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Sammanfattning 

Majoriteten av barnmisshandelsfall, 80 procent, begås av vårdnadshavare eller nära släkting. 

Barnmisshandel omfattar flera typer av misshandel: fysiskt och psykiskt våld, sexuella övergrepp 

och försummelse. Undersökningar visar att 44 procent av barn har någon gång blivit utsatt för 

någon form av barnmisshandel. Många barn spenderar största delen av sina dagar i förskolan och 

därmed mer tid med förskolepersonal än sina egna föräldrar. Därför blir de som arbetar i 

förskolan oerhört viktiga som dagligen möter barn och vårdnadshavare. Tidigare forskning visar 

att endast en minoritet av förskolepersonalens misstankar om att ett barn far illa leder till 

orosanmälan.  

 

John Bowlbys anknytningsteori har använts för att analysera förskollärares förståelse av barn 

som far illa. För att analysera förskolepersonalens beslutsamheter kring att utföra en 

orosanmälan har vi tagit hjälp av Hans Berglinds handlingsteori.  

 

Vi har använt oss av kvantitativ enkätstudie över internet, där vi har fått in 80 respektive 86 svar 

genom två enkäter. Resultatet i vår studie visar att 94,2 procent av förskolepersonalen haft 

misstankar om barn som far illa i förskoleverksamhet. Vi har även kunnat urskilja hur relationen 

till vårdnadshavare kan vara problematisk i förhållande till förskolepersonalens anmälningsplikt. 

Denna betydelsefulla fråga uppmärksammas inte tillräckligt vilket det stora mörkertalet bekräftar 

och en handlingsplan mot detta måste införas. Vi vet att förskolepersonalen kan göra oerhört stor 

skillnad om de lyckas se och stoppa att barn far illa. 

 

Nyckelord: Barn som far illa, förskola, anmälningsplikt, orosanmälan, barnmisshandel 
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1. Inledning 

 

”Jag kommer aldrig glömma den där kvällen när du sov över hos mig. Vi låg där i mörkret, det var 

tyst och du började berätta… Du berättade om hur din pappa misshandlar din mamma, hur du själv 

flera gånger fått gå emellan för att få det att sluta, att du tagit en kniv och hotat med ditt eget liv. 

Du berättade vad han gjort mot dig, sexuella övergrepp han utsatt dig för saker du hållit för dig 

själv under alla dessa år. Din historia är en stor del av att jag valt att bli förskollärare för att kunna 

vara ett stöd för barn, en trygghetspunkt och kunna uppmärksamma sånt här och agera från början. 

Våga ifrågasätta, våga se när något inte står rätt till för barn ska inte behöva lämnas ensamma att 

bära ansvaret.”  

-Madeleine 

”En söndagskväll när jag var nitton år gammal fick jag ett samtal från en flicka jag kände från 

fritidsverksamheten jag arbetade på. Jag var medveten om att vår relation var unik men jag visste 

inte före samtalet att jag var den enda vuxen hon litade på. ”Jag har rymt hemifrån och jag kan inte 

gå hem igen” fick jag höra. ”Varför kan du inte gå hem?” frågade jag. ”Hon kommer slå mig Tekla, 

hon kommer fortsätta slå mig”. Den kvällen och natten fick flickan vara hemma hos mig och min 

familj. Jourpersonal från socialtjänsten kom och vid köksbordet mitt i natten berättade detta barn 

för första gången om alla otäcka fysiska och psykiska övergrepp hennes mamma utsatte henne för. 

På en natt förändrades jag och min världsbild, jag hade inga aningar alls. Som förskollärare vill jag 

inte förbise utsatta barns uttryck på grund av okunskap och naivitet, jag vill kunna uppfatta de 

signaler som finns. Därför skriver jag detta arbetet.” -Tekla  

 

Barn som blivit utsatta för någon form av barnmisshandel under sin livstid uppges vara 44 

procent enligt svensk forskning (Landberg, Jernbro & Janson 2017, s. 8). De som arbetar i 

förskolan lyfts fram som otroligt viktiga personer i barns liv och det är de som ska 

uppmärksamma och stötta de barn som har det svårt hemma. Majoriteten av övergrepp mot barn 

sker i deras hem. Det handlar om att våga och att kunna inta ett barnperspektiv där barnets bästa 

är i centrum (Ljusberg, 2008, s. 171–172). Statistik påvisar ett stort mörkertal kring 

barnmisshandel där endast en minoritet av förskolepersonals misstankar om barn som far illa 

leder till orosanmälningar (Svensson, Andershed & Janson, 2015, s. 502–503).   

   

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

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas 

rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen (Lpfö98, rev. 2016, s. 13).  

 

Utifrån våra egna starka kopplingar till ämnet har vi valt att fördjupa oss ännu mer. När vi 

kommer ut i förskolan vill vi känna att vi har de rätta verktygen för att kunna agera och se tecken 

på barn som far illa. Vår förhoppning är att fler ska få upp ögonen för dessa barn, att mörkertalet 

ska minska och att fler barn ska kunna få hjälp innan det är försent. “Var och en som verkar 

inom förskolan ska främja aktningen för varje människas egenvärde…” (Lpfö98, rev. 2016, s. 

4).   
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2. Bakgrund 

 

I bakgrunden introduceras vårt ämne utifrån ett samhälleligt och förskoledidaktiskt sammanhang 

med hjälp av historisk upplysning och tillhörande styrdokument.  

 

2.1 Barnaga i Sverige 

 

Långt in på 1900-talet ansågs aga vara en uppfostringsmetod, vilket innebär att tillrättavisa 

genom kroppslig bestraffning och detta var vanligt förekommande i hemmen. Våld i form av 

sexuella övergrepp har alltid ansetts vara tabubelagt. Enligt nya undersökningar anser 95 procent 

föräldrar att all form av våld mot barn är fel, jämfört med undersökningar från 1960-talet då 

majoriteten hade en positiv inställning till att aga sina barn. Även om synen på våld mot barn i 

uppfostringssyfte har ändrats kraftigt och fått en rejäl minskning i Sverige, är det fortfarande 

tillåtet i många länder. Forskning visar att det finns tydliga samband mellan barn som utsätts för 

kroppslig bestraffning i sin uppväxt och utvecklande av aggressivt beteende samt psykisk ohälsa. 

Vetenskapliga belägg tyder även på att våld i uppfostringssyfte ofta eskalerar till betydligt 

allvarligare former av våld. 1979 var ett stort år för barns rättigheter då Sverige kom att bli det 

första landet i världen att införa förbud mot alla former av våld mot barn. Lagen innefattar att 

inget barn får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (Jernbro & 

Janson, 2017, refererad i Landberg, Jernbro & Jansson, 2017, s. 6). Enligt Unicef innebar 

agaförbudet att misshandel och aga kom att värderas lika. Enligt svensk lagstiftning är aga endast 

straffbart om barnet visar någon form av kroppsskada, sjukdom eller smärta. Att aga och 

misshandel likställs innebär att alla delar av barnaga inte är straffbara men ändå otillåtna då aga 

innefattar fler former av våld än begreppet misshandel (Unicef, 2018). 

 

2.2 Barnkonventionen 

 

Förenta Nationernas generalförsamling antog den 20:e november år 1989 Barnkonventionen där 

Sverige var ett av de första länderna att skriva under. De 196 stater som har ratificerat 

barnkonventionen är rättsligt bundna att aktivt respektera och stärka barns mänskliga rättigheter 

(2009, s. 4). Barnkonventionens grundprinciper för barn som far illa är: ”Konventionsstaterna 

skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala åtgärder samt åtgärder i 

utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller 

övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande 

sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavares 

eller annan persons vård” (2009, s. 21). 

 

Åsa Landberg, Carolina Jernbro och Staffan Janson lyfter fram definitionen av våld mot barn 

som enligt FN:s barnrättskommitté innefattar ”alla former av fysiskt eller psykiskt våld, skada 

eller övergrepp, vanvård eller försummelse, misshandel eller utnyttjande däribland sexuella 

övergrepp, oavsett ålder på förövare”. Kommittén menar även att våld kan förekomma bland 
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barn och inte bara av vuxna förövare och även fall då barn skadar sig själv. Både pojkar och 

flickor riskerar att utsättas för alla former av våld och det har visats att barn ofta utsätts för flera 

former av våld samtidigt. Däremot kan könsidentitet påverka i vilken grad barn utsätts för våldet 

och även hur de upplever det (Barnombudsmannen, 2014 & Barnrättskommitténs allmänna 

kommentar, 2006 refererad i Landberg, Jernbro & Jansson, 2017, s. 6). Landberg, Jernbro och 

Jansson förtydligar begreppet barnmisshandel utifrån Socialdepartementets beskrivning som 

innebär att ett barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp eller kränkningar av 

en vuxen, samt när barn inte får sina grundläggande behov tillfredsställda (2017, s. 6). 

 

2.3 Nationell handlingsplan mot våld mot barn 

 

Barnombudsmannen problematiserar det faktum att det inte finns någon handfast nationell 

handlingsplan mot våld mot barn som är ämnad för att ”belysa och förebygga, identifiera, utreda, 

rehabilitera och följa upp våld mot barn” (Barnombudsmannen, 2018). Barnombudsmannen 

betonar hur viktigt det är att barns utsatthet tas på allvar och att regeringen därför ska införa en 

nationell handlingsplan som riktar sig mot att förebygga och stoppa våld mot barn i Sverige. I 

januari 2018 lämnades en rapport in till regeringen som belyser denna föreslagna handlingsplan 

(Barnombudsmannen, 2018).   

 

2.4 Vad säger läroplanen om anmälningsplikt och barn som far illa? 

 

Läroplanen betonar förskolepersonalen som viktiga förebilder och hur vuxnas förhållningssätt i 

stor utsträckning påverkar barns förståelse och vördnad för de rättigheter och skyldigheter som 

finns i vårt samhälle. I läroplanen nämns inget om anmälningsplikten eller barn som far illa. Det 

tydliggörs inget om hur förskolan ska agera i de fall då uppfostran skadar barnet eller barnet på 

något sätt far illa. Läroplanen lyfter däremot fram vikten av att varje barn ska få känna sitt eget 

värde och få sina behov respekterade och tillfredsställda. Personalen i förskolan ska främja 

aktningen för allas egenvärde samt ge omsorg för varje barns välbefinnande, trygghet och 

utveckling (Lpfö98, rev. 2016, s. 4–5 och 8). De barn som är i behov av stöd ska få stöd från 

förskolan som är anpassat till barnets behov och förutsättningar för att kunna utvecklas. Det tas 

även upp att arbetslaget ska se till att barn som befinner sig i olika typer av svårigheter får 

stimulans och särskilt stöd (Lpfö98, rev. 2016, s. 5 och 11). Vad det innebär att vara i behov av 

stöd tydliggörs inte och inte heller vilken typ av svårigheter det handlar om hos barnen eller 

vilket stöd som arbetslaget ska ge. Det blir tydligt att läroplanen för förskolan lägger vikt vid att 

förskolan upprätthåller goda relationer och samarbete med hemmen, att vårdnadshavare bär 

huvudansvaret för uppfostran men att förskolan ska komplettera hemmet. På flera ställen nämns 

vikten av relationen till vårdnadshavare och hem, exempelvis:  

 

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

hemmet genom att skapa bästa möjliga förutsättningar för att varje barn ska kunna utvecklas 
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rikt och mångsidigt. Förskolans arbete med barnen ska därför ske i ett nära och förtroendefullt 

samarbete med hemmen (Lpfö98, rev. 2016, s. 13).  

    

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

växande. Förskolans uppgift innebär att i samarbete med föräldrarna verka för att varje barn får 

möjlighet att utvecklas efter sina förutsättningar. (Lpfö98, rev. 2016, s. 5).   

 

Personalens förmåga att förstå och samspela med barnet och få föräldrarnas förtroende är 

viktig, så att vistelsen i förskolan blir ett positivt stöd för barn med svårigheter. Alla barn ska få 

erfara den tillfredsställelse det ger att göra framsteg, övervinna svårigheter och att få uppleva 

sig vara en tillgång i gruppen (Lpfö98, rev. 2016, s. 5).  

 

2.5 Rutiner vid orosanmälan 

 

Socialtjänstlagen (14 kap. 1 §) beskriver den anmälningsskyldighet samtliga yrkesverksamma 

och myndighetsanställda besitter vid misstanke eller kännedom om barn som far illa. En så 

kallad orosanmälan skickas till den lokala socialnämnden. Anmälan kan vara utformad på olika 

sätt men rekommenderas vara i skriftlig form såvida ärendet inte är akut. När en orosanmälan är 

inskickad är det socialnämndens ansvar att ta ställning och utreda ärendet, inte anmälarens. 

Socialnämnden kräver att samtliga uppgifter som kan bistå utredningen lämnas in av den 

anmälningsskyldiga för att öka möjligheten att tydliggöra barnets tillstånd och utföra lämpligast 

insats (Socialstyrelsen, 2014, s. 9). Om ett barns situation är oförändrad och man ser att barnet 

fortsätter att fara illa är det ens skyldighet att göra en ny anmälan. I de fall man upplever att 

socialnämnden inte gör ett aktivt ingripande menar Ljusberg att man kan driva ärendet vidare. 

Nästa steg är att kontakta chefer och ansvariga politiker i kommunen. Skulle ens synpunkter mot 

all förmodan inte få en  reaktion och tas på allvar kan man även vända sig till Länsstyrelsen och 

Justitieombudsmannen (Ljusberg, 2008, s. 177). När det kommer till att göra en anmälan om att 

barn far illa visar flera undersökningar att olika yrkesgrupper upplever problem. Ljusberg lyfter 

fram flera undersökningar som visar att graden av rapportering är låg från de studerade 

yrkesgrupperna (2008, s. 179–180). I socialtjänstlagen ingår ingen straffsanktion för den som 

inte följer sin anmälningsplikt men man kan dömas för tjänstefel. Detta gäller däremot inte för 

anställda inom landsting eller kommuner där stöd från kollektivavtal träder in (2008, s. 179). 
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3. Syfte och forskningsfrågor  

 

Vi vill fördjupa oss i ämnet barn som far illa och undersöka hur personalen i förskolan förhåller 

sig till detta. Vi vill även undersöka hur förskolepersonalen ser på sitt personliga ansvar i sin 

anmälningsplikt, medvetenhet samt deras egna erfarenheter kring barn som far illa. 

 

Våra frågeställningar: 

 

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

• Hur upplever förskolepersonalen tecken på ”barn som far illa”? 

• Hur uppfattar förskolepersonal att relationen till vårdnadshavare påverkar misstankar om 

huruvida barn far illa? 

• Hur ser förskolepersonalen på anmälningsplikt? 

4. Tidigare forskning 

 

I det här avsnittet presenteras betydelsefull forskning som berör viktiga delar relevanta för 

studien.  

4.1 Barn som far illa  

Barn som far illa är ett svenskt begrepp med ursprung i det engelska begreppet ”child 

maltreatment” och kan användas synonymt med begreppet omsorgssvikt. Lundén framhäver 

även att hur dessa begrepp definieras varierar (2010, s. 41). I proposition (2002/03:53) från 

regeringen brukas begreppet ”barn som far illa” som ett gemensamt begrepp för barn som är 

utsatta för fysiskt eller psykiskt våld, barn som lever i omgivning av missbruk, barn som 

försummas och barn som utsätts för sexuella övergrepp (2002, s. 48). Gilbert et. al., nämner 

identiska former av utsatthet för att definiera ”maltreatment”/”barn som far illa” och tillägger 

bevittnande av partnervåld som en variant. Minst 80 procent av barnmisshandel begås av 

vårdnadshavare eller mor- och farföräldrar med undantag för sexuella övergrepp som i de flesta 

fall begås av andra närstående (2009, s. 69). 

 

Landberg, Jernbro och Janson lyfter fram genom undersökningar att det är totalt 44 procent av 

barn som vid något tillfälle under livet har varit med om någon form av barnmisshandel som 

innebär: psykiskt våld, fysiskt våld, försummelse, bevittnande av våld mellan vuxna i familjen 

och sexuella övergrepp. De belyser även att det är vanligt att barnmisshandel sker inom familjen. 

36 procent av barn har under sin uppväxt blivit utsatta för någon form av misshandel av 

föräldrar, styvföräldrar eller familjehemsföräldrar (2017, s. 8). 27 procent av alla 

misshandelsbrott som anmäls är mot barn i åldrarna 0–17 år. Totalt 23 700 anmälningar för 

barnmisshandel gjordes år 2016. De flesta fallen är mot pojkar vilket motsvarar 65 procent och 

flickor 35 procent. Mellan år 2015 och 2016 har anmälningar för barnmisshandel ökat med 14 

procent. Sedan 2008 har antalet anmälningar ökat med 38 procent vilket motsvarar 6540 brott. 

Trots att anmälningsplikt gäller för flera yrkesgrupper är det långt ifrån alla fall av 
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barnmisshandel som anmäls. Det går inte heller att utgå från brottsofferundersökningar då 

intervjuerna inte får genomföras med barn under 15 år (Brottsförebyggande rådet, 2017).  

 

Antalet anmälda misshandelsbrott mot barn i åldrarna 0–6 år har ökat sedan slutet av 1980-talet. 

Enligt Brås kartläggning ”Den polisanmälda misshandeln” (2011) beror de ökade anmälningarna 

under 2000-talet på att föräldrar, förskolepersonal och socialtjänsten i större utsträckning gör en 

anmälan än tidigare. Det framkommer även att anmälda misshandelsfall som innefattar någon 

fysisk skada har minskat sedan 1990-talet. Som anmälningsskyldig är man numera skyldig att 

anmäla även mindre grovt våld än tidigare. Anmälningar från skola eller förskola rörande 

misshandel med någon form av fysisk skada har minskat från 73 procent under 1990-talet till 28 

procent 2009 (Brottsförebyggande rådet, 2017).  

 

Sexuella övergrepp innefattar till exempel att någon kysst, tagit på kroppen eller haft sexuellt 

umgänge med ett barn mot barnets vilja. Även de fall då någon tagit eller spritt avklädda bilder 

på barnet eller under tvång fått se på någon annans kropp räknas som sexuella övergrepp. Inom 

dessa kategorier är det totalt 26 procent som under enstaka eller flera tillfällen blivit utsatta, till 

störst del flickor vilket motsvarade 40 procent och pojkar 10 procent. I de flesta fall har 

övergreppen inträffat första gången i barnets tonår av någon de känner eller okänd jämnårig. 

Barn som blivit utsatt för sexuella övergrepp av en vuxen var nästan 9 procent (Landberg, 

Jernbro & Janson, 2017, s. 16). 

 

Var tionde barn har växt upp i en miljö där någon form av missbruk förekommer. Genom att 

jämföra barn som växt upp i missbruk och barn som växt upp utan missbruk i hemmet kan man 

se att barn med missbrukande föräldrar löper betydligt större risk för att bli utsatta för 

barnmisshandel. 77 procent av barnen som växt upp i missbruk har även blivit utsatta för någon 

form av misshandel, jämfört med de barn som växer upp utan missbruk där 26 procent blivit 

utsatta. 32 procent av de barn som växt upp med missbruk har varit utsatta för alla former av 

misshandel vilket gör de mer utsatta än de barn som växer upp utan missbruk där det var 7 

procent som blivit utsatta för alla former av misshandel. 19 procent av de barn med missbruk i 

hemmet hade vid flera tillfällen blivit slagna jämfört med barn utan missbruk vilket motsvarade 

3 procent. 5 procent av barn med missbrukande föräldrar hade blivit så allvarligt misshandlade 

att de behövt vårdas på sjukhus jämfört med barn som växt upp utan missbruk där 0,1 procent 

behövts föras till sjukhus. 37 procent har varit med om tre eller fler typer av misshandel jämfört 

med 5 procent vilket visar att barn som växer upp i missbruk är allt mer utsatta (Landberg, 

Jernbro och Jansson, 2017, s. 24). 

 

Multiutsatthet eller polyviktimisering är benämningar som används när någon är utsatt för flera 

olika typer av våld eller vid upprepade tillfällen. Barn som faller inom dessa kategorier är de som 

är i riskzonen för att ta allra mest skada. Utifrån den kartläggning som gjorts av Jernbro och 

Janson har det framkommit att i de flesta fall av barnmisshandel som barn har varit med om, 

handlar det om lindrigt våld vid enstaka tillfällen. De olika formerna av barnmisshandel 

överlappar ofta varandra och nästan nio procent har varit med om tre eller fler olika typer av 

barnmisshandel. Det är även vanligt att dessa barn har utsatts för misshandel som sker vid 
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upprepade tillfällen och är betydligt allvarligare. Majoriteten av de barn som rapporterat 

försummelse/vanvård har varit utsatta för fysiskt och psykiskt våld och upp till hälften av dessa 

barn har även bevittnat att en förälder brukat våld mot den andra föräldern. Barn som är utsatta 

för försummelse/vanvård är de som i högsta grad är utsatta för andra former av barnmisshandel. 

Barn som är med om psykisk barnmisshandel är i stor utsträckning även utsatt för fysisk (2017, 

s. 9).  

 

Amerikans forskning visar att uteblivna anmälningar resulterar i att chansen till att kunna göra 

ett ingripande som räddar barns liv går förlorad (King, Kiesel & Simon 2006, s. 211). Globala 

uppskattningar av dödlig barnmisshandel visar att det i största utsträckning är de yngsta barnen, 

0–4 år som är i störst risk (World Health Organization, 2002, refererad i Feng et al. 2009, s.405). 

Studier av barnmisshandel i Hong Kong visar att barn mellan 2–8 år var de som tog mest skada 

av lindrig och allvarligare misshandel (Tang, 1998, 2006, refererad i Feng et al. 2009, s.405).  

 

4.2 Tecken på barn som far illa 

 

Enligt Tang (1998, 2006; World Health Organization, 2002) i Feng et al. är barn i förskolan som 

mest sårbara utifrån att de befinner sig i utvecklingens tidiga stadie och inte har förmågan att 

själva förstå och uttala sig om misshandeln (2009, s. 406). O'Toole, Webster, O'Toole och Lucal 

i Feng et al. menar att förskolepersonal befinner sig i en unik position i sitt nära arbete med barn 

för att kunna uppmärksamma barn som har blivit misshandlade och framförallt de barn som inte 

kan berätta själva. Förutom fysiska symptom kan förskollärare upptäcka förändringar i barns 

beteende. Feng et al. understryker hur viktigt det är att tidigt kunna identifiera och anmäla 

barnmisshandel och att det därför är viktigt att lyfta fram förskollärares erfarenheter och 

uppfattningar av att anmäla barnmisshandel (2009, s. 406).  

 

I en amerikansk studie av barn i förskoleverksamhet har kännetecken för allvarlig utsatthet med i 

annat fall relativt normalt uppträdande upptäckts. Besvär med anpassning till bestämda strukturer 

och uppmärksamhetssvårigheter visades som upprepat externt uttryck. Höga nivåer av 

aggression förklarar forskarna som ett problembeteende och med detta var sexuellt och fysiskt 

misshandlade barn starkt associerade. Jämväl visade barn utsatta för försummelse höga 

aggressionsproblem, både som barn men också senare i livet (Woodruff & Leehar, 2011, s. 500). 

En annan studie åskådliggör istället utmärkande drag som utvecklingsförseningar vara mer 

frekvent förekommande hos barn som far illa i jämförelse med beteendeförändringar. Den 

vanligaste förekommande fördröjningen var ovillighet att tala. Barnen agerade ledsna, rädda och 

försiktiga istället för hyperaktiva och motstridiga. Sociala kompetenser påverkades även i flera 

fall och man upptäckte hinder i samspel med andra barn och ”vuxenbeteenden”. Flera av dessa 

barn visade sensoriska problem i form av rädsla för högljudda ljud eller röster. Denna studies 

resultat framställde hur utsatta barn lider av anknytningssvårigheter och ångeststörningar 

(McDonald et al., 2013, s. 145). 

Åsa Källström Cater redogör för barnets tabuiserade upplevelse av våld i hemmet. Då barnet 

exponeras för andra människors förväntningar med hemmen som frizoner och romantiserade 
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trygga familjerelationer kan det vara svårt att tala om sin egen situation. Ofta har svenska barn få 

relationer till vuxna vilket begränsar deras skyddsnät. Barn behöver tala om sina erfarenheter 

med andra människor för att få stöd i att tolka sin omgivning, sina känslor och sina upplevelser 

(2015, s. 44–45). I en studie från Uppsala universitet beskrivs hur litteratur vanligtvis framhåller 

barns restriktivitet till att berätta om vårdnadshavares missbruk. Bindning och behovet av att 

skydda är ofta de skäl som nämns till att inte förtälja negativa sidor hos sin vårdnadshavare. 

Trots detta intervjuades 12 barn och 18 ungdomar med erfarenhet av missbrukande 

vårdnadshavare i forskningsprojektet och underlättade förmodligen vårdnadshavarnas samtycke 

(Alexandersson & Näsman, 2016, s. 11). 

4.3 Riskfaktorer 

Riskfaktorer för barn som far illa granskades på skolor i Södermanlands landsting. Studien 

indikerade vårdnadshavares etniska ursprung, inkomstsituation och boendeförhållande som 

utstående sociodemografiska faktorer för barn som far illa. Vårdnadshavare med annat etniskt 

ursprung än Sverige, vårdnadshavare med låg inkomst samt barn med separerade vårdnadshavare 

riskerade enligt granskningen att fara illa i större utsträckning. En ytterligare framträdande faktor 

enligt forskarna var andra typer av övergrepp. 56 procent av de barn i studien som blivit utsatta 

för någon form av övergrepp hade tillika blivit drabbade av andra typer av barnmisshandel 

(Annerbäck et. al., 2012, s. 593).  

Likaså i SOFIA-studien framställd i Karlstad utmärkte sig likartade sociodemografiska faktorer: 

vårdnadshavares etniska bakgrund, inkomst och utbildningsnivå. Studien med samtliga 

förskolebarn födda mellan 2005 och 2007 i Karlstad kommun visade att förskolepersonalen 

yttrade oro över hemförhållanden hos 15 procent av dessa. Likartat studien ovan väcktes 

förskolepersonalens oro i högre utsträckning gentemot barn med vårdnadshavare födda utanför 

Sverige, vårdnadshavare med låg inkomst och vårdnadshavare med låg utbildningsnivå. 

Framträdande i denna studie var hur relationen mellan vårdnadshavare och förskolepersonal 

framgick som betydande för förskolepersonalens oro då det upplevdes markant mindre oro över 

barns hemförhållanden vid god kontakt med hemmet (Svensson, Andershed & Janson, 2015, s. 

498).  

I en studie genomförd på olika skolor i södra Sverige granskades vanvårdade barn med 

analysering ur klassbakgrund. Här konstateras att sociala problem inom familjen vara den största 

riskfaktorn för att barn far illa. Forskarna beskriver störningar och dysfunktionalitet som skäl till 

att barn far illa inom fattiga familjer. Medelklassens barn ansågs inte lida av utsatthet i samma 

omfång men en notabel skillnad visade hur medelklassens vårdnadshavare försummade barn 

genom brist på tid för barnet (Odenbring, Johansson & Lunneblad, 2016, s. 495).    

 

4.4 Konsekvenser för barn som far illa 

 

En australiensisk studie ser statistiskt signifikanta samband mellan barn som far illa och lägre 

livskvalité vid vuxen ålder. Depressiva symtom uppmärksammades hos vuxna utsatta för fysisk 
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och psykisk misshandel samt försummelse som barn (Abajobir et. al., 2017, s. 1700). Karin 

Lundén beskriver utvecklingsmässiga hinder som exempelvis besvär med inlärning eller 

trygghetsproblem i relationer som risker för barn som far illa. Frustration, samarbetssvårigheter, 

aggression och brist på lycka kan vara karaktärsdrag hos barn som far illa av vanvård. Hos barn 

som utsatts för föräldrar med psykologisk otillgänglighet är konsekvenserna mer allvarsamma 

och mycket omfattande och svårigheter i förhållanden till andra barn är en potentiell följd av 

detta (2010, s. 28).  

 

Studier över barn som far illa i länder med höginkomsttagare påvisar allvarliga hälsorisker som 

cancer, hjärtsjukdomar och skelettfrakturer. Onaturligt eller påträngande sexuellt uppträdande är 

ofta förekommande, detta är inte endast associerat med sexuella övergrepp utan kopplas även till 

flera andra typer av utsatthet. Fysiska eller sexuella övergrepp samt försummelse har kopplats till 

förekomsten av prostitution. Likaledes tonårsgraviditeter, drabbning av HIV och arbete med 

sexhandel har påvisats som konsekvens när människor farit illa som barn (Gilbert et. al., 2009, s. 

76).  

 

I en kvalitativ studie från Uppsala intervjuades barn till vårdnadshavare med tidigare 

missbruksproblem. Flera av dessa barn uttrycker sig ha drabbats av djup personlighetspåverkan 

alternativt kvarstående psykiska komplikationer även långt efter vårdnadshavarens missbruk 

upphört. Under missbruket förelåg ingen reflektionstid för barnen över sitt eget mående då de var 

konstant koncentrerade på familjens akuta tillstånd. Barnen tog omsorgsansvar för både sig 

själva men också resterande familj. Detta benämns som föräldrafiering (Alexanderson & 

Näsman, 2017, s. 410). 

 

4.5 Anmälningsskyldighet 

 

Enligt svensk forskning är det vanligt att förskolepersonal inte anmäler barn som far illa på 

grund av att de tror att barnen ska kunna få hjälp inom förskolan. Troligtvis grundar sig detta i 

personalens osäkerhet i föräldrakontakten och att anmälan skulle göra mer skada än nytta 

(Svensson & Jansson, 2008, refererad i Svensson, Andershed & Janson, 2015, s. 496). 

Anmälningsskyldigheten i Sverige beskrivs både i 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen och i 29 kap. 13 

§ Skollagen, att samtliga yrkesverksamma och myndigheter vars verksamhet berör barn och unga 

är skyldiga att omedelbart anmäla till socialnämnden vid misstanke om att barn far illa (SFS 

2001:453 & SFS 2010:800).  

 

För att kunna hjälpa utsatta barn är det kritiskt att identifiera och anmäla misstankar om 

barnmisshandel. Flera länder världen över, till exempel Taiwan och USA har infört 

anmälningsplikt för att myndigheter ska kunna skydda barn (The International Society for 

Prevention of Child Abuse & Neglect, 2007; US Department of Health & Human Service, 2007, 

refererad i Feng et al., 2009, s. 405). Att anmäla barnmisshandel upplevs som väldigt svårt. Trots 

anmälningsskyldigheten är det flera fall som inte rapporteras eller inkonsekventa rapporter på 

grund av rädsla att det kan leda till negativa konsekvenser för barnen, familjen och anmälaren 
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själv (Alvarez, Kenny, Donohue, & Carpin, 2004; Kenny, 2002, refererad i Jui-Ying Feng, 2009, 

s. 405).  I Taiwan har de flesta förskollärare aldrig rapporterat misstankar om barnmisshandel, 

vissa har även misslyckats att anmäla bevisad barnmisshandel. Förskollärare är medvetna om sin 

anmälningsplikt men däremot är det få som är införstådda i lagen och dess innebörd (Feng, 

Huang, & Wang; Feng & Levine, 2005, refererad i Feng et al., 2009, s. 405). 

 

Lagstiftning och riktlinjer om skydd för barn upplevs komplexa och svårtydliga, vilket leder till 

att många känner sig osäkra i att göra en anmälan (Levi, Brown, & Erb, 2006; Levi & Loeben, 

2004, refererad i Feng et al., 2009, s. 405). Det framkommer att personalen ofta utgår från sitt 

egna omdöme och definierar misshandel annorlunda än vad lagen säger när man bör rapportera 

(Portwood, 1998; Smith, 2006, refererad i Feng et al., 2009, s. 405). Feng et al. lyfter även fram 

Barksdale (1989) som har kommit fram till att personal med mindre erfarenhet finner det 

betydligt svårare att göra en anmälan och är mindre benägna att göra anmälan jämfört med mer 

erfaren personal som kände sig betydligt säkrare i sin roll att anmäla och att det inte skulle skada 

relationen. Personal finner att utifrån den relation man har till familjen uppstår det ett dilemma 

kring att anmäla och att man bryter förtroendet (Flaherty, Jones, & Sege, 2004; Nayda, 2002, 

refererad i Feng et al., 2009, s. 406). Enligt Becker-Blease & Freyd (2007) i Feng et al. är det 

den egna konflikten som kan avgöra huruvida man väljer att fråga eller berätta (2009, s. 406).  

 

I en kvalitativ nederländsk studie identifierades hinder för orosanmälning vara skuldkänslor, 

rädsla för konsekvenser, osäkerhet på ”bevisen” samt brist på förtroende för uppföljningen. Även 

här konstateras att vid närstående förhållande till vårdnadshavare utförs färre orosanmälningar 

(Schols, Ruiter & Öry, 2013, s. 815). Svensson och Janson lyfter fram Hindberg och Sundelin 

Wahlsten som menar att den vikt läroplanen för förskolan lägger på föräldrakontakten kan skapa 

hinder. Föräldrakontakten ska baseras på ett samarbete mellan personalen i förskolan och 

vårdnadshavare. I läroplanen framgår det att förskolepersonal ska respektera och bidra till barns 

uppfostran men inte kompensera där det brister. Utifrån läroplanens riktlinjer menar de därför att 

det har uppstått en del kritik då det blir problematiskt för förskolepersonalen att samarbeta med 

de vårdnadshavare som är i behov av stöd i uppfostran (2008, s. 25). Svensk forskning styrker 

hur relationer till vårdnadshavare skapar restriktivitet hos förskolepersonalen. Forskarna hävdar 

att vid närmare relationer skapas rädslor som hinder. I studien tydliggjordes hur 

förskolepersonalens misstanke om barn som far illa och rapporterade orosanmälningar inte 

överensstämmer och endast en minoritet av fallen blir anmälda (Svensson, Andershed & Janson, 

2015, s. 502–503).  

   

Med hjälp av forskning har vi kunnat belysa flera angelägna beståndsdelar av barn som far illa 

samt bestämmelser och komplexiteten kring anmälningsskyldighet. Vi har bland annat kunnat 

beskriva vad barnmisshandel innebär, uppmärksamma tecken kring barn som far illa och lyfta 

fram potentiella hinder som kan hämma en orosanmälning.  
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5. Teoretiska perspektiv 

 

Vi har valt två teoretiska utgångspunkter för att kunna analysera vårt empiriska material. 

Anknytningsteorin syftar på barnets centrala behov av vuxen anknytning och handlingsteorin 

används för att förklara människors beslutsamheter i sitt handlande.  

 

5.1 Anknytningsteorin 

 

För att analysera och förstå barn som far illa utifrån forskning och för vår studie har vi valt att 

använda oss av den brittiske psykoanalytikern John Bowlbys anknytningsteori från 1960-talet. 

Anknytningsteorins kärnpunkt grundar sig i hur alla människor är sociala varelser med behov av 

andra människor. Vuxna människor behöver skydda och hjälpa barn och därför använder sig 

barnet av speciella biologiska beteenden såsom gråt och leenden. Barn knyter automatiskt an till 

tillgängliga människor i sin omgivning oavsiktligt (Karlsson, 2012, s. 65). Människobarnet kan 

under lång tid inte överleva utan vuxnas beskyddande och relaterar därför till en början till 

oberoende personer innan etablerade relationer skapas. När barnet åldras växer den kognitiva 

förmågan bestående av uppfattningar om sig själv och sina relationer till andra. Barn med 

stödjande och känslomässigt tillgängliga vårdnadshavare ges förutsättning för god utveckling 

och välmående (Hwang & Nilsson, 2011, s. 60–61).  

 

Bowlbys mest centrala begrepp inom anknytningsteorin är trygg bas och begreppet beskriver den 

vuxnas omsorgsförmåga. En trygg bas definieras på följande sätt: ” 1. att vara en trygg bas för 

barnets utforskande och 2. att utgöra en ”säker hamn” dit barnet kan återvända i händelse av 

upplevt hot eller fara” (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 44). Otrygga relationer till vuxna 

påverkar tendensen till utforskande negativt hos barn. Vid otrygghet saknar barnet tilltro att den 

vuxna ska finnas till vid behövlighet. Barnet väljer då generellt mellan att oroligt hålla sig kvar 

vid den vuxna eller uppträda ignorant mot sitt trygghetsbehov (2012, s. 45). Förskolepersonalen 

är under hela förskoledagen ersättningspersoner för vårdnadshavare och kan därför vara särskilt 

betydelsefulla för barn. Yngre barn har begränsat med anknytningsrelationer och är i stort behov 

av någon eller några som kan vara deras trygga bas att vända sig till när vårdnadshavare är 

otillgängliga (2012, s. 197–198). Förtroendet i anknytningsrelationen till förskolepersonalen är 

oerhört betydelsefullt för barns mående och tillit, inte minst hos sköra barn i en svår 

hemsituation (2012, s, 263). 

 

5.2 Handlingsteorin 

 

Vi har valt att använda oss av handlingsteorin skapad av Hans Berglind (professor i socialt 

arbete) för att analysera förskolepersonalens beslutsamheter kring att utföra en orosanmälning 

eller avstå från att utföra en orosanmälning. Handlingsteorin uppmärksammar människans 

komplexa tankemönster där vi balanserar att vilja och att kunna. Viljan kan ha svårt att 
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bestämma sig: vi vet inte hela tiden vad vi egentligen vill. Ambivalens kan leda till förödande 

konsekvenser som gör individen inkapabel att handla. Ibland både vill och vill vi inte parallellt 

eller så vill vi men tvivlar på vår förmåga att göra förändring. Människor önskar sannolikt att de 

kunde förändra situationer utan vetskapen om att de har förmågan. Att kunna är en kombination 

av omgivningens krav och sin egen potential. Individens livssituation kan avgöra när man kan 

eller inte, olika omständigheter kan ligga till grund för när man finner möjligheten att kunna 

(1995, s. 53). När det är ogenomförbart för en individ att handla är det generellt beroende på 

hinder. Hinder kan vara av yttre förhållanden som exempelvis personlig påfrestning, andra 

personer, och sociala normer. Det finns också hinder med inre förhållanden som förslagsvis 

bristande förmåga, karaktäristisk osäkerhet och trötthet. Hinder kan vara tillfälliga och det finns 

hinder som är sammanhängande med förändringar. Handlingsteorin belyser individens 

känslomässiga attityd som positivt eller negativt inställd. Berglind vill åskådliggöra hur viljan 

och attityden kan kopplas på olika sätt till individen (1995, s. 56–57 och 76). 

 

Anknytningsteorin framför en grund av trygghet som behöver uppfyllas hos varje barn. Hos barn 

i utsatthet blir inte denna trygghet uppfylld och är därför en väsentlig del för förståelsen till vår 

undersökning. Handlingsteorin beskriver med framträdande begrepp som viljan, kunnandet och 

hinder komplexiteten i människors handlande. Denna teori är därför relevant för vår studies 

forskningsfrågor över hur förskolepersonal behärskar att fullgöra sin anmälningsskyldighet. 

6. Metod 

 

Vi har valt enkäter som metod för att svara på våra forskningsfrågor kring barn som far illa och 

anmälningsskyldighet. Enkäternas design – flervalsfrågor och öppna svar – har möjliggjort 

analys både från en kvantitativ och kvalitativ ansats. 

 

6.1 Val av metod  

 

Med förhoppning att nå ut till ett högt antal svarspersoner valde vi digitala enkäter som metod, 

vilka publicerades till verksam personal inom förskolan på den sociala nätverkstjänsten 

Facebook. För att skapa en överblick över hur stor andel förskolepersonal som uppmärksammat 

barn som far illa och även huruvida de följt sin anmälningsplikt värderade vi statistiska resultat 

kombinerat med deltagarnas egna kommentarer. Jan Trost framställer hur enkätundersökning 

med statistiskt siffermaterial är en kvantitativ undersökningsmetod och enkäter med öppna 

följdfrågor analyseras med kvalitativ analysering (2012, s. 18).  

 

Vi har valt att utforma vår enkät med hjälp av SurveyMonkey som är en programvara som enligt 

oss har en effektiv och lätthanterlig uppbyggnad. Enkäter tillverkade på internet är smidigt och 

ekonomiskt fördelaktigt. Digitala enkäter och pappersenkäter har lika tillvägagångssätt. I 

jämförelse med slutna pappersenkäter är digitala enkäter öppnare och likaså svårare att 
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kontrollera. Teknisk begränsning samt respondenternas olika grad av teknologisk kunnighet kan 

vara hindrande när man väljer metoden digitala enkäter (Hagevi & Viscovi, 2016, s. 176–177). 

Det kan dessutom vara utmanande att motivera tveksamma eller ointresserade personer att 

medverka i digitala undersökningar (Trost, 2012, s. 121). 

 

6.2 Urval  

 

Vårt syfte har varit att undersöka hur personalen förhåller sig till anmälningsplikten, erfarenhet 

kring detta samt hur de lägger märke till barn som far illa och vilka tecken som finns. Vårt urval 

är strategiskt så till vida att dessa enkäterna riktades mot verksam personal inom förskolan 

oavsett yrkestitel eller erfarenhet. Vi ville inte exkludera någon av förskolans olika yrkesgrupper 

och eftersträvade även en vidgad möjlighet för statistiska samband. Vi ville få fram övergripande 

uppfattningar av stor andel förskolepersonal men även deras egna personliga uppfattningar 

Strategiska urval riktar sig till personer som har erfarenhet och kan förhålla sig till det man vill 

undersöka (Alvehus, 2013, s. 67). Enkäterna publicerades under tre dagar genom webblänkar på 

två facebookgrupper avsedda för förskolepersonal. Johan Alvehus beskriver hur 

bekvämlighetsurval görs baserade på tillgängliga respondenter (2013, s. 68). De som valt att 

svara på vår enkät består av ett bekvämlighetsurval med förskolepersonal som på sin ledighet 

väljer att vara en aktiv medlem på en social plattform och sannolikt även med ett eget intresse för 

ämnet. Risken med vår metod är att de som valt att delta i undersökningen är insatta i ämnet och 

även har egen erfarenhet vilket gör att de kan känna sig trygga i att delta. Detta kan även 

innebära att de som inte känner sig säkra i ämnet och inte gjort någon anmälan väljer att avstå 

från att delta vilket i sin tur kan leda till missvisande statistik.   

 

6.3 Genomförande och deltagare 

 

Enkäterna skapades gemensamt via verktyget SurveyMonkey på dator. Vi skapade frågor med 

flervalsalternativ och även frågor med egna kommentarer. Båda enkäterna innehåller 

sammanlagt nio frågor med samma två startfrågor där vi frågar efter befattning och aktiva 

yrkesår i förskolan (se bilaga B & C). Enkät 1 innehåller frågor om begreppet barn som far illa, 

hur förskolepersonalen kan se tecken för detta och samverkan med hemmen. Enkät 2 innehåller 

frågor om förskolepersonalens uppfattning om sin anmälningsskyldighet och huruvida de följer 

sin anmälningsplikt. Enkäterna publicerades under tre dagar genom webblänkar på två 

facebookgrupper för förskolepersonal tillsammans med ett informationsbrev angående vår 

undersökning. I informationsbrevet skrev vi om de etiska hänsynstaganden vilket även 

presenterades som inledning till vardera enkäten samt kontaktuppgifter. Efter tre dagar med 86 

(enkät 1) respektive 80 svar (enkät 2) valde vi att stänga tillgången till enkäterna då vi var nöjda 

med utfallet. Fördelningen mellan de olika yrkeskategorierna är ganska stor i båda studierna.  

 

Den största gruppen av respondenter till enkät 1 om barn som far illa innefattade 73,3 procent 

(n=63), dessa var förskollärare. Andelen barnskötare var 16,3 procent (14), förskolechefer bestod 
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av 4,7 procent (n=4) och andra befattningar omfattade 5,8 procent (n=5). Den dominerande 

gruppen deltagare har arbetat i 2–10 år i förskoleverksamhet och dessa utgör 41,9 procent 

(n=36). 

 

I studien om anmälningsplikt är den största gruppen förskollärare som utgör 72,5 procent (n= 

58). Därefter kommer barnskötare med 16,3 procent (n= 13), förskolechef 6,3 procent (n= 5) och 

annat med 5 procent (n= 5). Antalet yrkesverksamma år har ett typvärde av 2–10 år och utgör 35 

procent, därefter 20–30 år som utgör 23,8 procent.  

 

6.4 Databearbetning och analysmetod  

 

Vi har i analysmetoden använt oss av kvantitativ och kvalitativ metod med syftet att lyfta både 

statistiska svar och respondenternas egenformulerade kommentarssvar. Den kvalitativa metoden 

berör samband i form av innebörder och uppfattningar och den kvantitativa metoden behandlar 

verifierbara statistiska samband (Alvehus, 2013, s. 20). 

 

I den kvantitativa metoden analyserades data i form av diagram och procentsatser. Diagram är 

fördelaktigt för att åskådliggöra fördelning (Eliasson, 2010, s. 150). Procentsatser har 

presenterats skrivet i texten. Svaren samlades in på dator för att analyseras. Eliasson menar att 

fördelen med kvantitativ metod är att man kan mäta bredden, vilket ger en uppskattning av hur 

pass utbredda olika förhållanden och attityder ser ut hos deltagarna (2006, s. 30). Genom att 

använda oss av det nätbaserade verktyget Surveymonkey kodades de kvantitativa svaren av 

genom diagram och procentsatser. 

 

Den kvalitativa innehållsanalysen utfördes utifrån Ulla Hällgren Graneheim och Berit Lundman 

upplägg. Inledningsvis granskades samtliga svar och lästes igenom flertalet gånger för att kunna 

bekanta sig med materialet. Innehållets relevanta meningar och termer selekterades till svar på 

undersökningens frågeställningar och meningarna benämns som meningsbärande enheter. För att 

minska volymen samtidigt som innehållets kontenta bevarades kondenserades de 

meningsbärande enheterna. Med hjälp av kodning av de meningsbärande enheterna grupperades 

innehållet till kategorier och underkategorier och dessa formade slutligen teman som genererar 

granskningens latenta innehåll (2004, s. 106–110). 

 

6.5 Reflektion över metoden  

 

För att vår undersökning skulle nå en större population samt nå ett högre generaliserbart resultat 

valde vi att använda oss utav enkätmetoden. En kvalitativ intervjustudie med få representanter 

kan aldrig generaliseras och uttalas som statistiskt underlag (Esaiasson et al., 2017, s. 166). En 

framstående fördel med metoden är hur datorprogram mekaniskt kan beräkna stora mängder data 

(2017, s. 199). Dock främjas kvalitativa undersökningar när innehållet är det väsentliga (2017, s. 

211) och därför använde vi oss av kommentarsrutor som vi kvalitativt analyserat parallellt med 
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vår kvantitativa statistik. Vår enkätundersökning har begränsat oss ifrån att bland annat ställa 

följdfrågor och få djupare förklaringar av respondenterna. Uppföljningar och oväntade svar 

registreras lättare under undersökningar med samtalsintervjuer (2017, s. 260).  

 

6.6 Etiska hänsynstaganden  

 

Vår digitala enkät ger möjligheten att besvaras avskilt och ostört. I vårt arbete har vi utgått från 

det grundläggande individskyddskravet som beskrivs av Vetenskapsrådet och delas upp i fyra 

delar.  Informationskravet innebär att forskarna ska informera de som deltar i undersökningen 

om syftet med forskningsuppgiften och hur det kommer genomföras. Deltagarna ska informeras 

om vilka villkor som finns för deras deltagande och att det är frivilligt att delta. Samtyckeskravet 

innebär att forskaren behöver deltagarens samtycke för att medverka och deltagaren har rätt att 

själv bestämma om den vill medverka samt att avbryta sin medverkan. Vi har ett känsligt ämne 

och därför är det betydelsefullt att deltagarna är medvetna om att de svarar under anonymitet. 

Konfidentialitetskravet innebär att alla uppgifter om enskilda personer behandlas med största 

möjliga konfidentialitet. Deltagarnas personuppgifter får inte lämnas ut till obehöriga och måste 

därför behandlas på ett sådant sätt att det inte går att identifiera för utomstående. Nyttjandekravet 

innebär att alla uppgifter som samlas in om enskilda personer endast får användas för 

forskningsändamål och inte i andra sammanhang (2002, s. 7–14).  

 

6.7 Arbetsfördelning 

 

Arbetet är fördelat genom egna delstudier. Tekla har utfört enkätstudie, resultat och analys kring 

barn som far illa. Madeleine har utfört enkätstudie, resultat och analys rörande 

anmälningsskyldighet. Övriga delar har vi bearbetat och skrivit tillsammans. 

 

7. Resultat och analys 

 

I detta avsnitt redovisas enkätstudiernas resultat och analys av desamma. Resultat och analysdel 

1 berör studien över barn som far illa där 86 personer deltog och resultat och analysdel 2 berör 

studien över förskolepersonalens anmälningsplikt där 80 personer deltog.   

 

7. 1 Barn som far illa 

 

Det vanligaste förekommande svaret innehöll båda termerna psykiskt och fysiskt och detta 

nämndes utav 50 procent av deltagarna. Psykiskt och fysiskt kopplas av förskolepersonalen till 

misshandel och/eller barns mående. Ett annat frekvent svar av ett flertal deltagare är 
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associationen mellan barn som far illa och bristfällig omsorg/omvårdnad. Sexuellt utnyttjande tas 

endast upp i 7 procent av svaren och missbruk såväl som försummelse omnämns av 5,8 procent. 

 

Innehållsanalysen över förskolepersonalens uppfattning om vad barn som far illa är för dem 

resulterade i fem kategorier och åtta underkategorier. Här finns två skapade teman.   

  

Tabell 1. Uppfattningar om vad ”barn som far illa” innebär 

Kategorier Underkategorier 

Psykiskt eller fysiskt Misshandel 

Barns mående 

Bristfällig omsorg Omvårdnad 

Omtanke 

Grundläggande behov 

Kärlek 

Sexuellt Utnyttjande 

Övergrepp 

  

Försummelse   

Missbruk   

  

Teman: 

·    Det utsatta barnet 

·    Vårdnadshavares handlingssätt 

 

Temat det utsatta barnet representerar barnets tillstånd och temat vårdnadshavares handlingssätt 

representerar den vuxnas ansvar som inte hanteras.   

 

Meningsbärande enheter: 

 

En förskollärares med 20–30 års yrkeserfarenhet beskrivning av barn som far illa är enligt 

följande: 
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Barn som inte blir väl omhändertagna av sina vårdnadshavare, till exempel upplever våld i 

familjen fysiskt eller psykiskt. Barn som blir utsatta för övergrepp eller får bevittna övergrepp. 

Barn som inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. 

 

En annan meningsbärande enhet som beskriver begreppet barn som far illa från en förskollärare 

som arbetat 2–10 år i förskoleverksamhet:  

 

Att barn skadas fysiskt eller psykiskt eller inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Att 

det inte finns bra vuxna i omgivningen som barnet kan knyta an till eller lita på. 

 

Gemensamt i alla respondenternas svar var att barn som far illa handlar om barn som inte har det 

bra av olika anledningar. Då Bolwbys anknytningsteori beskriver hur barnet har behov av vuxnas 

skydd och hjälp för sitt välmående (Karlsson, 2012, s. 65) blir det här tydligt att detta inte 

uppfylls.     

 

Med utgångspunkt i regeringens proposition (2002/03:53) över begreppet barn som far illa ingår: 

fysiskt eller psykiskt våld, barn som lever i omgivning av missbruk, barn som försummas och 

barn som utsätts för sexuella övergrepp (2002, s. 48). Respondenternas tolkningar representerar 

deras personliga bekantskap med begreppet vilket inte motsvarar regeringens formulering. 

Psykisk eller fysisk utsatthet var de oftast förekommande termerna i studien medans utsatthet i 

form av missbruk, försummelse och sexuella övergrepp nämndes i avsevärt lägre utsträckning. 

Förskolepersonalen benämnande av missbruksförhållanden bestod av 5,8 procent. 

Svarsfrekvensen i jämförelse med statistik från Landberg, Jernbro och Jansson där 10 procent av 

Sveriges barn växer upp i omgivning av missbruk kan tyckas vara förvånande (2017, s. 24). 

Likaså synes likartade kontraster då endast 7,0 procent av förskolepersonalen berör sexuella 

övergrepp i sina skildringar trots forskarnas redovisning över hur nästan 9 procent av svenska 

barn utsätts för vuxnas sexuella övergrepp (2017, s. 16). 

 

Dessa teman, det utsatta barnet och vårdnadshavares handlingssätt, kan anslutas väl till 

anknytningsteorins begrepp trygg bas och säker hamn. Barnets trygghet och säkerhetsnät skapas 

av den vuxnas omsorgsförmåga, (Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 44) och det utsatta 

barnet ges inte tillgång till någon konstant trygg bas och/eller säker hamn. 
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Diagram 1. Förskollärares år av erfarenhet i relation till antalet barn som av dem misstänks fara illa 

 

 
 

I undersökningen svarade 5,8 procent att de inte misstänkt något barn fara illa, resterande 

svarande har haft misstankar om barn som far illa. Misstanke om fler än sex barn angavs hos 

39,5 procent av förskolepersonalen. I jämförelsen mellan verksamma år inom förskolan och hur 

många barn som personalen misstänkt är det tydligt hur erfarenhet är avgörande. 

  

7.2 Tecken på barn som far illa 

 

Nära hälften (43,0 procent) av förskolepersonalen har uppgett att deras misstankar om barn som 

far illa framkommit genom att barnet själv har berättat det. Tecken som framförts under eget 

svarsalternativ av 47,7 procent behandlar kategorierna hygien, fysiska skador, beteenden och 

vårdnadshavares agerande. 

 

Innehållsanalysen som förmedlar hur förskolepersonalens uppmärksammande av barn som far 

illa resulterade i sex kategorier och nio underkategorier. Här finns två skapade teman.  

 

Tabell 2. Tecken på barn som far illa 

Kategorier Underkategorier 

Barnet har själv berättat   
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Beteendeförändring Ledsenhet 

Utåtagerande 

Introvert 

Sexuellt avvikande 

Orolighet 

Hygienaspekter Orena barn 

Smutsiga kläder 

  

Fysiska skador Blåmärken 

Sår 

Vårdnadshavares agerande   

 

Teman: 

·    Berättande 

·    Indikation 

 

Utvalda teman baseras på studiens uppvisande över hur förskolepersonal påträffar tecken för 

barn som far illa genom att barnet eller någon annan talar om det eller av egna uppfattade 

signaler som oroar.   

 

Meningsbärande enheter: 

 

En förskollärare som arbetat 2–10 år i förskoleverksamhet nämner olika typer av fysiska 

misstankar: ”Uteblir från förskolan. Trasiga, smutsiga kläder. Föräldrar som luktar alkohol”. Ett 

annat svar som motsvarar respondenternas svar från en förskollärare som arbetat 20–30 år i 

förskoleverksamhet: ”Blåmärken. Smutsiga kläder. Luktar illa. Smutsigt hår. Barn som har 

berättat att de blir slagna av förälder”. En formulering från en barnskötare med 2–10 års 

erfarenhet i förskoleverksamhet: ”Mest kommentarer från barnen som inte känts bra i magen”. 

Vår studies tidigare forskning redogör för fysiska symtom men inte specifikt med 

hygienproblem, vilket många respondenter uttrycker i denna granskning. 

 

En förskollärare som arbetat 2–10 år i förskoleverksamhet önskar sig mer kunskap och kopplar 

denna kunskapen till anmälningsplikten:  

 

Skulle önska att få mer föreläsningar i ämnet för att bli bättre på att se tidiga tecken. Jag tror 

också att man måste trycka mer på anmälningsplikten vi har. Jag har tyvärr upplevt att många 
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kollegor drar sig för att göra orosanmälan, pga att man inte vill riskera att förstöra relationen till 

familjen. 

 

Det mest förekommande svaret i denna enkätstudie över hur förskolepersonalen uppmärksammat 

barn som far illa var barnets eget berättande. Detta går i viss omfattning emot synsättet på 

bindnings- och skyddsaspekten till sin vårdnadshavare (Alexandersson & Näsman, 2016, s. 11) 

samt uppfattningen om tabuaspekten av att berätta om sina hemförhållanden (Källström Cater, 

2015, s. 44–45). Men det är positivt utifrån redogörelsen över hur barn behöver tala om sina 

erfarenheter med andra människor för att få stöd i att tolka sin omgivning, sina känslor och sina 

upplevelser (2015, s. 44–45). 

 

Vår studie visar i likhet med O'Toole, Webster, O'Toole och Lucal (1999) i Feng et al., att 

förskolepersonal upptäcker fysiska symptom och beteendeförändringar som tecken på barn som 

far illa (2009, s. 406). Även Kristen Woodruff och Bethany Leehars studie påvisar 

beteendesymptom (2011, s. 500). Utvecklingsförseningar som McDonald et al., beskriver vara 

mer frekvent förekommande hos barn som far illa än beteendebrytningar (2013, s. 145) uppgavs 

inte av någon av våra deltagare (se Tabell 2). Ingen i denna studie beskrev heller problematik 

med sociala kompetenser eller hinder i samspel med andra barn som forskning av McDonald et 

al., framför (2013, s. 145).  

 

Av de medverkande upplever 22,1 procent att det inte finns tillräckliga kunskaper om och 

strategier för barn som far illa på sin arbetsplats.”Ja, i viss utsträckning” har valts av 36,0 procent 

och ”Ja, i stor utsträckning” har valts som svar av 31,4 procent. Anknytningsteorin skildrar 

barnets betydande behov av en trygg bas hos förskolepersonalen att vända sig till när de far illa 

(Broberg, Hagström & Broberg, 2012, s. 197–198). Förhoppningsvis är det bland annat detta de 

är upplysta om. 

 

7.3 Relationen till vårdnadshavare  

 

Cirka två tredjedelar hävdar att kontakten till vårdnadshavare påverkar huruvida 

förskolepersonal kan se tecken på barn som far illa. Kontakten motiveras göra det lättare för 

förskolepersonal, svårare för skolpersonal eller bådadera av respondenterna. Omkring en 

tredjedel (33,7 procent) av förskolepersonalen upplever att relationen till vårdnadshavarna inte är 

avgörande.  
 

Innehållsanalysen över hur förskolepersonal upplever relationen till vårdnadshavares påverkan 

för att uppmärksamma tecken på barn som far illa resulterade i tre kategorier och tio 

underkategorier. Här finns tre skapade teman.   

 

Tabell 3. Relationen mellan vårdnadshavare och förskolepersonal 

Kategorier Underkategorier 
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Kontakten påverkar inte   

Fler tecken Kan läsa av 

Förtroende 

Insyn 

Vårdnadshavare vågar berätta 

Vårdnadshavare vågar be om hjälp 

Färre tecken Täckmantel 

Manipulering 

Hinder 

Fördomar 

Restriktioner 

  

Teman: 

·    Betydelselös kontakt 

·    Kontakt ökar insyn 

·    Kontakt ökar risk för dompterande 

 

Temat betydelselös kontakt företräder den förskolepersonal som upplever att relationen till 

vårdnadshavare inte är påverkande. Gemensamt syftar temat ”kontakt ökar insyn” och temat 

”kontakt ökar risk för dompterande” på förskolepersonalens uppfattningar om hur denna kontakt 

kan ha effekt åt olika håll. 

 

Meningsbärande enheter: 

 

En förskollärare med 10–20 års yrkeserfarenhet i förskoleverksamhet kopplar nära kontakt med 

fler tecken: ”Har man en god relation med vårdnadshavaren tror jag det är lättare att läsa av om 

något inte står rätt till”. Så resonerar även en annan förskollärare som arbetat 20–30 år i 

förskoleverksamhet: ”En bra kontakt gör i vissa fall att föräldrarna själva vågar öppna sig. Det är 

också lättare att behålla en god kontakt efter anmälan om man har ett stort förtroendekapital”. 

 

En meningsbärande enhet från hur en förskollärare som har arbetat 2–10 år i förskoleverksamhet 

berättar att närstående kontakt kan gå åt båda håll är enligt följande: 

 

Bra kontakt behöver inte betyda att föräldrarna är ”genomskinliga”, det kan vara en täckmantel 

likväl för något skuldfyllt de gör mot sitt barn. Men med en god dialog med vårdnadshavare 

gör att man förhoppningsvis lär känna familjens situation och kan läsa av både barn och familj 

bättre. 
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En förskollärare som arbetat mindre än två år i förskoleverksamhet tror att nära kontakt kan visa 

färre tecken på att barn far illa:  

 

En vårdnadshavare som vi personligen upplever som aggressiv/hotfull har vi nog lättare att 

misstänka än en vårdnadshavare som visar en lugn sida. Är själv uppvuxen med en våldsam 

pappa som utåt sett var sedd som snäll, skämtsam och lite charmig. En del är nog bra på att 

manipulera. 

 

En representativ meningsbärande enhet är från en specialpedagog som har arbetat mindre än två 

år i förskoleverksamhet: ”En nära relation ger större inblick i familjen men kanske också hindrar 

när det är dags att göra en orosanmälan?”. Citatet i denna meningsbärande enhet överensstämmer 

med Svensson, Andershed och Jansons forskning. Denna forskning hävdar att vid närmare 

relationer skapas restriktivitet på grund av hindrande rädslor (2015, s. 502–503). Att färre 

orosanmälningar utförs vid närstående förhållande till vårdnadshavare bekräftas även i forskning 

av Becker-Blease & Freyd (2007, refererad i Feng et al., 2009, s. 406) samt Manuela WA 

Schols, Corin de Ruiter och Ferko G Öry (2013, s. 815). Hinder är ett centralt begrepp inom 

handlingsteorin som beskriver individens restriktioner till att handla och den känslomässigt 

inställda attityden är viktig när viljan ska bestämma sig (Berglind, 1995, s. 56–57 och 76). 

 

7.4 Hur förskolepersonalen arbetar med hemmen  

 

Majoriteten av respondenterna nämner någon form av term för kommunikation i sitt svar över 

hur de arbetar för att hålla en god relation till hemmen. Fokusering på relationer lyfts i 38,4 

procent av svaren.  

 

Innehållsanalysen över hur förskolepersonalen arbetar för att hålla en god relation med hemmen 

resulterade i två kategorier och sju underkategorier. Här finns två skapade teman. 

 

Tabell 4. Relationen till hemmen 

Kategorier Underkategorier 

Kommunikation Dialog 

Konversationer 

Tamburkontakt 

Småprat 

Organiserade möten 
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Relation Kontakt 

Personligt 

  

Teman: 

·    Öppet klimat 

·    Vardagsinteraktion 

 

Det resulterade i två teman: öppet klimat och vardagsinteraktion och de sammanfattar hur 

respondenterna arbetar för att hålla en god relation till hemmen med hjälp av olika 

tillvägagångssätt.  

 

Meningsbärande enheter: 

 

Formuleringen där en förskollärare som har arbetat 2–10 år i förskoleverksamhet lyfter både 

relationen och kommunikation som arbetssätt: ”Kontinuerliga kontakter och dialog, dagligt 

överlämnande och mottagande. Utvecklingssamtal två gånger per år”. Med samma fokus skriver 

en förskolechef som arbetat 20–30 år i förskoleverksamhet i sitt svar: ”Daglig kommunikation, 

en öppen inbjudan i verksamheten, ömsesidig respekt”. 

 

Kritik har förts fram av läroplanen för förskolans värdesättande av föräldrakontakten och detta 

menar Hindberg och Sundelin Wahlsten skapar hinder i samarbetet med vårdnadshavare som 

inte hanterar sin föräldraroll (Svensson & Janson, 2008, s. 25). Trots denna kritik är det tydligt i 

vår studie att samtlig deltagande förskolepersonal säger sig arbeta med ett öppet klimat till 

hemmen.  

 

7.5 Hur ser förskolepersonalen på anmälningsplikt? 

 

Undersökningen visar att samtliga är medvetna om den anmälningsplikt som gäller när man 

arbetar i förskolan och majoriteten (81,3 procent) anser att de har stor kännedom om 

anmälningsplikten. Det framkommer att förskolepersonalen är införstådda med vad en 

orosanmälan innebär och det råder en övergripande överensstämmelse i samtliga beskrivningar. 

Majoriteten beskriver orosanmälan som ens skyldighet vid misstanke att barn far illa. 

Orosanmälan beskrivs ofta som att det grundas på en oro eller misstanke om barns välmående. 

Majoriteten av deltagarna, cirka 84 procent har någon gång kontaktat socialen och 16.3 procent 

som aldrig under sina yrkesverksamma år i förskolan har varit i kontakt med socialtjänsten 

rörande ett barn. 

 

85 procent önskade inte mer kunskap i vad en orosanmälan innebär och hur de ska gå tillväga. 8 

procent önskade sig mer kunskap och tog upp flera aspekter kring vad de skulle vilja veta mer 

om. En förskollärare lyfte fram att hen önskar sig en tydligare struktur kring vem det är som bär 

ansvaret för anmälan i förskolan:  
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Vem som bär det yttersta ansvaret, den enskilde anställda eller rektor/chef? Tror att jag som 

enskild anställd är skyldig att anmäla men andra tror att det är upp till rektor/chef efter att 

anställd lyft misstanke. Alltså oklart vad som verkligen gäller så ett förtydligande kring det. 

 

En barnskötare berättade att hen önskar mer kunskap i tecken samt dialogen med föräldrarna och 

hur anmälningsprocessen ser ut: 

 

Kanske mer vad man ska uppmärksamma och hur man pratar med föräldrar där omsorg och 

hygien brister”. En annan barnskötare lyfter fram att hen skulle vilja ha “fördjupning i 

tillvägagångssätt och vad som händer efter att vi gjort en anmälan.  

 

Den generella beskrivningen av vad en orosanmälan innebär är att anmälan ska göras vid 

misstanke/minsta misstanke. Beskrivningen som deltagarna ger stämmer väl överens med det 

som framgår kring anmälningsskyldighet i 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen. Feng et al. menar att 

förskollärare ofta är medvetna om sin anmälningsplikt men att det är få som är införstådda med 

lagen och dess innebörd (Feng, Huang, & Wang; Feng & Levine, 2005, refererad i Feng et al., 

2009, s. 405). Schols, Ruiter och Öry lyfte även att osäkerheten kring om bevisen är tillräckliga 

är en anledning till att anmälningar inte utförs (2013, s. 815). Trots att deltagarna själva har en 

förankrad beskrivning av en orosanmälans innebörd och att det ska göras vid misstanke, tror 

majoriteten att orsaken till att personal inte anmäler är osäkerhet och att man vill vara helt säker 

på sin sak. 

 

7.6 Anmäler förskolepersonalen? 

 

De flesta i undersökningen hade någon gång gjort en orosanmälan och det vanligaste är 1–3 

gånger (43,8 procent). 15 procent hade gjort orosanmälan 4–6 gånger, 12,5 procent hade gjort 

fler än 9 orosanmälningar och 6,3 procent hade gjort 7–9. 22,5 procent har aldrig gjort en 

orosanmälan. När det kommer till hur många som har avstått från att anmäla trots att misstanke 

har funnits om att ett barn far illa var det 23,8 procent som medgav att de eller kollega avstått 

från att anmäla. 46,25 procent medgav att de har tvekat men aldrig avstått från att göra en 

anmälan. 20 procent hade aldrig avstått från att göra en anmälan och för resterande 10 procent 

har det aldrig varit aktuellt att anmäla. I en jämförelse av hur många som har gjort minst en 

anmälan eller flera under sin yrkesverksamma tid är det totalt 27 personer (64 procent) av de 

som arbetat under 10 år och totalt 36 personer (95 procent) av de som arbetat över 10 år. Jämför 

man däremot hur många det är som aldrig har gjort en anmälan så är det endast 3 av 38 personer 

med över 10 års erfarenhet och 15 av 42 personer med mindre än 10 års erfarenhet.  
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Diagram 2. Jämförelse mellan år av erfarenhet och antalet anmälningar 

 

 
 

Går det att tyda ett samband mellan år av erfarenhet och att en anmälan utförs? Det framgår att 

95 procent av de som arbetat över 10 år i förskolan har någon gång gjort en anmälan. Feng et al. 

menar utifrån Barksdale (1989) att erfarenheten har en påverkan på om man anmäler eller inte. 

Någon som har mer erfarenhet i verksamheten är mer benägen att göra en anmälan än någon med 

mindre yrkeserfarenhet (2009, s. 406). Vad denna procentandel i undersökningen beror på går 

däremot inte att tyda, om det beror på att någon som arbetat över 10 år är säkrare eller har 

kunskap kring orosanmälan än någon som arbetat under 10 år, eller om det beror på att chansen 

är större att stöta på fall för anmälan utifrån längre yrkeserfarenhet. 

 

7.7 Vad hindrar förskolepersonalen från att orosanmäla? 

 

Som tidigare nämns är osäkerhet och rädsla de mest återkommande termer i beskrivningarna 

kring varför förskolepersonal avstår att anmäla trots misstanke. Undersökningen visar att den 

vanligaste anledningen (40 procent) tros grundas i osäkerhet. De tror att anmälan hålls tillbaka 

för att personalen är osäker i sin bedömning, att den inte är tillräckligt grundad samt att 

personalen är rädd för att göra fel, vilket även kan resultera i att relationen till vårdnadshavare 

skadas. Detta tas även upp i samband med en sammankoppling till att man inte vill skada 

relationen till vårdnadshavare. 32,5 procent tror att relationen till vårdnadshavare hindrar från att 

göra en orosanmälan. Det handlar i störst utsträckning om att man inte vill anmäla på grund av 

att det kan skada relationen till vårdnadshavare. En del tog även upp att en god relation till 

vårdnadshavare kan påverka en till att inte se eller inte vilja se att något är fel. Rädd för sin egen 

säkerhet var något som 25 procent ansåg kunna vara en anledning. Det var flera som tog upp 

rädslan för konsekvenserna av att anmäla på grund av att många kan vara rädda för 

vårdnadshavarna för bland annat hot. Bland svaren finns även berättelser om situationer där 

personal blivit hotad av vårdnadshavare på grund av en anmälan.  

 



 

29 

 

För att förstå osäkerhet som anledning till att pedagoger inte anmäler har Hans Berglinds 

handlingsteori har använts som förklarar att det sker en balans hos människor mellan att vilja och 

kunna. Viljan kan vara problematisk då vi inte alltid vet vad vi vill och denna slitning mellan vad 

vi vill kan leda till att personen blir inkapabel att agera. Det kan även handla om att man tvivlar 

på sin egen förmåga att faktiskt kunna göra en förändring. Kunnandet handlar om de krav som 

finns i ens omgivning och sin egen potential (1995, s. 53). När något blir ogenomförbart talar 

Berglind om hinder vilket gör att personen inte agerar. Hinder kan vara av yttre förhållanden 

som exempelvis andra personer och inre förhållanden som bristande förmåga eller karaktäristisk 

osäkerhet (1995, s. 56–57 och 76). Omgivningens krav kan i detta fall vara 

anmälningsskyldigheten och personalens medvetenhet att de enligt lag är skyldig att anmäla 

vilket utmanar ens egna potential. Denna problematik kan man tyda i undersökningen som visar 

att 40 procent av deltagarna tror att den vanligaste anledningen till att personal inte anmäler trots 

misstanke om att ett barn far illa är osäkerhet och rädsla. Osäkerheten har att göra med att 

personalen är osäker i sin bedömning och inte vill göra en anmälan när de inte är helt säkra i sin 

sak och är rädd för att göra fel. Denna osäkerhet blir således i balansen mellan vilja och kunna 

och även att osäkerheten skapar hinder av inre förhållanden. Bland hinder av yttre förhållanden 

nämns vårdnadshavare som en tydlig faktor på olika plan. Det var totalt 32,5 procent som 

nämnde relationen till vårdnadshavare som en påverkan för att avstå att anmäla. Man vill bevara 

relationen med vårdnadshavare och är rädd att anmälan skulle skada relationen. En del menade 

även att en god relation till vårdnadshavare kan göra att personalen inte kan se eller inte vill se 

att något är fel. 25 procent av deltagarna svarade att utebliven anmälan kan bero på att personal 

är rädd för sin egen säkerhet. Konsekvenserna av att anmäla kan vara något som hindrar personal 

från att göra en anmälan, att man är rädd för vårdnadshavarna och att bli hotad.  

 

Mycket i forskningen tyder på att det finns ett samband mellan att personalen avstår från att 

anmäla och relationen till vårdnadshavare. Det beskrivs som ett dilemma för personalen utifrån 

den relation man har till familjen och att en anmälan skulle bryta förtroendet (Flaherty, Jones, & 

Sege, 2004; Nayda, 2002, refererad i Feng et al., 2009, s. 406). Svensson och Janson 

problematiserar också läroplanen utifrån den relation med vårdnadshavare som beskrivs. De 

menar att läroplanens riktlinjer för att personalen ska vårda relationen till vårdnadshavare, 

respektera och bidra till barns uppfostran men inte kompensera där det brister, hindrar 

förskolepersonal från att hjälpa de familjer som är i behov av att få hjälp med uppfostran (2008, 

s. 25). Läroplanen understryker vikten av att förskolepersonalen skapar ett förtroende till 

vårdnadshavare och att förskolan har ett nära samarbete med hemmen (Lpfö98, rev 2016, s.5 och 

11). Relationen till vårdnadshavare tas frekvent upp som hinder i våra svar från deltagarna i vår 

undersökning.  Svensk forskning har kommit fram till att det finns ett samband mellan hur 

relationer till vårdnadshavare skapar restriktivitet hos förskolepersonalen. Forskarna poängterar 

att nära relationer till vårdnadshavare skapar rädslor som hinder (Svensson, Andershed & 

Janson, 2015, s. 502–503). De negativa konsekvenser som kan komma att bli för barnen, 

familjen och anmälaren själv är också något som påverkar att inte anmäla (Alvarez, Kenny, 

Donohue, & Carpin, 2004; Kenny, 2002, refererad i Jui-Ying Feng, 2009, s. 405). En 

förskollärare skriver om varför hon tror att personal inte anmäler trots misstanke:  
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Tron att det kan bli värre för barnet el (som i det fallet jag känner till) när förskolläraren själv 

var tvungen att skriva under anmälan varpå hon blev hotad av vårdnadshavaren samt andra 

anhöriga. Hon valde att inte göra en andra anmälan, bytte arbetsplats, flyttade och bytte 

telefonnr. Tragiskt! 

 

Svensson och Janson lyfter fram Hindberg och Sundelin Wahlsten som menar att den vikt 

läroplanen för förskolan lägger på föräldrakontakten kan skapa hinder. Föräldrakontakten ska 

baseras på ett samarbete mellan personalen i förskolan och vårdnadshavare. I läroplanen framgår 

det att förskolepersonal ska respektera och bidra till barns uppfostran men inte kompensera där 

det brister. Utifrån läroplanens riktlinjer menar de därför att det har uppstått en del kritik då det 

blir problematiskt för förskolepersonalen att samarbeta med de vårdnadshavare som är i behov 

av stöd i uppfostran (2008, s. 25).  

 

8. Diskussion 

 

När vi började med det här arbetet var vår ambition att få en betydligt djupare kunskap kring 

barn som far illa och hur vi i vårt framtida arbete i förskolan ska kunna uppmärksamma tecken 

för detta.  För oss är det skrämmande och obegripligt hur barn kan leva under svåra 

missförhållanden utan att någon på något vis upptäcker det. Likaså tanken på att 

förskolepersonal i vissa fall avstår ifrån att orosanmäla trots misstankar om att ett barn far illa är 

främmande för oss. Vi ville fråga yrkesverksamma om deras tankar och upplevelser kring varför 

anmälningar inte utförs trots misstankar. Undersökningen har breddat bilden av verkligheten för 

oss där vi nu ser hur oroskänslor över barn inte avsiktligt ignoreras utan många olika faktorer 

kan vara anledningar till uteblivna orosanmälningar. 

 

8.1 Det utsatta barnet 

 

Förskolepersonalens personliga uppfattning av barn som far illa beskrivs till störst del i vår 

undersökning med kombinationen av termerna psykiskt och fysiskt. Vi värdesätter den 

kännedom förskolepersonalen besitter över hur begreppet inte enbart är enspårigt åt ett håll, som 

förslagsvis skulle kunna vara att barn endast far illa vid fysiskt våld. Vad förskolepersonalen 

medräknar i termerna psykiskt och fysiskt skapar däremot funderingar hos oss. Sexuella 

övergrepp nämns i liten utsträckning bland svaren men skulle däremot troligtvis kunna ingå i det 

i respondenterna beskriver som fysisk utsatthet. Enstaka respondenter beskriver 

missbruksförhållanden och försummelse som deras uppfattning av barn som far illa. Vi känner 

oro över hur lite dessa viktiga beståndsdelar redogörs för och önskar att omfattningen av barn 

som far illa framkommer tydligare i samhället och lärarutbildningar. Det stora rådande 

mörkertalet över hur många barn som far illa (Svensson, Andershed & Janson, 2015, s. 502–503) 

visar att detta måste uppmärksammas betydligt mer än vad det gör idag. Fler behöver bli insatta 

och ta ställning för dessa barn, för att kunna minska mörkertalet. Genom att ämnet 
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uppmärksammas är vi övertygade om att fler kommer diskutera problematiken och vara mer 

observanta inför barns signaler och rop på hjälp. Det stora rådande mörkertalet över hur många 

barn som far illa (Svensson, Andershed & Janson, 2015, s. 502–503) är jämväl en väsentlig 

anledning till hur dessa fruktansvärda existerande företeelser behöver uppmärksammas 

ytterligare. Genom att ämnet uppmärksammas är vi övertygade om att fler kommer diskutera 

problematiken och vara mer observanta inför barns signaler och rop på hjälp. 

 

Trots att synen på barnaga har förändrats drastiskt under de senaste decennierna har Sverige i 

dagsläget fortfarande ingen handfast nationell handlingsplan mot våld mot barn. Det finns alltså 

ingen handlingsplan utformad för att kunna belysa, förebygga, urskilja, utreda, rehabilitera samt 

följa upp våld mot barn (Barnombudsmannen, 2018). Utifrån den statistik vi tagit del av kring 

fall av barnmisshandel och det stora mörkertal det rör sig om, är det obegripligt att det inte har 

tagits fram någon handfast handlingsplan för att förebygga och stoppa våld mot barn i Sverige. I 

januari 2018 lämnades det in en rapport till regeringen som trycker på hur viktigt detta är. 

Förhoppningsvis får det saker att hända med en handlingsplan som sätts i verket 

(Barnombudsmannen, 2018). 

 

Broberg, Hagström och Broberg menar utifrån anknytningsteorin att förskolepersonal kan vara 

särskilt värdefulla ersättande anknytningspersoner för barn (2012, s. 197–198). Vi instämmer 

helt med detta då vi tror och hoppas att förskolan kan vara den plats där barn kan få andas ut en 

stund och bortse från sin hemsituation. Vi upplever att förskolepersonalens bemötande och 

förhållningssätt kan ha stor betydelse för barnets trygghetskänsla. Barnets stora behov av 

anknytning måste tillgodoses, om det inte sker i hemmen så finns möjligheten att andra nära 

barnet kan vara denna trygga punkt som vi alla förtjänar och behöver. 

 

Barnets eget berättande, beteendeförändringar, hygienaspekter, fysiska skador och 

vårdnadshavares uppträdande är de olika kategorier för tecken på barn som far illa våra 86 

deltagare i enkät 1 har uppmärksammat (se tabell 2). Vi kan inte fastställa detta som en 

representativ bild över hur förskolepersonal uppmärksammar barn som far illa i det svenska 

samhällets förskolor. I vårt resultat går det däremot att tyda ett mönster i de beskrivna 

upplevelserna hos de som har engagerat sig i vår undersökning.    

8.2 Anmälningsplikten 

 

Det råder inget tvivel om att deltagarna i vår undersökning är införstådda med den 

anmälningsskyldighet som gäller. Att personalen är medvetna om anmälningsskyldigheten säger 

däremot inget om hur de agerar i en situation där misstanke kring ett barn uppstår. Med 

Berglinds handlingsteori (1995, s. 53 och 56–57) och termerna vilja, kunna och hinder har vi fått 

en tydligare förståelse för vad som kan påverka eller ligga bakom förskolepersonalens handlande 

när det kommer till att anmäla. Viljan gör det svårt att bestämma sig och att vi inte alltid vet vad 

vi egentligen vill. Ambivalens kan göra personen som i det här fallet pedagogen, inkapabel att 

handla. Teorin beskriver även att man kan tvivla på sin egen förmåga att göra förändring även 

om man vill och flera pedagoger nämner just osäkerhet i sin egen förmåga och att våga lita på sin 
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magkänsla. När vi skapade våra enkäter var vi osäkra kring hur många som skulle svara att de 

avstått från att anmäla trots misstanke men vi fick även in svar där personer avstått, vilket vi 

anser vara väldigt modigt och gynna för vår studie.  

 

Som Berglind beskriver blir omgivningens krav och ens egen potential problematiskt för 

individen (1995, s. 53). I vår studie kan detta förstås och analyseras utifrån positionen mellan 

medvetenheten att man är anmälningsskyldig och sin egen förmåga. De olika hinder som kan 

påverka individen av både inre och yttre slag, leder till att individen blir inkapabel att handla. 

Yttre förhållanden som i detta fall vårdnadshavare har en stor påverkan och sätter hinder för 

pedagogerna. I vår undersökning lyfte en del fram att de önskade att chefen stod för anmälan. Vi 

tror det skulle underlätta för personalen i och med att det är de som ska möta vårdnadshavarna i 

den dagliga kontakten med barnet/barnen. Det skulle möjligen kunna bibehålla relationen och att 

pedagogen inte behöver känna att hen har skadat relationen eller brutit förtroendet. En annan 

aspekt är att pedagogerna inte behöver känna någon rädsla för sin egen säkerhet på grund av  

vårdnadshavare och hot, vilket togs upp som hinder av vissa deltagare. Att kunna rådfråga 

socialtjänsten kring ett barn ser vi som en bra möjlighet för förskolepersonal. Vi är osäkra på om 

alla som arbetar inom förskolan är medvetna om att de kan rådfråga innan de gör en anmälan. 

Därför tänker vi att socialtjänsten skulle kunna hjälpa personalen som känner sig osäkra att bli 

tryggare i sin bedömning när de har någon att rådfråga innan en anmälan görs. I de fall där man 

inte får något stöd av sina kollegor och istället kan vända sig till socialtjänsten för att få stöd och 

råd kring det som oroar en.  

 

8.3 Öppet klimat 

 

Med ett didaktiskt perspektiv i vår studie forskades huruvida relationen mellan förskolepersonal 

och vårdnadshavare är avgörande för att upptäcka barn som far illa. Denna faktor beslutade vi 

oss för att inkludera när vi hade läst hur flera forskare kopplar dessa nära relationer med 

restriktiv orosanmälning hos förskolepersonalen. Dessutom är samspelet till familjen en stor del i 

läroplanen för förskolans riktlinjer. I vår empiri upplevde ungefär en tredjedel av 

förskolepersonalen att kontakten med vårdnadshavare inte är avgörande för huruvida 

förskolepersonal kan se tecken på att barn far illa. Vi vet inte vad dessa 33,7 procent av de 

medverkande grundar sitt svar på men möjligen betyder det att de känner sig trygga i att inte låta 

sin oroskänsla påverkas av yttre faktorer.  

 

En stor del av de deltagare som anser att relationen påverkar huruvida förskolepersonal kan se 

barnens signaler har uttryckt närstående kontakt med hemmen som främjande. Detta går 

följaktligen helt emot forskningen vi tagit del av. ”Kan läsa av”, ”insyn i familjelivet” och 

”skapar förtroende” är exempel på termer som beskrivits i dessa motiveringar. Vi tror att 

förskolepersonalen som tänker på detta sätt har oerhört goda intentioner och kan även delvis ha 

rätt i sitt betraktelsesätt. Vi tror dock att det finns en stor risk att dessa människor inte erfar och 

överväger riskerna med nära kontakt till vårdnadshavare. Genom att ha en närmare relation kan 

det absolut göra det enklare att kunna se när något tar en vändning eller inte står rätt till. Det 
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problematiska med att ha en personlig relation till vårdnadshavarna är risken för att personalen 

blir godtrogen, att man inte tror att något dåligt kan ske hos den familjen eller att det blir jobbigt 

för ens egen del att ifrågasätta och som även tidigare forskning visar att man inte vill förstöra 

relationen.  

 

8.4 Återkoppling 

 

Utifrån vårt syfte har vi med hjälp av tidigare forskning fått en djupare förståelse för och 

kunskap om barn som far illa och anmälningspliktens innebörd. Forskning har även hjälpt oss att 

undersöka hur förskolepersonal ser på sitt personliga ansvar i sin anmälningsplikt; medvetenhet, 

kunskap samt uppfattningar kring barn som far illa både i Sverige och i andra länder. Resultatet i 

vår undersökning stämmer till stor del överens med forskningen och vi anser att vi fått våra 

forskningsfrågor besvarade då respondenternas svar visar på många sätt tydliga mönster.  

 

Den största insikten vi har fått av vår studie är hur relationen till vårdnadshavare kan påverka 

misstankar om huruvida barn far illa. När vi började vårt arbete hade vi en uppfattning om att det 

skulle underlätta för förskolepersonal att uppmärksamma barn som far illa genom nära relationer 

till vårdnadshavare. Forskning och vår studie har uppvisat hur nära relationer med 

vårdnadshavare istället kan ha en motverkande effekt. Detta har givit oss en ny förståelse för hur 

relationen till vårdnadshavare kan skapa hinder för förskolepersonalen och vi tror att det är 

otroligt betydelsefullt att finna en balans mellan att vara personlig och professionell i sin 

yrkesroll. 
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Bilagor 

 

Bilaga A  

 

Förstasidan på båda enkäterna 
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Bilaga B 

 

Enkät 1: Barn som far illa 

  

1. Vad är din roll i förskoleverksamheten? 

·    Förskollärare 

·    Barnskötare 

·    Förskolechef 

·    Annat (Vilken?) _____________ 

  

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

·    Mindre än 2 år 

·    2-10 år 

·    10-20 år 

·    20-30 år 

·    30 + år 

  

3. Vad innebär barn som far illa för dig? 

 

 
  

4. Hur många barn har du misstänkt farit illa under ditt yrkesliv? 

·    Inget barn 

·    1-3 barn 

·    4-6 barn 

·    Fler än 6 barn 

·    Eget svarsalternativ ______________ 

  

5. Vid misstanke om att barn far illa, hur har du blivit uppmärksammad på detta? 

·    Ingen misstanke 

·    Barnet har själv berättat 

·    Vårdnadshavare har berättat 

·    Annan vuxen har berättat 

·    Tecken jag sett _________________ 

  

6. Tror du att kontakten med vårdnadshavare påverkar huruvida förskolepersonal kan se tecken 

på att barn far illa? 

·    Nej 

·    Ja, och i så fall hur? ____________ 

  

7. Hur arbetar ni för att hålla en god relation med hemmen? 
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8. Finns det tillräckliga kunskaper om och strategier för att värna "barn som far illa" på din 

arbetsplats? 

·    Nej 

·    Ja, i viss utsträckning 

·    Ja, i stor utsträckning 

·    Ja, eget svar ________________ 

  

9. Önskar du dig mer kunskap om barn som far illa, och hur du ska göra i den situationen? 

·    Ja 

·    Nej 
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Bilaga C 

 

Enkät 2: Anmälningsplikt 

  

1. Vad är din roll i förskoleverksamheten? 

·    Förskollärare 

·    Barnskötare 

·    Förskolechef 

·    Annat (Vilken?) _____________ 

  

2. Hur länge har du arbetat inom förskolan? 

·    Mindre än 2 år 

·    2-10 år 

·    10-20 år 

·    20-30 år 

·    30 + år 

  

3. Känner du till den anmälningsskyldighet som gäller för samtliga anställda inom 

myndigheter som berör "barn som far illa"? 

·    Ja, har stor kännedom 

·    Ja, har viss kännedom 

·    Nej 

  

4. Vad innebär en orosanmälan enligt dig? 

 

 
 

5. Har du varit i kontakt med socialtjänst rörande ett barn? 

·    Ja 

·    Nej 

  

6. Hur många gånger har du gjort en orosanmälan? 

·    Ingen gång 

·    1–3 gånger 

·    4–6 gånger 

·    7–9 gånger 

·    Fler än 9 gånger 

  

7. Har du (eller någon av dina kollegor) någon gång avstått att orosanmäla trots misstanke 

om att barn far illa? 

·    Ja 
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·    Nej men jag/vi har tvekat 

·    Nej, jag/vi har alltid orosanmält 

·    Nej, det har aldrig varit aktuellt att orosanmäla 

  

8. Vad tror du kan vara en eller flera orsaker till att förskolepersonal i vissa fall inte anmäler 

trots misstankar om att ett barn far illa? 

 

  
 

9. Önskar du dig mer kunskap om vad en orosanmälan innebär och hur du går tillväga? 

·    Nej 

·    Ja (ange gärna vad) _____________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


