålder till arton då hon till slut lyckades ta sig bort från allt. Hon 

förstod att det var fel. Redan som liten. Men trots det: höll jag tyst, jag visste att det var 

något som jag inte fick prata om. Och i det liv jag levde, med en mamma med psykisk 

ohälsa, blev den här personen en trygg plats. Han var snäll, gav mig pengar, saker… jag 

blev sedd, bekräftad vilket varje barn behöver. Och jag kunde inte få det hemma. 

(Ihreskog, 2016, 22 oktober) 

 

Precis som kvinnan beskriver så visste hon att det var något som hon skulle vara tyst om 

(Ihreskog, 2016, 22 oktober). I likhet med Ihreskog (2016, 22 oktober) presenterar även 

Larsson (2002) att ämnet är uppmärksammat och förknippat med hemlighet och tystnad. 

http://www.treskablinoll.se/
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Även Larsson, Svedin och Warfvinge (2002) poängterar att förövare många gånger söker 

sig till de barn som håller tyst. Utsatta barn vet inte att de får säga nej till vuxna eller har inte 

förmågan att säga nej till vuxna (ibid.). Vidare menar Larsson (2002) att barn som på något 

vis har blivit utsatta för olämpliga sexuella upplevelser har en tendens till att utforska och 

tolka den själv genom lek. Dessutom poängterar Larsson vikten av att respektera barns 

integritet och försiktigt hantera frågor som handlar om barns sexualitet inte minst för de som 

faktiskt arbetar med barn. Då pedagoger dagligen möts av uttalanden och frågor från barn så 

är det också viktigt att ha en öppen dialog kring ämnet (ibid.). Raundalen och Schultz (2007) 

hävdar att förskolepersonal bör vara medvetna om att de kan få förtroende från barn som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp. Eksvärds hemsida (www.treskablinoll.se) syftar till att 

hjälpa utsatta barn, nära anhöriga eller personal som arbetar med barn. På hemsidan finns 

bland annat följande information: 

 

Det dör ett barn per år i brandrelaterade olyckor. Varje termin är det obligatoriskt 

för varje skola att ha brandövningar. Det är minst tre barn i varje klass som blir 

sexuellt utnyttjade. Vi har inte en lektion om integritet. (www.treskablinoll.se) 

 

Citatet ovan visar att integritetsfrågor är eftersatt i förskolans och skolans undervisning. Vid 

sidan om brandövningar är det också nödvändigt att inse vikten av integritetsarbete i 

förskolan och skolan. Alla barn har rätt till en barndom utan kränkningar. Tillsammans måste 

vi våga se vad som händer och därmed stärka barns rättigheter.  

 

Under år 2015 anmäldes 2440 våldtäktsbrott mot minderåriga i åldern 0–17 år 

(Brottsförebyggande rådet [Brå], 2016-10-26). Vi har inte tagit del av information som riktar 

sig endast till förskolebarn, dock inkluderas förskolebarn i Brås statistik. I en rapport som 

Barnombudsmannen (2012) publicerat framgår det att det är komplicerat att beräkna hur 

många som blivit utsatta för sexuella övergrepp eftersom mörkertalet är stort. Dock påvisar 

rapporten (ibid.) att 7–10 procent av alla kvinnor och 1–3 procent av alla män under sin 

barndom blivit utsatta för sexuella övergrepp. Sexuella övergrepp ger livslånga sår (Brown, 

Reyes, Brown, & Gonzenbach, 2013). Barnombudsmannen (2012) poängterar att det är av 

vikt med tidig upptäckt och tidiga insatser för att förebygga våld och övergrepp, tidiga 

insatser kan vara avgörande. 

 

http://www.treskablinoll.se/
http://www.treskablinoll.se/
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Vi menar att sexuella övergrepp mot barn är ett samhällsproblem som behöver synliggöras 

för att få barn som blivit utsatta att bryta tystnaden. Att belysa problemet tror vi kan ha 

betydelse för vår kommande yrkesprofession som förskollärare där vi med stor sannolikhet 

kommer möta barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Vår förhoppning är också att 

göra andra medvetna om problemet så att vi tillsammans kan förändra och se till att barns 

rättigheter lyfts fram och respekteras. Det finns således ett visst normativt inslag i vår studie 

då vi anser att sexuella övergrepp är ett samhällsproblem. I vår kommande yrkesroll som 

förskollärare tror vi att vi kommer att möta barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp i 

hemmiljön. Integritetsarbete tror vi kan vara av vikt för att hjälpa de barn som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp.  

Begreppsförklaring 

Här ska vi tydliggöra vår definition på begrepp som återges i studien.  

 

Förskolechef - har det yttersta ansvaret för verksamheten. Förskolechefen kan vara chef över 

en eller flera enheter.  

Pedagog – arbetar i förskoleverksamheten, så som förskollärare och barnskötare eller 

motsvarande.   

Förskolepersonal – all personal som arbetar i förskolan, så som förskolechef, förskollärare 

och barnskötare eller motsvarande.  

Barn – alla barn 0-17 år.  

Förskolebarn/barn i förskolan – barn som går i förskolan, 0-6 år. 
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Litteraturöversikt  

I detta avsnitt presenteras studiens teoretiska utgångspunkt. Nedan redogörs det även för 

förskolans uppdrag enligt styrdokument, att sexuella övergrepp sker mot barn, vikten av 

integritet, stödmaterial samt vad som bör göras vid misstanke. Slutligen i detta avsnitt 

presenteras även tidigare forskningsresultat allt detta med utgångspunkt i forskning, 

styrdokument och litteratur.  

Teoretisk utgångspunkt 

Studien vilar på ett maktperspektiv. Foucaults syn på makt betyder att det inte enbart verkar 

i form av lagar och förordningar (Dolk, 2013). Palla (2011) återger Foucaults syn på makt 

vilket innebär att makt kan ge möjligheter till det sociala livet, bland annat goda utvecklings- 

och fostransmöjligheter för barn i förskolan. Makt verkar också inom kunskaper och 

sanningar som ger sig uttryck i individers handlingar, attityder och känslor således ger sig 

makt uttryck genom normer och normaliseringar menar Dolk (2013). Det innebär att 

människor medvetet eller omedvetet anpassar sina viljor och tankesätt efter normerna (ibid.). 

Makt kan därigenom få goda möjligheter för barns utveckling och lärande (Palla, 2011). 

Vuxna styr och vägleder barn utifrån förskolans uppdrag om att forma individen som en 

samhällsmedborgare, genom att anamma gemensamma värderingar och normer menar Palla 

(2011). Foucaults syn på makt handlar mer om att förebygga och mindre om att straffa de 

som gör fel framskriver Dolk. Skau (1993) menar att makt ofta förknippas med negativa 

associationer. Skau återger Monsens syn på att makt kan ge både positiva och negativa 

resultat. Ofta kan maktanvändandet få negativa resultat vilket ofta handlar om att 

maktutövaren har okunskap och är omedveten (ibid.).   

 

Dolk (2013) beskriver exempelvis hur förskolan tydligt är indelad efter ålderskategorier. Det 

finns uttalade och outtalade normer i förskolan om hur barn och pedagoger bör vara (ibid.). 

Pedagogers vidare kunskaper och erfarenheter är ofta en anledning till att barn framstår som 

underordnade till de vuxna (ibid.). Dolk redogör för barndomssociologerna Prout och James 

sätt att se på barn, att barn är beroende av vuxna trots att barn bör ses som aktörer med egna 

rättigheter. Barn påverkas av vuxnas agerande i exempelvis uppfostran, men de har själva 

svårt att påverka dessa beslut (ibid.). Vidare redogör författaren för att en vuxen-barn relation 

kan ses som asymmetrisk. Det innebär att vuxna, vårdnadshavare eller pedagoger, med de 

ansvar de har kan påverka barns situation i högre utsträckning än vad barn själva kan påverka 
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sin situation (ibid.). Dolk hävdar att en asymmetrisk maktrelation mellan barn och vuxna 

kan ses som oundvikligt men det betyder inte att den är mindre intressant att belysa.  

 

Att denna studie grundar sig ett maktperspektiv handlar om att barn i många avseenden har 

en beroendeställning till vuxna. Makt återspeglas också i förskolechefernas position och de 

har det yttersta uppdraget att se till att förskolans styrdokument präglar 

förskoleverksamheterna.              

Styrdokument  

Värdegrunden är en del av förskolans läroplan (Lpfö98, rev. 2016) och det åligger pedagoger 

att värna om människolivets okränkbarhet, individens frihet och integritet och alla 

människors lika värde som ett uppdrag för förskolan. Värdegrundsarbetet ska prägla 

förskolans arbete tillsammans med barnen. 

 

Gustafsson (2011) beskriver att Sverige antog Barnkonventionen redan år 1989. Eftersom 

Sverige har godkänt Barnkonventionen är Sverige skyldiga att se till att den följs 

(Barnkonventionen, 2014). Det är över 20 år sedan Barnkonventionen kom till stånd 

(Gustafsson, 2011). Trots detta menar Gustafsson (2011) att det ändå är mycket arbete kvar 

för att barns rättigheter ska genomsyra verksamheterna för alla som arbetar med barn. 

Gustafsson hävdar att vårdnadshavare måste känna en tillit till att deras barn behandlas med 

all den respekt och omsorg som Barnkonventionen förespråkar. Enligt Barnkonventionens 

(2014) artikel 19, Skydd mot övergrepp, har varje barn rätt att skyddas från alla typer av 

fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp. Skyddet innefattar att barn och de som har 

hand om barn ska få nödvändigt stöd när det gäller barn som blir utsatta för övergrepp (ibid.).  

 

Enligt Skollagen (SFS 2010:800) kapitel 29, § 13 har förskolechefer, pedagoger och andra 

verksamma inom förskolan anmälningsplikt till socialnämnden om de upptäcker eller 

misstänker att barn far illa.  

Sexuella övergrepp 

Brown et al. (2013) menar att sexuella övergrepp mot barn blir allt vanligare. Genom deras 

uttalande kan vi även hänvisa till vårt tidigare avsnitt Bakgrund där det bland annat 

presenteras procentsatser om barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Svedin (2002a) 
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hävdar att det finns många definitioner om vad sexuella övergrepp mot barn innebär. Liksom 

Svedins uttalande redogör även Rädda Barnen (2016) för att sexuella övergrepp mot barn 

innefattar alla sexuella handlingar som ett barn utsätts för av en annan person. Sexuella 

övergrepp kännetecknas ofta av att en annan människa utnyttjar barns beroendeställning till 

vuxna (ibid.). Svedin (2002a) menar att sexuella övergrepp kännetecknas av att förövare 

förgriper sig på minderåriga barn. Det är ofta en vuxen person som vill tillgodose sina egna 

sexuella behov genom barn (ibid.). Brown et al. (2013) hävdar att en begreppsförklaring till 

sexuella övergrepp innebär en olämplig sexuell relation till barn som inkluderar både fysiska 

och psykiska påfrestningar. Svedin (2002a) påpekar att det finns några gemensamma 

nämnare i alla definitioner av sexuella övergrepp. Det kan exempelvis handla om att 

handlingen kränker barns integritet, att vårdnadshavare utnyttjar barns beroendeställning, 

handlingarna utgår från vuxnas behov och det är en handling som barn inte kan förstå och 

inte heller är moget att kunna ge samtycke för (ibid.).  

 

Under 1980-talet synliggjordes sexuella övergrepp som ett stort socialt problem i Sverige 

menar Carlsson (2008). Carlsson hävdar att den internationella omfångsundersökningen som 

offentliggjordes år 1983–2004 uppvisar att det var 7–29 procent av alla kvinnor eller flickor 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp i Sverige. I jämförelse med Carlssons uttalande som 

nämnts i tidigare avsnitt, Bakgrund, att det under år 2015 anmäldes 2440 våldtäktsbrott mot 

barn i åldern 0–17 år, tyder på att det fortfarande är ett socialt problem i Sverige (Brå, 2016). 

Den internationella omfångsundersökningen tyder också på att det inte spelar någon roll 

vilken klass eller etnicitet individen tillhör (Carlsson, 2008). Sexuella övergrepp sker i alla 

samhällsklasser (ibid.). Barnombudsmannen (2012) hävdar att 7–10 procent av alla flickor 

och 1–3 procent av alla pojkar blivit utsatta för sexuella övergrepp under sin barndom. 

Svedin (2002b) menar att det är viktigt att inte glömma att det finns ett stort mörkertal av 

barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Även Rädda Barnen (2016) presenterar i 

enlighet med Svedin att mörkertalet för utsatta barn är stort. Det är nämligen enbart cirka tio 

procent av alla sexuella övergrepp mot barn som kommer till myndigheters kännedom 

(ibid.). Det stora mörkertalet är oerhört svårt att summera menar Svedin (2002b). Carlsson 

(2008) påpekar också att mörkertalet är stort. En förklaring till att mörkertalet är så pass stort 

kan vara att sexuella övergrepp är ett svårt område att prata om menar Carlsson. En annan 

förklaring menar Svedin (2002b) kan vara att sexuella övergrepp som sker i hemmet mot 

barn ofta är mer komplicerade då barn är i en beroendeställning till vuxna.  
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Nilsson och Svedin (2002) poängterar att många människor som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp under sin barndom berättar först i vuxen ålder om vad de blivit utsatta för. Det är 

en stor risk att barn tystas ner och behåller sin hemlighet om förövaren är en nära släkting 

(ibid.).  Carlsson (2008) beskriver också att de barn som blivit utsatta ofta berättar när de är 

vuxna och söker vård eller medverkar i någon form av undersökning. Sexuella övergrepp 

förknippas ofta med skam, skuld och rädsla allra helst när förövaren är en närstående inom 

familjen påpekar Carlsson. Förövaren påverkar barns känslor där förövaren förmedlar skuld 

och ogynnsamma egenskaper till barn som exempelvis uppgivenhet och vilsenhet (ibid.). 

Brown et al. (2013) hävdar att det råder tabu att samtala om sexuella övergrepp och menar 

att det upplevs vara ett globalt problem med vissa skillnader i olika kulturer.   

Integritet 

Enligt Svenska Akademins (SAOB, 2016) ordbok så innebär begreppet integritet frihet, 

självständighet och oberoende. Gren (2007) förklarar integritet som människans värdighet, 

människans privata sfär som personen själv får råda över helt och fullt. Integritet är en gräns 

och denna gräns är en gräns för en människas jag (ibid.). Små barn som håller på att forma 

sin identitet kan ses som mycket sårbara och det är inte en självklarhet att barn själva vet 

vart gränserna går för människans jag (ibid.). Respekt för barns integritet ska prägla 

förskolans verksamhet men det är lätt att trampa över denna gräns och kränka barns integritet 

(ibid.). Därför är det av vikt att upptäcka och erbjuda stöd åt utsatta barn hävdar 

Barnombudsmannen (2012). Förskolan har ansvar att ge barn det skydd de behöver (ibid.). 

För att effektivt kunna bekämpa all typ av våld bör det finnas en samverkan mellan ansvariga 

aktörer exempelvis förskola och BVC med utgångspunkt i barns bästa menar 

Barnombudsmannen.  

 

Gren (2007) talar om barns autonomi som kan förklaras som självbestämmande. Det är 

genom autonomin individen försvarar integriteten. Autonomin är graderbar till skillnad från 

integriteten (ibid.). En person på 40 år har betydligt högre autonomi i jämförelse med en 

treåring (ibid.). Autonomin växer i takt med att individen blir äldre och skaffar sig mer 

erfarenheter (ibid.). Föräldrar och pedagoger förklaras enligt Gren vara vikarier för barns 

autonomi fram till 18 års ålder då lagen på flera punkter fastslår deras rätt till autonomi. 

Liksom Grens yttrande lyfter även Bischofberger, Dahlqvist och Elinder (1991) att 

vårdnadshavarna har det huvudsakliga ansvaret för att vikariera för barns bristande 
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autonomi.  Barn kan i många avseende inte välja fritt och i olika hög grad uttrycka sig verbalt 

för att utföra sina idéer, det uppmanar vuxna till lyhördhet (Gren, 2007). Bischofberger et 

al. (1991) redovisar att uppfostran handlar om att ge barn självbestämmande utifrån deras 

mognadsgrad. Barns integritet kommer att kränkas om den inte får stöd i sin autonomi (ibid.). 

Det bästa sättet att befrämja integritet och trygghet handlar om att det vuxna riktar sin 

uppmärksamhet och lyhördhet till barn under olika utvecklingsfaser, där de behöver skydd 

och ledning samt ges frihet till att experimentera (ibid.). Raundalen och Schultz (2007) 

betonar att vuxna bör hjälpa barn att utveckla sin självständighet då barn inte kan hålla vuxna 

i handen genom hela livet. ”De barn som bärs på ryggen vet inte hur lång vägen är” (s. 41). 

Detta citat ger uttryck för att ett barn bör utföra handlingen med lagom stöd från de vuxna 

så det skaffar sig erfarenheter. Om barnet blir buret till målet erfar de inte erfarenheter och 

färdigheter som det skulle gjort om det hade gått självt menar Raundalen och Schultz (2007).     

 

Thorsén (2008) redogör för olika jag-begrepp som är kopplade till integritet. Det materiella 

jagets integritet innebär att en persons tillhörigheter tillhör det materiella jaget (ibid.). Om 

någon enligt ägaren hanterar tillhörigheterna på olämpligt sätt, förstör eller använder 

upplever ägaren att den har kränkt det materiella jagets integritet (ibid.). Människor har 

behov av att ha ett revir runtomkring sig, det handlar om livsrumsjagets integritet (ibid.). 

Skulle någon komma för nära kan individen känna att livsrumsjagets integritet kränkts (ibid). 

Olika kulturer fastställer olika gränser vad det gäller livsrummet. Thorsén exemplifierar att 

en jämförelse kan göras vid olika kulturers sätt att hälsa kan ge uttryck för olika livsrum. Att 

hälsa genom att ta i hand kan ge en känsla av större avståndstagande i jämförelse med att 

kramas (ibid.). För de flesta är kroppen en västenlig del av identiteten vilket kan kopplas till 

kroppsjagets integritet (ibid.). Därför kan individen känna sig kränkt när någon försöker 

beröra eller blir tvungen att blotta sig för andra människor (ibid.). Det psykiska jagets 

integritet handlar om en önskan att bli respekterad för sin självkompetens (ibid.). Det innebär 

att individen vill ha tolkningsföreträde för sin egen självkännedom (ibid.). Om däremot 

andra människor anser sig vara bättre på att avgöra ens behov än en själv kan personen känna 

sig kränkt i sin självkännedom (ibid.). Alltså när en annan person försöker göra anspråk på 

en individs tolkningsföreträde om hur en individ fungerar kan individen känna att det 

psykiska jagets integritet blivit kränkt menar Thorsén.  

 

Alla upplever sin integritet olika (Gren, 2007). Vad som anses vara en kränkning finns det 

olika mått på. Men lika för alla människor menar Gren (2007) är rätten till att få sin integritet 
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respekterad. Skolverket (2013b) redogör i arbetsmaterialet för förskolans värdegrundsarbete 

att barns behov av trygghet, omsorg och integritet ska tillgodoses under många år av 

utveckling och förändring. För att tillgodose dessa behov krävs en lyhördhet från pedagoger 

(ibid.). Det kan te sig olika beroende på barns ålder (ibid.). Det är lätt att respekten för små 

barns integritet åsidosätts exempelvis när det förmodligen går fortare att pedagoger snyter, 

torkar eller klär på och av än om barn själva skulle gjort det (ibid.). Ludbrook (1995) 

förespråkar att kroppslig integritet ska vara den mest grundläggande mänskliga rättigheten. 

Individen själv har rätt att fatta beslut som rör sin kropp, rätt att säga nej vid oönskad 

beröring, våld eller övergrepp. I samhället verkar integritetsgränserna mellan barn och vuxna 

skilja sig (ibid.). Vuxna tenderar ha mer kroppskontakt med barn än med vuxna (ibid.). Som 

vi nämnt tidigare har små barn en beroendeställning till vuxna vilket kan ses som en naturlig 

handling av vuxna att vara nära barns kroppsliga integritet (ibid.). Men vuxna som är 

främmande för barnet har benägenhet att ta sig rätten att plocka upp och krama barnet (ibid.). 

Ludbrook redogör för att barn anses ha mindre rättigheter till kroppslig integritet än vuxna. 

Det är orättvist att barns kroppsliga integritet ska äventyras i jämförelse med vuxnas 

kroppsliga integritet hävdar Ludbrook.     

 

Gren ställer (2007) sig frågan hur människor ska förhålla sig till varandra för att aldrig 

kränka barns integritet. Enligt Gren är det oundvikligt att inte kränka någon och allrahelst 

barn eftersom de är särskilt utsatta. Bischofberger et al. (1991) anser att barn på många sätt 

har ett större uttalat beroende av vuxna för att få sina fysiska, psykiska och sociala behov 

tillfredsställda. Eftersom barn under sina första levnadsår saknar det verbala språket att 

kommunicera med vuxna är det inte självklart att den vuxna tolkar barns signaler korrekt 

(ibid.). Det verbala språket kan vara människans viktigaste instrument för att utveckla 

självständighet (ibid.). Bristande förmåga att förmedla sig verbalt kan bli grunden för 

diskriminering och förtryck menar Bischofberger et al. Barn liksom alla människor behöver 

bli hörda (ibid.). Barns signaler behöver igenkännas och tolkas av vuxna (ibid.). Att bli 

lyssnad till är viktigt för att få möjlighet att bli bekräftad och respekterad (ibid.). Det är inte 

alltid vårdnadshavare har förmågan att se barns bästa och därför är det angeläget att förskolan 

är uppmärksam på detta, hävdar Bischofberger et al.          

 

Pedagoger som är medvetna om betydelsen av integritet och som respekterar barn utifrån 

verksamhetens värdegrund skapar en god atmosfär och möjlighet för barn att utveckla tillit 

i mötet till andra människor som de behöver menar Gren (2007). I Skolverkets (2013b) 
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stödmaterial för förskolans värdegrundsarbete presenteras att frihet och integritet förts 

samman och kan synliggöra hur olika rättigheter kan krocka med varandra, ”Den enes rätt 

till frihet sträcker sig bara så långt som till den andres rätt till integritet” (s. 41). Alla barn 

har rätt att uttrycka sin åsikt, men om denna åsikt kränker någon annan måste förskolan 

ingripa tydliggör Skolverket. Det är nödvändigt att samtala och diskutera kring begreppet 

integritet om vad det innebär för pedagoger, barn och vårdnadshavare i arbetslaget (ibid.).   

 

Juul och Jensen (2003) beskriver att förhållandet mellan integritet och självkänsla hör 

samman. Optimala förutsättningar för att utveckla en stark självkänsla bygger på att 

individen växer upp i ett sammanhang där vuxna har förståelse för integritet (ibid.). Nedan 

presenteras ett exempel om en mamma som ska mata sin son från Juul och Jensen, för att 

tydliggöra hur självkänsla och integritet kan höra samman: 

 

Barnet väljer att vända kinden åt skeden och kniper ihop munnen när mat erbjuds. Mamman 

reagerar med ökad oro och stress när barnet återigen visar att han inte vill äta maten. Pojken 

är inte hungrig och mamman väljer att inte se hans känslor och behov. Hennes budskap 

framställs som auktoritärt eftersom hon inte försöker skapa en gemenskap där bådas känslor 

och behov inkluderas. Hon förhåller sig enbart till den verklighet hon vill att den ska vara. 

Om man ser denna matsituation som något återkommande i deras relation kommer barnet 

att befinna sig i en konflikt mellan att värna om sin egen integritet eller anpassa sig till 

mammans behov och önskningar. Barnet kommer efterhand att samarbeta antingen rättvänt 

– ge upp sina gränser och styra sig efter mamman trots sin bristande matlust – eller 

spegelvänt – kämpa mer och mer ilsket för sin integritet. Hur än barnet väljer att agera, 

rättvänt eller spegelvänt kommer barnets självkänsla att påverkas. Pojken märker att 

mammans känslor är viktigare än hans egna. Det förstärks när mamman blir glad av att han 

ger upp sin integritet. När pojken äter maten förlorar han tilliten till sina egna känslor innan 

han sedan mister tilliten till sina föräldrar.  

 

Med utgångspunkt i detta exempel kan vi konstatera vikten av att barn växer upp med vuxna 

som har förståelse och respekt för barns integritet.  
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Stödmaterial  

I Rädda Barnens (2016) häfte Detta borde alla veta om sexuella övergrepp, ges väsentlig 

information för människor som befinner sig i relationer med barn. I denna information 

skriver Rädda Barnen att det finns inget hundraprocentigt sätt att skydda barn mot sexuella 

övergrepp. Vuxna kan hjälpa barn genom att prata med dem om gränser och om kroppen 

(ibid.). I foldern Stopp! Min kropp! som Norlén (2013) skrivit förklaras att vuxna är bra på 

att prata med barn om normer och värderingar och vad som är rätt eller fel. Ofta är vuxna 

bra på att förklara varför vi inte får slåss, bitas eller säga fula ord hävdar Norlén. Vuxna 

förklarar vad som är en bra kompis och hur de kan hantera konflikter (ibid.). Däremot finns 

det många vuxna som tycker det är svårt att prata med barn om sexualitet, kroppens privata 

delar och hur de bör förhålla sig till varandra (ibid.). När vuxna vågar prata med barn om 

kroppen och dess gränser kan det ge positiva konsekvenser för barn (ibid.). Att tidigt göra 

barn medvetna om kroppens värde och lära dem säga ja eller nej, kan utveckla en känsla och 

trygghet för vad som är rätt eller fel förklarar Norlén. 

 

Norlén (2013) menar att vuxna som har hand om barn och hjälper dem vid blöjbyte 

exempelvis bör göra det på ett sådant sätt som signalerar till barnet, att det är din kropp som 

du själv bestämmer över fast du ännu behöver hjälp och stöd från någon annan. Det är bra 

att tidigt involvera barn i blöjbyte och toalettbesök så att det görs medvetna om sin kropp 

(ibid.). Även att uppmuntra små barn att äta själva är av vikt för också munnen kan vara ett 

intimt och känsligt område (ibid.). Små barn är beroende av hjälp och stöd av vuxna och 

ibland kan vuxna behöva göra något som går emot barns vilja och lust framskriver Norlén. 

Då är det viktigt att förklarar varför de gör som de gör med barns kropp vid blöjbytet för att 

nämna ett exempel (ibid.). Det kan uppfattas krångligt och tidskrävande att agera på sådant 

vis vid matbordet och badrummet men på sikt kan det ha positiv betydelse för barn (ibid.). 

”Genom att tidigt göra barnet delaktigt stärker vi barnets integritet och självkänsla” (s. 8-9), 

och utifrån detta citat ser vi vikten av att arbeta med barns integritet och självkänsla i 

förskolan.  

Vid misstanke  

Det är av vikt att upptäcka barn som blir utsatta för bland annat sexuella övergrepp tidigt 

hävdar Skolverket (2013a). Rädda Barnen (2016) har ett informationshäfte som heter Detta 

borde alla veta om sexuella övergrepp där det i ett avsnitt nämns att barn ibland försöker 
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tala med vuxna om vad de varit med om utan att de vuxna förstår. Rädda Barnen menar att 

det alltid är oerhört viktigt att var lyhörd som vuxen om ett barn försöker berätta och att ta 

det på största allvar. Vidare poängterar Skolverket (2013a) att pedagoger har en betydelsefull 

roll i att upptäcka barn som löper risk att fara illa. Förskolechefer och pedagoger har 

skyldighet att omedelbart göra en anmälan till socialtjänsten om de får vetskap om eller 

misstänker olämplig miljö för barn (ibid.). Det är förskolechefens skyldighet att se till att 

barn som far illa utreds snarast möjligt (ibid.). Olsson (2011) redogör för att anmälningsplikt 

är barns yttersta skydd. Signaler om att barn mår dåligt kommer till förskolans kännedom på 

olika sätt (ibid.). Ibland tas inte barns signaler på allvar och uppmärksammas hävdar Olsson. 

Det kan handla om rädsla och osäkerhet hos pedagogerna för hur de ska tolka signalerna 

som barn ger uttryck för, eller att pedagoger har dålig erfarenhet av socialstyrelsen som kan 

påverka att de inte gör en anmälan (ibid.). Det kan även handla om brister i arbetsledningen 

på hur de bör hantera situationen, inför, vid och efter en anmälan (ibid.). Skolverket (2013a) 

hänvisar till att det finns tydliga arbetsprocesser som handlar om att pedagoger bör 

dokumentera regelbundet vilket handlar om att uppmärksamma, utreda, åtgärda samt följa 

upp. 

 

Rädda Barnen (2016) hävdar att barn som blivit utsatta agerar på olika sätt och ju grövre 

brottet är desto större risk är det att barn traumatiseras. När barn blivit utsatta för sexuella 

övergrepp under sin uppväxt kan de ge oerhörda konsekvenser både på kort och lång sikt 

(ibid.). Vidare beskriver Rädda Barnen att ge barn tidigt krisstöd där de får sin händelse 

bekräftad och det stöd de behöver för att hantera sina egna känslor och andras känslor, är 

viktigt för att barn ska få bearbeta det inträffade. Socialstyrelsen (2012) menar att 

socialtjänsten vid en tydlig vetskap om brott mot barn ska polisanmäla särskilt när det gäller 

sexuella övergrepp eller våld. Raundalen och Schultz (2013) beskriver att förskolan och 

skolan ofta är de som förväntas höra barns berättelser om deras erfarenhet kring sexuella 

övergrepp. Vidare presenterar Raundalen och Schultz att när vuxna arbetar med barn och 

kriser dras de mellan två olika uppgifter. Den ena uppgiften och kanske den mest 

betydelsefulla är att stödja menar Raundalen och Schultz, vara omtänksam och skapa 

trygghet för barn. Den andra uppgiften är att hjälpa barn att komma vidare, det vill säga 

uppmuntra barns möjlighet att bli självständiga (ibid.). Författarna menar att barn, vare sig 

de vill eller inte, inte kan hålla oss vuxna i handen för alltid, de måste bli självständiga. 
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Tidigare forskningsresultat  

I följande avsnitt kommer vi att återge forskningsresultat som vi tagit del av. Vi är medvetna 

om att forskningsresultaten är baserade på äldre barn och vuxna som har blivit utsatta för 

sexuella övergrepp i deras uppväxt. De forskningsresultat som vi tagit del av grundas således 

inte i förskolechefers perspektiv som vår studie syftar till. Dock ser vi dessa 

forskningsresultat som relevanta då vi menar att förskolebarn inkluderas i studierna eftersom 

resultaten bygger på vad de erfarit under uppväxten.  

 

Den tidigare forskningen vi bland annat har tagit del av är från en forskningsgrupp som har 

gjort totalt tre stora undersökningar under år 2004, 2009 och 2015 (Landberg et al., 2015). 

Undersökningen (ibid.) syftar till att ta reda på vad barn har för tidigare erfarenheter av 

övergrepp. Resultatet av undersökningen (ibid.) visar bland annat att var femte barn har 

erfarenhet av någon form av övergrepp. Landbergs et al. undersökning visar också att de barn 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten inte bodde tillsammans med båda 

vårdnadshavarna. Det fanns även samband med att familjen hade sämre ekonomi jämfört 

med de barn som inte blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten (ibid.). 

Vårdnadshavarna till de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp under uppväxten var 

mer kontrollerande och mindre omsorgsgivande i jämförelse med de som inte blivit utsatta 

för sexuella övergrepp (ibid.). Barn som blivit utsatta för grövre övergrepp värderade sina 

vårdnadshavare lägre eftersom de mist tilliten till dem hävdar Landberg et al. (2015). Det 

underökningen (ibid.) också pekar på är att alla de barn som utsätts för någon form av 

övergrepp hade sämre självkänsla än andra barn.  

 

Carlsson (2008) har i sin undersökning valt att fokusera på kvinnors barndom som har 

präglats av sexuella övergrepp. I resultatet framkommer det bland annat att kvinnorna valt 

tystnaden istället för att prata med någon (ibid.). Detta som ett sätt att skydda sig själva i 

deras barndom på grund av rädsla för att övergreppen skulle bli värre (ibid.). Landberg et al. 

(2015) hävdar att det genom deras undersökning endast är 66 procent av de utsatta som 

berättar för någon om övergreppen, det innebär att det är många barn som håller det för sig 

själva. De barn som berättat för någon har samtalat med någon jämnårig kamrat medan ett 

fåtal barn har berättat om övergreppen för vuxna (ibid.). Priebe (2009) har skrivit en 

avhandling där syftet bland annat var att undersöka olika synsätt av självrapporterade 

sexuella övergrepp under barndomen i en befolkningsstudie med svenska gymnasieelever. 

Resultatet pekar i denna avhandling bland annat på att de flesta gymnasieelever berättat för 
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någon nära vän om deras upplevelse om de sexuella övergreppen (ibid.). Resultatet pekar 

också på att det endast är tio procent som pratat med en professionell vuxen, såsom 

pedagoger, sjuksköterskor och socialarbetare om övergreppen (ibid.). Det som också 

framkommer i Priebes avhandling är att sexuella övergrepp till stor del är undangömd för 

vuxna i samhället och synnerligen för yrkesverksamma med barn. Liksom Landbergs et al. 

(2015) resultat om att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp har en dålig självkänsla 

kommer även Priebe (2009) fram till det i sitt resultat. Barn som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp har sämre självkänsla och sämre känsla av tillhörighet jämfört med ett barn som 

inte blivit utsatta (ibid.).  

 

Ludbrook (1995) har gjort en undersökning där barn anses ha rätt till kroppslig integritet. I 

resultatet framgår bland annat att barn anses ha mindre rättigheter för kroppslig integritet än 

vad vuxna hade haft i en motsvarande situation av de fall som Ludbrook studerat. I Brodins 

(2009) resultat framgår det att barn som blivit utsatta för någon form av övergrepp ökar i det 

svenska samhället trots att Sverige ses som ett välfärdssamhälle och antagit 

Barnkonventionen. Brodin (2009) hävdar att det är viktigt att lyssna till barns röster för det 

är därigenom barn kan påverka sin egen situation. 
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Metod  

Nedan beskrivs hur vi gått tillväga för insamlandet av data och val av metod till studien.  

Vidare beskriver vi hur respondenterna valts ut samt vilka principer och förhållningssätt vi 

antagit vid studien. Slutligen i detta avsnitt beskriver vi hur vi genomfört den empiriska 

undersökningen.    

Val av metod 

Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud (2012) förespråkar samtalsintervjuer vid 

mindre undersökningar. Personliga intervjuer väger tungt i jämförelse med andra 

undersökningsmetoder menar Patel och Davidson (2003). Vidare beskriver de att syftet med 

kvalitativa intervjuer är att upptäcka och identifiera respondentens uppfattningar kring ett 

visst fenomen. Ofta är svarsfrekvensen hög vid personliga intervjuer och möjligheten att 

ställa mer komplexa frågor ökar (Esaiasson et al., 2012). Intervjuaren kan kontrollera 

situationen menar författarna.   

 

I en kvalitativ intervju går det inte identifiera rätt eller fel svar, eftersom sådana inte finns 

(Esaiasson et al., 2012). Steinar och Brinkmann (2014) redogör för att kvalitativa intervjuer 

även kallat semistrukturerade intervjuer varken kännetecknas av ett öppet vardagssamtal 

eller slutet samtal till intervjufrågor. Semistrukturerade intervjuer innebär att ett samtal 

genomförs utifrån en intervjuguide med teman för studien som kan innehålla tänkta 

intervjufrågor (Kvale & Brinkmann, 2014; Justesen & Mik-Meyer, 2011). I sådana 

intervjuer finns en intervjuguide som underlag för intervjun (ibid.). Underlaget innehåller 

huvudfrågor men det finns utrymme för spontana tankar och frågor (Justesen & Mik-Meyer, 

2011). Utgångspunkten i kvalitativa intervjuer innebär att intervjuare och respondenter är 

medskapare av samtalet (Patel & Davidsson, 2003). Kvalitativa intervjuer kännetecknas av 

att intervjudeltagaren ges utrymme för att besvara frågorna med egna ord utifrån deras 

erfarenheter (ibid.).  

 

Intervjuaren genomför intervjun för att belysa problemet (Patel & Davidson, 2003). För en 

framgångsrik intervju hjälper intervjuaren respondenten att skapa ett meningsfullt och 

sammanhängande samtal kring det studerade fenomenet (ibid.). Bell (2016) redovisar att en 

stor fördel med intervju som forskningsmetod är dess flexibilitet. I en intervju synliggörs 
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tonfall, mimik och pauser som kan ge information som inte skulle framkomma vid en 

skriftlig undersökning (ibid.).   

 

Vi har valt att använda oss av semistrukturerade kvalitativa intervjuer som metod för denna 

undersökning. Vi anser att denna undersökningsform är relevant för vår studie för att 

undersöka hur förskolechefer uppmärksammar och förbygger att potentiella sexuella 

övergrepp sker i hemmiljön avseende barn i förskolan med fokus på integritet.   

Urval  

Vi har valt att samla empiri genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer med 

förskolechefer i denna studie. Inledningsvis startade vi urvalet av respondenter i enlighet 

med Esaiassons et al. (2012) teori om att arbeta fram en urvalsram med tänkbara 

respondenter för undersökningen. I vår urvalsram ingår information och kontaktuppgifter 

slumpmässigt hämtade från regionens hemsida till möjliga respondenter (ibid.). Vi fick 

kontakt med åtta förskolechefer men en av dem var ny i arbetet så avböjde sin medverkan, 

de övriga sju valde att delta i studien. Denna studie bygger på sju intervjutillfällen med sju 

förskolechefer. Anledning till att studien belyser förskolechefers uppfattningar och 

intentioner till barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp i hemmiljön är för att de har det 

yttersta ansvaret för verksamheterna. Att intervjua förskolechefer ger också en möjlighet att 

kunna se skillnader och likheter inom det valda området eftersom de har ansvar för fler antal 

barn jämfört med en förskollärare.  

 

För att värna om respondenternas anonymitet kan vi inte återge en detaljerad beskrivning av 

dessa förskolechefers profiler utan att riskera att deras identitet identifieras, även om det 

skulle vara berikande att få mer information om respondenterna. Förskolecheferna är 

geografiskt utspridda över en region där både land och stad representeras, både kommunala 

och privata verksamheter kommer också till uttryck i studien. Antalet år som respondenterna 

arbetat som förskolechef varierar. Några har varit verksamma enstaka år medan andra har 

ett par årtiondens erfarenheter som förskolechef. Alla har innan sitt chefsyrke i förskolan 

mångårig erfarenhet kring att arbeta med barn. Tillsammans ansvarar dessa förskolechefer 

för cirka 976 barn inom samma region. I denna region finns det totalt 2629 barn inskrivna 

vid detta tillfälle, den 19 oktober 2016.  Det betyder att studien omfattar förskolechefer som 

tillsammans ansvarar för cirka 37 procent av regionens alla inskrivna barn i 
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förskoleverksamhet. I och med detta utgör denna undersökning en kartläggning på hur sju 

förskolechefer uppmärksammar och förebygger potentiella sexuella övergrepp i hemmiljön 

avseende barn i förskolan med fokus på integritet.  

Validitet och reliabilitet 

Oavsett vilken metod som används för insamling av data måste den granskas kritiskt och 

huruvida den är tillförlitlig och giltig (Bell, 2016). Bell beskriver begreppet validitet som ett 

komplext begrepp som kan förklaras som giltighet. Validitet är en fråga om forskaren mäter 

det som ska mätas (ibid.). Det är en fråga om forskaren får svar på sina frågeställningar 

utifrån syftet för studien genom insamlad data (ibid.). Reliabilitet kan förklaras som 

tillförlitlighet (ibid.). Det är ett mått på i vilken utsträckning samma resultat ges vid lika 

omständigheter bortsett från att det sker vid olika tillfällen (ibid.). Patel och Davidson (2003) 

redogör för att validitet och reliabilitet är två begrepp som hör samman. Vidare menar 

författarna att det inte går att fokusera på det ena utan att ta hänsyn till det andra. Huruvida 

en undersökning är generaliserbar är beroende på hur stort omfång undersökningens data 

omfattar (ibid.).  

 

Nedan beskriver vi hur vi tagit hänsyn till validitet, reliabilitet och generaliserbarhet i 

förhållande till studien: 

Validitet: För att få svar på studiens frågeställningar konstrueras ett frågeformulär utifrån 

studiens syfte och frågeställningar. Utifrån en semistrukturerad kvalitativ intervju som 

undersökningsmetod med ett frågeformulär som underlag stärks validiteten då 

respondenterna gavs samma frågor. På så vis blir studiens resultat giltiga och vi anser att vi 

mäter det som ska mätas.   

 

Reliabilitet: För att få hög reliabilitet har vi genomfört sju intervjuer med sju olika 

förskolechefer. Vi har deltagit båda två vid samtliga intervjutillfällen där en har ansvarat för 

frågorna så att förutsättningarna blivit så lika som möjligt oavsett tillfälle och för att öka 

tillförlitligheten. Det fanns önskemål från några respondenter att få tillgång till 

frågeformuläret tidigare. Vi valde att inte ge dem det då vi utgår ifrån att spontana svar är av 

stor relevans för vår studie. Om frågorna hade skickats ut i förväg hade förmodligen 

förberedelserna sett olika ut. Därför tror vi detta var ett bra sätt för att få hög tillförlitlighet. 

Respondenterna har fått samma information inför intervjutillfället vilket har medfört att det 
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givits samma förutsättningar för alla respondenter. Däremot kan vår respektive 

respondentens dagsform påverka intervjusvaren och därför kan vi inte säkerställa huruvida 

intervjusvaren är tillförlitliga.  

 

Generaliserbarhet: Studien belyser sju förskolechefers perspektiv i en region. För att 

generellt kunna se hur denna region ställer sig till detta så skulle alla förskolechefer i 

regionen deltagit i studien. Därför ser vi inte studien som generaliserbar. Däremot kan vi 

möjligtvis se åt vilket håll resultaten pekar åt, eftersom de intervjuade förskolecheferna 

tillsammans har ansvar för cirka 37 procent av alla inskrivna barn i förskolan i denna region.  

Etiska principer 

Bell (2016) redogör för etiska frågor i samband med intervjuer och menar att det är av vikt 

att få medgivande av respondenterna oavsett studiens omfattning. Det betyder att 

intervjuaren ska delge respondenten vad undersökningen handlar om och varför intervjuaren 

vill intervjua dem samt vad som ska göras med insamlad data (ibid.). För att säkerställa detta 

har vi formulerat ett samtyckesformulär där denna information framgår som respondenten 

får godkänna och skriva under vid intervjutillfället. Vetenskapsrådet (u.å.) tydliggör att de 

forskningsetiska principerna har som syfte att tillgodose normer i förhållandet mellan 

intervjuare och respondenter om eventuella konflikter skulle uppstå. Vetenskapsrådet 

presenterar fyra forskningsetiska principer: informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet. Principerna innehåller riktlinjer för studier som 

kan hjälpa forskare i planering av projekt (ibid.).  

 

Informationskravet innebär att forskaren ska informera respondenten om studiens syfte samt 

vilka villkor som gäller för deras medverkan i studien (Vetenskapsrådet, u.å.). Medverkan i 

studien är frivilligt och respondenten har rätt avbryta sin medverkan om så önskas (ibid.). 

Det är lämpligt att deltagarna informeras om, hur samt var forskningsresultaten kommer att 

offentliggöras (ibid.). Informationen bör ges både skriftligt och muntligt innan intervjun 

påbörjats (ibid.). Samtyckeskravet innebär att respondenterna har rätt att själva bestämma 

om sin medverkan i studien. Konfidentialitetskravet betyder att alla i undersökningen ska 

ges största möjlighet till konfidentialitet, vilket innebär att alla personuppgifter som 

respondenterna delgivit ska förvaras på ett sådant sätt att obehöriga inte kan ta del av dem. 

Nyttjandekravet går ut på att den insamlade empirin endast får används till den givna studien. 
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Utifrån Vetenskapsrådet (u.å.) forskningsetiska principer har vi delgett de berörda 

förskolecheferna information om intervjustudien innan intervjun via mejl (Se Bilaga 2). 

Vidare kom de berörda förskolecheferna att informeras om samtyckeskravet  i samband med 

intervjutillfället (Se Bilaga 3). I samtyckeskravet framgår det att förskolechefernas uppgifter 

som de anger vid intervjun hanteras på ett sådant sätt som inte rubbar deras identitet. I 

samtyckeskravet framgår också att den insamlade empirin endast kommer att användas till 

denna studie.  

Formulering av frågor 

Vi formulerade intervjufrågorna med utgångspunkt i vad vi ville undersöka i studien och har 

hela tiden haft utgångspunkt i vårt syfte och våra frågeställningar för att säkerställa att alla 

delar blir berörda. Patel och Davidson (2003) styrker vårt sätt att tänka vid utformandet av 

intervjufrågor då de menar att det krävs noggranna förberedelser. Författarna poängterar 

vikten av att kritiskt granska frågorna så de är relevanta för studien. Det var ett medvetet val 

av oss att endast ha sex huvudfrågor med tillhörande följdfrågor i och med det gavs 

respondenten utrymme för att prata fritt utifrån erfarenheter. Intervjufrågorna var underlag 

för studien men i respektive intervju varierade ordningsföljd och formulering av frågor och 

innehåll utefter samtalets utveckling. Esaiasson et al. (2012) beskriver att sådana intervjuer 

präglas i låg grad av standardisering, det vill säga att frågorna har utgångspunkt från ett tema 

utan givna svarsalternativ. Patell och Davidson (2003) redogör för att följdfrågor kan var ett 

stöd i samtalet under intervjun om det behövs. Om respondenten redan har svarat på 

följdfrågorna behöver inte intervjuarna avbryta för att ställa frågan utan låter samtalet fortgå 

(ibid.).  

Genomförande 

Vi inledde med att kontakta förskolechefer för att försäkra oss om att vi hade respondenter 

som ville ställa upp i vår studie. Vi ringde och berättade om vår studie och frågade om de 

ville medverka i en intervju. Vi fick positivt gehör från sju förskolechefer som ville delta i 

vår studie. Efter att respondenterna godkänt att medverka i vår studie fick de mer omfattande 

information via mejl (Se Bilaga 2). Detta utförande är i enlighet med det Esaiasson et al. 

(2012) lyfter farm, att processen bör inledas med telefonkontakt för att senare delge mer 

information. De presenterar fyra punkter som denna information bör innehålla (ibid.):  
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- Respondenten ska delges information om studiens syfte och vilken profession 

respondenterna i studien innehar.  

- Bekräfta att deras medverkan är frivillig och konfidentiell.  

- På vilket sätt intervjutillfället kommer att gå till med bland annat 

inspelningsteknik samt hur lång tid tillfället beräknas avse.  

- Avslutningsvis ska kontaktuppgifter till ansvariga för undersökningen ingå i 

informationen. 

 

Intervjuerna genomfördes på respondenternas arbetsplats utefter deras önskemål. Bell 

(2016) redogör för att respondenten förtjänar att få sina önskemål tillgodosedda oavsett vad 

det får för konsekvenser för intervjuaren. I genomsnitt tog de enskilda intervjuerna cirka 30 

minuter vilket också var vår bedömning inför intervjun. I genomförandet användes 

mobiltelefon som inspelningsteknik för att sedan transkribera det insamlade materialet. För 

att använda inspelning som metod har respondenten fått frågan innan intervjun om de känner 

sig bekväma med att bli inspelade för det är inte givet att alla känner sig tillfreds med det 

(Bell, 2016; Patel & Davidson, 2003). Transkribering må vara tidskrävande men bra för att 

inte missa relevant information (Bell, 2016). Att inte behöva anteckna frenetiskt vid 

intervjun tror vi gav oss ett lugn som gjorde att vi kunde ge full uppmärksamhet till 

respondenten. Bell (2016) stärker detta genom att poängtera att fördelen med att spela in 

intervjuer kan vara att ägna full närvaro åt respondenten.  

 

Efter varje genomförd intervju transkriberades ljudinspelningen till ett textdokument. 

Sammanlagt har de sju intervjuerna medfört 215 minuters ljudinspelning som sedan blivit 

62 sidor transkriberad text. Textdokumentet använde vi för att strukturera upp 

respondenternas olika svar på de olika intervjufrågorna. Det gav oss möjlighet att utifrån 

respondenternas specifika svar kunna identifiera skillnader och likheter mellan dessa som 

sedan blev relevant information för vårt resultat. 

Arbetsfördelning  

Arbetet har till stora delar genomförts tillsammans från början till slut. Med undantag för att 

Jessica har skrivit ett utkast på avsnittet Sexuella övergrepp i litteraturöversikten. Linnéa har 

skrivit utkast på avsnittet Integritet i litteraturöversikten. Dessa utkast har vi sedan delgett 

varandra och bearbetat vidare tillsammans. Anledningen till att vi valt att göra stora delar av 
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arbetet tillsammans är för att vi eftersträvar likvärdig kunskapsutveckling hos oss båda samt 

för att få en tydlig struktur genom arbetet. Vi anser att det gemensamma arbetet resulterat i 

många intressanta och givande diskussioner som skulle utebli om arbetet delats upp.  
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Resultat 

I följande avsnitt presenteras empirin. Utifrån det transkriberade intervjumaterialet har vi 

sammanställt svaren och strukturerat efter studiens frågeställningar med intervjufrågorna 

som grund. I resultatet benämns förskolecheferna med varsin bokstav, A-G, för att värna om 

deras anonymitet. Det är sju förskolechefer som ingår i studiens resultat. Vi har även valt att 

kalla förskolecheferna för hen eftersom bruket av att benämna dem med han eller hon kan 

göra det möjligt att identifiera personerna. Vi har inte kunnat göra jämförelser mellan stad 

och land då det skulle kunna bli möjligt att identifiera förskolecheferna. 

Styrdokument  

Utifrån läroplanens värdegrund om människolivets okränkbarhet, individens frihet och 

integritet och alla människors lika värde som uppdrag för förskolan kommer samtliga 

förskolechefer in på att det är ett ständigt arbete med värdegrunden. Således menar vi att 

förskolans värdegrundsarbete är en del av de integritetsarbete som förskolans styrdokument 

med fokus på integritet framskriver. Alla möten med samtliga på förskolan ska präglas av 

förskolans värdegrund menar samtliga förskolechefer. Förskolechef B ställer sig frågan hur 

hen kan befrämja respekten utifrån förskolans värdegrund. Hen menar att befrämja handlar 

om att arbeta aktivt för någonting. Det sker dagligen i varje möte med alla på förskolan 

menar förskolechef B. Som förskolechef ska hen se till att det blir verkstad och inte bara ord 

på papper berättar förskolechef B. Det förklarar förskolechef B blir tydligt i 

likabehandlingsplanen genom att konkreta exempel från verkligheten ges utrymme. 

Förskolechef G redogör att läroplanen kan översättas till likabehandlingsplanen med flera 

konkreta exempel på hur pedagoger kan göra för att främja och förebygga 

värdegrundsarbetet. 

 

Förskolechef F menar att värdegrunden ska vara levande i alla lägen. Det är verksamhetens 

kärna som ständigt och jämt är ett pågående arbete berättar förskolechef F. Förskolechef E 

beskriver att förskolepersonal behöver vara uppmärksam i alla relationer på förskolan. 

Exempelvis om förskolepersonal märker att en vuxen gör något galet gentemot ett barn är 

det viktigt att vara lojal mot barnet menar förskolechef E. Därför menar hen att 

förskolepersonal måste ha högt till tak för att kunna ge tips och råd till varandra utan att ta 

illa vid sig.  
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Genom värdegrundsarbetet kommer samtliga förskolecheferna in på arbetet med 

likabehandlingsplanen. I likabehandlingsplanen tydliggörs förskolan värdegrund och 

uppdrag utifrån styrdokumenten. Alla förskolechefer anser att likabehandlingsplanen är ett 

levande dokument som syns i förskolans vardag. Förskolechef B säger att Barnkonventionen 

integreras i likabehandlingsplanen. Där lyfter hen fram att alla barn är lika mycket värda. 

För att göra barn medvetna om sina rättigheter lyfter förskolechef B, D, F och G att barns 

röster bör ges utrymme. Vidare förespråkar förskolechef B att Barnkonventionens artiklar 

upplevs idag vara mer i ropet än tidigare.  

 

Det är lätt att säga att pedagoger ska lyssna på alla barn och att få varje barns röst 

hörd. Men då kan jag utmana mina pedagoger, hur ofta lyssnar ni till de barn som 

inte hörs? Hur lyfts dem in? På så vis synliggörs Barnkonventionen i 

likabehandlingsplanen som då blir ett levande dokument. (Förskolechef B)  

 

Förskolechef E ger uttryck för att Barnkonventionen inte behandlas aktivt i hens 

verksamheter. Hen tror att Barnkonventionen inte synliggörs aktivt för att det mesta som står 

där är en självklarhet i dagens svenska samhälle.      

Förebyggande arbete  

Det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp avseende barn i förskolan kan handla om 

att stärka barns integritet. Det förebyggande arbetet kan också handla om att hitta de barn 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp för att förebygga fortsatt utsatthet. Därför har vi 

delat in det förebyggande arbetet i två avsnitt – Integritet och Sexuellt utsatta barn. 

Integritet  

Samtliga intervjuade förskolechefer menar att barns känsla för sin egen integritet är viktigt. 

Det handlar om att lära barn att de själva innehar rätten till sin egen kropp menar samtliga 

förskolechefer. Pussar och kramar bör inte ges hur som helst uttrycker förskolechef A. Vill 

inte barn ska de inte behöva ta emot det tydliggör förskolechef A. Förskolechef B uttrycker 

en annan syn på vad integritet kan vara: 

  

Det kan handla om att jag inte vill svara på din fråga. Då kan det uppfattas att jag 

inte lyssnar på dig. Men det handlar inte om att jag är emot det du säger utan jag 

behöver fundera en stund på det innan jag kan ge ett svar. (Förskolechef B)  
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Med det menar hen att alla människor har olika integritetsgränser och uppfattar integritet 

olika. Därför är det viktigt att respektera andras integritet hävdar förskolechef B. Vidare ger 

hen ett exempel på en situation där integritet synliggjordes utifrån en diskussion som uppstod 

mellan ett barn och en vuxen där de blivit sura och arga på varandra. Den vuxne ville samtala 

med barnet om vad som skett men kände att hen inte kunde övertyga barnet om varför de 

agerat som de gjort. Därför satte de sig i varsitt hörn i en soffa. Den vuxne börjar måla i 

frustration på ett papper. Barnet hoppade närmare och närmare den vuxne i soffan. Tillslut 

säger barnet till den vuxne ”det där är du när du är arg på mig” (Förskolechef B). Det är 

integritet menar förskolechef B. I denna situation ger den vuxne utrymme för att respektera 

varandras integritet och påvisar rätten till att förmedla sin egen känsla berättar förskolechef 

B. Exemplet synliggör hur förskolan kan arbeta för att stärka barns integritet. Förskolechef 

G beskriver liksom förskolechef B att integritet handlar om mycket mer än kroppslig 

integritet. Förskolechef G betonar att integritet även handlar om hur individer förhåller sig 

till varandra.  

 

Gemensamt för alla intervjuade förskolechefers verksamheter är att pedagogerna arbetar för 

att stärka barns integritet genom att lära barn säga stopp och nej i tidig ålder. Redan innan 

de har det verbala språket kan barn istället förmedla denna känsla med kroppen. 

Förskolechef C berättar att ”det som inte känns bra i kroppen (tar handen på hjärtat) har jag 

rätt att säga nej till”. För att stärka barns integritet har pedagogerna gjort rollspel där de 

stannar upp vid en sekvens och frågar barnen hur de tycker att det ska fortsätta. Vidare 

poängterar förskolechef C att integritetsarbetet handlar om att få en ömsesidig respekt. Det 

gäller även att den vuxne respekterar det barn säger menar förskolechef C. Förskolechef E 

och F talar om att pedagoger behöver arbeta med att barn utvecklar en god självkänsla och 

självförtroende så att individen klarar av att stå upp för sig själv och kan säga; stopp jag vill 

inte!   

 

Det gäller även att jobba med de barn som är distanslösa berättar förskolechef D och F. Det 

vill säga de barn som kan springa fram till vem som helst och ge pussar och kramar 

exemplifierar D och F. Det är vår skyldighet att hjälpa dessa barn och att lära dem gränserna 

poängterar förskolechef D. I enlighet med förskolechef D uttrycker även förskolechef F att 

de arbetar med barn som är distanslösa. När barn springer fram till främmande människor 

och kramas är det viktigt att vara där som pedagog berättar förskolechef F. Pedagogen bör 
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förklara för barnet att den här personen känner inte du och därför kan inte du krama den här 

personen, detta för att stärka barnets känsla för integritet menar förskolechef F.     

 

För att stärka barns integritet menar förskolecheferna A, E, F och G att vikarier under den 

första tiden inte ska ta hand om barn vid blöjbyten eller toalettsituationen. Först när vikarien 

växer in i verksamheten kan dem ta det ansvaret berättar förskolechef G. Förskolechef A, E 

och F säger att när de själva besöker förskolan och ett barn ropar att de är klar på toaletten 

går dit och frågar om det är okej att hen hjälper barnet. I sådana situationer menar dessa 

förskolechefer att de tar hänsyn för barns önskan vilket leder till respekt för barns integritet.    

Sexuellt utsatta barn 

När vi vid intervjuerna berättade att tre barn i varje klass på något vis blivit utsatta för 

sexuella övergrepp får vi liknande svar vid alla tillfällen. Samtliga förskolechefer anser att 

det är skrämmande, hemskt, fruktansvärt, otäckt, svårt och ett uppmärksammat ämne idag.  

Förskolechef A och B berättar att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp tenderar att 

utforska dessa handlingar genom lek. Därför menar förskolechef A och B att det är viktigt 

att vara närvarande i leken för att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Förskolechef C ifrågasätter statistiken och undrar om det verkligen är så många barn som 

blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hen har mycket svårt att tänka sig att det skulle finnas 

i hens verksamheter. Förskolechef C ställer sig även frågan om hur många av de här fallen 

som upptäcks. Förskolechef B ger uttryck om en oro för att det förmodligen finns ett stort 

mörkertal av barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp och hen tror att övergrepp 

troligtvis har funnits i all tid. Förskolechef B menar att pedagogerna ska ta hand om alla barn 

vilket är oerhört viktigt! Det är viktigt att pedagoger vågar och vill lyssna till barn och dess 

signaler för att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp berättar förskolechef 

A. Förskolechef E berättar att det förmodligen är någon från familjen eller nära anhörig som 

är förövaren mot det utsatta barnet. Det utsatta barnet kan då få dubbla lojaliteter vilket 

innebär att barnet egentligen gillar den här människan samtidigt som barnet avskyr den på 

grund av övergreppen menar förskolechef E. Förskolechef E lyfter fram att hen tänkt mycket 

på den här problematiken. Hen syftar till sina verksamheter där det förmodligen finns några 

barn och personal som blivit utsatta för sexuella övergrepp. ”Vad är det som gör att vi inte 

ser det?” (Förskolechef E), är en fråga hen ställer sig. Förskolechef C ställer sig frågan ”hur 

många barn har egentligen passerat mina verksamheter utan har fått komma till uttryck för 

att de blivit utsatta för sexuella övergrepp?”. 
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Samtliga förskolechefer uttrycker att de tror och hoppas på att deras personal är medvetna 

om att det finns barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Förskolechef G berättar att 

de inte regelbundet talar om barns utsatthet för att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. När det uppkommer frågor i ämnet diskuteras det i arbetslaget menar 

förskolechef G. Det som är gemensamt för alla förskolechefer är att de inte har några 

specifika strategier som de arbetar efter för att hitta de barn som bli utsatta för sexuella 

övergrepp.  

 

Förskolechef B menar att barn ofta väljer att skydda sina vårdnadshavare för de vill att deras 

vårdnadshavare ska vara sams. Barns signaler kan bland annat komma till uttryck i lek, så 

därför gäller det att vara uppmärksam och befinna sig där barn är berättar förskolechef B. 

Hen menar att barns lek alltid sker öppet och naturligt och när barn börjar stänga in sig eller 

gömma sig under en filt förslagsvis är det viktigt att vara närvarande som vuxen vid leken 

för att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Förskolechef G berättar att i 

hens verksamheter har de samtalat om barn som far illa i omgångar. Dock ställer sig hen 

ändå frågan om hur man märker att barn blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hen ställer sig 

även frågan om hur förskolepersonal kan se signaler hos barn och hos deras vårdnadshavare. 

Hen talar om att förskolepersonal bör se eller hitta de signaler som barn eller vårdnadhavre 

ger till uttryck för men att det är svårt. Förskolechef E redogör för signaler på hur de 

upptäckte att det förekom sexuella övergrepp i barnets hemmiljö genom att barnet 

kissade/bajsade på sig efter att ha varit blöjfri i många år. Smutsiga kläder kan också vara 

tecken för att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp menar förskolecheferna 

A, E och F. Förskolechef B betonar att barn vid sexuella övergrepp ofta upplever skam- och 

skuldkänslor. 

 

Förskolechef D beskriver att det är ett av pedagogernas uppdrag att se signaler hos barn för 

att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp men pedagogerna får inte övertolka 

dessa. Pedagoger ska följa upp och lyssna efter vad som sägs och vad som görs tydliggör 

förskolechef D. Finns det några funderingar så kan man alltid kontakta hen som förskolechef 

eller resursteamet (bestående av exempelvis specialpedagog, skolpsykolog, BVC, logoped). 

Liksom förskolechef D beskriver också förskolechef F att hen tror att hens pedagoger är bra 

på att se signaler hos barn som blivit utsatta. Dock är signalerna väldigt små menar 

förskolechef D. Hen berättar också att pedagogerna kommer till hen om det finns en oro eller 
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misstanke som tyder på att barn blivit utsatta för sexuella övergrepp. Hen kan be sina 

pedagoger att göra fler observationer, försöka kartlägga barnet och se om de kan få syn på 

några fler signaler hos barnet som stärker deras oro.  

 

Förskolechef B ställer sig frågorna vart gränsen går för sexuella övergrepp, vart finns det 

naturliga i barns sexualitet. Hen tror att barns sexualitet handlar om att upptäcka ”att det här 

är jag, jag ser ut så här” (förskolechef B). Därifrån till att det blir ett övergrepp är hens 

uppfattning att barnet gör något som frångår barnets förmåga att uppfatta sig själv och kan 

således relateras till den vuxens förståelse. Det är svårt och klurigt att hitta de barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp menar förskolechef B. Liksom förskolechef B uttrycker också 

förskolechef E att det är kluvet med att definiera vad som normalt tillhör barns sexualitet. 

Hen menar att barn bör ges förutsättningar för att upptäcka sin kropp. Pedagoger ska inte 

skuldbelägga barn för att de utforskar kroppen tydliggör förskolechef E. Förskolechef D och 

G ger exempel på när barn börjar utforska sin kropp genom att de drar ner byxorna och 

upptäcker skillnader mellan pojkar och flickor. Utifrån detta exempel betonar förskolechef 

G att när pedagogerna upptäckte barns utforskande av kroppen uppstod det ett behov av att 

diskutera och samtala kring ämnet. Genom diskussionerna var pedagogerna överens om att 

alla barn har rätt till sin egen kropp och rätt att bestämma över den säger förskolechef G. 

Därför pratade de med barn om kroppens gränser för att förbygga sexuella övergrepp i 

hemmiljön avseende barn i förskolan. 

Misstankar  

Vid frågan om vad som sker vid misstanke om att ett barn blivit utsatt för sexuella övergrepp 

är samtliga förskolechefer överens om att en anmälan görs. Vid misstanke om övergrepp 

mot barn i hemmiljön görs en orosanmälan av förskolechefen omgående till socialtjänsten. 

Efter att anmälan gjorts förflyttas ansvaret för anmälan till socialtjänsten berättar 

förskolechef F. Vidare berättar hen att förskolan kan komma att bli kontaktad av 

socialtjänsten för att ge ytterligare uppgifter om barnet. Vid en orosanmälan som behandlar 

misstanke om brott eller övergrepp involveras inte vårdnadshavare berättar förskolechef A, 

B, C, E, F och G. Barnet kan i utredning bli kallad till förhör och läkarbesök. Barnet blir då 

ofta hämtat från förskolan av polisen tillsammans med en trygg pedagog för att genomföra 

besöken. Pedagogen följer med som stöd för barnet men medverkar inte direkt i förhör och 

läkarundersökning. Förskolechef F poängterar vikten av att den pedagog som följer med 
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barnet ska göra det av egen vilja. Den pedagogen ska känna att hen kan hantera situationen 

annars bör någon annan genomföra uppdraget. Vad som sker med anmälningen får inte 

förskolecheferna per automatik information om menar förskolechef F. Misstänker pedagoger 

fler övergrepp ska en ny anmälan göras tydliggör förskolechef F.    

 

Pedagoger kan inte blunda för att det finns svåra situationer på förskolan, för det finns det 

betonar förskolechef D. Det gäller som förskolepersonal att inte blunda för verkligheten utan 

det handlar om att ta tag i det för det är vår skyldighet säger förskolechef A, D, E och F. 

Förskolechef F ställer sig frågan ”om inte jag som är verksam med barn vågar lyssna till 

barnet som inte har förmåga att försvara sig själv och har en beroende ställning till vuxna, 

vem ska då göra det?”. Förskolechef F framhäver även att det är en självklarhet att alla 

verksamma i förskolan ska vara uppmärksamma och lyssna på barn.  

 

Förskolechef E beskriver att de fåtal gånger hen gjort orosanmälningar om barn som blivit 

utsatta för övergrepp, har utgångspunkt i att barn agerat på ett sådant sätt som inte ingår i en 

barnrelation. Förskolechef B menar att när barnets handlingar ligger nära vuxenvärldens 

handlingar som de inte borde ha förståelse för ska förskolepersonal agera. Förskolechef G 

berättar att de vid misstanke kan ta hjälp av bland annat BRIS eller Rädda Barnen. Där kan 

pedagoger få tips på symtom hos barn eller vårdnadshavare som de kan titta efter vid 

misstanke om sexuella övergrepp och sedan diskutera i personalgruppen beskriver 

förskolechef G. Beteendeförändringar hos barn eller vårdnadshavare kan vara tecken på att 

barn blivit utsatta för sexuella övergrepp menar förskolechef G. Förskolechef G säger att 

”Man kan också samtala med barn, men hur kan pedagoger prata med barn?”. Om pedagoger 

är för frågvisa väljer kanske barn att dra sig undan istället, samtidigt som pedagoger inte bör 

vara för passiva berättar förskolechef G. Det kan vara svårt avgöra barns behov av 

samtalsstöd menar förskolechef G. Förskolechef F poängterar att hen gör anmälning utifrån 

pedagogers iakttagelser. Att göra en anmälan rubbar vårdnadshavares förtroende till 

pedagogerna därför gör förskolechefen orosanmälan hävdar förskolechef F. Det är ingen lätt 

väg men vi är enligt lag skyldiga att anmäla vår misstanke om att barn blivit utsatta för 

sexuella övergrepp påtalar förskolechef F.  

 

Genom intervjuerna framkommer det att det sammanlagt gjorts cirka 22 orosanmälningar 

om sexuella övergrepp under respondenternas yrkesverksamma karriär inom barnomsorgen. 

Det innefattar således också orosanmälningar som de har varit delaktiga i innan deras 
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profession som förskolechef. De orosanmälningar som gjorts av de intervjuade 

förskolecheferna sträcker sig från ett par årtionden tillbaka och fram till idag (Se Metod – 

Urval för mer information om respondenterna).  

 

Förskolechef A är den enda som visat upp en handlingsplan som underlag för vad som ska 

ske vid oro om att ett barn utsätts för sexuella övergrepp. I materialet framkommer det åtta 

punkter om hur pedagogers förhållningsätt bör se ut vid misstanke eller kännedom om 

sexuella övergrepp mot barn förekommer menar förskolechef A. För att nämna en punkt från 

handlingsplanen handlar det om att lyssna till det utsatta barnet och se vad barnet signalerar 

beskriver hen. Vidare menar hen att som pedagog bör du vara lugn och vilja lyssna samt låta 

barnet styra samtalet. Det är viktigt att poängtera att samtalet inte är ett förhör mellan 

pedagogen och barnet utan att du som pedagog visar uppskattning av att barnet anförtrott sig 

till dig menar förskolechef A. Det är också angeläget att inte fråga barnet vad det vill att du 

som pedagog ska göra med informationen framgår i handlingsplanen menar förskolechef A. 

En annan punkt som förskolechef A visar ifrån handlingsplanen är att observera barns lek 

och barns teckningar då barn som far illa ofta försöker förmedla sig genom att endast ge små 

signaler. Det är oerhört viktigt att alltid ta barns berättelse på största allvar, dock fördomsfritt 

menar hen. Handlingsplanen som förskolechef A visar förmedlar även att pedagoger inte bör 

övertolka symtom och beteendeförändringar. Pedagoger bör anteckna vad barnet förmedlar 

säger förskolechef A. Vid oro görs en anmälan till socialtjänsten och det är viktigt att inte 

underrätta vårdnadshavare om anmälan hävdar förskolechef A. I handlingsplanen framgår 

det även att dokumentation av processen är viktigt. Eventuella misstag kan vara att inte 

genast reagera och agera vid misstanke eller skuldbelägga någon av de inblandade tydliggör 

förskolechef A, det kan försvåra eller till och med omöjliggöra utredningen. 

Handlingsplanen redogör också för att pedagoger kan bli barns trygghet. Pedagogers 

agerande kan vara avgörande hur utrednings- och behandlingsmöjligheter blir för barnet 

menar förskolechef A.        
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Diskussion och analys 

I detta avsnitt diskuteras och analyseras studiens resultat. Undersökningens frågeställningar 

och intervjusvar ligger till grund för denna diskussion och analys med stöd från den 

teoretiska utgångspunkten samt litteraturöversikten.  

Styrdokument   

I denna studie påvisas att de intervjuade förskolecheferna är medvetna om förskolans 

värdegrund som presenteras i läroplanen.  I förskolans värdegrund och uppdrag står det bland 

annat att integritet ska hållas levande i arbetet med barnen (Lpfö98, rev. 2010). Således ses 

förskolans värdegrundsarbete som en del av de integritetsarbete som förskolans 

styrdokument framskriver. Samtliga förskolechefer menar att värdegrunden ständigt kopplas 

till verksamheterna och att värdegrunden genomsyrar alla relationer på förskolan. 

Förskolecheferna kommer oavkortat in på likabehandlingsplanen när de talar om förskolans 

värdegrund. De säger att likabehandlingsplanen är ett levande dokument som genomsyrar 

förskolans vardag och på så vis implementeras förskolans styrdokument. Utifrån ett 

maktperspektiv har barn en beroendeställning till vuxna vilket i detta avseende innebär att 

de vuxna behöver se till att likabehandlingsplanen ges utrymme i verksamheten. Eftersom 

en relation mellan vuxna och barn kan ses som asymmetrisk enligt Dolk (2013) betyder det 

att vuxna i högre utsträckning än barn kan påverka barns situation. Förskolechef A, B, och 

F uttrycker att värdegrundsarbetet går ut på att främja allas lika värde och rätten till att 

uttrycka sin åsikt. Enligt Brodin (2009) är det viktigt att lyssna till barns röster för det är 

därigenom barn kan påverka sin situation. Förskolechef B ger exempel på hur hen arbetar 

för att implementera styrdokument med fokus på integritet och barns rättigheter i förskolan. 

Hen kan utmana sina pedagoger genom att fråga: ”Hur ofta får de tysta barnen ge uttryck för 

sin åsikt?” (Förskolechef B). På så vis implementeras Barnkonventionen i verksamheten. 

Palla (2011) återger Foucaults syn på att makt kan ge goda utvecklingsmöjligheter till det 

sociala livet för barn. I detta avseende är det förskolepersonals maktutövande som främjar 

alla barns lika värde för att ge barn goda utvecklingsmöjligheter.  

 

Gustafsson (2011) hävdar att trots att det är mer än 20 år sedan Sverige antog att följa 

Barnkonventionen återstår mycket arbete. Förskolan är en av de viktigaste plasterna där 

barns rättigheter ska genomsyra verksamheterna (ibid.). Förskolechef E uttryckte att hen 

upplever att Barnkonventionen skulle kunna ges mer utrymme i förskolan men ett hinder för 
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detta skulle kunna vara att förskolepersonal ser innehållet i Barnkonventionen som självklar 

i det svenska samhället. Med utgångspunkt i att Barnkonventionen ses som självklar hos 

förskolepersonal kan vi relatera till maktperspektivet. Förskolepersonal är medvetna om 

Barnkonventionens innebörder men hur medvetna är förskolebarn om deras rättigheter? 

Utifrån Monsensen syn på makt så kan maktutövandet få negativa konsekvenser vilket ofta 

handlar om att maktutövaren är omedveten (Skau, 1993). Med hänsyn till detta kan vi 

relatera till förskolechefs E:s uttalande om att förskolepersonal har kunskap om 

Barnkonventionen och ser den som självklar därför ges barn inte möjlighet att ta del av 

Barnkonventionen.     

Förebyggande arbete  

Det förebyggande arbetet mot sexuella övergrepp avseende barn i förskolan kan handla om 

att stärka barns integritet. Det förebyggande arbetet kan också handla om att hitta de barn 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp för att förebygga fortsatt utsatthet. Därför har vi 

delat in det förebyggande arbetet i två avsnitt – Integritet och Sexuellt utsatta barn.  

Integritet  

När vi under intervjun frågade om begreppet integritet är alla förskolechefer överens om att 

integritet är något viktigt. Samtliga förskolechefer uttryckte en gemensam nämnare för 

integritet. Den gemensamma nämnaren handlar om att barn har rätt till sin egen kropp och 

att lära de tidigt att säga stopp och nej till saker de inte vill för att stärka barns integritet. 

Således ses integritet som ett förbyggande arbete mot sexuella övergrepp för barn i 

förskolan. Varje individ upplever sin integritet olika och vad som anses vara en kränkning 

finns de olika mått på (Gren, 2007). Men det som är lika för alla individer är rätten att få sin 

integritet respekterad (ibid.). Samtliga förskolechefer anser att deras verksamheter arbetar 

för att stärka barns integritet genom att lära de säga stopp och nej till saker de inte vill. 

Samtidigt som de säger att det arbetar för att stärka barns integritet är det endast förskolechef 

D och F som berättar om de barn som är distanslösa. Det vill säga de barn som har förmågan 

att springa fram till vem som helst och ge en kram menar förskolechef D och F. Förskolechef 

D hävdar att det är pedagogers skyldighet att lära barn integritetsgränser. Utifrån ett 

maktperspektiv är barn i en beroendeställning till vuxna vilket innebär att pedagoger är 

skyldiga att lära barn integritetsgränserna. Dolk (2013) redogör för att makt handlar mer om 

att förebygga och mindre om att straffa.  I det här exemplet innebär det att pedagoger utövar 
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sin makt för att hjälpa barn till förståelse för integritetsgränser som en del i arbetet för att 

stärka barns integritet.    

 

Förskolechef E och F anser att barn behöver utveckla en god självkänsla och självförtroende 

för att stärka sin integritet och för att de ska kunna stå upp för sig själva och kunna säga; 

stopp jag vill inte! Juul och Jensen (2003) talar om att självkänsla och integritet är i nära 

relation till varandra. De menar att det mest gynnsamma för att utveckla en stark självkänsla 

hos barn är att de växer upp i ett sammanhang där de vuxna har förståelse för vad integritet 

innebär och att vuxna respekterar barns integritet. Landberg et al. (2015) och Priebe (2009) 

framskriver i deras forskningsresultat att barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp har 

låg självkänsla. Således blir det viktigt att pedagoger arbetar för att stärka barns integritet 

eftersom det hör samman med självkänslan.   

 

Samtliga förskolechefer är överens om att förskolan arbetar för att stärka barns integritet 

genom att lära de säga stopp och nej till saker de inte vill. Ett dilemma i detta kan vara att 

förskolepersonal inte alltid har möjlighet att respektera barns önskan om ett nej, till exempel 

när barn inte vill byta bölja säger förskolechef A, E och G. Ludbrook (1995) presenterar i 

sitt forskningsresultat att barn anses ha mindre rättigheter för kroppslig integritet än vuxna i 

en motsvarande situation. Gren (2007) hävdar att det är omöjligt att undgå att inte kränka 

någon och allrahelst barns integritet då de är beroende av de vuxna. Utifrån ett 

maktperspektiv blir det tydligt att maktutövaren kan påverka barns situation i högre grad än 

vad barn själva kan göra (Dolk, 2013). Förskolecheferna poängterar vikten av att tidigt lära 

barn att säga stopp och nej till saker de inte vill som en del av det förebyggande arbetet för 

att stärka barns integritet. 

Sexuellt utsatta barn  

Samtliga förskolechefer berättar att de inte har några specifika strategier för att hitta de barn 

som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Eftersom barn ofta vill att deras vårdnadshavare 

ska vara sams så kan signalerna från utsatta barn vara otydliga. Carlssons (2008) 

forskningsresultat redogör för att de utsatta väjer tystanden framför att berätta för någon 

eftersom de är rädda för värre övergrepp om tystnaden skulle brytas. Barns signaler kan ge 

sig uttryck i lek menar förskolechef B. Förskolechef A och B menar att förskolan kan arbeta 

för att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp genom att vara uppmärksam på 

barns handlingar i lek. Vidare berättar förskolechef A och B att det inte alltid är så lätt att 
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avgöra om handlingen som syns i lek betyder att barn blivit utsatta för sexuella övergrepp. 

Förskolechef A menar att pedagoger inte kan gå och leta efter de barn som blivit utsatta. 

Larsson (2002) menar att barn som blivit utsatta för olämpliga sexuella handlingar har en 

tendens att själva utforska och tolka handlingen i sin lek. Således är det viktigt att vara 

närvarande där barn är för att upptäcka signalerna och för att hitta de barn som blivit utsatta 

för sexuella övergrepp i ett tidigt skede menar förskolechef A och B.  

 

Samtliga förskolechefer tror och hoppas på att deras personal är medvetna om att det finns 

barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp vilket är en förutsättning för att kunna hitta de 

barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Förskolechef E beskriver att det är ett 

uppmärksammat ämne i dagens samhälle. Trots detta sker det inte regelbundna diskussioner 

och samtal om barn som utsätts för sexuella övergrepp i personalgruppen berättar 

förskolechef E. Förskolechef D hävdar att förskolepersonal inte kan blunda för de svåra 

situationerna på förskolan. Förskolechef D menar att pedagoger måste öppna ögonen för 

verkligheten och ta tag i de svåra situationerna som exempelvis att hitta de barn som blivit 

utsatta för sexuella övergrepp.  

 

Smutsiga kläder kan vara tecken på att barn blivit utsatt för sexuella övergrepp men det 

måste inte betyda att barn blivit utsatta menar förskolecheferna A, E och F. Förskolechef E 

berättar att barn som börjar kissa och bajsa på sig efter att ha varit blöjfri i många år kan vara 

tecken på utsatthet. Om inte förskolepersonal är medvetna om att barn som kissar och bajsar 

på sig kan vara tecken på att barn blivit utsatta för sexuella övergrepp kan det leda till att 

förskolepersonal skuldbelägger barns handling. Utifrån Skau (1993) syn på makt så skulle 

förskolepersonals agerande i denna situation kunna handla om okunskap. 

Misstankar 

Samtliga intervjuade förskolechefer klargör att en anmälan till socialtjänsten görs vid 

misstanke om att det sker sexuella övergrepp i hemmiljön. Förskolecheferna följer således 

Skollagens (SFS2010:800) skrifter om anmälningsplikt vid upptäckt eller misstanke om att 

ett barn far illa. Förskolechef B säger att ”ett dilemma i detta kan vara, var finns det naturliga 

i barns sexualitet och var går gränsen för att misstänka att barnet blivit utsatt?”. Det är 

naturligt att barn utforskar kroppen berättar förskolechef B. Hen menar att det kan vara svårt 

att avgöra om handlingen är en misstanke eller om det är en naturlig del i barns sexualitet. 
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När barn agerar på ett sådant vis som inte ingår i en barnrelation bör pedagoger agera menar 

förskolechef B. Förskolechef D framhäver vikten av att inte övertolka barns handlingar. Men 

det är viktigt att förskolepersonal vågar se signaler vid misstanke om barn som blivit utsatt 

för sexuella övergrepp berättar förskolechef D. Utifrån ett maktperspektiv blir det viktigt att 

förskolepersonal lyssnar till barn eftersom de kan påverka barns situation i högre 

utsträckning än barn själva enligt Dolk (2013). Efter att en anmälan gjorts förflyttas ansvaret 

till socialtjänsten (förskolechef F). Förskolechef F berättar att de kan bli kontaktade av 

socialtjänsten för att ge ytterligare information om det utsatta barnet. Vid misstanke om 

övergrepp involveras inte vårdnadshavarna i processen berättar förskolecheferna A, B, C, E, 

F och G.  
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Slutsats   

Med utgångspunkt i studiens syfte om att undersöka vad förskolechefer med fokus på 

integritet gör för att uppmärksamma och förebygga potentiella sexuella övergrepp i 

hemmiljön avseende barn i förskolan, har vi kommit fram till att det finns en viss 

medvetenhet hos förskolecheferna. Samtliga förskolechefer implementerar förskolans 

styrdokument med fokus på integritet genom att konkretisera föreskrifterna i 

likabehandlingsplanen. Barnkonventionen som är del av förskolans styrdokument har inte 

fått lika stort utrymme i förskolan som förskolans läroplan. En förklaring till det kan vara att 

Barnkonventionen ses som självklar i det svenska samhället. De intervjuade 

förskolecheferna anser att likabehandlingsplanen är ett levande dokument som genomsyrar 

verksamheterna således implementeras förskolans styrdokument med fokus på integritet och 

barns rättigheter.  

 

Förskolecheferna hävdar att det förbyggande arbetet mot sexuella övergrepp i hemmiljön 

avseende barn i förskolan sker genom att tidigt lära barn integritetsgränser. Samtliga 

förskolechefer poängterar vikten av att tidigt lära barn säga stopp och nej till saker de inte 

vill, på så vis kan det förbyggande arbetet ske mot sexuella övergrepp i hemmiljön avseende 

barn i förskolan.  Att lära barn säga stopp och nej till saker de inte vill kan också ses som en 

del i att stärka barns integritet. Det som framkommit när vi undersökt hur förskolepersonal 

kan arbeta för att hitta de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp är att det inte finns 

några strategier. Dock kan signaler från barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp vara 

att de har smutsiga kläder, kissar eller bajsar på sig efter att ha varit blöjfria i många år. En 

annan signal från utsatta barn kan också ge sig uttryck i lek därför gäller det att vara 

närvarande och uppmärksam som pedagog på barns lek eftersom det är där de kan bearbeta 

det inträffade.    

 

Vid misstanke om att ett barn utsätts för sexuella övergrepp sker en anmälan till 

socialtjänsten vilket samtliga förskolechefer är överens om. Därefter förflyttas ansvaret för 

anmälan till socialtjänsten. Förskolan kan dock komma att bli kontaktad av socialtjänsten 

för att ge ytterligare information om barnet. Sammanlagt är det 22 orosanmälningar som har 

gjorts från de intervjuade förskolecheferna angående barn som blivit utsatta för sexuella 

övergrepp. Statistik visar att cirka tio procent av alla barn blivit utsatta för sexuella 

övergrepp, det gäller barn 0-17 år. Därför går det inte att säga att tio procent av alla 
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förskolebarn blivit utsatta men förskolebarn inkluderas i denna statistik då de är 0-6 år. Med 

tanke på att de intervjuade förskolechefernas mångåriga erfarenhet av att arbeta med barn 

och att de endast gjorts 22 orosanmälningar om övergrepp är det förmodligen många barn 

som inte blivit uppmärksammade i förskolan.   

 

För att alla barn ska ha rätt till sin egen kropp anser vi att vuxna behöver samtala om 

problematiken så att de barn som blivit utsatta för övergrepp vågar bryta tystnaden.   

 

 

  



 

42 

 

Vidare forskning    

Tankar på vidare forskning inom detta ämnesområde har utvecklats under studiens gång. Vi 

tycker att det hade varit intressant att studera hur det ser ut i verksamheterna. Eftersom denna 

studie bygger på förskolechefernas uppfattningar och intentioner så skulle det även vara 

intressant att studera pedagogernas uppfattningar och intentioner. Genom att göra det tror vi 

på en mer verklig uppfattning på hur det ser ut i verksamheterna.  

 

Vi tror också på vidare forskning som kan arbeta fram strategier för hur pedagoger bör tolka 

barns signaler för att kunna identifiera de barn som blivit utsatta för sexuella övergrepp. Det 

skulle även vara önskvärt med forskning som fokuserar på vuxna som blivit utsatta för 

sexuella övergrepp under uppväxten som kan relateras till vad förskolan kunde ha gjort för 

de utsatta.  
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Bilaga 1 

Intervjufrågor  

 
1. Hur länge har du arbetat som förskolechef?  

2. Hur många barn finns på ”dina” förskolor? 

 

3. Enligt Läroplanen för förskolan så ska människolivets okränkbarhet, individens frihet 

och integritet vara värden som förskolan ska hålla levande i arbetet med barnen. Hur 

arbetar ni för att hålla dessa värden levande? 

 

4. Hur integreras barnkonventionen i verksamheten? 

Följdfrågor:  

Hur medvetandegörs barnen om deras rättigheter?  

Varför ser tillämpandet ut som det gör idag? 

  

5. Tre barn i varje klass blir utsatta för sexuella övergrepp enligt Rädda Barnen. Vad 

tänker du på när du hör detta? Beskriv med tre ord. 

Följdfrågor: 

Har ni några utarbetade strategier för att hitta dessa ”tre” barn?  

I vilken utsträckning upplever du att din personal är medveten om detta problem?  

Vad händer när man misstänker något?  

Eller när något bevisligen har inträffat?  

Berätta om dina erfarenheter kring detta fenomen.  

 

6. Vi har tagit del av Rädda Barnens handbok ”Stopp min kropp” där det fokuseras på 

barns integritet. Vad tänker du på när du hör begreppet ”integritet”? 

    Följdfråga:  

    Hur arbetar ”din/dina” verksamheter för att stärka barnens integritet? 
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Bilaga 2 

Information om intervjustudie  

 
Planen med denna studie är att undersöka vad förskolechefer anser att de gör för att 

implementera förskolans styrdokument om värdegrund och barns rättigheter. Samt 

undersöka vad förskolechefer anser att de gör för att uppmärksamma och stärka 

förskolebarns integritet för att förebygga att potentiella sexuella övergrepp sker i hemmiljön. 

Frågorna kommer att behandla förskolans styrdokument och barns rättigheter med fokus på 

integritet. Resultatet kommer att samlas in genom sju intervjuer med förskolechefer som är 

verksamma i kommunal eller privat regi. Svaren kommer att användas som empiri till det 

självständiga arbetet.   

 

Vi bedömer att intervjun kommer att ta cirka 30 min. Intervjutillfället kommer att spelas in 

och transkriberas för att de viktiga synpunkterna ska komma med och att inget ska glömmas 

bort. Innan intervjun kommer du att få ett samtyckesformulär att skriva på, där du går med 

på att delta i studien, att vissa uppgifter samlas in och sparas för studien under studiens gång.  

 

Intervjuerna är en del av en uppsats för kursen Självständigt arbete för  

förskollärarprogrammet, 15 hp vid Förskollärarprogrammet, Uppsala Universitet. 

Intervjuerna kommer att genomföras av Linnéa Hammerin och Jessica Gärdek som studerar 

sjunde terminen på programmet. Katrin Lilja Waltå är vår handledare i detta arbete.   

 

Och inte att förglömma… 

- Deltagandet är frivilligt  

- Du har rätt att avbryta din medverkan utan några negativa konsekvenser 

- Data kommer att vara konfidentiell 

- Insamlad empiri kommer endast att användas till denna studie 

- Du får tillgång till den slutgiltiga versionen om så önskas 

 

 

Har du några frågor innan eller efter intervjuerna kontakta gärna oss.   

 

Linnéa Hammerin:     Jessica Gärdek: 

linnea.hammerin.6588@student.uu.se  Jessica.Gardek.4594@student.uu.se  

076 – XX XX XXX    076 – XX XX XXX  

  

mailto:linnea.hammerin.6588@student.uu.se
mailto:Jessica.Gardek.4594@student.uu.se
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Bilaga 3  

Samtyckesformulär  
 

Jag samtycker härmed till att medverka i studien och vet vad studiens syfte är. Jag har informerats 

om mitt deltagande i studien, att deltagandet är frivilligt och att jag när som helst kan avbryta min 

medverkan utan några som helst negativa konsekvenser. De uppgifter som framkommer under 

intervjun kommer inte att föras vidare och mitt namn kommer inte att presenteras i det slutgiltiga 

arbetet. De uppgifter som framkommer under intervjun kommer att behandlas på ett sådant sätt, så 

att min identitet inte avslöjas. Uppgifterna kommer att bevaras på ett sådant sätt att obehöriga inte 

kan ta del av dem. Den information jag lämnar kommer endast att användas till en uppsats i det 

självständiga arbetet men jag är medveten om att slutversionen är offentlig.  
 

 

Ort och datum:  Respondent: 
 

 

 ______________________________________________________________________________ 

 

 

 

 Ort och datum:  Intervjuare: 

 
 

 ______________________________________________________________________________  

 

 

 

_______________________________________________________________________________ 

 


