
      Abstract 
 

Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskolepersonal upplever de svårigheter som 

anmälningsskyldigheten för med sig, och att samtidigt försöka kartlägga vilka dessa 

svårigheter är. Anmälningsskyldigheten regleras av lagen (SoL 14:1) om Anmälan om 

missförhållanden, vi har valt att fokusera vid de missförhållanden som grundar sig på brister i 

omsorgen. Eftersom frågan kring vad som är brister i omsorgen är en definitionsmässig fråga 

tycker vi att det är intressant att undersöka vilka bedömningar som ligger till grund för 

anmälan om missförhållanden, vi har arbetat utifrån följande frågeställning: 

– Vad påverkar förskolepersonalens bedömningar i anmälningar om missförhållanden?  

Inom denna frågeställning ryms två aspekter som vi är särskilt intresserade av: 

1. Hur konstruerar förskolepersonalen en definition av bristande omsorg och kunskap om 

utsatta barn? 

2. Påverkar relationen till föräldrarna förskolepersonalens förmåga att se och anmäla 

missförhållande? 

 

För att finna svar på frågeställningarna så har vi intervjuat tio förskolepersonaler på två olika 

förskolor inom samma kommun. Vi är tacksamma för den öppenhet som intervjupersonerna 

visat oss och bedömer att sannings- och verklighetsgraden i deras svar är väldigt stor.  

    Det har visat sig att det finns många hinder som gör det svårt för vuxna att upptäcka utsatta 

barn, ideologiska föreställningar om familjens integritet och konstellation eller svårigheten att 

inta ett barnperspektiv, påverkar användandet av lagstiftningen. Förskolepersonalens närhet 

och lojalitet till föräldrarna gör att de intar ett vuxenperspektiv snarare än ett barnperspektiv.      

    Definitionen av bristande omsorg och kunskap om utsatta barn varierar mellan de olika 

intervjupersonerna och vi tycker oss se ett samband mellan detta och förhållningssättet till 

lagstiftningen. De intervjupersoner som har en mer specifik kunskap kring utsatta barn 

tenderar även att göra fler anmälningar. 

     Lagen om anmälan om missförhållanden kritiseras ofta för att vara otydlig och orsaka 

svåra bedömningar. Det verkar dock som att det är samhälleliga och personliga värderingar 

som gör bedömningarna svåra snarare än lagstiftningen. Uppsatsen visar på att det är 

inställningar och relationer till familj och barn som i hög grad påverkar förskolepersonalens 

bedömningar i anmälningar om missförhållanden. 

 

 



Högskolan i Halmstad 
Programmet för Sociologi och socialt utvecklingsarbete 
Sociologi C 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Att upptäcka och anmäla 

utsatta barn inom förskolan 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Halmstad 2007-01-08 
Linda Eliasson 
Jennie Johansson 
Examinator: 
Handledare: Åke Nilsén 



  Innehållsförteckning 
1. Inledning      s. 1 

 1.1 Socialt fenomen och sociologisk problematisering  s.1 

 1.2 Syfte      s.1 

 1.3 Frågeställning     s.2 

 1.4 Disposition     s.2 

2. Bakgrund      s. 3 

 2.1 Barnperspektivet     s.3 

 2.2 Anmälan om missförhållanden    s.3 

  2.2.1 Lagstiftning i andra länder    s.4 

 2.3 Definition: barn som far illa    s.5 

 2.4 Tidigare forskning     s.5 

  2.4.1 Statistik     s.6 

  2.4.2 Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga  s.6 

  2.4.3 Att upptäcka utsatta barn    s.7 

  2.4.4 Att anmäla     s.8 

3. Teori      s.10 

 3.1 Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell  s.10 

 3.2 Max Weber och de fyra handlingstyperna   s.11 

 3.3 Anthony Giddens struktureringsteori   s.12 

 3.4 Berger & Luckmann och verklighetens sociala konstruktion  s. 13 

4. Metod      s.16 

 4.1 Metodval     s.16  

 4.2 Förförståelse     s.16 

 4.3 Urval      s.17 

  4.3.1 Förskolorna     s.17 

  4.3.2 Intervjupersonerna    s.18 

 4.4 Intervjuguide     s.19 

 4.5 Intervjuerna     s.20 

 4.6 Etiska aspekter     s.20 

 4.7 Närhet och distans     s.21 

5. Resultat      s.22 

 5.1 Förskolorna     s.22 



  5.1.1 Förskola A     s.22 

  5.1.2 Förskola B     s.22 

 5.2 Att definiera och se brister i omsorgen   s.23 

 5.3 Relationen till barn och föräldrar    s.24 

 5.4 Att upptäcka och anmäla utsatta barn   s.27 

  5.4.1 Bemötandet av barns signaler   s.27 

  5.4.2 Anmälningsskyldigheten i praktiken   s.29 

 5.5 Samhällets stöd till utsatta barn    s.30 

  5.5.1 Samarbete mellan förskola och andra myndigheter  s.30 

 5.6 Sammanfattning     s.31 

6. Analys      s.33 

 6.1 Förskolorna     s.33 

 6.2 Att definiera och se brister i omsorgen   s.33 

 6.3 Relationen till barn och föräldrar    s.34 

 6.4 Att upptäcka och anmäla utsatta barn   s.36 

  6.4.1 Bemötandet av barns signaler   s.36 

  6.4.2 Anmälningsskyldigheten i praktiken   s.38 

 6.5 Samhällets stöd till utsatta barn    s.39 

  6.5.1 Samarbete mellan förskola och andra myndigheter  s.40 

 6.6 Återkoppling till frågeställningar    s.40 

7. Diskussion     s.43 

 

Referenser 

Bilaga: Intervjuguide 

 

 

 

 

 



 1 

1. Inledning 
Fallet Bobby skakade hela Sverige. En liten pojke brutalt misshandlad till döds av sin mamma 

och sin styvpappa. Hur kunde det ske? Varför såg ingen något? Varför gjorde ingen något? 

Allmänheten så väl som professionella har en skyldighet att ingripa när de märker att ett barn 

far illa. Med Bobbys död blev svårigheterna och luckorna i anmälningsskyldigheten tydliga.  

 

1.1 Socialt fenomen och sociologisk problematisering 
Det sociala fenomen vi har valt att undersöka är förskolepersonalens skyldighet att anmäla vid 

misstanke om missförhållande. Idag spenderar många barn en stor del av sin vakna tid på 

förskolan och förskolepersonalen blir en stor del av deras liv. Den närhet som finns mellan 

förskolepersonal och barnen gör att vi tycker det är särskilt intressant att undersöka hur denna 

grupp (förskolepersonal) förhåller sig till anmälningsskyldigheten. Vi är intresserade av att 

undersöka de anmälningar som grundar sig på brister i omsorgen och därför är det lämpligt att 

förskolan och de mindre barnen utgör vårt undersökningsområde.  

    Skyldigheten att anmäla misstankar om att barn far illa till socialtjänsten har snart funnits i 

70 år, trots detta har många som berörs av den en diffus uppfattning om vad den egentligen 

innebär (Hindberg, 1999). Lagen (SoL 14:1) om Anmälan om missförhållanden definierar inte 

vad ”brister i omsorgen” innebär, därför är det möjligt att verkligheten och tillämpningen av 

lagstiftningen blir svårtolkad. Vad är till exempel psykisk misshandel, räcker det att föräldern 

inte är tillräckligt lyhörd för sitt barns behov eller ska det till något betydligt grövre? Vad 

innebär det att inte tillgodose barnets grundläggande behov, tillgodose man barnets behov så 

länge han/hon har mat på bordet och rena kläder eller är behoven mer komplexa än så? Vi 

menar att frågan kring vad som är brister i omsorgen är en definitionsmässig fråga där 

åsikterna i hög grad är subjektiva. Därför tycker vi att det är intressant att undersöka vilka 

bedömningar som ligger till grund för anmälan om missförhållanden. 

     

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att undersöka hur förskolepersonal upplever de svårigheter som 

anmälningsskyldigheten för med sig, och att samtidigt försöka kartlägga vilka dessa 

svårigheter är. 
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1.3 Frågeställning 
Utifrån detta syfte har vi skapat följande frågeställning: 

– Vad påverkar förskolepersonalens bedömningar i anmälningar om missförhållanden?  

Inom denna frågeställning ryms två aspekter som vi är särskilt intresserade av: 

1. Hur konstruerar förskolepersonalen en definition av bristande omsorg och kunskap om 

utsatta barn? 

2. Påverkar relationen till föräldrarna förskolepersonalens förmåga att se och anmäla 

missförhållande? 

 

1.4 Disposition 
Efter inledningen följer ett bakgrundskapitel där vi redogör för tidigare forskning kring utsatta 

barn och anmälningsskyldigheten. Vi kommer även här att beskriva lagstiftningen lite närmre.  

    I metodkapitlet finns en beskrivning av val och avgörande inför uppsatsarbetet, så som val 

av metod och intervjupersoner. Vi har använt oss av kvalitativ metod och genomfört tio 

intervjuer med förskolepersonal, ett fältarbete som beskrivs närmre i detta kapitel. 

    Därefter följer en redogörelse av de teorier vi använt oss av i uppsatsen: Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell, Webers handlingsteori, Giddens struktureringsteori samt 

Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv.  

    I resultatet har vi sammanställt det empiriska materialet under rubrikerna: Förskolorna, Att 

definiera och se brister i omsorgen, Relationen till barn och föräldrar, Att upptäcka och 

anmäla utsatta barn samt Samhällets stöd till utsatta barn. I analysen har vi använt oss av 

samma rubriker och kopplat det empiriska materialet till sociologiska teorier, analysen 

avslutas med en återkoppling till uppsatsens frågeställningar.  

    Uppsatsen avslutas med en reflekterande diskussion där vi låter tankarna flöda fritt inom 

ämnets ramar. 
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2. Bakgrund 
I det följande kapitel kommer vi att beröra historik, lagstiftning och tidigare forskning kring 

anmälningsskyldighet och utsatta barn. Vi har även försökt oss på att sätta den svenska 

lagstiftningen i perspektiv genom att jämföra den med lagstiftningen i andra länder. 

 

2.1 Barnperspektivet 
Under 50-talet och framåt började en tid då vuxna lärde sig att se barn som egna individer 

med rätt till respekt och utrymme. Även när det gäller barns juridiska rättigheter har 1900-

talet inneburit en tid av förändringar och runt 1920 fick Sverige sin första egentliga 

lagstiftning till skydd för barn. Lagstiftningen betonade föräldrarnas ansvar för att barnet 

skulle få växa upp under goda förhållanden, men lagarna utgick från att det var någon annan, 

föräldrar eller myndigheter, som hade förpliktelser mot barnet. Barnets rättigheter började 

under 70- och 80-talen att debatteras allt mer och först 1983 gavs barnet egna rättigheter 

genom lagstiftning (Barnombudsmannen, 2000). 

    1989 antogs FN:s konvention om barnets rättigheter, som i stora drag innebär att barnets 

bästa skall komma i främsta rummet vid alla åtgärder som rör barn. FN:s barnkonvention 

bygger på två grundläggande tankar:  

 

- barn har fullt och lika människovärde 

- barn är sårbara och behöver särskilt stöd och skydd 

 

Genom barnkonventionen, har begreppet ”barnets bästa” blivit ett uttryck för att 

uppmärksamma barns välfärd, dock är detta ett relativt och svårfångat begrepp. Innehållet i 

barnets bästa baseras på kunskap och erfarenhet, vilket förändras efter tidens syn på 

samhället, familjen och barnet. Idag är barnets bästa starkt sammanlänkat med barns behov av 

omsorg och olika insatser för att skydda barn mot utsatthet är mer prioriterade än någonsin 

tidigare (Barnombudsmannen, 2000). 

 

2.2 Anmälan om missförhållanden 
Allmänheten så väl som yrkesverksamma inom verksamheter som berör barn och ungdomar 

har anmälningsskyldighet när de får kännedom om att en underårig behöver skydd. Lagen 

(SoL 14:1) skiljer dock på allmänheten och yrkesverksamma genom att allmänheten bör 

anmäla (…) – yrkesverksamma är skyldiga att anmäla missförhållande till socialnämnden. En 
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underårig kan behöva skydd antingen på grund av brister i omsorgen eller på att barnets eget 

beteende utgör en risk för dennes hälsa eller utveckling. Vid misstanke om någon av dessa 

omständigheter gäller anmälningsskyldigheten (Nordström & Thunved, 2005). Uppsatsen 

kommer att fokusera på de missförhållanden som grundar sig på brister i omsorgen. 

    Anmälningsskyldigheten gäller ”kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

behöver ingripa till en underårigs skydd”, det måste inte vara klarlagt att socialnämnden 

behöver ingripa. Detta innebär att även svårbedömda eller obestyrkta uppgifter skall anmälas 

till socialnämnden, vilken sedan har till uppgift att utreda vilken grund som kan finnas för 

uppgifterna och behovet av eventuella åtgärder (Nordström & Thunved, 2005). 

 

2.2.1 Lagstiftning i andra länder 

När man jämför olika kulturer uppstår ett klassiskt problem som gäller möjligheten att 

jämföra olika begrepp och handlingssätt. Enligt vissa forskningstraditioner är det inte möjligt 

att göra en sådan jämförelse eftersom den sociala verkligheten har specifik innebörd och 

relevans för de människor som delar den och att denna innebörd är olika i olika kulturer. Ett 

sätt att närma sig problemet är att utgå från att vissa delar av världen, till exempel den 

industrialiserade delen, blir allt mer lika. I takt med en tilltagande globalisering blir en del 

kulturers sätt att leva och de sociala omständigheterna allt mer lika, även om vissa skillnader 

består (IMS, 2005). 

    Då det gäller lagstiftningen i olika länder ska vi här, med tanke på ovanstående, redogöra 

för hur det ser i Danmark, Storbritannien, Tyskland och USA (Texas) jämfört med Sverige. I 

dessa fem länder är det de lokala myndigheterna som har ansvar för det sociala arbetet. I 

Sverige och Danmark är lagstiftningen utformad som ramlagar med stora möjligheter till 

variation av organisation och praxis. I Tyskland och Storbritannien finns en lagstiftning för 

barnavårdsområdet och i Texas är lagstiftningen om barn integrerad i familjelagstiftningen. 

Det finns också en särskild lagstiftning om barns rätt till permanent placering som gäller för 

hela USA (IMS, 2005). 

    I Sverige, Danmark och Storbritannien ges socialtjänsten genom lagstiftningen stora 

möjligheter att arbeta med lokalt beslutande och öppna insatser. Tyskland däremot har en 

relativt tydlig lagstiftning som specificerar insatser med olika grad av ingripanden som bör 

finnas lokalt. En gemensam princip för alla länderna är att i ett första skede efter en anmälan 

om missförhållanden engagera familjen genom att ta kontakt och diskutera situationen (IMS, 

2005). 
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2.3 Definition: barn som far illa 
I propositionen Stärkt skydd för barn i utsatta situationer (2002/03:53) definieras ”barn som 

far illa” på följande sätt: ”Ett barn riskerar att fara illa och barnets personliga utveckling 

riskerar att skadas när det utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, 

kränkningar eller när den som vårdar barnet försummar att tillgodose barnets 

grundläggande behov (s.46).”  Det finns dock ingen allmänt accepterad definition och varken 

LVU, FN:s barnkonvention eller SoL ger något praktiskt redskap för att urskilja de barn som 

far illa, skriver Hindberg (2006). Hindberg menar, i likhet med bland annat kommittén mot 

barnmisshandel, att en allmänt accepterad definition av ”barn som far illa” skulle underlätta. 

På så vis skulle man undvika missförstånd och delade meningar kring huruvida ett barn far 

illa eller ej (Hindberg, 2006). Samtidigt finns det en fara med att utforma en allmänt 

accepterad definition, menar vi. Risken finns då att definitionen blir snäv och att den inte 

rymmer alla barn som far illa. Inget barn är det andra likt och förhoppningen borde vara att en 

vid definition fångar upp alla barn som far illa. 

 

2.4 Tidigare forskning 
Som tidigare forskning har vi använt oss av statistik som vi tycker belyser den problematik vi 

vill undersöka. Vi har också använt oss av forskning kring föräldrars omsorgsförmåga och 

svårigheter kring att upptäcka utsatta barn. Det har varit svårt att hitta sociologisk forskning 

inom området, utsatta barn och social barnavård är i allmänhet ett eftersatt forskningsområde. 

Vi har dock kommit i kontakt med en eldsjäl som forskat och skrivit mycket kring utsatta barn 

och anmälningsskyldigheten: Barbro Hindberg. 

    Barbro Hindberg är samhällsvetare, konsult och författare som i många år har arbetat med 

barn- och familjefrågor. Hon är flitigt anlitad på uppdrag av såväl myndigheter som 

kommuner och ideella organisationer. Hindberg har medverkat i flera statliga utredningar som 

sakkunnig eller sekreterare (Källa: http://www.gothia.verbum.se). Vi har funnits stor 

inspiration, och mycket värdefull tidigare forskning, i Hindbergs När omsorgen sviktar (1999) 

och Sårbara barn (2006). Hindberg intar ett starkt barnperspektiv i sitt skrivande och är 

tydligt kritisk till samhällets stöd och resurser för utsatta barn, något som man bör ta hänsyn 

till när man tar del av hennes forskning. 
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2.4.1 Statistik 

Socialtjänsten för ingen statistik över hur många barnavårdsanmälningar de får in årligen, 

däremot förs det statistik kring antalet omhändertaganden (Hindberg, 1999). År 2004 var 

drygt 20 000 barn eller ungdomar någon gång placerade i familjehems- eller institutionsvård, 

2/3 av dessa var tonåringar (Socialrapport, 2006). Det är utifrån denna statistik omöjligt att 

säga hur många små barn (0-6 år) som blivit placerade eller varit inblandade i 

barnavårdanmälningar, och ännu svårare är det givetvis att säga hur många som far illa men 

inte fångas upp av anmälningsskyldigheten. Undersökningar tyder dock på att antalet 

anmälningar har ökat (Hindberg, 1999). 

    1998 gjorde BRIS en fördjupningsstudie av 160 ”misshandelssamtal”. Studien visar att ”20 

% av de barn som berättat om våldet möttes av misstro, förnekande eller avfärdande både i 

privata och professionella relationer (Hindberg, 2006, s. 15)”. Av de vuxna som hade 

vetskap om misshandeln vidtog 17 % tillräcklig åtgärd för att stoppa våldet (Hindberg, 2006). 

    2004 anmäldes 1147 misshandelsbrott mot barn 0-6 år och 7069 misshandelsbrott mot barn 

7-14 år (Hindberg, 2006). Detta tycker vi visar på att det finns ett stort mörkertal när det gäller 

misshandel av små barn, att det skulle vara sex gånger vanligare att ett barn i åldern 7-14 år 

misshandlas är knappast troligt. Snarare beror skillnaden på att små barn har svårare att göra 

sina röster hörda.  

 

2.4.2 Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga 

Hindberg (1999) menar att föräldrars omsorgsförmåga måste bedömas med utgångspunkt från 

barns behov, vilka förändras i takt med att barnet växer och utvecklas. Hon menar vidare att 

barns behov kan rangordnas i en behovstrappa: kroppsliga behov kommer först och sedan 

behov av trygghet, gemenskap, tillgivenhet, uppskattning och självförverkligande. I grova 

drag kan behoven delas in i grundläggande behov (omvårdnad och skydd) och andra behov 

(av mer psykologisk natur). Om barnet inte får sina grundläggande behov tillgodosedda kan 

det ta allvarlig skada, vilket kan vara svårt att reparera. Om andra behov inte tillgodoses kan 

barnet också störas i utvecklingen, dock inte på ett lika djupgående och svårhjälpt sätt. De 

barn som inte får sina behov av fysisk och psykisk kontakt tillgodosedda kan bli deprimerade, 

passiva eller stanna upp i sin vikt- och längdutveckling. En stark och varm relation mellan 

barn och föräldrar är det bästa skyddet mot vanvård och försummelse och fysiska övergrepp 

(Hindberg, 1999). 

    Föräldrars omsorgsförmåga handlar om att prioritera barnets behov framför sina egna och 

att se barnet som en egen individ med egna behov och rättigheter. Det handlar också om att 
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sätta gränser och att avgöra vad barnet bör klara respektive inte klara i en viss ålder. Förutom 

av föräldrarnas bakgrund och personlighet, bestäms omsorgsförmågan av deras inbördes 

relation och familjens sociala nätverk. Även medfödda egenskaper hos barnet, som gör det 

mer eller mindre svårskött, spelar in. Var för sig kan dessa faktorer utgöra riskfaktorer eller 

skyddande faktorer. Omsorgsförmågan kan även befrämjas på samhällsnivå genom att barn 

ses som ett gemensamt ansvar och barns bästa som ett gemensamt mål. Andra viktiga 

förutsättningar är en allmänt negativ inställning till våld och övergrepp mot barn och att barn 

respekteras som individer samt ekonomiskt välstånd (Hindberg, 1999). 

    Då föräldrar inte uppfattar sitt barns behov eller kan ge den psykiska och fysiska näring och 

det skydd som barnet behöver, talar Hindberg (1999) om omsorgssvikt. Brister i 

föräldrafunktionen kan kompenseras av den andra föräldern, men finns det flera brister i 

samma familj måste den sammantagna effekten bedömas. Det som avgör om 

omsorgsförmågan är tillräckligt god eller inte är balansen mellan riskfaktorer och skyddande 

faktorer. Hindberg (1999) har identifierat ett antal faktorer som påverkar föräldraförmågan, 

nämligen omognad, psykisk sjukdom, missbruk och utvecklingsstörning. Hon har vidare 

försökt beskriva vad det innebär att bedöma omsorgsförmågan och belyser att det inte alltid är 

enkelt att avgöra om ett barns behov är tillräckligt väl tillgodosedda. Det finns ingen exakt 

kunskap om bristande omsorgsförmåga, utan frågan blir föremål för bedömning. Vilka 

bedömningar som görs varierar över tid, mellan olika kulturer, sociala klasser och 

yrkesgrupper. Hur man ser på barns behov och föräldrars omsorgsförmåga är delvis beroende 

av de rådande värderingarna i samhället och kunskapsnivån beträffande barns behov och 

utveckling (Hindberg, 1999). 

   Med utgångspunkt från barns behov har olika försök gjorts att identifiera centrala 

föräldrafunktioner och att utforma tester för att bedöma dem, det finns dock ingen allmänt 

accepterad metod. Följande områden verkar dock ingå vid de flesta bedömningar av 

omsorgsförmåga: 

 

- Centrala föräldraförmågor 

- Föräldrars bakgrund 

- Föräldrars psykiska och intellektuella mognad 

- Familjens nätverk och socioekonomiska situation 

- Föräldrarnas föreställningar om barn och föräldraskap 

- Förmågan till anknytning 

- Riskfaktorer 
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- Familjekarakteristika 

- Utvecklingspotential och prognos 

(Hindberg, 1999) 

 

2.4.3 Att upptäcka utsatta barn 

 

”En genomgång av forskning, statistik och kunskap hämtad ur professionellas erfarenheter 

visar att kompetens, resurser och metoder för att upptäcka och hjälpa utsatta barn i stor 

utsträckning saknas (Hindberg, 2006, s.11).” 

 

”Vad man ser varierar med kunskapsnivå, personliga egenskaper och erfarenheter, vilken 

kultur och tidsepok man lever i och vilket system man arbetar inom. Viljan att se 

misshandlade och försummade barn och att reagera beror också på om man upplever att det 

finns något att erbjuda, någon hjälp att få. I annat fall kan det upplevas som meningslöst, 

eller oetiskt, att gripa in (Hindberg, 2006, s.12)” 

 

För förmågan och viljan att upptäcka barn som är utsatta är personalens arbetssituation och 

utbildning av central betydelse (Hindberg, 1999). Under 1990-talet har kommunernas 

besparingar medfört större barngrupper och antalet vuxna per barn är färre, vilket i sin tur har 

medfört brister i kvaliteten (Barnombudsmannen, 2000). Samtidigt som barngrupperna inom 

barnomsorgen växer, minskar möjligheterna att se och lära känna varje enskilt barn. I en 

pressad situation kan ribban sänkas – medvetet eller omedvetet – och sådant som tidigare 

manade till ingripanden får passera. Ett annat sätt att legitimera att utsatta barn inte 

uppmärksammas är att hålla sig till olika standards för olika grupper i befolkningen eller för 

olika bostadsområden (Hindberg, 1999).  

         I Barnmisshandel ur BRIS och barns perspektiv sammanfattas olika hinder som gör det 

svårt för vuxna att upptäcka de utsatta barnen: 

• ”det är lätt att identifiera sig med föräldrar och vuxenvärlden och svårt att se 

situationen ur barnets perspektiv 

• att tvingas inse att barnen far illa är smärtsamt 

• hos de yrkesgrupper som möter barn finns inte alltid tillräckliga kunskaper för att 

kunna bemöta utsatta barn utifrån deras behov 

• vårt samhälle har en kultur där familjens integritet ibland väger tyngre än barns rätt 

till skydd 
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• det är vanligt att söka andra förklaringar än att tro på det man ser eller hör när ett 

barn blivit misshandlat” 

   (Hindberg, 2006, s. 13) 

2.4.4 Att anmäla 

Även då man upptäckt att ett barn far illa kan det kvarstå svårigheter att ta nästa steg till en 

anmälan. Hindberg (1999) menar att kan få en uppfattning om svårigheterna att anmäla barn 

som far illa till socialtjänsten genom att undersöka om och i så fall när anmälningar görs. Det 

har gjorts två sådana studier av FoU-byrån i Stockholm (numera Resursförvaltningen för 

skola och socialtjänst). Båda studierna visade att många låter bli att anmäla misstankar om att 

barn far illa eller låter det gå lång tid innan anmälan görs, vilket inte enbart beror på 

okunnighet om lagstiftningen. Andra skäl är att man tror att de egna insatserna ska vara 

tillräckliga eller att problemet är tillfälligt, att det blir värre om socialtjänsten kopplas in eller 

att socialtjänsten ändå ingenting gör, att man identifierar sig och känner lojalitet med 

föräldrarna eller att man är rädd för personliga negativa konsekvenser ( Hindberg, 1999). 

Bristen på återkoppling till anmälaren är ytterligare en orsak till att många tvekar inför att 

göra en anmälan. Uppgifterna i en anmälan är sekretesskyddade och socialnämnden har inte 

rätt att lämna ut uppgifter, bortsett från om vårdnadshavarna i ett ärende ger sitt medgivande 

(Hindberg, 2006). 

    I en avhandling från psykologiska institutionen i Göteborg (Lundén: Att identifiera 

omsorgssvikt hos förskolebarn) framkommer att förskolan anmäler misstankar om 

omsorgssvikt mer sällan än barnhälsovården. Eftersom förskolepersonalen träffar både barn 

och föräldrar betydligt mer regelbundet än personalen på BVC kan man tycka att det är ett 

märkligt resultat. Hindberg (2006) menar dock att denna täta kontakt med föräldrar kan vara 

just det som hindrar personalen från att se och anmäla barn som misstänks fara illa.  

    För att minska risken för att en anmälan ska upplevas som något dramatiskt och negativt, 

påpekar Hindberg (1999) att man bör se de utsatta barnen som ett gemensamt ansvar. En 

förutsättning för detta är att olika verksamheter har ett gott samarbete, att personal från olika 

yrkesgrupper har kunskap om varandra och på så vis kan oron för vad som händer efter en 

anmälan minskas.  

 

 

3. Teori 
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Vi har använt oss av tre kända sociologiska teorier: Webers handlingsteori, Giddens 

struktureringsteori och Berger och Luckmanns socialkonstruktivistiska perspektiv. Vi har 

även använt oss av Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell som tar upp samhällets 

påverkan på individen. Med Bronfenbrenners teori tycker vi att man får en helhetssyn på hur 

barnet, både direkt och indirekt, påverkas av olika faktorer i sin omgivning.   

    Med Webers handlingsteori vill vi försöka förstå förskolepersonalens handlande och icke-

handlande när det gäller att upptäcka och anmäla missförhållanden.  

    Genom att använda Giddens struktureringsteori vill vi belysa de relationer och roller som 

finns på förskolan. Teorin är även användbar för att analysera eventuella maktstrukturer. 

    En av uppsatsens frågeställningar rör hur förskolepersonalen konstruerar och definierar 

kunskap om utsatta barn och bristande omsorg, därför har vi även valt att använda oss av ett 

socialkonstruktivistiskt perspektiv. 

 

3.1 Urie Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell 
Bronfenbrenner intresserade sig för relationen mellan individ och samhälle och för att förstå 

kopplingarna däremellan utvecklade han den utvecklingsekologiska modellen. Med den ville 

han förklara hur olika strukturer påverkar individen (Hwang & Nilsson, 2003). Modellen är 

uppbyggd av fyra strukturer på olika avstånd från individen, där varje lägre struktur är 

innesluten i den högre (Lagerberg & Sundelin, 2000). De olika strukturerna är följande: 

 

• Mikrosystemet innefattar individen och dennes omedelbara omgivning samt de 

ömsesidiga relationer som förekommer där. Det kan till exempel röra sig om 

hemmet, skolan eller arbetsplatsen, det vill säga där individen agerar i en specifik 

roll, såsom dotter eller förälder, under bestämda tidsperioder (Lagerberg & 

Sundelin, 2000).  

• Mesosystemet består av kopplingar och förhållanden mellan de olika 

mikrosystemen, för barn är det vanligen fråga om familj, skola och kamrater. 

Mesosystemet kan således beskrivas som ett system av delsystem (Hwang & 

Nilsson, 2003).  

• Exosystemet utgörs av strukturer av samma slag som mesosystemet, skillnaden är 

dock att individen inte agerar direkt i dessa strukturer. Däremot påverkar 

exosystemet de omedelbara miljöer där individen faktiskt befinner sig. Arbetslivet, 
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grannskapet, massmedia, myndigheter och domstolar är några exempel på 

exostrukturer (Lagerberg & Sundelin, 2000).  

• Makrosystemet består av institutioner och ideologier som genomsyrar det samhälle 

som individen lever i. Det utgörs av kulturella, ekonomiska, sociala och politiska 

system som tar sig uttryck på mikro-, meso- och exonivå. Delvis uttrycks 

makrosystemet i lagar och regler, men det existerar främst som ett vedertaget 

mönster för hur samhället och dess institutioner ska förstås (Lagerberg & Sundelin, 

2000). 

 

3.2 Max Weber och de fyra handlingstyperna 
Hur påverkar samhällsstrukturer socialt handlande? Häri låg Webers intresse och han 

granskade de mekanismer som låg bakom aktörers vilja och förmåga att ändra dessa 

strukturer. Weber försökte förstå aktörers situationer och förklara handlingsmönster genom att 

tolka motiv och avsikter. Ett av Webers grundteman är aktivitet och passivitet i sociala 

handlingssituationer; Varför förblir många människor passiva i situationer som borde inbjuda 

till handling? Och hur kommer det sig att de ibland ger sig in på äventyrliga projekt för att 

ändra sin situation? Det finns inga enkelspåriga band mellan materiella omständigheter och 

kulturella förhållningssätt, det vill säga att materiella faktorer inte ensamt kan avgöra hur 

samhällen eller sociala relationer formas. Weber menar att man i sina analyser av sociala 

förändringsvillkor även måste ta hänsyn till subjektiva erfarenheter, traditioner och 

kulturmönster (Månson (red) 2003). 

    Utifrån det motiv eller den drivkraft som kan ligga bakom människors handlingar, delade 

Weber in mänskliga handlingar i fyra typer: 

 

• Traditionell handling: orienterad mot sociala legitimitets- och giltighetskriterier som 

kännetecknas av tillvänjning, lång erfarenhet och övning. Man gör något för att det hör 

till vardagens rutiner eller för att andra gör så, handlingarna är normstyrda. 

• Affektiv handling: en form av social orientering som kännetecknas av emotionella 

tillstånd hos aktören. Man handlar utifrån impulser och känslor, utan att ta hänsyn till 

konventioner, principer eller alternativa handlingssätt. 

• Värderationell handling: baseras på en medveten tro på det absoluta värdet med en 

etisk, estetisk, religiös eller annan form av handling; detta för handlingens egen skull 

och oberoende av eventuella möjligheter till yttre vinning. 
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• Målrationell handling: inriktad mot bestämda mål. Aktören befinner sig i en 

valsituation, där han eller hon överblickar situationen för att bedöma de olika 

handlingsalternativen. Aktören i fråga har ett mål för sitt handlande och använder sig 

av de handlingsalternativ som på bästa sätt leder till målet. Denna handlingstyp skiljer 

mellan mål och medel, till skillnad från de övriga handlingstyperna.  

(Nygaard, 1996) 

Begreppet social handling innebar för Weber en handling som står i relation till andra 

människors handlingar. Viktigt i detta sammanhang är andras förväntningar om att man i sina 

handlingar följer de socialt accepterade normerna för legitimitet och giltighet. En social 

situation innehåller vissa möjligheter och förväntningar på att någon ska göra sin plikt, följa 

lagen eller inrätta sig efter en befallning, vilket är grundat på samhällets olika kriterier för 

legitimitet och giltighet (Nygaard, 1996).  

     

3.3 Anthony Giddens struktureringsteori 
Struktureringsteorin grundar sig på antaganden om människors förmåga att reflektera över 

och reglera sina handlingar. Vardagslivet fungerar oftast på automatik, utan att människor 

tänker på varför de handlar på ett visst sätt. Först då det rutiniserade beteendet störs blir 

aktuellt att undersöka vilka specifika motiv som styr handlandet. Det mänskliga beteendet 

styrs till viss del av omedvetna motiv och när det gäller mänskligt medvetande skiljer Giddens 

mellan det omedvetna, det praktiskt medvetna och det diskursivt medvetna. Begreppet 

praktsikt medvetande intar en central roll i Giddens hävdande av människors förmåga att 

reflektera över sina beslut och att styra sina handlingar. Han menar att det i hög grad finns 

möjligheter att handla annorlunda, att människan aldrig är helt och hållet determinerad av 

faktorer som han eller hon inte kan påverka. Dock kan medvetna intentioner och val leda till 

oavsedda konsekvenser, således har människor inte total valfrihet. Det är snarare på det viset 

att det finns möjligheter att förstå hur olika faktorer kan påverka, utan att man för den skull 

överger tanken på valfrihet mellan olika handlingsalternativ (Månson (red) 2003). 

    Då det gäller det omedvetna utgår Giddens från att vissa handlingar i större utsträckning än 

andra styrs av omedvetna motiv. Det omedvetna präglas av olika mekanismer som hindrar 

människor att minnas specifika händelser och upplevelser, vilket i stor utsträckning handlar 

om känslomässigt färgade minnen. Detta behöver inte endast gälla minnen från barndomen, 

utan omedvetna motiv kan även vara relaterade till händelser som ägt rum i vuxen ålder och 

då handlar det oftast om upplevelser av traumatisk karaktär (Månson (red) 2003). 
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Det praktiskt medvetna består av de minnen och kunskaper som används i det dagliga livet för 

att hantera olika situationer. Detta är ett slags tyst kunskap som bidrar till att strukturera det 

dagliga samspelet mellan olika människor. En stor del av det mänskliga beteendet och det 

sociala livet fungerar därmed utan att man behöver diskutera vilka regler som gäller och utan 

att man ständigt måste reflektera över hur man bör handla i olika situationer. I vissa 

situationer kan det dock bli nödvändigt att reflektera över sitt handlande och när man gör det 

aktiveras det som Giddens kallar för det diskursivt medvetna. Det finns alltid en möjlighet att 

diskutera och förändra de rutiner man utvecklar i vardagslivet, det är däremot svårare att 

identifiera och påverka de omedvetna motiv som styr våra handlingar (Månson (red) 2003). 

    Med regler avser Giddens de ofta vaga och ”tysta” föreskrifter som uppstår i den vardagliga 

interaktionen. Vidare bygger han här på idén om praktsikt medvetande, det vill säga att alla 

individer är kompetenta och aktiva medskapare av de regler som bidrar till att ge form åt den 

vardagliga sociala interaktionen. På så sätt bidrar regler till meningsskapande, men även 

gränsdragningar och dessa regler skapas och reproduceras genom aktiv handling. Ofta är 

dessa informella regler av större betydelse än de regler som återfinns i lagböcker och andra 

typer av skrivna föreskrifter (Månson (red) 2003). 

    I vardagens sociala möten skapas de regler som styr den sociala interaktionen, bryter man 

dessa regler blir konsekvenserna mer eller mindre drastiska. De flesta människor har utvecklat 

en känslighet för vad som är passande i olika situationer och kapaciteten att utveckla en 

känslighet inför andras behov och önskningar är av central betydelse för den grundläggande 

tryggheten. Social interaktion präglar oupphörligt människans vardag och identiteten är 

knuten till olika sociala kontexter. Ständigt intas olika positioner i relation till de människor 

som ingår i samma sociala kontext och dessa positioner förändras i takt med förändringar i det 

sociala samspelet. Identiteter och roller konstrueras och rekonstrueras ständigt i det dagliga 

sociala livet och genom att tala om intagandet av olika positioner i termer av en process 

försöker Giddens analysera hur människor intar olika roller och specifika identiteter, utan att 

utgå från att dessa är permanenta eller determinerade av en specifik struktur (Månson (red) 

2003).   

        När regler relateras till resurser, det vill säga kapaciteter att förändra den sociala 

omgivningen, leder detta till skapandet av strukturer. Giddens talar om två olika typer av 

resurser, nämligen allokativa och auktoritativa resurser. De allokativa handlar om kapaciteter 

att påverka den materiella omgivningen, medan de auktoritativa resurserna handlar om att 

styra och kontrollera människor. Resurser handlar således om makt och med makt avser 

Giddens människors förmåga att påverka och förändra sociala skeenden. Struktureringen av 
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det sociala livet innefattar därmed en maktfaktor och så länge människor har möjlighet att 

välja mellan olika handlingsalternativ, har de makt (Månson (red) 2003). 

 

3.4 Berger & Luckmann och verklighetens sociala konstruktion 
Den samhälleliga verkligheten är en mänsklig social konstruktion som bygger på det 

vardagskunnande som människor har om olika förhållanden i samhället. Därmed är 

människornas subjektiva betydelser centrala för förståelsen av hur samhället konstrueras. 

Berger och Luckmann menar att det sociala livets grund och därmed konstruktionen av 

samhället finns i den sociala interaktionen i vardagslivet. Prototypen för social interaktion är 

människors möten ansikte mot ansikte, i denna situation blir den andre fullständigt verklig. I 

mötet använder man sig av olika typifieringsscheman för att förstå och tolka den andre och 

dessa scheman är mera känsliga för påverkan från den andres sida än vid avlägsnare former av 

interaktion. Ju mer anonym och avlägsen personen man interagerar med är, desto rigidare blir 

de typifieringar som används, vilket invandrare och byråkrat är exempel på. Därför är den 

sociala strukturen totalsumman av dessa typifieringar och av de återkommande 

interaktionsmönster som etableras med hjälp av dem. På så vis är den sociala strukturen ett 

viktigt element av vardagslivets verklighet, menar Berger och Luckmann (Månson (red) 

2003). 

    Utifrån vardagslivets många möten byggs samhället upp som en objektiv verklighet och här 

spelar det mänskliga språket en avgörande roll. Enligt Berger och Luckmann har alla 

människor en grundläggande kunskap om hur samhället fungerar, hur verkligheten och 

samhället är beskaffade och vad man måste göra för att få saker gjorda. När mänskliga 

handlingar upprepas framträder de inte längre som enskilda, utan som ingående i ett mönster. 

På så vis blir handlingen en vana, vilket innebär att varken individen som utför handlingen 

eller de som ser den behöver definiera handlingen på nytt. Berger och Luckmann menar att 

det är på detta sätt som sociala roller skapas, som objektiva eller intersubjektiva fenomen i 

samhället. Rollerna och mönstren av dessa, det vill säga de sociala institutionerna, får en 

historisk existens genom att typifieringar överförs från individ till individ. De ursprungliga 

avsikterna till ett visst handlande externaliseras till roller, vilket leder till att de mänskliga 

handlingarna får en objektiv karaktär (Månson (red) 2003). 

    Förutom externalisering och objektifiering finns det ett tredje moment i det sociala livet, 

nämligen internalisering. Internalisering innebär att den objektifierade sociala verkligheten 
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via socialisationen återkommer till medvetandet. Dessa tre grundläggande sociala processer 

skapar dialektiskt den sociala verklighetens natur utifrån tre bestämningar:  

 

• Samhället är en mänsklig produkt 

• Samhället är en objektiv realitet  

• Människan är en social produkt 

 

Alla människor deltar i alla tre processerna, vilka tillsammans skapar samhället som en både 

subjektiv och objektiv realitet. Den tredje punkten, människan som en social produkt, handlar 

om inlärandet av de typifieringar som har skapats och sedan institutionaliserats av andra och 

här skiljer Berger och Luckmann mellan primär och sekundär socialisation. Primär 

socialisation handlar om skapandet av människan som social varelse med en egen identitet, 

medan sekundär socialisation handlar om de speciella kunskaper och färdigheter som en 

individ måste lära sig utifrån de roller som han eller hon spelar (Månson (red) 2003). 
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4. Metod 
4.1 Metodval 
Vi har valt att använda oss av kvalitativ metod eftersom syftet med uppsatsen är att undersöka 

hur förskolepersonal upplever de svårigheter som anmälningsskyldigheten för med sig. Vi är 

intresserade av att försöka förstå människors sätt att resonera eller reagera, av att urskilja vissa 

handlingsmönster – därför är det rimligt att uppsatsen är av kvalitativ karaktär. 

    För att närma oss en förståelse för hur förskolepersonalen förhåller sig till 

anmälningsskyldigheten så måste vi även få svar på ”Vad är bristande omsorg?”. En sådan 

fråga, menar vi, är nästintill omöjlig att närma sig med en kvantitativ metod, det krävs en 

kvalitativ metod för att få ett djupgående svar på en sådan fråga. Asplund (1970) menar att 

fenomen är socialt konstruerade och beror på den verklighet de uppstår i, man bör undersöka 

vad ett fenomen är snarare än förekomsten eller orsakerna därtill. Det är i överensstämmelse 

med detta som vi närmar oss fenomenet ”bristande omsorg”. 

     Med kvalitativa metoder gör man inte anspråk på ett för alla människor representativt 

resultat. Istället har man funnit intressanta detaljer om de studerade människornas liv, som 

man inte skulle ha upptäckt om man använt kvantitativa metoder (Sjöberg (red), 1999). För att 

undersöka hur förskolepersonal förhåller sig till anmälningsskyldigheten har vi intervjuat 

dessa för att få en inblick i vilka värderingar och praktiska omständigheter som ligger till 

grund för en anmälan.  

 

4.2 Förförståelse 
Vår förförståelse i ämnet kretsar i hög grad kring tidigare studier, dels i juridik och dels i mer 

lärarorienterade studier. I diskussioner med förskole- och skolpersonal har vi förstått att det är 

ett svårt och känsligt ämne, genom juridiska studier har vi fått en insikt i lagens komplexitet 

och diffusa utformning. Tillsammans har det bildat ett stort intresse för lagen om anmälan om 

missförhållanden, hos oss.  

    Samhällsdebattens fokus på anmälningsskyldigheten har ofta kretsat kring samhällets 

bristande resurser för utsatta barn och myndigheters passivitet. Givetvis har även detta 

påverkat vår förförståelse. Vi menar att det är viktigt att vara medveten om sina 

ställningstaganden och värderingar genom hela uppsatsarbetet, för att på så vis kunna vara så 

självkritisk och, i nästa steg, så objektiv som möjligt. Vi är medvetna om att vi har ett 

barnperspektiv i hjärtat som driver intresset för denna fråga.  Risken finns då att man enbart 

ser till lagens brister och myndigheters passivitet och feghet, eftersom det drabbar barnen hårt. 
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Vi är dock samtidigt medvetna om anmälningsskyldighetens svårigheter och har en tro att 

människor som arbetar med barn har barnens bästa i åtanke. 

 

4.3 Urval 
För att undersöka hur anmälningsskyldigheten används kan man rikta sig till många olika 

målgrupper. Alla de som möter barn genom sin yrkesverksamhet omfattas av 

anmälningsskyldigheten och vi har varit inne på att intervjua både socialsekreterare, lärare 

och förskolelärare. Tillslut beslutade vi oss för att fokusera vår undersökning endast till 

förskolelärare. Vi tror att förskolelärare är den mest informationsrika av dessa grupper, eller 

åtminstone den grupp som är mest benägna att dela med sig av sin information. Vi tycker 

dessutom att förskolelärare är en särskilt intressant grupp eftersom de har en nära relation till, 

inte bara barnen, utan även föräldrarna.  

    Vårt fältarbete består av tio intervjuer med förskolepersonal på två olika förskolor. Valet av 

förskolor är något mer styrt än valet av intervjupersoner. Trost (1997) skriver att: ”Urvalet 

skall vara heterogent inom en given ram; där skall finnas variation men inte så att mer än 

någon enstaka person är extrem eller ”avvikande” (s.105)”. Utifrån det kan man säga att vår 

givna ram utgörs av två olika förskolor samt av gruppen förskolepersonal. Inom gruppen 

förskolepersonal har vi försökt att göra ett heterogent urval, vilket visade sig mycket svårt. 

Utifrån de förskolor som vi har besökt så verkar gruppen förskolepersonal vara en extremt 

homogen grupp. Givetvis beror detta också på den segregerade (både vad gäller kön, ålder 

och klass) arbetsmarknad som vi har i Sverige idag: alla våra intervjupersoner är kvinnor 

mellan 39-57 år, och samtliga kommer från en arbetarbakgrund.  

 

4.3.1 Förskolorna 

Vi har genomfört intervjuerna på två olika förskolor inom samma kommun. Att vi valt två 

olika förskolor beror på att vi vill se om det finns några skillnader dem emellan, och på så vis 

komma fram till om det finns ett speciellt mönster, eller kultur, på respektive förskola. 

Eftersom vi även vill undersöka förskolepersonalens upplevelse av socialförvaltningen så har 

vi valt två förskolor inom samma kommun för att på så sätt förhålla oss till samma 

socialförvaltning. På så vis kan vi lättare relatera eventuella skillnader i uppfattningar till 

förskolan och den specifika kulturen som finns där, hade vi rört oss på förskolor i olika 

kommuner hade det varit svårare att härleda vad som berodde på förskolan och vad som 

berodde på socialförvaltningen.  
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Vi har haft funderingar kring om vi skulle göra en jämförelse mellan en förskola i ett socialt 

utsatt område och en förskola som präglas av medel- och höginkomsttagare. Tidigare 

forskning (se bakgrund) har dock visat att det råder en särskild problematik på förskolor där 

det är hög andel av barn med annan etnisk bakgrund eller barn som bor i utsatta områden. I 

dessa familjer är personalen i hög grad rädd för att göra omhändertaganden, och 

missförhållanden rättfärdigas ofta genom att hänvisa till en annorlunda kultur. Vi kände att en 

eventuell sådan problematik förutsatte en uppsats i sig och att det skulle blir svårt att göra en 

intressant jämförelse emellan två förskolor som är varandras motpoler. Genom att jämföra två 

relativt homogena förskolor tror vi att vi kommer att kunna urskilja hur de har skapat sin egen 

kultur och arbetssätt, hur man går till väga vid anmälningar, vad som hindrar en och så vidare. 

Vi kommer på så sätt att hitta skillnader som går att härleda till arbetssätt, arbetskamrater och 

subjektiva ställningstaganden istället för att fastna i barnens sociala bakgrund som förklaring. 

    Via en kontaktperson gjorde vi i mitten av oktober ett massutskick till olika förskolor inom 

samma kommun. Massutskicket var ett mail med en presentation av vår uppsats och en 

förfrågan om att delta. Genom vår kontaktperson så ordnade vi ganska snabbt sex intervjuer 

på ett och samma dagis, massutskicket var det betydligt sämre respons på. När sista datumet 

var kommet för att besvara förfrågan så hade inte en enda förskolepersonal hört av sig. Om 

detta beror på att mail är ett dåligt forum för att få tag på intervjupersoner eller på att det är ett 

känsligt ämne som förskolepersonalen drar sig för att ställa upp på, är svårt för oss att avgöra. 

    För att effektivisera jakten på intervjupersoner så bestämde vi oss helt enkelt för en 

förskola som vi ville genomföra resterande fem intervjuer på. Eftersom vår första förskola låg 

på landet och omfattade ett gott socialt område så bestämde vi oss för att fokusera resterande 

fem intervjuer på en förskola som låg centralt i ett, antog vi, något mer socialt utsatt område.  

Vår kontaktperson var bekant med en av personalen på denna förskola och på så vis fick vi 

tag på ytterligare fyra intervjupersoner. 

 

4.3.2 Intervjupersoner 

Tanken var från början att vi skulle intervjua fem förskolepersonaler på varje dagis, men detta 

visade sig vara svårare än vi trott. Eftersom det var svårt att få personalen att överhuvudtaget 

ställa upp så hade vi inte råd att tacka nej till de fyra som ville ställa upp på det andra dagiset. 

Om man ser till personalstyrkan så är fyra intervjupersoner ett relativt gott utfall, det innebär 

att ungefär hälften av de anställda ställer upp.  

    Vårt urval av intervjupersoner är slumpmässigt. Bortsett från att vi valt ut förskolepersonal 

på två olika dagis inom samma kommun så har vi inte på förhand tagit hänsyn till 
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bakgrundsfaktorer, så som kön eller ålder. Vi har inte heller valt intervjupersoner beroende 

utifrån eventuella anmälningar de har gjort. Dels beror det på de praktiska omständigheterna, 

det hade varit ännu svårare att få tag på fem intervjupersoner på en och samma förskola om vi 

dessutom skulle göra urvalet efter andra variabler som kön, ålder och erfarenhet av 

anmälningar. Det hade även varit svårt att på förhand gå ut och kräva information kring deras 

erfarenheter av anmälningsskyldigheten. Men det är också ett medvetet val från vår sida. Vi 

vill spegla verkligheten, den verkliga upplevelsen av erfarenheter kring 

anmälningsskyldigheten, och det tror vi att vi gör bäst genom ett slumpmässigt urval av 

intervjupersoner. Ett nej är också ett svar av intresse, varför har man aldrig gjort en anmälan? 

Har man överhuvudtaget övervägt, varför bestämde man sig i så fall för att inte göra en 

anmälan? Är det för att man ha misstro för systemet? 

 
4.4 Intervjuguide 

Med standardisering avses graden till vilken frågorna i intervjuguiden är densamma och 

situationen den samma för alla intervjuade (Trost, 1997). Vår intervjuguide har en relativt hög 

grad av standardisering. Vi har använt oss av samma intervjuguide i samtliga intervjuer men 

frågornas ordning och eventuella följdfrågor har varierat beroende på intervjuperson och 

dennes tidigare svar.  

    Strukturering används för att påvisa i vilken grad frågornas svarsmöjligheter är öppna eller 

styrda av oss som frågekonstruktörer (Trost, 1997). Graden av strukturering varierar i 

frågorna i vår intervjuguide. De flesta frågor är i stort sett ostrukturerade: Vad är god omsorg 

enligt dig? Vad är bristande omsorg enligt dig? Kan du beskriva er förskola?, är frågor där 

svarsalternativen i hög grad är öppna. Att svarsalternativen är öppna blev tydligt i 

intervjuerna, där svaren inte riktigt blev som vi hade förväntat oss (därmed inte sagt att de inte 

var av värde eller betydelse). I några intervjuer har vi varit tvungna att strukturera de 

ostrukturerade frågorna då intervjupersonen ställt sig frågande till vad vi ”är ute efter”. Denna 

strukturering har vi dock försökt att göra så ostrukturerad som möjligt, genom att beskriva 

frågan något djupare har vi försökt få igång intervjupersonernas egen tankeverksamhet.  

    I intervjuguiden finns också en del frågor som i hög grad är strukturerade. 

Personuppgiftsfrågorna är exempel på sådana frågor. Frågor kring ålder, antalet 

yrkesverksamma år inom förskolan, familj och social bakgrund lämnar inte särskilt öppna 

svarsmöjligheter (även om en av intervjuerna visade oss att så kan vara fallet). Även frågorna 

kring anmälningar och anmälningsförfarandet är i relativt hög grad strukturerade, här är vi 
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inte bara ute efter upplevelse och erfarenheter av anmälningen utan vill också komma åt fakta: 

Vad låg bakom anmälan? Vad hände sedan? Hur går ni tillväga när ni gör en anmälan? 

 

4.5 Intervjuerna 
Platsen för intervjuerna bör vara så ostörd som möjligt och i en miljö där intervjupersonen 

känner sig trygg (Trost, 1997). Redan vid första kontakttagandet med intervjupersonerna 

erbjöd vi oss att komma till deras förskola för att genomföra intervjuerna. Detta bemöttes som 

positivt och verkade underlätta intervjupersonernas medverkan.  

    Samtliga intervjuer genomfördes ute på förskolorna. Vi spenderade en dag på vardera 

förskola och fick då samtliga intervjuer gjorda. Våra förkunskaper av den stressade 

arbetssituation som råder inom barnomsorgen blev i hög grad bekräftade under vårt fältarbete. 

Personalen fick pussla med tider och barn för att hinna ställa upp på intervju, för att underlätta 

för våra intervjupersoner så anpassade vi oss helt efter deras tillgänglighet och möjlighet att 

ställa upp. I ett fåtal av intervjuerna har stressen varit påtaglig och vi har känt att den påverkat 

intervjun, men de allra flesta intervjuerna har varit uttömmande och givit oss 

informationsmättnad. Den negativa faktorn, den i vissa fall förekommande stressen, med att 

genomföra intervjuerna på förskolan tror vi vägdes upp av den positiva faktorn, att 

intervjupersonerna kände sig trygga och hemma under intervjun. 

    Av praktiska skäl så har antalet intervjuare varierat vid olika intervjuer. På förskola A 

delade vi på oss när vi genomförde intervjuerna, vi var alltså en intervjuare och en 

intervjuperson. På förskola B genomförde vi intervjuerna tillsammans, vi var alltså två 

intervjuare och en intervjuperson.  

 
4.6 Etiska aspekter 
Alvesson och Deetz skriver att det är omöjligt att bedriva forskning utan att beröra politiska 

och etiska frågor (2000). Den fråga som är i centrum för vår uppsats är känslig både utifrån 

politiska och etiska aspekter. Att anmäla om missförhållande och eventuellt rycka barnet ur 

sin familj, eller att inte göra det, är i högsta grad ett känsligt ämne och vi har förståelse för om 

intervjupersonerna tycker att det är svårt att tala om. 

     Delvis beroende på ämnets känslighet så har vi valt att hålla både kommun, förskola och 

förskolepersonal anonyma, något som vi har märkt att våra intervjupersoner har uppskattat. Vi 

har gett intervjupersonerna anonymitetslöftet innan intervjun, vilket vi upplever har påverkat 

deras öppenhet. I uppsatsskrivandet har vi sedan valt att inte presentera de olika 
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intervjupersonerna närmre, vi menar att det i så fall hade varit svårt att garantera den interna 

anonymiteten. 

 

4.7 Närhet och distans 
Kvalitativa intervjuer kan, i bästa fall, bidra till att intervjuaren så väl som intervjupersonen 

ser det aktuella fenomenet i ett annat ljus (Sjöberg (red.), 1999). En positiv konsekvens av att 

använda kvalitativa intervjuer vore att våra frågor leder till ett ökat medvetande om egna 

värderingar och tankesätt hos förskolepersonalen. Det är denna tysta kunskap, eller så kallade 

förtrogenhetskunskap (Sjöberg (red.), 1999), som vi vill undersöka. En sådan undersökning 

hade varit omöjlig att göra med ett kvantitativt angreppssätt eftersom det kräver att man går 

”på djupet” och analyserar det som sägs i intervjuerna. 

    Ytterligare en förutsättning för att komma åt denna förtrogenhetskunskap är att skapa en 

närhet mellan oss forskare och dem vi studerar. Närhet är ett måste för att komma ”bakom 

kulisserna”, det är nödvändigt att vi kommer nära dem som vi studerar och att en ömsesidig 

tillit byggs upp (Sjöberg (red.), 1999). Vi känner oss lite tveksamma till hur pass nära relation 

vi kommer att kunna ha till intervjupersonerna, bland annat eftersom det är ett känsligt ämne 

vi studerar. Hur ska vi komma ”bakom kulisserna”? Vi kommer endast att träffa 

förskolepersonalen vid intervjutillfällena och därför gäller det att göra det bästa möjliga av 

intervjusituationen. För att skapa intervjufrågor som kan ta oss ”bakom kulisserna” tro vi att 

det är en fördel att vi är väl insatta i ämnet och att vi har läst tidigare forskning. Det gäller 

givetvis också att skapa en god intervjusituation, där vår intervjuperson förhoppningsvis 

känner att hon kan öppna sig för oss. 

    Närhet och distans är två viktiga begrepp att förhålla sig till som forskare och för att skapa 

en närhet till det man studera är det en fördel om man använder sig av kvalitativ metod. 

Samtidigt som det är viktigt med närhet så finns det också ett behov av att distansera sig från 

det man studerar för att på så sätt upprätthålla en objektivitet. För att upprätthålla rörelsen 

mellan närhet och distans så kan det vara bra att kombinera olika distanserande respektive 

närhetsskapande metoder (Sjöberg (red.), 1999). Genom att använda oss av kvalitativa 

intervjuer kommer vi, förhoppningsvis, att skapa en närhet till det vi studerar. De ”teoretiska” 

studier vi kommer att göra i ämnet, då vi till exempel tar del av tidigare forskning eller 

analyserar empirin med sociologiska teorier, kommer att fungerar som en mer distanserande 

metod.  
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5. Resultat 
5.1 Förskolorna 
5.1.1 Förskola A 

Förskolan ligger på landsbygden. På förskolan finns fyra avdelningar: två 

småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Förskolan ligger nära skolan och de har ett 

nära samarbete. Det finns mycket grönområde och ”uterum”.  

   Barnen kommer från kärnfamiljer, de flesta kommer från det närliggande villaområdet som i 

hög grad består av medelinkomsttagare. Några barn kommer från kustområdet, där familjerna 

i hög grad är höginkomsttagare. Intervjupersonerna tror inte att deras förskola skiljer sig 

nämnvärt åt från andra förskolor, en av intervjupersonerna säger: ”… jag tror det ser ganska 

likadant ut i vårt arbetssätt och sammansättningarna ute på avdelningarna och så. Sen det 

som skiljer det är ju våra familjer. Vi är ju rätt långt ut på landet nu.”    

    Intervjupersonerna berättar att de har ett gott samarbete inom, såväl som mellan, de olika 

avdelningarna. De sex förskolelärare som vi har kommit i kontakt med har en medelålder på 

43 år, samtliga är kvinnor svensk bakgrund. Alla intervjupersoner har barn och kommer från 

en arbetarbakgrund. Intervjupersonerna har varit yrkesverksamma inom förskolan mellan 12 

och 24 år. Fyra av förskolelärarna har varit yrkesverksamma på denna förskola i fyra till sex 

år, resterande två har arbetat på förskolan i femton respektive sexton år. Fyra av sex 

intervjupersoner har gjort anmälningar, endast tre har gjort det på denna förskola.  

 

5.1.2 Förskola B 

Förskolan ligger centralt i en mindre stad och sägs ha ett gott rykte i kommunen. På förskolan 

finns fyra avdelningar: två småbarnsavdelningar och två syskonavdelningar. Det är den äldsta 

förskolan i kommunen och täcker ett stort villaområde med många kärnfamiljer, här finns 

dock några barn från delade familjer. Barn med annan etnisk bakgrund förekommer. På 

förskolan finns familjer som har varit där i flera år, personalen har mött både småsyskon och 

storasyskon.  

   Förskolepersonalen berättar att de arbetar under kamratförhållande med en god 

sammanhållning. Medelåldern på förskolan är hög, en intervjuperson berättar: ” Personalen 

är kanske den äldre, över 50 är de flesta faktiskt, och ganska stadig personal som har jobbat 

här i många år.”  

De fyra intervjupersoner, tre förskolelärare och en barnskötare, som vi har kommit i kontakt 

med har en medelålder på 51 år, samtliga är kvinnor med nordisk bakgrund. Alla har barn och 
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kommer från en arbetarbakgrund. Intervjupersonerna har varit yrkesverksamma inom 

förskolan mellan 15 och 36 år. Tre av de intervjuade har varit yrkesverksamma på denna 

förskola i tretton till sjutton år, en har arbetat här i fem år. Samtliga intervjuade har gjort 

anmälningar på denna förskola. 

     

5.2 Att definiera och se brister i omsorgen 
En av uppsatsens problemställningar rör definitionen av bristande omsorg. Genom att ställa 

frågan omvänt: ”Vad är god omsorg?” hoppades vi få igång tankarna kring omsorg hos våra 

intervjupersoner och därigenom ett djupare svar på nästa fråga ”Vad är bristande omsorg?”.  

    När vi ställde frågan ”Vad är god omsorg?” började flera intervjupersoner prata om vad 

god omsorg är i relationen mellan förskolan och barnet. Eftersom det var föräldrarnas omsorg 

till sina barn som vi var ute efter så fick vi i många fall förtydliga frågan. 

    Det är de grundläggande behoven som ska tillgodoses. Så kan man sammanfatta 

intervjupersonernas svar på vad ”god omsorg” innebär. Vilka är då de grundläggande 

behoven? Det är i stort sett samma behov och omständigheter som nämns av 

förskolepersonalen, men det finns även skillnader.  

    Trygghet nämns som den enskilt viktigaste faktorn i en god omsorg av tre intervjupersoner. 

De menar att så länge tryggheten finns så kommer det andra på köpet, så att säga. I resterande 

intervjuer framkommer två viktiga moment som del av en god omsorg. Det första momentet 

innehåller materiella nödvändigheter som kläder, mat och hygien. Det andra momentet 

innehåller emotionella nödvändigheter som känslor, tid, rutiner, kärlek, värme, socialt 

nätverk, uppfostran och värderingar. Intervjupersonerna menar att båda momenten är en 

förutsättning för god omsorg, några lägger dock större tonvikt på det materiella, några på det 

emotionella.  

 

På frågan: ”Vad är bristande omsorg?” svarade flertalet av intervjupersonerna att det är 

motsatsen till god omsorg, att det är de grundläggande behoven av mat, kläder och kärlek som 

fattas: 

 

”Det är när man som förälder inte klarar av att tillgodose dessa behov. Det kan komma 

hungriga barn, det kan komma smutsiga barn, ovårdade - går inte till frisören och får håret 

klippt och så. Det är väl vad vi kan se som bristande förmåga då”. 
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Tre av intervjupersonerna nämner dessutom alkohol eller misshandel som en brist i omsorgen. 

Dessa skiljer på bristande omsorg och stor bristande omsorg, där misshandel och alkohol 

bidrar till en stor brist i omsorgen. 

 

”Ja men det är ju hungriga barn, eller barn som fryser, eller barn som är sjuka men ändå är 

hos oss kanske, eller om föräldrarna är föräldralediga eller så, att de inte får tillräckligt med 

omsorg och läkarvård när de verkligen behöver det. Och bristande omsorg, psykisk hälsa där 

kan ju vara… Ja att föräldrarna inte bryr sig om deras rädslor eller vad de mår dåligt av. 

Hur ska de bli trygga, de kanske inte är konsekventa (…) Ja sen finns det ju de som får stryk. 

Och som det kanske… där det kan vara psykisk misshandel också att de får höra hela tiden 

hur dåliga de är eller sådana grejer”.  

 

”Ja det är ju helt klart att de här grundläggande förutsättningarna inte finns. Ingen kärlek. 

(…) Om man säger att det är en alkoholistfamilj till exempel så kanske de inte ens får det 

grundläggande och då är det ju stor bristande omsorg. (…) Bristande omsorg det är ju också 

när man inte, när man inte liksom visar dem livet, eller överhuvudtaget hur man är”.  

 

5.3 Relationen till barn och föräldrar 
I intervjuerna har det framkommit att föräldrakontakten skiljer sig åt på de olika förskolorna. 

Föräldrakontakten är överlag god men på förskola A beskrivs den som ”kanon” och 

”jättebra”, på förskola B varierar kvalitén på föräldrakontakten, bland annat beroende på 

personkemin. Inom varje förskola har personalen liknande uppfattningar och upplevelser av 

föräldrakontakten. 

    Den vardagliga kontakten med tillhörande pratstund skapar bra förutsättningar för en god 

föräldrakontakt, då får man information om både roliga och jobbiga saker, allt från hur helgen 

har varit till om det har varit en jobbig morgon idag. Kontakten med föräldrarna kan gynnas 

av att man har återkommande föräldrar, då man haft en storebror eller storasyster på förskolan 

i flera år så är kontakten redan etablerad. 

 

På förskola B beskriver samtliga intervjupersoner föräldrakontakten som god, med vissa 

variationer beroende på personkemi. En intervjuperson säger: 
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”Jag tycker att jag har bra kontakt med föräldrarna, att vi har lätt att prata med föräldrar 

och att uppmana till att vara öppna och säga ifrån, att vi lyssnar. Sen kan man inte alltid göra 

som de önskar kanske, men att man får igång ett resonemang i alla fall. Det funkar ju inte lika 

bra med alla, men då får man plocka fram yrkesrollen och försöka ändå.” 

 

Då personkemin inte stämmer finns alltid möjligheten att ”lämna över” föräldern till någon 

annan i personalen. På båda förskolorna har man speciella ansvarsbarn med tillhörande 

föräldrar. Det innebär bland annat att man håller i utvecklingssamtalen för dessa barn. Även 

här spelar personkemin en stor roll och om den inte fungerar så finns alltid möjligheten att 

byta ansvarsbarn, man väljer alltså ut de föräldrar som man kommer bäst överens med. Precis 

som med föräldrarna så varierar även närheten till barnen, berättar en av intervjupersonerna. 

Hon menar att tidsramarna gör det omöjligt att ha en nära relation till alla barn. De flesta 

barnen har dock någon i personalen som de tyr sig till lite extra. 

      Intervjupersoner från båda förskolorna har även berättat att föräldrakontakten varierar 

beroende på barnets ålder. Med de yngsta barnen är omsorgen närmre och föräldrakontakten 

blir automatiskt nära. Eftersom föräldrarna vill veta hur barnen sovit och ätit samtalar de med 

personalen varje dag.  

    En god föräldrakontakt förutsätter en gränsdragning mellan att vara kompisar och att vara 

professionell, detta lyfts fram av intervjupersoner på båda förskolorna. En av 

intervjupersonerna har haft svårigheter när det gäller sådan gränsdragning. Hon tillhör en av 

de yngre förskolelärarna och har under de senaste åren haft föräldrar som varit i samma ålder. 

Många av föräldrarna har dessutom varit gamla vänner, skolkompisar, grannar och släkt. 

Intervjupersonen säger att det har varit några tuffa år och att det ibland har känts svårt att 

skilja på rollerna. Hon menar att det är viktigt att bjuda på sig själv men samtidigt hålla en 

viss distans, att vara professionell. 

    Samtliga intervjupersoner anser att det är viktigt med en god föräldrakontakt. Genom att ha 

en god kontakt med föräldrarna så får man en bra grund att stå på för att kunna ta även de 

jobbiga bitarna, menar en av intervjupersonerna. En annan intervjuperson håller med: 

 

”Är det någonting som krånglar med barnen då är det lättare att ta det med föräldrarna. Att 

ha en bra relation med dem redan innan, det är A och O. Fungerar bara den relationen så 

går det alltid. Då går alla saker att lösa. Då jobbar vi ju tillsammans för att det ska bli bra 

för deras barn.” 
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Vi har frågat intervjupersonerna hur pass väl insatta de är i barnens hemförhållanden. Svaren 

har i stor utsträckning handlat om i vilken grad man kan, vill och bör vara insatt i barnens 

hemförhållanden. Några av intervjupersonerna tror inte att man kan vara särskilt insatt i 

barnens hemförhållanden, det finns alltid saker som inte kommer upp till ytan.  

    Andra intervjupersoner säger att man automatiskt blir insatt i barnens hemförhållanden, 

vare sig man vill eller inte. Samtliga intervjupersoner är överens om att man inte vill lägga sig 

i hemförhållandena så länge man ser att barnet har det bra. Det är viktigt att värna om 

familjens, och föräldrarnas, integritet, menar en intervjuperson: 

 

”(…) för det är ju klart att de har sin integritet, man vill ju inte gå in för mycket. Men så 

mycket som jag behöver veta tycker jag nog att jag vet. (…) Jag tror att de lämnar ut det som 

de tycker att de behöver. Men det är klart att riktigt allt, det vet jag ju inte, som kan vara bra 

att veta.” 

 

Många av intervjupersonerna värnar om barnens familjer och ifrågasätter om det är rätt att 

lyfta ett barn ur sin familj. Det är ett argument som väger tungt och utgör ett hinder till att 

göra en anmälan. En intervjuperson berättar: 

 

”Det är klart att det kan hindra en – är det rätt att lyfta ut ett barn ur sin familj? Det är hela 

tiden det som hindrar en. Och så anledningen hur far den illa och varför? Någonstans vill 

man ju tro att barnet har det bäst hos sina föräldrar. Att barnet har varit önskvärt.” 

 

Detta värnande om familjen har resulterat i att man, på båda förskolorna, för en dialog med 

föräldrarna vid misstanke om missförhållande. Genom att göra föräldrarna medvetna om 

situationen hoppas förskolepersonalen kunna lösa problemen utan att behöva göra en 

anmälan. En intervjuperson berättar: 

 

”Jag tycker det är på något sätt lite elakt, eller lite fult att anmäla innan man ens förvarnat. 

Så vi försöker att ha en dialog innan man anmäler. Jag tror det är bättre för familjen också. 

Men man får ju klart anmäla om det inte sker en förbättring. Och att man då förvarnar 

ganska tidigt, innan det ens är skäl för det.”  
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5.4 Att upptäcka och anmäla utsatta barn 
Det finns ingen särskild praxis eller handlingsplan för hur man upptäcker och bemöter utsatta 

barn på någon av förskolorna, däremot finns handlingsplaner vad gäller till exempel 

mobbning. Samtliga intervjupersoner uppger att de saknar eller har väldigt lite kunskap kring 

utsatta barn i sin utbildning. Den kunskap som finns har skapats under åren, genom arbetet. På 

förskola B har man tagit del av mer fortbildning än på förskola A. På båda förskolorna har 

man tillsammans med sina kollegor utvecklat en slags vardagskunskap kring utsatta barn. 

    Det finns en vilja och ett behov av vidareutbildning, enligt flera av intervjupersonerna, en 

av dem säger: 

 

”(…) det finns ju kurser som man varit intresserad av att gå. Där var en kurs med 

föräldrarelation då. Men det hade varit intressant för det är något alla behöver, förr eller 

senare. Man ska ju ha gått kursen innan man behöver den egentligen.”  

 

5.4.1 Bemötandet av barns signaler 

Gemensamt för båda förskolorna är att förskolepersonalen inte upplever sig ha några utsatta 

barn, de har inte heller gjort så många upptäckter genom åren. Kommentarer som: ”(…) det är 

inte så många utsatta barn som jag har träffat på, fast att jag har jobbat så länge, som jag vet 

om i alla fall” har förekommit i många intervjuer. 

    På båda förskolorna upplevs det som svårt att upptäcka de utsatta barnen. Det krävs tid och 

pusslande med olika ledtrådar för att avgöra om ett barn är utsatt och i behov av hjälp. 

Intervjupersonerna berättar också att det är svårt att avgöra om ett beteende eller vissa 

signaler tyder på att ett barn är utsatt.  

     När vi frågade intervjupersonerna vilka signaler eller beteenden man håller utkik efter för 

att upptäcka utsatta barn varierade svaren något, dock inte beroende på bakgrundsfaktorer 

som förskola eller ålder på intervjupersonerna. De intervjupersoner som menar att bristande 

omsorg är när de grundläggande behoven: mat, kläder och hygien, inte tillgodoses menar även 

att det är så man upptäcker att ett barn far illa. När man märker att dessa behov inte sköts, att 

barnen återkommande kommer hungriga eller smutsiga till förskolan, börjar man misstänka 

att något inte står riktigt rätt till.  

En annan intervjuperson berättar, med konkreta exempel, hur hon upptäcker att barn far illa. 

Denna intervjuperson har även gjort flertalet anmälningar. Man kan, enligt henne, upptäcka 

att ett barn far illa genom att de reagerar starkt på höga röster eller att man inte kan se 
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varandra i ögonen när man pratar. Intervjupersonen menar också att man rent fysiskt kan se 

om ett barn inte har det bra, att det till exempel blinkar mycket och har tics. Att barn är 

försummade kan man märka på att de ofta vill sitta i knä eller nära en vuxen, att barnen är 

väldigt beroende av vuxenkontakt.  

    I vissa fall kan det vara så att barnen berättar själva att de far illa. De kan berätta konstiga 

saker som att ”pappa slår mig” eller ”pappa kastade en sko i huvudet på mamma”, berättelser 

som bemöts på olika sätt av förskolepersonalen. De flesta intervjupersonerna menar att det är 

genom dessa berättelser som man upptäcker om ett barn far illa. En intervjuperson berättar: 

 

”Vi har haft lite skrämda barn, tysta, skrämda, pratar och berättar konstiga saker. Så att man 

först tror att de hittar på, eller fantiserar eller har sett på TV, och så ju mer man börjar 

diskutera så kryper det fram mer och mer, ja egendomliga saker”. 

 

En annan intervjuperson har svårt för att tro på barnens egendomliga berättelser, hon vill ha 

mer bevis innan hon tar berättelserna på allvar: 

 

”Det senaste det var en familj där vi hade hört att barnet hade sagt att pappa slår mig och så 

va. Vi har väl liksom inte lagt så stor… ja, det är ju en bedömning det där. Man hör det en 

gång eller ett par gånger att ja, ja… och inte märker någonting annat och då slår man ju inte 

på stora trumman för det.” 

 

Intervjupersonen berättar vidare att det senare visade sig att barnets berättelse var sann och 

det blev en anmälan. 

    Andra intervjupersoner berättar att det kan finnas en känsla kring ett barn, att någonting 

inte står riktigt rätt till. Det är svårt att avgöra vad denna känsla är för någonting, vad den 

beror på. Många gånger vågar man inte lita på sin känsla utan man kollar av med 

arbetskamrater, om de upplever samma sak, vad det kan betyda och så vidare. 

    Det kan vara svårt att upptäcka att små barn far illa, en intervjuperson som arbetar på 

småbarnsavdelningen berättar: 

 

”Det visar sig ju inte på samma sätt, jag menar man byter ju blöjor och då ser man om det 

ser konstigt ut på kroppen, om det nu skulle vara något. Men det är ju inte så lätt att prata 

med dem, de små.” 
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5.4.2 Anmälningsskyldigheten i praktiken 

Båda förskolorna har utvecklat vissa rutiner kring hur man går till väga när man ska göra en 

anmälan. I ett första steg diskuterar man alltid fallet med sina kollegor. På båda förskolorna 

går man sedan via rektorn när man gör en anmälan. Förskolepersonalen behöver aldrig stå 

som ensamt ansvariga för en anmälan, vilket upplevs som positivt av de vi har intervjuat. På 

förskola A har man även ett elevhälsoteam att diskutera ärendet med innan man beslutar att gå 

vidare med en anmälan. Detta stöd upplevs som positivt bland annat på grund av den 

specialkompetens och kunskap som finns inom teamet.  

    En intervjuperson på förskola B berättar för oss att hon saknar just ett sådant stöd. Hon 

saknar någon att bolla tankar med, någon med mer kunskap. Hon önskar att det fanns någon 

som man kunde ringa när man misstänker missförhållande, någon att fråga utan att behöva 

göra en anmälan.  

   Samtliga intervjupersoner tycker att det här med anmälningsskyldigheten är en svår bit, att 

det är känsligt och svårt att ta ställning i sådana situationer. Det finns också en stor osäkerhet 

kring anmälningarna och om de är befogade, man är väldigt rädd för att göra fel. I tveksamma 

situationer drar sig de flesta från att anmäla, man vill ha mycket kött på benen och bevis på att 

det står riktigt illa till innan man gör en anmälan.  

    På förskola A har fyra av sex intervjupersoner gjort anmälningar enligt 

anmälningsskyldigheten, bara tre av intervjupersonerna har gjort en anmälan på denna 

förskola. Två av sex intervjupersoner på förskola A har aldrig gjort en anmälan. På förskola B 

har samtliga fyra intervjupersoner gjort anmälningar, alla anmälningar är relaterade till 

förskolan. Anmälningarna verkar inte bero på intervjupersonernas ålder eller hur länge de har 

arbetat inom förskolan, tvärtom så har många gjort anmälningar i början av sin yrkeskarriär 

och det finns de i femtioårsåldern som aldrig har gjort en anmälan. 

    Nästan samtliga anmälningar grundar sig på alkohol/narkotika eller misshandel, det finns 

dock ett par anmälningar som skiljer sig från mängden, de rör försummelse och olämpliga 

hemförhållanden. I de fall som rörde alkohol/narkotika eller misshandel så var bevisen tydliga 

på att det rådde missförhållande, så som blåmärken eller föräldrar som kom och luktade 

alkohol. De fall som rörde försummelse eller olämpliga hemförhållanden var mer abstrakta 

och grundade sig på subjektiva definitioner. Subjektiva tolkningar har det också handlat om 

när barnen själva berättat om missförhållanden, det är då upp till förskolepersonalen att 

avgöra sanningsgraden i historierna. 

    På förskola A, där det finns ett nära samarbete med skolan, har några anmälningar gjorts 

tillsammans med skolpersonal. Det har då handlat om att både de yngre och de äldre barnen 
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har berättat att de far illa i hemmet, när man sammanfogat historierna har de lett till en 

anmälan. 

    En av de anmälningar som har gjorts skiljer sig ur mängden genom att intervjupersonen 

upplever det som svårt att det handlar om en utländsk familj. Dottern har på dagis berättat att 

”pappa slår mig” och intervjupersonen upplever det som känsligt att lyfta ärendet med 

familjen eftersom kulturkrockarna kan komma emellan. Hon menar att man måste ha 

förståelse för att detta är något som föräldrarna bär med sig från sin uppväxt och sin kultur. 

 

5.5 Samhällets stöd till utsatta barn 
Samhällets stöd till utsatta barn upplevs överlag som positivt, de flesta intervjupersonerna har 

ett förtroende för kvalitén i de insatser som erbjuds utsatta barn. Det som upplevs som 

negativt av många är socialförvaltningens byråkrati, att besluten tar lång tid att fatta. 

    Några intervjupersoner har dock en märkbart negativ inställning till samhällets stöd för 

utsatta barn. En intervjuperson, som gjort flertalet anmälningar, menar att stödet är dåligt i 

kommunen, att där inte finns tillräckligt med familjehem. En annan intervjuperson bekräftar 

upplevelsen av att familjehemmen är alldeles för få. Hon menar att samhällets ekonomiska 

stöd till barn är alldeles för dåligt och säger att antalet otrygga barn har ökat till följd av det 

rådande samhällsklimatet.  

     Det finns en oro bland förskolepersonalen vad som kommer att hända barnen om de blir 

omhändertagna. En intervjuperson berättar att det ibland kan kännas lönlöst att göra en 

anmälan eftersom hon vet att i många fall så kommer det ändå inte att leda till ett 

omhändertagande. Andra intervjupersoner är rädda för att en anmälan, eller ett 

omhändertagande, leder till att barnen försvinner från förskolan. Då förlorar de kollen på 

barnen och det uppstår en obehaglig ovisshet kring hur de har det och vad som har hänt dem. 

 

5.5.1 Samarbete mellan förskola och andra myndigheter 

Det finns inget samarbete mellan socialförvaltningen och förskolan förrän det har hänt något, 

att en anmälan har gjorts och en utredning är aktuell. På båda förskolorna har man dock 

efterlyst ett mer förebyggande och stödjande samarbete. Båda förskolorna har tagit upp idén 

om ett sådant samarbete med socialförvaltningen men fått avslag.  

    Det samarbete som finns mellan förskolan och socialförvaltningen upplevs av de flesta 

intervjupersoner som positivt. Då har det handlat om möten som förskolepersonalen har haft 

tillsammans med socialsekreterare och föräldrar angående de missförhållanden som 
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upptäckts. Samarbetet har dock försvårats av att socialförvaltningen har haft många 

personalbyten, berättar intervjupersoner från båda förskolorna. 

    Flera intervjupersoner känner sig frustrerade över att de aldrig få reda på vad som händer 

med ärendet sedan de lämnat över det till socialförvaltningen. Förskolepersonalen får inte ens 

reda på om ärendet är nedlagt eller pågår, information som skulle underlätta deras arbete.    

   Sekretessen som råder mellan BVC, skolan, socialförvaltningen och förskolan upplevs av 

flera intervjupersoner som ett hinder. En intervjuperson efterlyser ett samarbete mellan olika 

kommuners socialförvaltningar eftersom det är vanligt att så kallade problemfamiljer flyttar 

för att slippa problem. Andra intervjupersoner menar att det hade varit lättare att tyda ett barns 

signaler och ta ställning om man kunde föra en öppen dialog med BVC och skolan. 

Elevhälsoteamet på förskola A fungerar dock som en länk mellan förskola och skola, något 

som har varit avgörande i vissa fall.  

 

5.6 Sammanfattning 
Vi har här sammanfattat resultatkapitlet i några punkter, för att på så vis underlätta för läsaren 

inför kommande analys. 

• Vi har genomfört intervjuer på två olika förskolor inom samma kommun, båda 

förskolorna täcker goda sociala områden. Samtliga intervjupersoner är kvinnor i åldern 

39-57 år och har varit yrkesverksamma inom förskolan i minst 12 år. Samtliga 

intervjupersoner har barn. Åtta av tio intervjupersoner har gjort anmälningar om 

missförhållande. 

• God omsorg innebär, enligt intervjupersonerna, att barnens grundläggande behov 

tillgodoses. De grundläggande behoven delas in i två moment: materiella 

nödvändigheter som kläder, mat och hygien, och emotionella nödvändigheter som 

känslor, tid, rutiner, kärlek, värme, socialt nätverk, uppfostran och värderingar. 

• Flertalet av intervjupersonerna svarade att bristande omsorg är motsatsen till god 

omsorg, att det är de grundläggande behoven av mat, kläder och kärlek som fattas. 

Misshandel och alkohol bidrar till en stor brist i omsorgen. 

• Det har framkommit att föräldrakontakten skiljer sig åt på de olika förskolorna. 

Föräldrakontakten är överlag god men på förskola A beskrivs den som ”kanon” och 

”jättebra”, på förskola B varierar kvalitén på föräldrakontakten, bland annat beroende 

på personkemin. 
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• Samtliga intervjupersoner uppger att de saknar eller har väldigt lite kunskap kring 

utsatta barn i sin utbildning. Den kunskap som finns har skapats under åren, genom 

arbetet och tillsammans med kollegor.  

• Det upplevs som svårt att upptäcka de utsatta barnen, det krävs tid och pusslande med 

olika ledtrådar. Det är svårt att avgöra om ett beteende eller vissa signaler tyder på att 

ett barn är utsatt. 

• Vid funderingar kring anmälan om missförhållanden så diskuterar förskolepersonalen 

fallet sinsemellan. Om en anmälan är aktuell så går man sedan via rektorn, på så vis 

behöver förskolepersonalen aldrig stå som ensamt ansvariga för en anmälan. 

• De anmälningar som intervjupersonerna berättar för oss om har främst grundat sig på 

misshandel eller alkohol och droger. 

• Anmälningsskyldigheten upplevs som ett känsligt ämne och det finns många hinder på 

vägen. Förskolepersonalen är rädd att göra fel och vill därför ha mycket bevis innan 

man går vidare med en anmälan. Många intervjupersoner värnar om barnens familjer 

och ifrågasätter om det är rätt att lyfta ett barn ur sin familj. Det finns också en oro för 

vad som kommer att hända barnen om de blir omhändertagna.  

• Samhällets stöd upplevs överlag som positivt, det som upplevs som negativt av många 

är socialförvaltningens byråkrati. Förskolepersonalen efterlyser mer samarbete med 

socialförvaltningen, det samarbete som finns upplevs som positivt. Den sekretess som 

råder mellan olika myndigheter upplevs som ett hinder. 
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6. Analys 

6.1 Förskolorna 
De två olika förskolorna utgör var för sig ett mikrosystem i enlighet med Bronfenbrenners 

utvecklingsekologiska modell. Om vi tänker oss att vi placerar barnet i centrum av modellen 

så har förskolan, som en del av barnets närmsta omgivning, en stor påverkan på barnet. 

Eftersom många barn idag spenderar den största delen av sin vakna tid på förskolan så spelar 

detta mikrosystem en stor roll när det gäller att upptäcka eventuella missförhållanden. Den 

förskolepersonal som agerar inom samma system har makten att avgöra vad som ska leda till 

en anmälan eller inte. 

     Förskolorna täcker goda sociala områden och förskolepersonalen berättar att man inte har 

haft särskilt många problemfamiljer. Detta används som en förklaring till varför man inte 

gjort särskilt många anmälningar om missförhållanden. Förhållandena skiljer något mellan de 

olika förskolorna. På förskola A finns det enbart kärnfamiljer och förskolan täcker ett 

villaområde där huspriserna är väldigt höga, förskolan har gjort väldigt få anmälningar. 

Förskola B täcker ett något mer uppblandat bostadsområde med olika boendeformer. Här 

finns barn som kommer från delade familjer och barn med annan etnisk bakgrund. På förskola 

B har man gjort något fler anmälningar än på förskola A. Detta, menar vi, visar på hur 

makrosystem som huspriser, bostadssegregation och familjeideologi påverkar förskolan som 

ett mikrosystem. Familjernas ekonomi och konstellation ligger till grund för hur 

förskolepersonalen uppfattar dem, man likställer barnens välbefinnande med att de kommer 

från kärnfamiljer med goda ekonomiska förhållanden. Vi menar dock att det här finns en risk 

för bortförklaring och att man kan missa eventuella missförhållanden bara för att barnen 

kommer hela och rena till förskolan. 

    Gruppen med intervjupersoner är i hög grad homogen: alla är nordiska kvinnor mellan 39-

57 år, samtliga kommer från en arbetarbakgrund och har barn. Även detta går att koppla till 

Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, återigen ser vi hur samhällets makrosystem 

påverkar mikrosystemet. Att den svenska arbetsmarknaden är segregerad både vad gäller kön, 

klass, etnicitet och ålder påverkar hur gruppen förskolepersonal ser ut, vilket i sin tur påverkar 

förskolan. 

           

6.2 Att definiera och se brister i omsorgen 
Intervjupersonerna skiljer på materiella och emotionella nödvändigheter för en god omsorg. 

De som lägger större tonvikt på de materiella nödvändigheterna styrs av ett praktiskt 
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medvetande, menar vi. Eftersom de materiella bristerna är tydliga och därmed lätta att 

upptäcka så behövs inget större reflekterande, man handlar utifrån vana och sunt förnuft. För 

att upptäcka de emotionella bristerna krävs det något mer reflekterande över situationen, att 

upptäcka brister i känslor och uppfostran är mer komplicerat än att se när barnen kommer 

hungriga och smutsiga till förskolan. Då aktiverats det som Giddens kallar för ett diskursivt 

medvetande.  

    Att intervjupersonernas definition av god respektive bristande omsorg är så pass entydig 

tycker vi visar på att det på förskolan, av förskolepersonalen, har konstruerats en slags 

vardagskunskap. Vardagskunskapen kretsar kring att det är barnens grundläggande behov som 

ska vara tillgodosedda för att man ska kunna kalla det för god omsorg. Denna kunskap får 

sociala konsekvenser eftersom det är utifrån denna som man definierar bristande omsorg, 

vilket i förlängningen ska ligga till grund för en anmälan. 

 

6.3 Relationen till barn och föräldrar 
Utifrån Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell, med barnet i centrum, så utgör 

förskolepersonalen och föräldrarna varsitt mikrosystem. Dessa möts och interagerar i ett så 

kallat mesosystem. Relationerna inom mesosystemet påverkar i sin tur de relationer som finns 

inom mikrosystemet, i detta fall relationen mellan barnen och förskolepersonal. På båda 

förskolorna upplevs relationen mellan förskolepersonal och föräldrar som god, frågan är hur 

detta påverkar relationen mellan barn och förskolepersonal. Vi menar att effekterna av en god 

föräldrakontakt kan vara både positiva och negativa för barnet. Med all sannolikhet så stärker 

en god föräldrarelation även relationen mellan förskolepersonalen och barnet. Det innebär 

också att personalen blir mer insatt i barnens hemförhållanden. En god föräldrakontakt kan 

dock innebära att förskolepersonalen sympatiserar alltför mycket med föräldrarna och att det 

då blir svårare att inta ett barnperspektiv. Det är då möjligt att förskolepersonalen drabbas av 

en slags ”vuxenblindhet” och att de lyssnar mer på föräldrarna än på barnen. I det långa loppet 

kan en god föräldrakontakt innebära att man missar eventuella missförhållanden. 

    Relationerna inom meosystemet, det vill säga mellan föräldrar och förskolepersonal, är 

väldigt stark på förskola A. Här är man också väldigt mån om att förvarna föräldrarna innan 

en anmälan görs och som vi nämnt tidigare så har här inte gjorts särskilt många anmälningar. 

Vi tror att den goda kontakten mellan förskolepersonal och föräldrar kan hindra 

förskolepersonalen från att se eventuella missförhållanden, och även då att anmäla. 
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Det är slående hur pass lika intervjupersonernas värderingar och tankar kring familj, föräldrar 

och bemötande av barn är. Intervjupersonerna sätter ett högt värde på kärnfamiljen och tycker 

att det är väldigt viktigt med en god kontakt med föräldrarna. Med ett socialkonstruktivistiskt 

synsätt, att samhället (förskolan) är en mänsklig produkt, är det intressant att titta på hur den 

homogena förskolepersonalgruppen har påverkat kulturen (värderingar och förhållningssätt) 

på förskolan. Att intervjupersonerna är medelålders kvinnor som alla har barn tror vi i hög 

grad har påverkat deras inställning till kärnfamiljen. Detta är en inställning som har 

internaliserats in i förskolepersonalens medvetande både genom uppväxten och 

arbetslivserfarenhet. Vi tror att värderingarna hade sett betydligt annorlunda ut om 

personalgruppen hade haft inslag av yngre medarbetare, det är troligt att dessa inte hade satt 

lika högt värde på kärnfamiljen, att andra familjekonstellationer hade känts lika naturliga. Det 

är även troligt att män eller personer med annan etnisk bakgrund hade haft en annan 

inställning till kärnfamiljen. 

    Att man ofta försöker råda bot på missförhållandet genom att ta en diskussion med 

föräldrarna grundar sig ofta i en uppfattning om att barnen, trots allt, har det bäst i sin egen 

familj. Detta liknar vi vid ett målrationellt handlande där handlingen är inriktad mot ett 

bestämt mål, att förbättra barnens situation. Ett medel för att nå målet är att förvarna 

föräldrarna och ge dem en chans till bättring innan en anmälan blir aktuell. Handlingen är 

även av värderationell karaktär, kärnfamiljen ses som det idealiska, normen, och någonting 

som man värnar om. 

    Detta tillvägagångssätt, att förvarna föräldrarna innan en anmälan görs, tyder på ett slags 

regelverk som förskolepersonalen själva har skapat. Detta informella regelverk kan dock 

utgöra ett hinder till att anmäla barns utsatthet. Giddens menar att informella regler ofta är av 

större betydelse än de regler som återfinns i lagböcker, så verkar det vara även i detta fall.  

  

Ömsesidigt förtroende och öppenhet är regler som styr den sociala interaktionen mellan 

förskolepersonal och föräldrar. Flera av intervjuerna vittnar om att det har utvecklats en 

lojalitet gentemot föräldrarna och att man är rädd för att bryta denna lojalitet. De lojala 

intervjupersonerna är väldigt måna om en god relation till föräldrarna. Bryter man mot dessa 

regler blir konsekvenserna mer eller mindre drastiska, menar Giddens. Förskolepersonalen 

berättar att de är rädda för att barnet ska fara illa om de förstör den goda kontakten till 

föräldrarna, det finns en risk för att föräldrarna tar barnen från förskolan. 

    De ”lojala” intervjupersonerna är måna om familjernas integritet och vill inte lägga sig i 

deras hemförhållanden i onödan. För att bevara tryggheten i relationen mellan 
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förskolepersonal och föräldrar så har de utvecklat en känslighet för vad som är passande 

utifrån familjernas behov. 

    En god föräldrakontakt förutsätter en gränsdragning mellan att vara kompisar och att vara 

professionell, menar ett par intervjupersoner. En sådan gränsdragning är även en förutsättning 

för att förskolepersonalen ska bemöta barnet, och dess hemförhållande, objektivt. Enligt 

Giddens är identiteten knuten till olika sociala kontexter, och olika positioner intas i relation 

till andra människor inom samma kontext. På en förskola kan relationen vara förskolepersonal 

– förälder, i hemmiljön är kanske relationen mellan samma personer granne – granne. Roller 

och identiteter är aldrig permanenta utan konstrueras och rekonstrueras i en ständig process, 

menar Giddens. För en av intervjupersonerna har denna process varit svår. Då hon har haft 

släktingars, grannars och kompisars barn på förskolan har hon varit tvungen att växla mellan 

rollerna beroende på den sociala kontexten. Från att ha varit en vän eller en kusin har hon 

varit tvungen att rekonstruera rollen till förskolelärare. 

 

6.4 Att upptäcka och anmäla utsatta barn 
Den kunskap som finns bland förskolepersonalen om utsatta barn har de själva skapat genom 

arbetet under årens gång, kunskapen utgör ett slags praktiskt medvetande baserat på 

gemensamma erfarenheter. Det är alltså en kunskap som man har konstruerat i den sociala 

interaktionen med arbetskamrater men även med föräldrar och barn. Gemensamt för 

intervjupersonerna är att de inte upplever sig ha stött på särskilt många utsatta barn i sitt 

arbete. Vi tror att detta är en del av förklaringen till att deras kunskaper upplevs som 

otillräckliga, de har inte mött tillräckligt många utsatta barn för att kunna skapa sig en 

kunskap om dessa.  

    

6.4.1 Bemötandet av barns signaler 

Att upptäcka om ett barn far illa upplevs som svårt, det är svårt att avgöra vilka beteenden 

eller signaler som tyder på att barnet far illa. För de flesta intervjupersonerna krävs det 

mycket bevis innan de upptäcker att ett barn far illa, det räcker inte alltid att barnen själva 

berättar det. Eftersom flera intervjupersoner har berättat att de vill ha gott om bevis innan de 

går vidare med sina misstankar så menar vi att de handlar i enlighet med Webers traditionella 

handling. På förskolorna verkar det finnas en norm kring att misstankarna måste vara 

bestyrkta med bevis. Normen har skapats genom tillvänjning, lång erfarenhet och övning, 

genom att förskolepersonal under lång tid handlat traditionellt. Så länge intervjupersonerna 
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handlar på rutin och erfarenhet så styrs de av ett praktiskt medvetande som hjälper dem att 

strukturera vardagen.  

    Några intervjupersoner menar att det är en magkänsla kring att någonting inte står riktigt 

rätt till som ligger till grund för en upptäckt. En upptäckt behöver inte nödvändigtvis innebära 

att man går vidare och gör en anmälan, men vi menar att upptäckten i sig är ett resultat av 

affektivt handlande. Intervjupersonerna har här handlat utifrån impulser och känslor, utan att 

ta hänsyn till de traditionella normerna på förskolan.  

    Vad är det då som gör att vissa tror på barnens berättelser och andra inte? Vi tror att svaret 

går att finna i Webers handlingsteori. De som har svårt att tro på barnens historier tillhör den 

traditionella handlingstypen, medan de som tror på historierna tillhör en värderationell 

handlingstyp. De som handlar efter den värderationella handlingstypen är inte, i samma 

utsträckning, rädda för att göra ”fel” genom att anmäla på tvivelaktiga grunder. Den 

värderationella handlingstypen handlar, i motsats till den traditionella, efter mottot: ”hellre en 

för mycket än en för lite”. De värdesätter det etiska i att anmäla ett barns utsatthet oavsett vad 

som blir konsekvenserna av det. Ett exempel på detta är en intervjuperson som är kritisk till 

samhällets insatser, men samtidigt är väldigt handlingskraftigt när det gäller att anmäla 

missförhållanden.   

 

Intervjupersonerna grundar sina upptäckter på olika signaler, de flesta ser att när barnen 

återkommande kommer hungriga eller smutsiga till förskolan så är det någonting som inte står 

rätt till. Dessa intervjupersoner har konstruerat en definition av bristande omsorg som 

avsaknaden av barnens grundläggande behov. Här blir de sociala konsekvenserna av denna 

kunskap tydlig, man använder kunskapen i upptäckandet av utsatta barn. De intervjupersoner 

som menar att de upptäcker missförhållande på dessa grunder har gjort inga eller få 

anmälningar. 

     Några intervjupersoner försöker analysera barnens psykiska och fysiska välmående utifrån 

mer konkreta signaler, så som stort behov av vuxenkontakt eller starka reaktioner på höga 

röster. Dessa intervjupersoner har konstruerat en kunskap som är mer specifik och skiljer sig 

från den normativa kunskapen på förskolan. De intervjupersoner som sitter med denna 

kunskap har även gjort fler anmälningar än övrig förskolepersonal. Vi tror att detta beror på 

att de konstruerat sin kunskap i social interaktion med barnen, snarare än med föräldrar eller 

arbetskamrater. 

    Den sociala interaktionen med barnen påverkas inte bara av känslor och relationer utan 

även av materiella omständigheter. Tidsramarna gör det omöjligt att ha en nära relation till 
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alla barn, berättar en intervjuperson. Närheten påverkar i sin tur möjligheten till att upptäcka 

eventuella missförhållanden. På så vis blir de allokativa resurserna, kapaciteter att påverka 

den materiella omgivningen, avgörande för hur förskolepersonalen förhåller sig till 

anmälningsskyldigheten. 

 

6.4.2 Anmälningsskyldigheten i praktiken 

Nästan alla intervjuer vittnar om att man först går via arbetskollegor för att sedan anmäla sin 

oro till rektorn, vilket tyder på att detta är ett socialt legitimerat mönster när det gäller 

anmälningsförfarande. Detta skulle vi vilja kalla för en handlingsplan av traditionell karaktär. 

Ingen avviker från detta mönster, att göra en anmälan på egen hand genom att gå direkt till 

socialförvaltningen upplevs som främmande. Denna norm tror vi har skapats av tillvänjning, 

av att alla andra gör så. 

 

Lagen om anmälan om missförhållanden är diffus och öppen för tolkningar, det ges inga 

konkreta direktiv för vad som är missförhållanden och inte. Flera av våra intervjupersoner 

upplever lagen som svår och drar sig för att använda den. Lagen är en del av ett makrosystem 

som tar sig uttryck i exosystem som domstolar och myndigheter men även i mikrosystem som 

förskolan. I mikrosystemet avgörs huruvida ett missförhållande ska leda till en anmäla eller 

inte, det ligger i förskolepersonalens händer. Förskolepersonalen befinner sig alltså i en 

maktsituation, om man definierar makt som Giddens: människors förmåga att påverka och 

förändra sociala skeenden. Något som kännetecknar förskolepersonalens makt är att de har 

möjlighet till olika handlingsalternativ, att göra en anmälan eller inte. Intervjupersonerna 

känner sig belastade av denna makt, den känns övermäktig och de vet inte riktigt vad de ska 

göra med den. Intervjupersonerna vill få det att verka som att det är rektorn som sitter på den 

verkliga makten, eftersom de går via denna när de gör en anmälan. Vi menar dock att 

förskolepersonalen alltid kommer att befinna sig i en maktsituation, eftersom det är de som 

väljer att anmäla barnets missförhållande eller inte.  

    Förskolepersonalen beslutar om ett missförhållande ska anmälas eller inte, myndigheter 

avgör vad som ska hända med en anmälan och domstolen fattar det avgörande beslutet. Några 

av intervjupersonerna känner en misstro till myndigheterna och domstolarna som tar vid efter 

dem, en misstro som kan innebära att man drar sig för att göra en anmälan. Om vi återigen 

placerar barnet i centrum av den utvecklingsekologiska modellen så blir det tydligt hur mikro-

, exo- och makrosystemet påverkar barnets öde. 
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De anmälningar som intervjupersonerna har berättat för oss om går att koppla till Webers 

olika handlingstyper. Nästan samtliga anmälningar grundar sig på alkohol/narkotika eller 

misshandel, det tillhör normen att anmäla på sådana grunder. Detta är en naturlig följd av de 

traditionella handlingsmönster som styr upptäckandet av utsatta barn. Ofta utgör misshandel 

och alkohol de tydliga bevis som den traditionella handlingstypen kräver för att göra en 

anmälan. 

    Att man upptäcker och anmäler utsatta barn efter traditionella handlingsmönster underlättar 

för individen då denna inte behöver definiera handlingen på nytt, handlingen har blivit en 

vana.  Enligt socialkonstruktivismen är samhället en objektiv realitet som överför 

typifieringar mellan individer, på så sätt skapas roller och de mänskliga handlingarna får en 

objektiv karaktär.  I detta fall är det förskolan som är den objektiva realiteten, här skapas 

förskolerollen och att anmäla på grunder som alkohol/narkotika eller misshandel är en 

objektiv handling. 

    Det finns ett par anmälningar som skiljer sig från mängden, de rör försummelse och 

olämpliga hemförhållanden. Sådana bedömningsgrunder tyder på ett affektivt handlande, 

menar vi. Här är det en magkänsla, en känsla grundad på subjektiva värderingar, som ligger 

till grund för en anmälan. Hur intervjupersonerna har definierat försummelse eller olämpliga 

hemförhållanden är en subjektiv tolkning och behöver inte nödvändigtvis stämma överens 

med allmänna konventioner och principer. De intervjupersoner som har gjort anmälningar i 

enlighet med den affektiva handlingstypen har även gjort anmälningar utifrån ett traditionellt 

handlingssätt, det ena utesluter inte det andra. 

   En anmälan rör barnmisshandel i en utländsk familj, något som den berörda förskoleläraren 

upplever som särskilt problematiskt. Hon hade många övervägningar och funderingar innan 

hon beslutade att göra en anmälan. Intervjupersonen menar att man måste ha förståelse för att 

föräldrarna kommer från en annan kultur där ett sådant beteende är legitimerat, och på så vis 

legitimerar även hon detta beteende. Vi menar att hon här använder sig av ett 

typifieringsschema för att försöka förstå familjen och dess kultur. Eftersom deras kultur är 

främmande för henne så blir hon låst i sin typifiering, eller bild, av invandrarfamiljen. 

 

6.5 Samhällets stöd till utsatta barn 
Förskolepersonalen är medvetna om den krassa verkligheten, en anmälan leder inte alltid till 

en förbättring för barnet, något som skapar oro hos intervjupersonerna. Förskolepersonalen är 

fria i valet att göra en anmälan eller inte, men skeendet efteråt har de väldigt liten möjlighet 
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att påverka. Giddens menar att medvetna intentioner och val inte alltid leder till avsedda 

konsekvenser, vilket innebär att människor inte har total valfrihet. En anmälan kan göras i 

tron om att det ska leda till ett omhändertagande av barnet, men konsekvenserna kan bli det 

motsatta: anmälan läggs ner eller familjen flyttar från kommunen. I båda fallen är det andra 

faktorer som avgör, myndigheter eller barnets familj, på så vis har inte förskolepersonalen 

total valfrihet. 

 

6.5.1 Samarbete mellan förskola och andra myndigheter 

På makronivå finns det en sekretesslagstiftning som omöjliggör utbyte av uppgifter mellan 

myndigheter och institutioner på exonivå, såsom förskola, skola, BVC och socialförvaltning. 

Detta upplevs av intervjupersonerna som ett hinder. På förskola A har man utvecklat ett 

samarbete mellan exosystemen förskola och skola i form av ett elevhälsoteam vilket har 

underlättat och upplevs som positivt av förskolepersonalen. För att åstadkomma ett utökat 

samarbete med BVC och socialförvaltningen, vilket flertalet intervjupersoner efterlyser, krävs 

dock ändringar i sekretesslagstiftningen på makronivå. 

 

6.6 Återkoppling till frågeställningar 
För att förtydliga analysen kommer vi här att göra en återkoppling till uppsatsens 

frågeställningar, som en slags sammanfattning. 

 

Vad påverkar förskolepersonalens bedömningar i anmälningar om missförhållanden? 

Förskolorna täcker goda sociala områden, vilket används som en förklaring till varför 

förskolepersonalen inte gjort särskilt många anmälningar om missförhållanden. Detta visar på 

hur makrosystem som huspriser, bostadssegregation och familjeideologi påverkar förskolan 

som ett mikrosystem. Familjernas ekonomi och konstellation ligger till grund för hur 

förskolepersonalen uppfattar dem, man likställer barnens välbefinnande med att de kommer 

från kärnfamiljer med goda ekonomiska förhållanden. 

    Samhället, i detta fall förskolan, är en mänsklig produkt vilket innebär att 

förskolepersonalgruppen har en stor påverkan på kulturen där. Intervjupersonerna är en 

homogen grupp med medelålders kvinnor som alla har barn. Detta tror vi i hög grad har 

påverkat deras positiva inställning till kärnfamiljen och ifrågasättandet av rätten att rycka ett 

barn ur sin familj. 
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På förskolorna verkar det finnas en norm kring att misstankar om att ett barn far illa måste 

vara styrkta med mycket bevis. Den förskolepersonal som gör få anmälningar handlar i 

enlighet med Webers traditionella handlingstyp. De handlar samtidigt efter den 

värderationella handlingstypen eftersom de sätter kärnfamiljens värde högt, högre än barnets.  

    De som gör flertalet anmälningar handlar enbart efter den värderationella handlingstypen 

men sätter barnets värde, och det etiska i att anmäla missförhållande, högst. Utöver Webers 

handlingstyper så handlar förskolepersonalen utifrån två olika värdesystem: det ena bygger på 

barnperspektivet och det andra på vuxenperspektivet. De som anmäler i hög grad intar ett 

barnperspektiv medan de som drar sig för att anmäla har en stor lojalitet till föräldrarna och 

intar ett vuxenperspektiv. 

 

Hur konstruerar förskolepersonalen en definition av bristande omsorg och kunskap om 

utsatta barn? 

Förskolepersonalen har konstruerat en slags vardagskunskap kring bristande omsorg utifrån 

ett praktiskt medvetande. Denna kunskap kretsar kring att det är barnens grundläggande 

behov som ska vara tillgodosedda för att man ska kunna kalla det för god omsorg. En kunskap 

som får sociala konsekvenser eftersom det är utifrån denna som man definierar bristande 

omsorg, vilket i förlängningen ska ligga till grund för en anmälan. 

    Den kunskap som finns bland förskolepersonalen om utsatta barn har de själva skapat 

genom arbetet under årens gång. Det är en kunskap som man har konstruerat i den sociala 

interaktionen med arbetskamrater men även med föräldrar och barn. Gemensamt för 

intervjupersonerna är att de inte upplever sig ha stött på särskilt många utsatta barn i sitt 

arbete. Vi tror att detta är en del av förklaringen till att deras kunskaper upplevs som 

otillräckliga, de har inte mött tillräckligt många utsatta barn för att kunna skapa sig en 

kunskap om dessa.  

    Det finns intervjupersoner som beskriver en något mer specifik kunskap kring utsatta barn, 

bland annat när det gäller att tyda barnens signaler. Dessa personer har konstruerat sin 

kunskap i social interaktion med barnen, snarare än med föräldrar eller arbetskamrater, och 

även gjort fler anmälningar än de som använder sig av den mer vardagliga kunskapen. Detta 

tycker vi visar på att kunskapen har en stor betydelse i att upptäcka utsatta barn.  
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Påverkar relationen till föräldrarna förskolepersonalens förmåga att se och anmäla 

missförhållande? 

Flera intervjupersoner framstår som mycket lojala gentemot föräldrarna och de är väldigt 

måna om att relationen ska fortsätta vara god. Intervjupersonerna är rädda för drastiska 

konsekvenser till följd av att de bryter denna lojalitet, till exempel genom att ifrågasätta 

barnens hemförhållande. Det handlar hela tiden om en gränsdragning mellan att vara 

kompisar och att vara professionell för att kunna bemöta barnet och dess hemförhållanden 

objektiv, något som upplevs som svårt.  

    På förskola A är kontakten mellan förskolepersonal och föräldrar väldigt god och 

personalen är måna om att förvarna föräldrarna innan en anmälan görs. På förskolan har det 

inte heller gjorts särskilt många anmälningar, något som tyder på att relationen till föräldrarna 

påverkar förskolepersonalens förmåga att se och anmäla missförhållande. 

   Att man på båda förskolorna förvarnar föräldrarna innan en anmälan görs, tyder på att det 

finns ett informellt regelverk som väger tyngre än lagarna och kan utgöra ett hinder till att 

anmäla barns utsatthet.   
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7. Diskussion 
Efter att ha analyserat resultatet med sociologiska teorier så tycker vi att det finns viktiga bitar 

kvar att diskutera. Eftersom vi har ett relativt omfattande bakgrundskapitel så tänker vi här 

diskutera uppsatsen i förhållande till denna tidigare forskning. Vi kommer även att diskutera 

själva uppsatsarbetet, så väl tillvägagångssättet som vad vi kommit fram till. 

 
Det resultat och den analys vi har presenterat är inte på något vis representativt för all 

förskolepersonal i Sverige. Till att börja med så är urvalet alldeles för litet för att försöka göra 

några generaliseringar. Gruppen av intervjupersoner är väldigt homogen, vilket troligen har 

påverkat resultatet, det hade säkert sett annorlunda ut om vi hade intervjuat yngre eller manlig 

förskolepersonal. Intervjuerna tyder på att det finns specifika förskolekulturer beroende på 

bland annat upptagningsområde och personaluppsättning. De förskolor som är med i 

uppsatsen är relativt lika, men eftersom förskola B, som ligger något mer centralt med 

blandade boendeformer och social bakgrund, har gjort något fler anmälningar så ser vi en 

möjlig tendens till ett samband mellan förskolans upptagningsområde och antalet 

anmälningar. Hade vi valt att göra intervjuerna på en förskola med ett socialt utsatt 

upptagningsområde så hade antagligen resultatet sett annorlunda ut. 

    Väl ute på förskolorna så har vi förstått att det här med anmälningsskyldigheten inte är 

något som man lägger särskilt mycket tanke eller tid vid. Vi hade väntat oss mer kunskap men 

också en större inneslutenhet, vad vi istället stötte på var många gånger en osäkerhet som man 

dock inte var rädd att tala om. Dessa tankar kring svårigheterna med anmälningsskyldigheten 

och osäkerheten inför denna var av minst lika stort intresse för oss som några faktaspäckade 

svar kring lagstiftningen. Vi är tacksamma för den öppenhet som intervjupersonerna visat oss 

och bedömer att sannings- och verklighetsgraden i deras svar är väldigt stor.  

   Många av frågorna har bemötts med frågande blickar och behov av förtydning. Delvis kan 

det bero på frågeformuleringen men det är även troligt att det är ett resultat av att man inte är 

särskilt insatt i ämnet. På frågan: ”Vad är god omsorg enligt dig?”, började flera 

intervjupersoner tala om den omsorg som de erbjuder barnen på förskolan. Detta, menar vi, 

tyder på att man inte funderar särskilt mycket på hur barnen har det där hemma, vilken 

omsorg föräldrarna erbjuder sina barn. 

    Det finns de, bland annat Hindberg och kommittén mot barnmisshandel, som förespråkar 

en allmän definition av ”barn som far illa”. Argumentet är ofta att man med en sådan 

definition skulle undvika missförstånd och delade meningar kring huruvida ett barn far illa 
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eller ej. Att det finns missförstånd och delade meningar kring ”barn som far illa” visar tidigare 

forskning, och det bekräftas även av denna uppsats. Även om det verkar finnas ett behov av 

tydligare riktlinjer så menar vi att det finns en fara i att skapa en allmän definition av ”barn 

som far illa”. Risken finns då att definitionen blir snäv och att den inte rymmer alla barn som 

far illa. Inget barn är det andra likt och förhoppningen borde vara att en vid definition fångar 

upp alla barn som är i behov av stöd.  

    Tidigare forskning visar att kompetens, resurser och metoder för att upptäcka och hjälpa 

utsatta barn i stor utsträckning saknas, något som även denna uppsats tyder på. Flertalet av 

intervjupersonerna är osäkra på lagstiftningen och hur de ska förhålla sig till denna, de saknar 

även ett stöd för att kunna hantera de utsatta barnen bättre. Mer tid för att kunna 

uppmärksamma alla barn och ett bättre samarbete med andra myndigheter har kommit fram 

som förslag på förbättringar. Det är inga mål som är omöjliga att nå men det krävs väldigt 

omfattande förändringar i resurser och lagstiftning för att det ska vara möjligt. 

    Det finns många hinder som gör det svårt för vuxna att upptäcka utsatta barn. I tidigare 

forskning har de sammanfattats som: svårt att inta barnperspektiv, smärtsamt att inse att barn 

far illa, bristande kunskap och en samhällelig kultur där familjens integritet kan väga tyngre 

än barns rätt till skydd. Samtliga hinder tas upp av intervjupersonerna i uppsatsen utan att vi 

ställt ledande frågor på detta, de hinder som tas upp i tidigare forskning stötte vi på efter att 

intervjuerna var genomförda. Detta tycker vi visar på att dessa hinder har en stark samhällelig 

förankring och är djupt rotad i människors medvetande. Lagstiftningen (lagen om anmälan om 

missförhållanden) står i motsats till dessa rådande föreställningar och än så länge tycks den 

inte ha påverkat människors medvetande. Snarare är det så att ideologiska föreställningar om 

familjens integritet och konstellation eller svårigheten att inta ett barnperspektiv, påverkar 

användandet av lagstiftningen. 

   De dilemman som intervjupersonerna ofta ställs inför rör huruvida de ska ta hänsyn till 

familjen eller till barnet, om det är rätt att ta ett barn ur sin familj eller inte. Svårigheten att 

inta ett barnperspektiv är påtaglig hos många av intervjupersonerna. Vi upplever att relationen 

till föräldrarna ibland väger tyngre än den till barnen och vi tycker oss se att detta ligger till 

grund för förskolepersonalens svårigheter att förhålla sig till anmälningsskyldigheten.  

    Lagen om anmälan om missförhållanden kritiseras ofta för att vara otydlig och orsaka svåra 

bedömningar. Det verkar dock som att det är samhälleliga och personliga värderingar som gör 

bedömningarna svåra snarare än lagstiftningen. Uppsatsen visar på att det är inställningar och 

relationer till familj och barn som i hög grad påverkar förskolepersonalens bedömningar i 

anmälningar om missförhållanden. 
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Slutligen kommer vi att redogöra för frågor som väckts ur uppsatsarbetet, frågor som man kan 

gå vidare med i framtida forskning. Den första rör lagstiftningen, hur skulle man kunna 

underlätta användandet av lagen om anmälan om missförhållanden? Behövs det en allmän 

definition av ”barn som far illa”, är det överhuvudtaget möjligt att göra en sådan definition? 

Sekretesslagstiftningen upplevs som ett hinder, samtidigt som den är till för att skydda 

individers integritet. Det skulle vara intressant att undersöka vilket som väger tyngst: barns 

utsatthet eller familjens integritet. Är det möjligt och nödvändigt att ändra på 

sekretesslagstiftningen, vad finns det för faror och vinster med en eventuell lagändring? 

    Ett samarbete där olika myndigheter kring barnet arbetar tillsammans för barnets bästa vore 

de ultimata förutsättningarna för att upptäcka och bemöta utsatta barn. Hur skapar man ett 

sådant samarbete utan att bryta mot sekretesslagstiftningen? Vilka former ska ett sådant 

samarbete ta och hur får man samtliga parter att ställa upp? I den kommun där vi har 

genomfört intervjuerna har förskolepersonalen föreslagit ett samarbete med 

socialförvaltningen utan att få gehör. Vad detta beror på vore också intressant att undersöka. 

Är det enbart sekretesslagstiftningen som hindrar dem eller finns det en allmän ovilja till 

samarbete och i så fall varför? 

    Svårigheterna med att anmäla missförhållanden grundar sig inte bara i lagstiftningen, de har 

även att göra med praktiska omständigheter på förskolan. Man skulle kunna gå vidare med att 

undersöka hur man skulle kunna underlätta anmälningsskyldigheten för förskolepersonalen 

med hjälp av praktiska förändringar i deras vardag. Vad behövs för att de ska kunna se och 

upptäcka eventuellt utsatta barn?  
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  Bilaga 

                                                    Intervjuguide 
 
 
Personuppgifter 
Ålder? Antal yrkesverksamma år inom förskolan? 
 (När färdigutbildad? Hur länge här?) 
 
Familj? Social bakgrund? 
(Gifta, sambo, barn) (Föräldrars yrke, makes yrke) 
 
Definition: bristande omsorg  
Vad är god omsorg enligt dig? 
(Föräldraförmåga, materiella behov, fysiska/psykiska behov) 
 
Vad är bristande omsorg enligt dig? 
(Föräldraförmåga, materiella behov, fysiska/psykiska behov) 
 
Förskolekultur 
Kan du beskriva er förskola? 
(Personal, lokal, barn, resurser) 
 
Kan du berätta lite kring hur ni arbetar på denna förskola? 
(samarbete mellan personal/avdelningar, rutiner, praxis) 
 
Skiljer sig denna förskola från andra? 
(om ja  på vilket sätt?) 
 
Föräldrakontakt 
Hur skulle du beskriva din kontakt till föräldrar som har sina barn hos er? 
(Insatt i familjeomständigheter, förtroende, kontakt beroende av familjeengagemang) 
 
Kunskap 
Vilka kunskaper har du kring bemötandet av utsatta barn? 
(Vad ingick i utbildningen? Fortbildning? Praxis på förskolan?) 
 
Hur upptäcker man de utsatta barnen inom förskolan? 
(Tror/anser du, erfarenheter  upptäckter du gjort, påverkas av närheten till barnet?) 
 
Anmälningsskyldigheten 
Har du gjort någon anmälan enligt anmälningsskyldigheten? 
 

• Ja 
Hur många anmälningar? 
 
Kan du berätta lite kring anmälningarna? 
(upptäckt av missförhållande, upplevelser, förfarandet, kontakt med föräldrar, 
samarbete inom/utanför förskolan) 
 
Hur gick det? 
(gick det till domstol, blev det något omhändertagande) 



  Bilaga 

 
• Nej 
Har du någon gång övervägt att göra en anmälan? 
(om ja  vad hindrade dig? Övervägningar, kan du berätta lite kring ”fallet”?) 

 
Vid en anmälan om missförhållanden – hur ser anmälningsförfarandet ut? 
(Hur går ni till väga? Speciella rutiner för denna förskola? Kontakter med övrig personal, 
rektor, socialförvaltningen?) 
 
Samarbete 
Hur upplever du samhällets stöd till utsatta barn? 
(Bra/dåligt, vad händer när ni har gjort en anmälan – vid dom vart tar barnet vägen, hur 
upplever du detta? Relation till andra samhällsinstanser, som BVC, - sekretess) 
 
Hur upplever du samarbetet med socialförvaltningen? 
(Stöd, förtroende, information) 
 
Övriga synpunkter 
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