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Sammanfattning 
 

Bakgrund: Med denna studie önskar vi få en inblick i hur pedagoger i ett så tidigt stadie 

som möjligt kan upptäcka barn som blir utsatta för fysisk- eller psykisk misshandel eller 

försummelse. Forskning har visat att barnmisshandel och försummelse är ett stort 

folkhälsoproblem i Sverige. Detta är svårt att upptäcka hos barn i förskoleåldern då dessa barn 

sällan själva berättar om händelserna. Barnen som utsätts för omsorgssvikt tvingas leva med 

dessa svåra minnen resten av livet. Studier genomförda i bland annat svenska förskolor har 

visat att pedagoger anser att socialtjänstens riktlinjer gällande anmälningsplikten bör vara 

tydligare då denna otydlighet leder till färre anmälningar. Vi har därför även undersökt hur 

pedagoger tolkar anmälningsskyldigheten. 

 
Syfte: Syftet med studien är att undersöka hur ofta pedagoger, under sin verksamhetstid, har 

upplevt att barn blivit utsatta för fysisk- och psykisk misshandel eller försummelse. Vi vill 

även undersöka vilka signaler pedagoger i förskolan har upptäcktäckt som skulle kunna vara 

tecken på att barn blivit utsatta för fysisk- och psykisk misshandel eller försummelse. 

Slutligen vill vi undersöka hur pedagoger förhåller sig till anmälningsplikten. 

 
Metod: Metoden i undersökningen är kvantitativ och en enkät har använts vid insamlingen. 

Vi har även gjort en kvalitativ analys av de öppna frågorna i enkäten. I undersökningen deltog 

60 stycken verksamma pedagoger inom förskolan. 

 

Resultat: Forskning visar att fysisk- och psykisk misshandel samt försummelse mot barn 

fortfarande är relativt vanligt förekommande i Sverige. Detta trots lagen mot barnaga, som 

trädde i kraft 1979, och trots barnkonventionen om barns rättigheter. I vårt resultat kan vi 

utläsa vilka signaler i barns beteende som pedagoger upplever kan tyda på att de far illa i sin 

närmiljö. Utefter resultatet i vår studie är fysiska tecken så som blåmärken och sår på kroppen 

de näst mest förekommande tecknen på att barn far illa. Ovårdad klädsel och dålig hygien 

däremot, är de mest förekommande tecknen på omsorgssvikt. Det framkommer även i vår 

studie att de flesta pedagogerna är väl insatta i anmälningsplikten. Det är dock många i vår 

studie som inte ger exempel på vilka konsekvenser det skulle kunna medföra att inte följa 

anmälningsplikten. Slutligen framgår det av resultatet att pedagogerna upplever att en god 

föräldrakontakt kan öka chanserna för pedagoger att i ett så tidigt stadie som möjligt upptäcka 

att barn far illa. 
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INLEDNING 
En uppväxt där barn far illa på grund av misshandel, försummelse eller annan psykisk ohälsa 

kan leda till en otrygg, desorganiserad anknytning. Detta kan i sin tur leda till stora psykiska 

svårigheter i livet på grund av att hjärnans funktioner förändras. Följderna i vuxen ålder kan 

alltså innebära inre stress och känslomässiga svårigheter (Lundén 2010, ss. 18-22). Vi är 

medvetna om ämnets känsliga karaktär men önskar i denna studie lägga vikt vid att i tid 

upptäcka när barn blir utsatta för psykisk- eller fysisk misshandel eller försummelse i sin 

närmiljö samt pedagogers ansvar att vid sådana tillfällen göra en orosanmälan.  

 

Förskolans pedagoger har enligt Läroplanen för förskolan (Lpfö 98 rev.16, ss. 6-11) ett 

ansvar för att varje barn skall få uppleva trygghet samt sitt eget värde. Arbetslaget skall kunna 

erbjuda barn i olika svårigheter en möjlighet att bearbeta känslor och upplevelser. För att 

uppnå detta strävansmål behöver pedagoger vara uppmärksamma på barns signaler. 

Det är barnets föräldrar eller vårdnadshavare som har huvudansvaret för barnets välmående. 

Vad som är bäst för barnet skall komma främst och barnet skall enligt lag skyddas mot 

kränkande behandling (Barnkonventionen § 3, 5, 19). 

Detta ämne har väckt intresse och starka känslor hos oss då vi själva i vår egen närhet upplevt 

fysisk- och psykisk misshandel samt försummelse hos och mot barn. Vi har även i vårt 

yrkesliv fått uppfattningen om att vårt ämne är av känslig karaktär och därför svårt att tala om. 

Vi upplever att det råder en osäkerhet över när, hur och varför en anmälan skall ske samt vilka 

tecken eller signaler pedagoger bör vara uppmärksamma på som kan tyda på att barn far illa. 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med studien är att undersöka hur ofta pedagoger, under sin verksamhetstid, har upplevt 

att barn blivit utsatta för fysisk- och psykisk misshandel eller försummelse. Vi vill även 

undersöka vilka signaler pedagoger i förskolan har upptäcktäckt som skulle kunna vara tecken 

på att barn blivit utsatta för fysisk- och psykisk misshandel eller försummelse. Slutligen vill vi 

undersöka hur pedagoger förhåller sig till anmälningsplikten. 

 

 Vilka tecken kan tyda på att barn blir utsatta för omsorgssvikt?  

 Hur förhåller sig verksamma pedagoger till anmälningsplikten? 
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Centrala begrepp 

Här beskriver vi innebörden av de begrepp som vi kontinuerligt använder i vår studie. 

Omsorgssvikt 

Det som benämns som omsorgssvikt i vår studie innebär både fysisk och psykisk misshandel 

samt försummelse. Våldshandlingarna kan vara barns bevittnade eller upplevda händelser 

utförda av barns föräldrar eller andra vuxna i barns närhet. När vi talar om barn menar vi både 

pojkar och flickor. Vi har alltså med avsikt inte gjort någon könsdifferentiering i vår 

undersökning. 

Anmälningsplikt 

Anmälningsplikten innebär att verksamma pedagoger har en skyldighet att anmäla kännedom 

om kränkande behandling till förskolechef eller rektor. Denne är i sin tur skyldig att ta 

anmälan vidare till huvudmannen. I detta fall Socialtjänsten (Skollagen SFS 2010:800, kap 6. 

§ 10).   
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TEORETISK UTGÅNGSPUNKT 
Detta avsnitt kommer att åskådliggöra den teoretiska utgångspunkt som vi valt för vårt ämne. 

Anknytningsteori 

Vi har valt att utgå från John Bowlbys (1907-1990) anknytningsteori som bevisar att barns 

anknytning till vuxna är betydande för den fortsatta emotionella utvecklingen och att sökandet 

efter närhet och kontakt med andra människor är något som barnet behöver redan vid 

födseln (Hwang, Nilsson 2011, ss. 59-61). Enligt Hwang, Nilsson (2011, s. 239) menade 

Freud att ett aggressivt beteende kan vara medfött medan Bowlbys forskning visar 

och konsekvenserna av våldsamt beteende inom familjen reproduceras från generation till 

generation eftersom våld föder våld (Hwang, Nilsson 2010, s. 101). Detta är något som även 

Gärdenfors (2009, s. 53) styrker då han beskriver att våldsamt beteende i vuxen ålder kan ha 

ett starkt samband med en olycklig barndom. Hwang, Nilsson (2011, ss. 59-61) menar vidare 

att om barnet får sina emotionella och fysiska behov tillgodosedda avföräldrarna kan barnet i 

de flesta fall utvecklas på ett icke destruktivt sätt. 

Anknytningsfaser 

För att knyta an till olika personer i sin omgivning under spädbarnstiden beskriver Perris 

(1996, ss. 48, 49) de fyra faser som barnet genomgår enligt Bowlbys anknytningsteori. Fas ett 

startar redan i de första levnadsveckorna. Här visar spädbarnet mer generell vänlighet mot 

personer i sin omgivning men tydliggörs mest mot en modersfigur då det är mer naturligt för 

barnet att ty sig till det som redan är bekant. Under fas två utökar barnet antal anknytningar 

men behåller samtidigt sin primära anknytningsperson. Fas tre karaktäriseras av tydliga 

skillnader av ljud och ansiktsuttryck gentemot olika personer. Under fas fyra utvecklar barnet 

ett mer komplex partnerförhållande vilket innebär ett mindre beroende av 

anknytningspersonen och dess direkta närhet. 

Anknytningsbeteende 

Anknytningsbeteendet är förprogrammerat hos barn enligt Bowlby (2010, ss. 25-27) vilket 

innebär att beteendemönstret är förbestämt. Detta visar sig genom att barnet håller sig till sin 

primära anknytningspersons omedelbara närhet under det första levnadsåret. När barnet 

utsätts för till exempel smärta, trötthet, rädsla eller att den primära anknytningspersonen är 

mentalt frånvarande, aktiveras anknytningsbeteendet och barnet söker tröst och skydd hos 

denne. Bowlby menar vidare att intensiteten i anknytningsbeteendet beror på relationen 

mellan individerna och leder till trygghet och glädje om relationen är bra. Vid en sämre 

relation leder det till en känsla av svartsjuka, oro och ilska. Om anknytningen bryts helt kan 

detta leda till sorg och depression hos barnet. Även föräldrar har ett förprogrammerat 

anknytningsbeteende gentemot sina barn. Detta innebär enligt Bowlby att trösta, vagga, 

värma, skydda och mata barnet. Beteendemönster lärs in hos blivande föräldrar genom att 

betrakta andra föräldrars beteende samt genom att reflektera över sin egen barndom, enligt 

Bowlby. Även Harry Harlow (Hwang, Nilsson 2011, ss. 171,172) bevisade att ett vuxet 

beteende är påverkat av miljösituationen under uppväxten. Harlow (1905-1981) utförde ett 

experiment där apungar placerades hos två olika surrogatmammor. En i stål som gav 

apungarna mat och en i tyg som inte gav någon mat. Apungarna föredrog den mjuka mamman 

vid skrämmande situationer. De apungar som enbart hade tillgång till stålmamman fick inte 

umgås med andra apor och var mycket rädda för nya situationer. När dessa apungar vuxit upp 

visade det sig att de hade en dålig kontakt med jämnåriga och när de själva blev mammor 

försummade de ofta sina ungar. Både Bowlby och Harlow menade att närhet och kontakt är 

ett medfött behov både hos spädbarn så som hos apungar, enligt Hwang, Nilsson. 
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Både anknytningsfaserna i uppväxten och trygg anknytning till vuxna är av betydande grund 

för den fortsatta emotionella utvecklingen i livet. När barn far illa brister anknytningen till den 

person som behandlar barnet illa och lämnar bestående ärr. Därför anser vi att 

anknytningsteorin är relevant för vår studie. 

BAKGRUND 
Följande avsnitt kommer att åskådliggöra perspektiv från både tidigare- och ny forskning 

relaterat till vårt valda ämne. Vi har främst utgått från psykologisk forskning. Forskning kring 

detta ämne utifrån ett pedagogiskt perspektiv har vi funnit vara ytterst liten. Vi har dock 

försökt se forskningen från olika perspektiv vilket vi även kommer att presentera. Vi kommer 

även att lyfta vad anmälningsplikten innebär för verksamma pedagoger och koppla detta till 

valda styrdokument.  

Anknytningens betydelse 

Enligt Broberg, Risholm Mothander, Granqvist, Ivarsson (2008, s. 16) innebär anknytning 

förälderns förmåga att ge barnet omvårdnad, beskydd, trygghet och tröst efter barnets behov. 

Anknytningen mellan barnet och föräldern är viktig för barnets fortsatta 

personlighetsutveckling och känslomässiga relationer. Brandtzeag, Torseinson, Öiestad (2016, 

ss. 18-19) menar att närhet till trygga vuxna är en förutsättning för att barnet skall börja 

uppleva sig själv som social individ. Utan trygg anknytning finns risk för en osund emotionell 

utveckling.  

Att knyta an 

Enligt Bowlbys anknytningsteori söker barnet främst en primär person att knyta an till och 

känslomässiga relationer senare i livet påverkas av hur relationen till denna 

anknytningsperson varit. Trygga vuxna i barnets omgivning som är lyhörda och 

uppmärksammar barns behov leder till att barnet får mod att utforska sin omgivning, olika 

roller och beteenden (Broberg, Hagström, Broberg 2012, ss. 64, 102-107, 121-122).   

 

Den biologiska föräldern är den primära person som utgör den huvudsakliga anknytningen för 

barnet under det första levnadsåret. Denna anknytning kan tas över av någon annan om 

föräldern inte uppfyller kraven för den omvårdnad som barnet behöver. Dock kan en sådan 

anknytningsperson aldrig uppnå samma biologiska anknytning som föräldern och därför anses 

anknytningen bli svagare (Perris 1996, s. 50). Broberg, Hagström, Broberg (2012, ss.65, 93, 

151, 201) menar att vid ungefär två års ålder har barnet utvecklat anknytningsrelation med tre 

till fem stycken andra vuxna och/eller syskon. Detta innebär inte att någon annan än föräldern 

är den viktigaste, men denne person kan vara lika lyhörd för barnens behov och därmed 

fungera som tillfällig anknytningsperson. Om däremot föräldern av någon anledning inte 

klarar av att vara den trygga anknytningspersonen för barnet, menar Broberg, Hagström, 

Broberg vidare att det är av extra vikt att det istället är pedagogen som utgör den trygga basen 

så att barnet får en god grund till fortsatt utveckling. Denna trygga anknytning skyddar både 

mot rädsla och oro och ger barnet bra förutsättningar för nyfikenhet och utforskande.  
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Anknytningsformer 

Det finns olika typer av anknytning. Dessa är trygg- respektive desorganiserad anknytning 

samt undvikande- respektive ambivalent anknytning. Ett barns trygga anknytning innebär att 

barnet förlitar sig på att föräldern finns tillgänglig vid svåra situationer under tiden barnet 

utforskar världen. Om barnet istället är osäker på föräldrars hjälpsamhet vid fara, hämmas 

utforskandet och en otrygg anknytning skapas (Bowlby 2010, s. 149). 

Trygg respektive desorganiserad anknytning 

En trygg anknytning medför enligt Broberg, Granqvist, Ivarsson och Risholm Mothander 

(2006, s. 251) att barnet får bättre förutsättningar att utveckla god social kompetens och bättre 

inlärningsförmåga. En otrygg och desorganiserad anknytning mellan föräldrar och barn anses 

vara mycket bekymmersam. Den kan bero på föräldrars egna traumatiserade 

anknytningserfarenheter eller att någon vuxen utsätter barnet för någon form av våld, 

försummelse eller annat som är skrämmande för barnet. Detta styrks även av Lundén (2010, s. 

17) som tillägger att otrygg anknytning i barns liv kan leda till stora psykologiska problem 

senare i livet. Broberg, Hagström, Broberg (2012, ss. 95,108) menar dock att det inte finns 

tillräckliga bevis för att otrygg anknytning ökar risken för depression eller annan psykisk 

sjukdom. De menar däremot att den fortsatta utvecklingen hos barn hänger samman med den 

tidiga anknytningens form. 

 

Broberg, Risholm Mothander, Granqvist, Ivarsson (2008, ss. 186-187) förklarar att föräldrar 

har som uppgift att erbjuda barnet skydd eftersom barnet helt naturligt söker tröst hos just sina 

föräldrar. När barnet vill söka skydd samtidigt som det är rädd för den person som skall trösta, 

uppstår en konflikt hos barnet som leder till desorganiserad anknytning. 

Undvikande respektive ambivalent anknytning 

Tecken på undvikande anknytning kan vara att barnet är väldigt aktivt och utåtriktat samt trivs 

bäst med en vuxen. Barnet verkar mer självständigt än det egentligen är, även när det behöver 

hjälp (Brandtzaeg, Torsteinson, Öiestad 2016, ss. 103-104). Broberg, Hagström, Broberg 

(2012, ss. 52-53) förklarar att undvikande anknytning kan bero på att barnet på något sätt 

blivit avvisad av föräldern. Konsekvenser av denna typ av anknytning kan visa sig genom att 

barnet inte söker sig till föräldern för att få sina behov tillgodosedda eller att barnet endast ger 

signaler till föräldern om något riktigt allvarligt har hänt. Dessa barn lär sig att på egen hand 

hantera känslor, något som de inte är mogna till att göra. Detta kan leda till svårigheter att 

förstå andras känslomässiga behov enligt Broberg, Hagström, Broberg.  De beskriver vidare 

att ambivalent anknytning medför att barnet styrs av förälderns behov istället för sina egna. 

Det kan innebära att barnet blir ledset vid lämning på förskolan för att föräldern visar stor oro 

för barnet. Detta medför även att barnet kan få svårt att signalera sina egna behov.  
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Tecken på otrygg anknytning 

Fonagy (2007, ss. 14-16) förespråkar Bowlbys anknytningsteorier som hävdar att både joller, 

leende och gråt är anknytningssignaler där barnet förväntar sig en reaktion av sin 

omvårdnadsperson. Om denna omvårdnad uteblir hämmas kognitionen vilket innefattar 

minne, inlärning och språk. Dessutom försvåras de sociala förmågorna och utforskandet som 

hänger ihop med en trygg anknytning hejdas. Fonagy menar vidare att det finns tydliga tecken 

som sannolikt drabbar de barn som haft brist på tidig trygg anknytning. Detta kan visa sig 

genom att barnet blir argt, gråter, klänger, agerar fientligt mot andra barn, drar sig undan eller 

flyr. Behovet av närhet och kärlek blir överdrivet och rädslan för att bli övergiven blir 

intensiv. Otrygga barn har en tendens att visa ett starkt närhetssökande vid återförening av 

omvårdnadspersonen medan trygga barns återseende visas genom värme och öppenhet. 

Senare i livet kan otryggheten visa sig genom brist på verkliga känslor, 

koncentrationssvårigheter, skuldkänslor, kraftlöshet eller depression, menar Fonagy. 

 

Broberg, Granqvist, Ivarsson, Risholm Mothander (2006, s. 187) beskriver aggressivitet som 

en viktig signal på otrygg anknytning. Broberg, Hagström, Broberg (2012, ss. 78-80) menar 

även att barn kan visa tecken på otrygg anknytning genom att ”klara sig själva” för att minska 

risken att bli besvikna över bristande kontakt med vuxna. Otryggt anknutna barn gör ofta 

andra barn illa och verkar klara sig på egen hand. I andra fall blir dessa barn sällan lugna av 

tröst utan ålar sig ur för att direkt storgråta. Det kan då uppstå konflikter mellan barnen och 

pedagogerna kring förskolans rutiner, så som till exempel påklädning, blöjbyte eller städning. 

Barn som far illa 

När barn far illa talas det ofta om misshandel indelade i fem grupper; aktiv fysisk misshandel, 

passiv fysisk misshandel, aktiv psykisk misshandel, passiv psykisk misshandel, samt sexuell 

misshandel. Fysisk misshandel kan innebära att en förälder eller annan vuxen i barnets närhet 

medvetet gör barnet illa genom aga eller försummelse. Det kan också innebära att barnet får 

bevittna våld. Att en förälder utför aga på sitt barn eller annan vuxen kan bero på att föräldern 

själv blivit slagen i sin barndom. Genom aga visar denne vuxne sin frustration över den stress 

och press som föräldraskapet innebär. Försummelse kan innebära att föräldern inte sköter till 

exempel barnets hygien (Fahrman 1993, ss. 58-59).  

 

Misshandel, förlust, depression eller missbruksförhållanden under uppväxten kan alltså vara 

trauman som leder till att relationen vårdgivare och barn hamnar i obalans enligt Fonagy 

(2007, ss.154-155, 194).  Han menar vidare att detta i sin tur leder till desorganiserad 

anknytning. Barn som växer upp i under dessa förhållanden skapar sig en förvrängd bild av 

sin vårdnadshavare som de inte kan känna trygghet till. Fonagy uttrycker även att en trygg 

förälder uppfattar barnets olika signaler samt skyddar och förmedlar känslan av att barnets 

rädsla saknar grund. Enligt Broberg, Hagström, Broberg (2012, s. 118) utestänger barnet 

medvetet sina känslor för att skydda sig själv när det far illa. Varje tillfälle till tröst är falskt 

för barnet och de litar enbart på sin egen verklighet. Barn far illa av otrygg anknytning. Även 

Lundén (2010, s. 17) styrker detta och menar vidare att när en otrygg person får barn så växer 

detta barn upp i en otrygg miljö vilket kan medföra problem senare i livet när denne sedan får 

barn i sin tur. Historien upprepar sig alltså vilket även Harlow bevisade genom sina 

undersökningar på apungar (Hwang, Nilsson 2011, ss. 171-172). Det är alltså av yttersta vikt 

att pedagoger kan finnas till hands som en trygg kontakt för att lättare se signaler, om barnet 

inte har det i sin direkta närhet. 
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De samhällsekonomiska kostnaderna för våld i nära relationer uppgår till omkring 3 miljarder 

kronor per år enligt Socialstyrelsen (2014). Våld och andra övergrepp har enligt 

socialstyrelsen blivit ett folkhälsoproblem. Den som utsätts för våld kan få svåra sociala 

problem och få allvarliga psykiska eller fysiska men. Våldet kan vara grovt men också 

uttrycka sig i handlingar som inte definieras som brott enligt svensk lag. Dessa handlingar kan 

innebära kränkningar som sker verbalt, isolation från omvärlden, ekonomiskt utnyttjande, 

emotionella hot och utpressning. Socialstyrelsen menar att all form av hot, våld och 

kränkande behandling berövar den utsatta från sin frihet och sina mänskliga rättigheter. Detta 

styrker även Svaleryd och Hjertson (2012, s. 234). Socialstyrelsen menar vidare att den 

allvarligaste formen av barnmisshandel är om barnet får bevittna våld mellan de vuxna i 

hemmet. Hos dessa barn är psykisk ohälsa mycket vanlig. Enligt socialstyrelsen är det oftast 

kvinnan i relationen som utsätts för våldet och en manlig partner eller före detta partner utför 

våldet. Att mödrar väljer att inte berätta förklarar socialstyrelsen, kan bero på att kvinnan 

känner skuld och skam eller är rädd för att inte bli betrodd. Socialstyrelsen anser också att en 

anledning till att det inte ställs frågor om våld kan bero på att det saknas kunskap om hur han 

eller hon som frågar, skall hantera svaret. Socialstyrelsen vill därför se en ökad kunskap om 

hur våld i nära relationer kan upptäckas och följas upp. Främst inom hälso- och sjukvården. 

Orsaker till omsorgssvikt 

Det finns flera faktorer som påverkar varför barn riskerar att utsättas för omsorgssvikt enligt 

Fahrman (1993, ss. 63-67). Hon förklarar att om föräldern själv blivit misshandlad, är 

psykiskt instabil eller blivit försummad i sin barndom, löper barnet större risk för att själv bli 

utsatt. En annan riskfaktor enligt Fahrman kan bero på att föräldern har höga förväntningar på 

barnet. Om det är svårt att trösta, eller i förälderns ögon är oattraktivt, kan föräldern bli 

besviken på barnet. Socioekonomiska faktorer som till exempel ekonomi kan också medföra 

att risken för att barnet blir misshandlat eller försummat ökar. 

 

I en studie av Tutus och Goldbeck (2016) i Berlin där 113 vuxna blev intervjuade om sin 

barndom hade 80 procent av dem själva upplevt något slags trauma under sin barndom. 3,5 

procent upplevde att de fortfarande hade symptom så som skam, ilska, hjälplöshet och negativ 

social påverkan i vardagen, relaterade till dessa trauman. 50 procent kände sig stressade och 

dysfunktionella gällande sitt föräldraskap på grund av vad de upplevt. Några mönster som 

verkade återkomma hos just mödrar var att dessa undvek att bli påminda om traumat. Flera av 

mödrarna var också deprimerade eller så pass emotionellt otillgängliga att de undvek sina 

barn. Studien visade att de vuxna som blivit utsatta för traumatisk upplevelse hade negativa 

tankar om både sig själva och om världen. 
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Konsekvenser av omsorgssvikt 

Rasmusson (2010) studerade under åren 2006 och 2007 samarbetet mellan olika myndigheter 

som är ansvariga för barn som misstänks ha utsatts för olika typer av fysiska övergrepp. Dessa 

var bland annat polis, åklagare, socialtjänst, barnmedicin, barnpsykiatri och rättsmedicin. I 

studien intervjuades 15 barn och 74 föräldrar av specialiserad personal inom polisen. 22 av 

föräldrarna hade själva blivit utsatta för någon form av fysisk misshandel i sin barndom. 

Studien utfördes i sex kommuner i Sverige. Rasmussen menar att det sker allt för lite 

forskning kring ämnet och barns röster gällande sina erfarenheter om våld och försummelse, 

har tystats allt för länge. Barnen i studien berättade att när de blivit utsatta utlöste detta olika 

kriser för dem och deras familjer. Vilka kriser detta handlade om framkommer inte i studien. 

Barnen berättade däremot vidare att de kände sig arga över hur något sådant kunde hända dem 

och de var oroliga över att inte bli hörda eller betrodda. Dessa känslor övergick sedan i 

känslor av sorg över förlorad tid och förlorade relationer. Barnen kunde inte förstå varför de 

inte fick träffa sina föräldrar under utredningens gång medan föräldrarna kände sig osäkra och 

uteslutna på grund av dålig kommunikation med myndigheterna. Rasmussen menar vidare att 

bara för att dessa myndigheter finns, innebär det inte att kontakten mellan professionella 

yrkesutövare inom myndigheter och barn eller deras föräldrar, kommer att minska. Hon 

menar även att det inte finns några garantier för att hjälpen och informationen som föräldrar 

får i utsatta situationer, är tillräckligt begriplig. 

 

Lundén (2010, s. 14) menar att effekterna av föräldrars omsorg och andra konsekvenser av 

erfarenheter i livet som barnet utsätts för, visar sig som bilder eller scheman i hjärnan. Vid 

fysisk- och psykisk misshandel eller försummelse sker en icke önskvärd utveckling av detta 

schema. Kopplat till anknytningsteorin, är det alltså av yttersta vikt att förstå föräldrars trygga 

del i barns utveckling enligt Lundén. 

 

Jernbro (2015, ss.4-6) har i sin forskning om våld mot barn, utifrån barns och ungas 

perspektiv, bevisat vilka konsekvenser som barnmisshandel och försummelse kan medföra. 

Hon menar att dessa barn fått bestående men som de behövt lära sig hantera och leva med 

även i vuxen ålder. Omsorgssvikten identifierade Jernbro som smärtsamma minnen vilket har 

medfört att barnen fått låg självkänsla och senare lider av depression. Slutligen menar hon att 

misshandel och försummelse mot barn är ett stort folkhälsoproblem i Sverige samt att barn 

allt för sällan berättar om omsorgssvikten. Därför är det av oerhörd vikt att berörd personal får 

ökad kunskap om hur detta kan upptäckas i tid.  
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Att upptäcka omsorgssvikt 

Stiftelsen ”Allmänna Barnhuset” har gjort en forskningsstudie om att upptäcka omsorgssvikt 

bland förskolebarn. De gjorde studien i två delar. Den ena delen riktade sig mot BVC-

sjuksköterskor och den andra delen riktade sig mot personal som var verksam inom 

barnomsorgen. Studien innefattar 3995 barn som BVC-sjuksköterskor ansvarar för varav 1516 

av dessa ansvarades av barnomsorgspersonal. Resultatet visade att deltagarna bedömde att 

386 (9,7 procent) av barnen visat tecken på omsorgssvikt och att 3609 stycken (90,4 procent) 

inte visat några tecken på omsorgvikt. Deltagarna i studien gav flera olika exempel på tecken 

de observerat hos barn de misstänkt farit illa. Några av dessa exempel var att barnet var 

smutsigt och luktade illa, inte hade rätt klädsel för årstiderna, fick skrika länge innan tröst, 

oförklarliga blåmärken eller brännsår, märken efter fysisk bestraffning samt brott på armar, 

ben, revben, huvud och dylikt. De tecken som observerades mest var känslomässig 

tillgänglighet, därefter fysisk vanvård följt av tecken på försummelse. Tecken på fysiska 

övergrepp observerades inte så ofta. I resultatet kunde man även avläsa i hur stor utsträckning 

anmälan till socialtjänsten gjorts och det visade sig att barnomsorgspersonalen anmält 11 

procent av de händelser där de observerat tecken på omsorgvikt hos barnen (Lundén 2010, 

ss.61-83). 

 

Fahrman (1993, s. 67) beskriver tecken som kan tyda på att barn far illa. Några av dessa är att 

barnet verkar otryggt, oroligt och ängsligt samt reagerar negativt på kroppskontakt. Hon 

menar också att ett barn som far illa kan bli socialt isolerat och ha svårt att få kompisar samt 

att barnet kan bli utåtagerande och aggressivt. Även Hwang och Nilsson (2011, s. 239) menar 

att ett aggressivt beteende hos barn kan vara tecken på att barn far illa då detta beteende är 

mer tydligt hos ett barn som själv blivit utsatt för fysisk misshandel. De menar vidare att detta 

barn kan vara mindre populärt bland kamrater. 

 

Rosell (2007, s.16) förklarar att när barn blir utsatta av misshandel eller försummelse lämnar 

det spår som barnet reagerar mycket starkt på. Tecken på att ett barn blir utsatt för fysisk 

misshandel visar sig så som blåmärken, svullnader och brännskador. Andra signaler på att ett 

barn blir utsatt för misshandel kan vara aggressivitet och sömnsvårigheter. Dessa reaktioner 

kan dock visa sig senare i livet. Även Evenshaug, Hallen (2001, s. 203) styrker att signaler på 

att barn far illa på grund av deras upplevda trauma kan visa sig genom mat- och 

sömnproblem, försenad utveckling eller inte kunna kontrollera avföringen. De kan också 

protestera med gråt, ilska eller förtvivlan som övergår till mentalt tillbakadragande. Enligt 

Hwang och Nilsson (2011, s. 222) menar Vygotskij (1896-1934) precis som Freud (1856-

1939) att i leken, som är en social process, bearbetar barn traumatiska upplevelser och får 

därigenom en starkare självkänsla. Jensen och Harvard (2009 s. 19) menar även att barn som 

upplevt trauma och har svårt för förskolans miljö kan bli hjälpta av en pedagog som erbjuder 

trygghet och stimulans i leken. På detta vis bearbetar barnen sina upplevelser. 
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Anmälningsplikt 

Barns rätt i samhället (BRIS 2016) menar att inga barn skall behöva uppleva omsorgssvikt. 

De anser att all form av våld mot barn är oförsvarbart och att alla barn har rätt att slippa våld. 

Barn med desorganiserad anknytning kan vara utsatt för omsorgssvikt enligt Brandtzaeg, 

Torsteinson, Öiestad (2016, ss. 107-108). De menar vidare att om förskolan misstänker att ett 

barn är utsatt för misshandel eller försummelse är de skyldiga att göra en skriftlig eller 

muntlig anmälan till socialtjänsten som i sin tur gör en utredning och polisanmälan, vilket 

även styrks av Socialstyrelsen (2014, ss. 18, 23). Enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, 20 kap. 

1 §) kan en anmälningspliktig person som inte gör en orosanmälan vid misstanke om att ett 

barn far illa dömas för grovt tjänstefel vilket innebär att personen i fråga gjort ett sådant 

allvarligt fel i sitt arbete att det anses vara straffbart.  

 

Socialstyrelsen (2012, s. 12) har i en studie kommit fram till att antalet anmälningar om barn 

som blir utsatta för misshandel eller försummelse har ökat de senaste åren. Socialstyrelsen 

beskriver att enligt statistiken från Brottsförebyggande rådet (BRÅ, 2016) gjordes det under år 

2015 14 470 polisanmälningar, varav 4 070 anmälningar berörde barn i förskoleåldern (0-6 

år). Hur många brott som faktiskt begåtts finns det ingen statistik på, men mörkertalet sägs 

vara stort. Under 2014 gjordes 13 663 anmälningar varav 3 797 berörde barn i förskoleåldern. 

Det innebär alltså en ökning på 7 procent under ett år. Socialstyrelsen förklarar vidare i sin 

studie att det framförallt är två grupper som till stor del står för polisanmälningarna. Dessa är 

förskolans personal samt socialtjänsten. De flesta av förskolans anmälningar görs via 

socialtjänsten som sedan utreder händelsen och vid behov gör en polisanmälan. Det framgår 

inte i studien vart resterande anmälningar görs. 

 

Rädda barnen har genomfört en studie (Backlund, Wiklund, Östberg 2012, ss. 12-40) där de 

har intervjuat anställda inom barnomsorgen och Barnavårdscentralen (BVC) för att se hur de 

förhåller sig till anmälningsplikten. Deras syfte var att öka kunskapen om hur personal inom 

barnomsorgen och BVC går tillväga när det väckts misstankar om att ett barn far illa. Enligt 

Backlund, Wiklund, Östberg visade resultatet att förskolans personal är medveten om att de 

bör kontakta förskolechefen vid misstankar om att ett barn far illa. Förskolechefen står sedan 

som ansvarig om en anmälan görs samtidigt som den personal som känt oro är med under 

processen. I resultatet framgick även att förskolans personal tyckte att det var svårt att veta 

när det är läge för en anmälan då en av personalen fick till svar av socialtjänsten att ”de inte 

kan ringa hela tiden”. Detta resulterade i en ökad osäkerhet över när det är lämpligt att 

anmäla eller inte. Personalen önskade därför bättre och tydligare riktlinjer från socialtjänsten. 

Resultatet visade även att förskolans personal ville vara säkra på att barnet är utsatt för våld 

eller försummelse innan en anmälan sker. Därför pratar de med barnen kring det de är oroliga 

för samt har en öppen dialog med föräldrarna. Om oron kvarstår gör de sedan en anmälan, 

enligt Backlund, Wiklund, Östberg. 
 

Vad säger lagen? 

Enligt svensk lag är barnaga förbjudet. Det framgår även att barnen skall erbjudas trygghet 

och omvårdnad. Om en förälder eller annan vuxen i familjens närhet, utsätter barnet för 

omsorgssvikt är detta brottsligt (Föräldrabalk SFS 1949:381, 6 kap. 1 §, 7 §). 
 

Föräldrakontakt 

Bowlby (2010, s. 24) menar att föräldraskap inte är till för en ensam individ. Föräldern 

behöver själv stöd för att inte bli alltför utarbetad. Detta stöd kommer oftast från den andra 
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föräldern, enligt Bowlby, men kan också komma från andra vuxna i barnets närhet. Hwang 

och Nilsson (2011, s. 349) menar att oavsett hur barnet själv blivit uppfostrat kan andra vuxna 

utgöra ett viktigt emotionellt stöd. Fahrman (1993, s. 125) menar att personal inom förskolan 

kan vara detta stöd för både föräldrar och barn. Hon menar vidare att god föräldrakontakt är 

byggt på ömsesidigt förtroende och underlättar för både personal och föräldrar i samtal med 

varandra vid eventuella svårigheter. Gannerud och Rönnerman (2007 s, 53) belyser att en god 

föräldrakontakt är en förutsättning för ett fungerande arbete i förskolan. De lyfter även vikten 

av att samtala med barnens föräldrar om problem uppstår och att pedagoger med tiden lär sig 

att hantera sådana situationer för att hjälpa barnet så bra som möjligt. 
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METOD 
Här redogör vi för metoden och ansatsen vi valt att använda för att samla in data till vår 

undersökning. Vi tar även upp hur undersökningen genomfördes, vilka redskap vi använt samt 

vårt urval. Resultatet av undersökningen kommer att presenteras i nästa avsnitt. 

 

Vi valde att göra en kvantitativ undersökning med enkät (se bilaga) som ansats för att ta reda 

på hur stor andel av deltagarna som observerat att barn far illa samt hur stor andel av 

deltagarna i studien som har följt anmälningsplikten. Därefter gjorde vi även en kvalitativ 

analys på svaren av de öppna frågorna i enkäten. Detta för att få reda på vilka tecken och 

signaler som kan tyda på att barn far illa samt hur vanligt förekommande de är. Vår 

förhoppning var även att undersöka hur pedagoger går tillväga när de gör en anmälan eller 

varför de annars väljer att inte gå vidare med sina misstankar. Med hjälp av de öppna 

följdfrågorna kunde vi få en inblick i hur pedagogerna ser på hur föräldrakontakten påverkar 

pedagogerna att upptäcka att barn far illa. Vi valde alltså att blanda kvantitativ och kvalitativ 

metod då vi i vår undersökning ville kunna utläsa både statistik och få motiveringar till 

deltagarnas svar. Detta menar Trost (2016, s. 22) innebär ett mer tillförlitligt resultat.  

 

Att göra en enkätundersökning är relevant för vårt ämne då frågorna kan vara av känslig 

karaktär. Deltagarna har i och med anonymiteten möjlighet att svara mer ärligt än vid en 

intervju. Vi har även möjlighet att nå ut till fler personer som kan medverka i studien 

(Björkdahl Ordell 2007, s. 84). Detta styrker även Bryman (2011, ss. 228, 229). Han menar 

samtidigt att nackdelen med att göra en enkätundersökning innebär svårigheter att hjälpa 

deltagaren med sitt svar om denne inte förstår frågan. I en intervju däremot kan frågan 

formuleras om så att respondenten kan besvara den. 

Urval 

Vi valde att rikta vår undersökning mot verksam personal i förskolan. Vår tanke var att 

undersöka hur pedagogerna förhåller sig till anmälningsplikten samt få en uppfattning om hur 

de kan upptäcka att barn i förskolan på något sätt blivit utsatt för misshandel eller 

försummelse. Ett missivbrev med information gällande vår undersökning skickades ut 

tillsammans med enkäterna till deltagarna. Här informerade vi på vilket sätt vi har förhållit oss 

till Vetenskapsrådets forskningsetiska principer för att öka validiteten i undersökningen. Trost 

(2007, s. 31-32) beskriver att bekvämlighetsurval innebär att oplanerat lämna ut formulär. 

Eftersom vi valt att rikta oss mot så många verksamma pedagoger som möjligt, valde vi 

därför slumpmässigt ut 12 förskolechefer i två mindre kommuner i Sverige. Dessa fick i sin 

tur fick vidarebefordra enkäten till sina respektive anställda. På så vis blev det ett 

bekvämlighetsurval. Om vi istället valt att endast förskollärare skulle besvara enkäten hade 

det, enligt Trost, varit ett strategiskt urval. Tre stycken förskolechefer meddelade oss om att 

de vidarebefordrat enkäten till sina anställda. Resterande nio chefer fick vi inget svar av och 

därför vet vi inte hur många pedagoger som låtit bli att svara och därmed kan vi inte räkna 

något bortfall. Sammanlagt har 60 personer deltagit i undersökningen. 
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Genomförande 

När vi gjorde vår enkät använde vi oss av datorn som redskap. Här utformade vi frågorna på 

ett sådant sätt att deltagarna skulle kunna besvara dem utan att bryta förskolans sekretess. 

Enkäterna mailades ut via en webblänk till 12 förskolechefer i två mindre kommuner i 

Sverige som i sin tur lämnade över enkäterna till sina respektive anställda pedagoger. Därefter 

samlade vi in svaren via mail. Anledningen till att vi inte lämnade ut enkäterna till deltagarna 

personligen var att vi ville att deltagarna skulle kunna ha möjlighet att vara så anonyma som 

möjligt och därmed kunna ge mer sanningsenliga svar. Vi har även tagit hänsyn till de 

forskningsetiska principerna som beskrivs i avsnittet nedan. På grund av ämnets känsliga 

karaktär har vi varit väldigt noggranna med utformningen av våra enkätfrågor. Detta för att 

pedagogerna inte skulle kunna bryta mot förskolans sekretess med sina svar. Vi har tänkt på 

att försöka vara ödmjuka gentemot deltagarna i frågornas formulering för att pedagogerna inte 

skall känna sig anklagade på något vis. Enkätfrågorna (se bilaga) valde vi ut för att försöka få 

reda på vilka tecken som pedagoger skulle kunna tolka som tecken på att barn far illa. 

Dessutom önskade vi även få pedagogers tankar om anmälningsplikten samt deras tankar om 

varför en anmälan inte alltid görs. 

Forskningsetik 

Vi har i vår studie tagit hänsyn till vetenskapsrådets forskningsetiska principer; 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet 

(Vetenskapsrådet 2002). Nedan beskrivs vad dessa fyra krav innebär samt hur vi arbetat för 

att uppnå dem.  

 

Informationskravet innebär att de som utför studien måste informera deltagarna om 

undersökningens syfte samt hur undersökningen kommer att genomföras. Det måste tydligt 

framgå att det är frivilligt att delta i studien samt att materialet endast kommer att användas i 

samband med den aktuella studien.  

 

Samtyckeskravet innebär att deltagarna själva bestämmer över sin medverkan. Det är viktigt 

att det framgår att deltagarna när som helst kan välja av avbryta sin medverkan. 

 

Konfidentialitetskravet innebär att alla insamlade uppgifter skall behandlas med sekretess. 

Deltagarna skall alltså kunna vara anonyma i undersökningen och forskaren får inte lämna ut 

några uppgifter till obehöriga personer. Det är viktigt att informera om vem eller vilka som 

har tillgång till uppgifterna.  

 

Nyttjandekravet innebär att uppgifter om enskilda personer som inkommer under 

undersökningens gång endast får användas till det forskningsändamål som är aktuellt. Inga 

uppgifter får alltså lämnas vidare.  

 

I ett missivbrev (se bilaga) som vi lämnat ut i samband med vår enkät, har vi tydligt 

informerat om undersökningens syfte, hur den kommer att genomföras och att det är frivilligt 

att medverka. Det framgår även att deltagarna när som helst kan välja att avsluta sin 

medverkan. Vi har informerat om att vårt material samt uppgifter om enskilda personer 

kommer att förstöras när det analyserats och bearbetats. Detta för att ta hänsyn till principerna 

gällande forskningsetik. 
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Validitet och reliabilitet 

Nedan redogör vi för vad begreppen validitet och reliabilitet innebär samt hur vi har arbetat 

utifrån dessa begrepp för att få fram tillförlitliga och trovärdiga resultat. 

 

Validitet innebär att endast mäta det som är relevant och går att koppla till syftet med 

undersökningen. Frågorna som ställs skall alltså vara så pass tydliga att de inte kan relateras 

till annat ämne än det som skall undersökas. Alltså skall de vara tolkningsfria. Detta för att 

öka studiens tillförlitlighet (Karlsson 2007, s. 249). För att öka validiteten i vår studie 

lämnade vi ut testenkäter för att undersöka om svaren på frågorna uppfyllde våra 

förväntningar. 

 

Reliabilitet innebär studiens trovärdighet. Alla deltagare skall få likvärdiga förutsättningar 

(Karlsson 2007, s. 251). Därför har vi i vår studie låtit alla deltagare få samma information. 

Enkäterna delades ut samtidigt och vi informerade att det är av vikt för vår studies reliabilitet 

att alla deltagare får likvärdiga förutsättningar när de besvarar frågorna i vår enkät. Vi bad 

därför deltagarna att försöka sitta så ostört som möjligt medan enkäten besvarades.  

 

Analys/bearbetning 

När vi fick tillbaka alla enkäterna räknade vi ihop de olika svaren. Genom detta såg vi, på 

varje fråga, hur många som svarat samt hur många bortfall vi fått. Vi sammanställde svaren 

kvantitativt i stapeldiagram och gjorde därefter en kvalitativ textanalys på svaren av de öppna 

följdfrågorna. En av de öppna frågorna har vi även behandlat kvantitativt via ett 

stapeldiagram. Svaren som framkom i enkäten studerades och vi diskuterade dessa utan att 

göra några personliga värderingar i innehållet. Utifrån våra frågeställningar i enkäten 

jämförde vi också svaren för att se likheter och olikheter i pedagogernas svar. På så vis 

försökte vi sätta in svaren i ett större perspektiv och skapa oss en djupare förståelse för ämnet. 

Detta kommer vi att lyfta under resultatdiskussionen. I vår enkät ställde vi några 

bakgrundsfrågor som ingångsfrågor innan själva studien. Dessa frågor gällde utbildning, antal 

personal och barn. Därefter följde frågorna som var direkt relaterat till vårt ämne. 
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RESULTAT 
Nedan presenterar vi resultatet som framkom i undersökningen. Vi visar hur många 

pedagoger som angett att de under sitt yrkesverksamma liv har upptäckt att barn far illa samt 

vilka tecken och signaler deltagarna har observerat. Vi vill tydliggöra för läsaren att varje 

respondent har angett flera olika tecken. Vi kommer även belysa hur ofta dessa händelser inte 

blivit anmälda och varför pedagoger låtit bli att anmäla det de har observerat. I resultatet 

framkommer det hur pedagogerna förhåller sig till anmälningsplikten och hur de tolkar dess 

innebörd. Slutligen motiverar deltagarna om och hur de tror att föräldrakontakten kan öka 

chanserna för pedagogerna att upptäcka att barn far illa. 

Barn som far illa 

Figur 1 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Figur ett visar att utav 60 respondenter svarade 15 personer att de aldrig observerat tecken på 

att ett barn far illa. 37 personer svarade att de observerat tecken på att barn far illa enstaka 

tillfällen. Åtta personer svarade att de observerat tecken på att barn far illa vid flera tillfällen. 

Totalt var det alltså 45 personer som angav att de någon gång eller flera gånger observerat 

tecken på att barn far illa. 

 

Figur 2 

 

 
          

Figur två visar att av de 45 deltagarna som angivit att de någon gång observerat tecken på att 

barn far illa var det 37 personer som gav exempel på tecken eller signaler. En del 

respondenter angav övergripande tecken. Utifrån detta kan vi se att det mest förekommande 

övergripande beviset på att barn far illa är att barnen själva berättar om händelserna. 
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Figur 3 

 

 
            

Figur tre visar att av de pedagoger som angav mer specifika tecken och signaler på att barn far 

illa kan vi se att ovårdad klädsel (för varm, för kall, för litet, för stort, trasigt) samt dålig 

hygien (smutsiga barn) var de tecken som var mest förekommande följt av fysiska tecken så 

som sår på kroppen och blåmärken. 

Anmälningsplikt 

Figur 4 

 

 
 

Figur fyra visar att fyra personer angav att de aldrig gått vidare med sina misstankar om att 

barn far illa. 34 personer svarade att de gått vidare med sina misstankar enstaka tillfällen. Nio 

personer svarade att de gått vidare med sina misstankar vid flera tillfällen. 13 personer 

svarade att de aldrig haft några misstankar om att ett barn farit illa. Av de fyra personer som 

angivit att de aldrig har gått vidare med sina misstankar var det en person som motiverade 

varför denne aldrig har anmält. Respondenten motiverade sitt svar följande: 
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”De barn jag mött som jag beskrivit ovan har inte nått upp till den graden av försummelse att 

det varit aktuellt att anmäla. Jag har i alla tillfällen haft en kommunikation med föräldrarna 

vilket över tid har gett resultat”. 

 

Av de 43 personer som angav att de gått vidare med sina misstankar var det 26 personer som 

motiverade hur de gått tillväga. Resultatet visar olika sätt hur pedagoger gått tillväga med sin 

orosanmälan. Alla svarande angav att de samtalar med förskolechef som sedan gör en 

anmälan till socialtjänsten om det är aktuellt. Några har även kallat en specialpedagog till 

möte tillsammans med arbetslaget och förskolechefen. Andra angav att de själva tagit kontakt 

med socialtjänsten. En pedagog uttryckte följande i enkäten:  

 

”Jag har pratat med förskolechef, sedan möte med vårdnadshavare och pratat om oron och 

anmälningsplikten. Det har då kommit fram att vårdnadshavare behövde stöttning i t.ex. vad 

barnet behöver för kläder, både ute och inne”. 

 

Figur 5 

 

 
Figur fem visar att 35 personer angav att de aldrig låtit bli att anmäla sina misstankar, medan 

12 personer svarade att de låtit bli att anmäla sina misstankar om att ett barn far vid enstaka 

tillfällen. Ingen svarade att de hade låtit bli att anmäla sina misstankar vid flera tillfällen och 

13 personer angav att de aldrig haft misstankar om att barn far illa. 

 

Av de 12 personer som angav att de låtit bli att anmäla sina misstankar om att barn farit illa 

var det fem personer som motiverade varför. Deltagarnas anledningar till att inte anmäla sina 

misstankar var följande: 

 

- ”Fått hjälp av andra instanser (endast vid väldigt vaga misstankar)”. 

- ”Tvivlat på om det funnits tillräckliga skäl till anmälan, sen att det redan 

fanns en anmälan från annat håll”. 

- ”Inte tillräckligt allvarligt, misstanke om att socialen inte gör sitt jobb och 

att en anmälan därför inte kommer att gagna barnet”.  

- ”Om barnet berättat om mindre händelser (som att bli utskälld eller bli 

tagen hårt i handen) och det efter samtal visar sig att de varit på väg att 

göra något farligt/livshotande och vårdnadshavare/vuxen stoppat dem på 

detta sätt”. 

- ”Vi har inte varit överens i arbetslaget. Detta var för längesedan, vi hade 

inte så mkt kunskap och anmälningsplikt och jag var nyutexaminerad”. 
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Figur 6 

 

 
Figur sex visar att 48 personer svarade att de vet mycket väl vad anmälningsplikten innebär. 

11 personer angav att de visste lite vad anmälningsplikten innebär. Ingen svarade att de inte 

vet vad anmälningsplikten innebär. Av dessa 59 deltagarna var det 37 personer som beskrev 

hur de tolkade anmälningsplikten. Svaren visar en väldigt liten skillnad i hur deltagarna tolkar 

anmälningsplikten. Det är dock ytterst få som angett varför anmälningsplikten är så viktig och 

vilka konsekvenser det kan medföra att inte följa den. 

 

19 personer svarade att en anmälan skall göras när pedagogen har misstankar om att barn far 

illa. Ytterligare åtta personer lade även till att minsta lilla misstanke räcker för att en anmälan 

skall ske omedelbart. En person angav att polis skall kontaktas i samband med en anmälan. 

Två personer angav att de lämnar över sina misstankar till förskolechefen. Ytterligare två 

personer betonade att pedagogerna skall göra en anmälan, men att det är upptill socialtjänsten 

att fastställa om en utredning bör startas eller inte. En deltagare uttryckte: 

  

”Om vi har en misstanke om att ett barn far illa på något sätt skall vi prata 

med specialpedagog och tillsammans ta beslut om vad som skall göras. Vi 

har nyligen fått direktiv om att vi kan ta kontakt med föräldrarna utan att 

anmäla. Istället för att anmäla så kan vi tillsammans med socialen erbjuda 

hjälp och coaching. Tackar de nej gör vi en anmälan på riktigt”. 

 

Två personer belyste vikten av att följa anmälningsplikten då det annars innebär att 

pedagogen begår tjänstefel. En person förklarade att dennes arbetslag fick gå en fortbildning 

om anmälningsplikten. Här fick hen en känsla av att socialtjänsten endast tar tag i de mer 

allvarliga fallen. Detta väckte hos den svarande en osäkerhet gällande anmälningsplikten och 

minskad tillit till socialtjänsten. 
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Föräldrakontakt 

Figur 7 

 

 
Figur sju visar att 45 personer svarade att de tror att föräldrakontakten påverkar huruvida 

pedagoger kan upptäcka att barn far illa. 14 personer angav att de inte tror att 

föräldrakontakten påverkar. 

 

Av de 45 personer som trodde att föräldrakontakten påverkar huruvida pedagoger kan 

upptäcka att ett barn far illa var det 37 personer som gav konkreta exempel på hur det 

påverkar. Åtta personer trodde att det kan vara svårare att se tecken på att ett barn far illa om 

föräldrakontakten är god. Flera angav att de tror att pedagoger har svårt att se hur föräldrarna 

skulle kunna göra sina barn illa. Samtidigt var det sex stycken som ansåg att det är lättare att 

se signaler på att barn far illa om föräldrakontakten är god. En deltagare tog upp ett exempel 

på detta: 

 

”Utöver barnens egna och föräldrarnas berättelser kan man försöka kartlägga situationer 

som kan signalera om att barn far illa. En dialog där pedagoger visar intresse om hur man 

har det hemma kan ge mycket detaljerad information”. 

 

En annan deltagare gav exempel på ett fall där en förälder hade öppnat upp sig för arbetslaget 

gällande den andra förälderns beteende gentemot deras gemensamma barn. Sju personer 

tolkade frågan på ett annat sätt. De beskrev samspelet mellan barnet och föräldern istället för 

kontakten mellan pedagoger och föräldrar samt hur det kan påverka pedagogerna att upptäcka 

att barn far illa. Deras exempel på hur pedagoger kan upptäcka att barnet far illa utifrån 

samspelet mellan barnet och föräldern var följande: 

 

- ”till viss del, t.ex. hur vårdnadshavare bemöter sitt barn vid lämning och 

hämtning, saker de berättar för personalen”. 

- ”om barn far illa är föräldrakontakten ansträngd”. 

- ”föräldrarna bjuder inte in till ett öppet klimat”. 

- ”föräldrarna reagerar annorlunda än innan”. 

- ”se mötet med förälder – barn, samt få en känsla för hur föräldern är som 

person” 

- ”Jag tror att vi rent allmänt tittar mer noggrant där det redan finns 

bekymmer. Fina fasader är svåra att se igenom”. 
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12 personer tolkade frågan på ett sätt så att svaren inte blev relevanta för vår studie och därför 

utesluts deras svar. 

DISKUSSION 
I följande avsnitt diskuterar vi vårt resultat, kopplat till relevant litteratur och forskning. Vi 

diskuterar vårt val av metod och hur den har varit relevant till vår studie. Slutligen tar vi upp 

didaktiska konsekvenser kopplat till vårt valda ämne. 

Resultatdiskussion 

Här lyfter vi vårt resultat kopplat till relevant litteratur vilket även diskuteras och 

problematiseras utifrån våra egna erfarenheter. Under arbetets gång har det varit svårt att hitta 

forskning utifrån ett pedagogiskt perspektiv kring detta ämne. Därför anser vi att detta ämne 

bör lyftas och uppmärksammas mer. 

Barn som far illa 

Vi har i vårt resultat kunnat utläsa att en stor andel av respondenterna har uppmärksammat 

omsorgssvikt hos barn. Hela 75 procent av våra deltagare hade vid enstaka eller flera tillfällen 

observerat tecken på att barn far illa. Detta tolkar vi som ett stort hälsoproblem för barn i vår 

studie vilket även Socialstyrelsen (2014) anser. Detta har vi jämfört med Lundéns (2010) 

studie där endast 9,7 procent av deltagarna hade observerat tecken på omsorgssvikt hos barn. 

Anledningen till denna stora skillnad i undersökningarna tror vi kan bero på hur omfattande 

Lundens studie är. Hennes undersökning är betydligt större än vår och riktade sig mot en 

större kommun. Lunden har dessutom begränsat sin studie under en femårsperiod medan vi är 

medvetna om att pedagogerna i vår undersökning kan ha allt mellan 1 och 40 års 

arbetslivserfarenhet. Vi har inte gjort någon tidsbegränsning i vår studie. 

 

Hwang och Nilsson (2011) förklarar att Vygotskij anser att leken är en social process. I vår 

studie har ingen av pedagogerna nämnt svårigheter i leken som tecken på att barn far illa. Vi 

jämför dock detta med vad Hwang och Nilsson menar då de uttrycker att dessa barn kan ha 

svårt att samspela med kamrater. Vår tanke är alltså att ett barn som blir utsatt för 

omsorgssvikt kan få sociala svårigheter som skulle kunna visa sig i barnets lek.  

 

Vi lade märke till i vår studie att fysiska tecken var de näst mest förekommande tecken på att 

barn far illa till skillnad från Lundéns (2010) studie där fysiska tecken var mindre 

förekommande. Däremot var försummelse så som dålig hygien och ovårdad klädsel de mest 

förekommande tecknen i både Lundens och vår studie. Av resultatet kan vi utläsa pedagogers 

uppfattning om att det finns många olika tecken som skulle kunna tyda på att barn far illa. 

Rosell (2007, s.16) nämner till exempel blåmärken, svullnader, brännskador, aggressivitet och 

sömnsvårigheter som en del av dessa tecken. En del av dessa framkommer i vårt resultat. 

Tutus, Goldbeck (2016) menar att många föräldrar känner att deras föräldraskap blivit lidande 

på grund av vad de varit med om som barn. Vi vill däremot belysa att dessa föräldrar inte 

nödvändigtvis utsätter sina barn för omsorgssvikt, utan det kan bero på förklarliga 

omständigheter och bör sättas in i ett större perspektiv. Föräldrar som utsätter sina barn för 

omsorgssvikt behöver heller inte vara dåliga föräldrar enligt Bowlby (2010, ss. 103) som 

förklarar att bristande omsorg kan bero på att föräldrarna behöver stöd i hur de skall vara 

trygga föräldrar till sina barn. Bowlby (2010) belyser även att det är viktigt att inte alltid 

anklaga föräldrarna. Istället kan de få hjälp och stöd i hur de kan vara så bra föräldrar som 

möjligt. Vi menar att smutsiga kläder någon gång inte behöver innebära att barnet blir 
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försummat. Om samma företeelse däremot förekommer ofta för ett och samma barn skulle 

misstankar om att barnet far illa, kunna börja väckas hos pedagogerna.  

 

Flera deltagare i vår studie svarade att de upplever att den starkaste signalen på att barn far illa 

är barnets förändrade beteende i närheten av föräldern. De beskrev att barnet plötsligt kan visa 

stor oro, ängslan eller otrygghet på ett sätt som barnet kanske inte gjort tidigare. En god 

anknytning hänger alltså samman med trygghet liksom försummelse och misshandel leder till 

att anknytningen brister, vilket både Lundén (2010) och Broberg, Granqvist, Ivarsson och 

Risholm Mothander (2006) styrker i vår studie. I efterhand upptäcker vi att vi inte har belyst 

problemet med att det kan vara en annan vuxen i barns närhet som behandlar barnet illa utan 

föräldrarnas vetskap. 

 

Fahrman (1993) menar att omsorgssvikt hos barn kan medföra konsekvenser som de får leva 

med resten av livet. Även Bowlby (2010) menar att bristande anknytning medför 

konsekvenser för barnet och detta kan visa sig i uttryck som svartsjuka, oro och ilska. I vårt 

resultat var det ingen pedagog som angav specifikt att ett barn som utsätts för omsorgssvikt 

kan uppföra sig aggressivt. Detta är något som Hwang och Nilsson (2011) anger som tecken 

på att barn far illa. De menar också att dessa barn kan ha svårare att samspela med kamrater. 

Vi håller med Hwang och Nilsson om att aggressivitet och bristande socialt samspel kan vara 

ett tecken på att barn far illa men vill även poängtera att ett aggressivt beteende inte behöver 

betyda att barnet utsätts för omsorgssvikt. Det kan ha andra förklaringar relaterat till bland 

annat olika diagnoser eller andra svårigheter. 

Anmälningsplikt 

De flesta deltagarna i vår studie menade sig ha god förståelse för vad anmälningsplikten 

innebär. Det framgår genom respondenternas svar beskrivningar av hur de uppfattat 

anmälningsplikten. Vi reagerade på att det endast var några få deltagare som beskrev att det 

innebär tjänstefel, enligt Brottsbalken (SFS 1962:700, 20 kap. 1 §) att inte göra en 

orosanmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Vi ställer oss frågan: Är det så att våra 

deltagare inte är medvetna om vilka konsekvenser det kan få att inte anmäla eller har 

deltagarna bara inte angett det i sina svar?  

 

Trots att så många deltagare ansåg att de har en god förståelse för anmälningsplikten var det 

inte alla som angav att de anmält sina misstankar om omsorgssvikt. Därför undrar vi varför 

inte alla anmäler direkt? Är de rädda för att anmäla fel person? Eller önskar de kanske invänta 

en förbättring? För att försöka få en klarhet i varför deltagarna inte gått vidare med en 

anmälan, fick deltagarna motivera varför de inte anmält. Det gav oss en större förståelse för 

när en motivering till exempel var att de fått hjälp via andra instanser istället. Dock har 

deltagaren inte angivit vilka dessa instanser är, så här ställer vi oss undrande vilka det kan 

vara? En respondent delgav oss sin osäkerhet över om socialtjänsten endast utreder mer 

allvarliga fall och menade att en anmälan i det fallet inte skulle hjälpa barnet. Detta kopplar vi 

samman med vad Backlund, Wiklund, Östberg (2012) kom fram till i sin studie. Där önskade 

deltagarna tydligare riktlinjer från socialtjänsten om när en anmälan bör ske. Vi anser att ett 

gott samarbete med socialtjänsten är ett krav.  
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Föräldrakontakt 

I resultatet framgår det att en stor andel av respondenterna angett att de tror att 

föräldrakontakten kan påverka om och hur pedagogerna kan upptäcka barn som far illa. Utav 

dessa var det lite mer än hälften som trodde att en god föräldrakontakt påverkar pedagogerna 

negativt. Övriga angav att de trodde att det påverkar positivt med en god föräldrakontakt, 

vilket även Fahrman (1993) styrker. I efterhand anser vi att en fråga gällande föräldrars 

uppväxt hade varit intressant att ha med i enkäten som skulle kunna lyda: Känner du till 

föräldrarnas uppväxt vid de tillfällen du har upptäckt omsorgssvikt hos barn? Med denna 

fråga hade vi kunnat jämföra om vår undersökning stämmer överens med Lundéns (2010) 

tankar om att historien upprepar sig. Har utsatta barn föräldrar som själva blivit utsatta som 

barn? 

 

I ett annat resultat kunde vi utläsa att flera deltagare fått direktiv på sin arbetsplats att först 

samtala med föräldrarna om oron och på så sätt kunnat lösa situationen utan att behöva göra 

en anmälan. Bowlby (2010, s. 24) menar att föräldraskap inte är till för en ensam individ. 

Föräldern behöver själv stöd för att inte bli alltför utarbetad. Detta stöd kommer oftast från 

den andra föräldern, enligt Bowlby, men kan också komma från andra vuxna i barnets närhet. 

Fahrman (1993, s. 125) menar att personal inom förskolan kan vara detta stöd för föräldrar. 

Hon menar vidare att god föräldrakontakt är en förutsättning byggt på ömsesidigt förtroende 

och underlättar för både personal och föräldrar i samtal med varandra vid eventuella 

svårigheter. Vi håller med och utgår ifrån att alla föräldrar vill sina barns bästa. Vi är 

samtidigt medvetna om att olika situationer så som ekonomi, ensamstående och andra svåra 

upplevelser kan tära, eller påverka negativt på föräldraskapet. En god kommunikation med 

föräldrarna är alltså av vikt så att de känner att pedagogerna kan vara det stöd de behöver. 
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Metoddiskussion 

Eftersom vi fått intrycket av att vårt ämne upplevs som känsligt, valde vi enkät som ansats. 

Detta menar vi, gör det lättare för respondenten att vara anonym och svara mer ärligt än vid 

intervju. Syftet med studien var att undersöka både hur ofta pedagoger har upptäckt att barn 

far illa, hur många som följer anmälningsplikten samt vilka signaler som pedagoger tror 

skulle kunna vara tecken på omsorgssvikt. Därför valde vi att blanda kvantitativ och kvalitativ 

metod då vi i vår undersökning ville kunna utläsa både statistik och få motiveringar till 

deltagarnas svar. Trost (2016) menar också att tillförlitligheten ökar genom att kombinera 

svaren på detta vis. Starten på enkäten blev för respondenterna ingångsfrågor inför studien. 

Vår tanke från början var dessutom att vi skulle undersöka om brist på utbildning medförde 

att färre anmälningar gjordes. Detta hade vi gärna gjort om mer tid funnits till efterarbetet. Då 

vi önskade uppnå så hög validitet som möjligt i undersökningen var vi noga med att vara extra 

tydliga när vi utformade frågorna och lämnade även ut testenkäter. Detta medförde att det 

gick åt mycket tid innan vi fick ut enkäterna och deltagarna fick därmed inte så mycket tid att 

svara på frågorna. Hade vi kunnat få ut enkäterna tidigare hade vi kanske haft fler deltagare i 

undersökningen. Vi är dock nöjda med de 60 svar vi fått in då vi inte hade haft tid att 

sammanställa fler. 

 

Vår förhoppning med en enkätundersökning var att nå ut till fler deltagare än vid intervjuer 

vilket Bryman (2011) menar sker via enkäter. Med tanke på den korta tid vi haft till detta 

arbete hade vi inte hunnit utföra 60 intervjuer. De 12 förskolechefer som vi lämnade ut 

enkäten till var av oss slumpmässigt utvalda. Av dessa 12 fick vi bara svar från tre stycken att 

de skickat vidare enkäten samt hur många anställda som tagit del av den. Vi vet inte om de 

övriga förskolecheferna vidarebefordrade enkäten och därför inte heller hur många vi hade 

möjlighet att nå. Vi inser däremot att en nackdel med enkäter, precis som Bryman (2011) 

säger, innebär att vi inte kan hjälpa respondenterna att förstå vissa utav våra frågor till 

skillnad från om vi utfört en intervjustudie istället. Genom att förtydliga frågorna i vår enkät 

ytterligare hade vi dock kunnat hjälpa pedagogerna att förstå frågan bättre. På så vis kanske vi 

hade kunnat få annorlunda svar i enkäten. 

Didaktiska konsekvenser 

Tyvärr framkom det i vår studie att omsorgssvikt hos barn är vanligt förekommande idag 

vilket vi behöver ha i åtanke i vårt kommande yrke. Tack vare vår studie har vi blivit mer 

insatta i vilka tecken som skulle kunna tyda på att barn utsätts för omsorgssvikt. Det är av vikt 

att vi håller oss uppmärksamma på dessa tecken. Framförallt hos de barn som drar sig undan 

och blir introverta då detta också kan vara tecken på att barn far illa. Härigenom hoppas vi 

själva i vårt kommande yrke att i ett så tidigt stadie som möjligt kunna upptäcka när så sker. 

Vi menar att inga föräldrar vill sina barn illa men vissa omständigheter och faktorer kan 

påverka deras möjlighet att erbjuda en trygg omsorg. Det är därför av vikt att pedagoger då 

kan erbjuda dessa föräldrar det stöd de behöver i form av samtal, hjälp att ta kontakt med 

olika instanser eller erbjuda mer tid på förskolan för barnet. Frågor vi fortfarande ställer oss 

är: Gör god föräldrakontakt nytta eller inte? Varför tar inte läroplanen upp att vi ska vara 

uppmärksamma på tecken som kan tyda på att barn far illa? 

 

Vi håller med om att vi kan vara ersättande anknytningspersoner, precis som Broberg, 

Hagström, Broberg (2012) menar. Vi anser att det är av yttersta vikt med god föräldrakontakt 

oavsett om problem finns eller inte. Vid vetskap om att det förekommer problem inom 

familjen kanske vi i sådana fall kan hjälpa barnet och föräldrarna tidigare. Däremot har vi 

idag ingen aning om hur vi själva exakt kommer reagera vid situationer där barn far illa. Vår 

förhoppning är dock att vi kommer att handla på bästa sätt utifrån vad som är bäst för barnet. 
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Brottsoffermyndigheten har gett ut ett nytt material. Detta kan fungera som ett verktyg, för 

bland annat pedagoger i förskolans verksamhet, att lättare kunna uppmärksamma utsatta barn. 

Här finns det verktyg för pedagogerna där de kan läsa om våld mot barn och få tips om hur de 

kan arbeta med detta i arbetslaget. Det finns även verktyg som kan användas i barngruppen 

tillsammans med barnen. Olika övningar i detta material går ut på att barnen får hjälp med att 

sätta ord på känslor och lära sig sina rättigheter. Detta kan innebära att barnen får lättare att 

berätta ifall de är eller har varit utsatta för omsorgssvikt. Detta anser vi vara ett väldigt bra 

verktyg att arbeta med i förskolan för att i så tidigt stadie som möjligt kunna upptäcka att barn 

far illa.  

 

Hwang och Nilsson menar att ett barn med aggressivt beteende och bristande socialt samspel 

kan vara utsatt för omsorgssvikt. Vår uppfattning är att det inte behöver vara så då 

aggressivitet även kan bero på en diagnos eller annan svårighet hos barnet och därför förstår 

vi att det i vissa fall kan vara svårt att veta om och när en anmälan skall ske. Därför återstår 

frågor som till exempel: Vart går gränsen för när en anmälan skall göras? Bör vi vänta med en 

anmälan? Detta är något som vi anser skulle kunnat belysas ytterligare i vår utbildning genom 

till exempel ett besök av socialtjänsten som skulle kunna lyfta anmälningsplikten. Vi upplever 

även att verksam personal är osäkra på hur de skall förhålla sig till dessa frågor. Återigen vill 

vi se tydligare riktlinjer från socialtjänsten och arbetsledare samt få erbjudan om fortbildning 

för de anställda gällande detta. 

 

Enligt egna erfarenheter ger traumatiska upplevelser hos barn, djupa sår och svåra minnen 

långt fram i livet.  
  

“När jag tänker tillbaka på min barndom ser jag skräckbilder tydligast av allt. 

Ja, de gånger de skrämde eller slog mig är de minnen som hårdast sitter fast. 

För som barn tar man kärleken för given; allting annat är mot ens natur. 

I den stund man tar steget ut i livet är man bara ett tillgivet djur.” 

(Björn Afzelius – Ikaros)" 

 

. 
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BILAGOR 

 

 

Missivbrev 
 

Hej. Vi är två studerande från högskolan Borås som läser sista terminen på lärarprogrammet, 

med inriktning mot förskola.  

 

Vi vill i vårt examensarbete undersöka om och hur pedagoger i förskolan kan upptäcka fysiskt 

och psykiskt våld mot barn, samt försummelse i deras närhet samt hur pedagoger förhåller sig 

till anmälningsplikten. Därför önskar vi att Ni svarar så sanningsenligt som möjligt på 

enkätundersökningen som följer. Vi önskar att alla deltagare får så lika förutsättningar som 

möjligt när enkäten besvaras och ber er därför att försöka sitta så ostört som möjligt. 

 

Resultaten kommer att diskuteras i en rapport som endast vi och vår handledare har tillgång 

till fram tills den är klar att publiceras offentligt. Anteckningar och material som används 

under arbetets gång kommer att förstöras när rapporten publiceras. 

 

Vi behandlar alla uppgifter med sekretess vilket innebär att alla deltagare är helt anonyma i 

vår undersökning. Det är helt frivilligt att delta i undersökningen och Ni kan när som helst 

välja att avsluta Er medverkan.  

 

Vid eventuella frågor kring vår undersökning är Ni välkomna att kontakta oss via mail eller 

telefon. 

 

Tack för Er medverkan! 

Med vänliga hälsningar 

 

Linda Ohlsson    Ulla-Karin Tioukalias 

S118258@student.hb.se  S133350@student.hb.se     
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Enkätfrågor om våld mot barn och anmälningsplikt i 
förskolan - Där våld mot barn innefattar fysisk och psykisk misshandel 

samt försummelse. 
 

1. Hur länge har du varit verksam inom förskolan? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

2. Vad har du för utbildning?  

 

Ingen  Barnskötare  Förskollärare 

 

Annan:………………………………………………………………………………. 

 

3. Hur många anställda finns på den avdelning där du arbetar? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

4. Hur många barn går på den avdelning där du arbetar? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

5. Hur många gånger har du haft misstankar om att ett barn på den förskola du 

arbetar på varit utsatt för fysiskt våld, psykiskt våld eller försummelse i sin 

närmiljö? 

 

Aldrig  Enstaka tillfällen  Flera tillfällen 

 

 

6. Om du svarat enstaka tillfällen eller flera tillfällen på föregående fråga, kan du ge 

exempel på signaler hos barn som kan vara tecken på att barnet utsätts för fysiskt 

våld, psykiskt våld eller försummelse? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

7. Hur många gånger har du anmält/gått vidare med dina misstankar om fysiskt våld, 

psykiskt våld eller försummelse mot barn i sin närmiljö? 

 

Aldrig Enstaka tillfällen Flera tillfällen 
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8. Om du svarat aldrig på föregående fråga, kan du uppge varför du ej anmält? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

9. Om du svarat enstaka tillfällen eller flera tillfällen, kan du uppge hur du gått 

tillväga? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

 

10. Hur många gånger har du låtit bli att anmäla dina misstankar om fysiskt våld, 

psykiskt våld eller försummelse mot barn i sin närmiljö? 

 

Aldrig  Enstaka tillfällen  Flera tillfällen 

 

11. Om du svarat enstaka tillfällen eller flera tillfällen, kan du uppge varför du låtit bli 

att anmäla? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

12. Vet du vad anmälningsplikten innebär? 

 

Ja, mycket väl  Ja, lite  Nej, inte alls 

 

 

13. Vänligen ange hur du tolkar anmälningsplikten? 

 

………………………………………………………………………………………. 

 

……………………………………………………………………………………… 

 

14. Tror du att föräldrakontakten påverkar huruvida pedagoger kan se signaler på att 

ett barn far illa?  

 

Ja  Nej 

 

15. Om du svarat ja på föregående fråga, kan du ge exempel på vilket sätt 

föräldrakontakten kan påverka huruvida pedagoger kan se signaler på att ett barn 

far illa? 

 

……………………………………………………………………………………… 
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