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Abstrakt 
Syftet med denna studie är att belysa förskolepersonalens beskrivningar om och hur de 
hanterar uppdraget som de är ålagda att arbeta efter, samt hur personalen tolkar begreppet 
omsorgssvikt. Studien lyfter fram olika former av omsorgssvikt samt hur dessa kan visa sig 
hos barn och vilka tecken som är vanligast i respektive form av omsorgssvikt. Studien redogör 
även för Killéns (2014) överlevnadsstrategier som återfanns i många av förskolepersonalens 
beskrivningar. Studien utgår från ett hermeneutiskt perspektiv som bygger på förståelse och 
tolkning av någons upplevelser och erfarenheter. Studien bygger på intervjuer som sedan 
analyserats med hjälp av meningskoncentrering och meningstolkning som analysmetod. En 
egen analysmodell konstruerades med hjälp av Killéns överlevnadsstrategier. Personal inom 
förskolan är medvetna om att barn utsätts för omsorgssvikt och att de som verksamma inom 
förskolan har en anmälningsskyldighet. Studien visar på att det råder en osäkerhet om vad 
begreppet omsorgssvikt innefattar och vad uppdraget innebär. Problem uppstår om personalen 
inte känner sig trygga i sin roll att anmäla, socialtjänsten får då inte möjligheten att hjälpa 
familjer eftersom oron inte kommer till deras kännedom. Studiens resultat visar även att 
personal inom förskolan använder sig av Killéns överlevnadsstrategier när de beskriver sitt 
uppdrag, och hur de ser på begreppet omsorgssvikt. Problematiken här blir att när 
förskolepersonalen tillämpar dessa överlevnadsstrategier i sitt förhållningssätt, försvårar det 
uppdraget. Resultatet visar även att personal inom förskola många gånger söker efter tecken 
som tyder på att barnet inte befinner sig i en omsorgssviktsituation och att de därmed inte 
behöver göra en orosanmälan. Det blir tydligt av studiens resultat att förskolepersonalen 
behöver ges möjlighet till kompetensutveckling, med tanke på den osäkerhet som råder.  
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Förord  
Under hela vår utbildning har vi med hjälp av lärare och tillsammans med våra 
studiekamrater, utvecklat ny kunskap som vi kommer att ha med oss i ryggsäcken inför vårt 
kommande yrke. Resan har varit lång och tuff, men väldigt lärorik och vi är glada över att vi 
valde att gå denna förskollärarutbildning. Vi har otroligt många att tacka, alla de människor 
som alltid har funnits där och stöttat oss under dessa år, från start till mål. Vi vill självklart 
rikta ett extra stort tack till vår handledare Ulla-Britt Bergdahl, och all personal som ställde 
upp i vår studie, utan er hade detta inte varit möjligt att genomföra. Vi är också väldigt 
tacksamma att vi har haft turen att få träffa så fina människor bland våra klasskamrater, de har 
gjort studietiden mycket roligare. Sen vill vi lyfta fram Lotta Höglund, vår fantastiska 
studiekamrat som tagit sig tiden att läsa vårt arbete vid flera tillfället, som gett oss feedback 
som varit värdefull för vårt examensarbete. Även Linda Pettersson har varit otroligt hjälpsam 
när det kommit till att färdigställa detta examensarbete. Tusen tack!  

Sen våra familjer, som har funnits där för oss från dag ett, som alltid har peppat oss när vi 
behövt det som mest. Våra stöttepelare under denna studietid, utan er skulle detta ha varit 
ännu tuffare. Vårt sista tack vill vi rikta till våra sambos, Rickard Lundkvist och Rickard 
Kempe, som har stått ut med oss under alla dessa år. All press inför tentaskrivning och 
examinationer, alla tårar ni har torkat då stressen tagit över. Vi förstår om ni har känt er 
otillräckliga men om ni bara visste vilket stöd ni har varit under denna tid, tack! 

  

Ida Bjurman och Josefine Pettersson. 
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1. Inledning 
Anmälningsplikten är ett samhällsuppdrag som alla verksamheter inom skolväsendet är 
ålagda att arbeta utifrån och de är därför skyldiga att genast anmäla till socialtjänsten om de 
får kännedom om, eller misstänker att ett barn far illa (SFS 2001:453, 14 kap. 1§). I 
Socialtjänstlagen (SFS 2001:453) 14 kap. 1c § framgår det även att “var och en som får 
kännedom om eller misstänker att ett barn far illa bör anmäla detta till socialnämnden”. Det är 
viktigt att vara medveten om skillnaden som förekommer i detta samhällsuppdrag, som 
personal inom förskolans verksamhet finns en skyldighet att anmäla sin oro, medan en 
privatperson bör anmäla sin egen oro. Under vår verksamhetsförlagda utbildning har detta 
blivit synligt för oss, att personalen många gånger ser på uppdraget som något de bör arbeta 
efter, och inte som något de är skyldiga att arbeta utifrån. Sinanan (2011) lyfter i sin studie att 
det finns personal som inte känner sig bekväma med att göra en orosanmälan. Författaren 
hävdar att möjliga orsaker till att personalen upplever en osäkerhet och känner sig obekväma 
med uppdraget är att de inte har nog med kunskap för att kunna identifiera omsorgssvikt och 
att personalen överväger konsekvenserna som en anmälan kan leda till (rädslan för att förlora 
relationen med familjen) eller risken för att anmälan grundar sig på falska anklagelser (om det 
visar sig att det inte är något). Dessa är några av de orsaker som kan hindra personalen från att 
kunna utföra sitt uppdrag, eftersom dessa rädslor väger tyngre än att faktiskt anmäla sin oro 
för barnet. Drugli (2003) resonerar om betydelsen av att ha tillräckligt med information innan 
en orosanmälan görs, för att kunna avgöra om det är möjligt att lägga sin oro åt sidan eller om 
en anmälan måste göras. Vi anser att detta kan bli problematiskt eftersom det inte är det som 
uppdraget handlar om. Förskolepersonalens uppgift är inte att samla in information som ska 
avgöra om man kan lägga sin oro åt sidan eller om en orosanmälan måste göras. De ska inte 
heller på egen hand utreda om och hur ett barn utsätts för omsorgssvikt. Det är socialtjänstens 
uppdrag. Personalen anmäler sin egen oro och behöver därför inte några bevis för att göra en 
orosanmälan (SFS, 2001:453). Problematiken som detta uppdrag medför har bidragit till att vi 
är intresserade av hur personalen i förskolan hanterar sitt uppdrag. 
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2. Syfte och forskningsfrågor. 
Syftet med studien är att synliggöra förskolepersonalens beskrivningar om och hanterandet av 
det uppdrag som de är ålagda att arbeta efter, samt hur de tolkar begreppet omsorgssvikt. 

• Hur beskriver förskolepersonalen omsorgssvikt? 
• Vilka erfarenheter har förskolepersonalen av att göra en orosanmälan? 
• Hur beskriver förskolepersonalen att de hanterar uppdraget som de är ålagda att arbeta 

utefter? 

 

2.1 Arbetsfördelning 
Detta examensarbete har skrivits i ett gemensamt dokument, där vi tillsammans har skrivit 
och bearbetat textens alla delar. Vi delade upp intervjuerna mellan varandra, även 
transkriberingen gjorde vi var för sig. Det är endast datainsamlingen som vi inte har gjort 
tillsammans, men vi har ändå tagit del av varandras transkriberade material och har på så sätt 
fått en inblick i varandras intervjuer. Vi är båda ansvariga för samtliga delar i arbetet, vi har 
båda läst in oss på litteratur och utifrån det kunnat skapa innehållet i detta examensarbete. Vi 
delar ansvaret för detta arbete och känner att vi båda bidragit lika mycket.  
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3. Begreppsdefinition 
Vi vill förtydliga några av de begrepp som vi använder oss av i vår studie, eftersom ett 
begrepp kan ha flera definitioner. När vi benämner personal inkluderar det både barnskötare 
och förskollärare som arbetar inom förskolan. Vi väljer i enlighet med Föräldrabalk (SFS 
1949:381, 6 kap. 1, 2, 3§§§) att använda begreppet vårdnadshavare, när vi beskriver den 
person som har det juridiska ansvaret för barnet tills dess att den är 18 år. Vårdnadshavare kan 
vara de biologiska föräldrarna, eller den eller de personer som i rätten har tilldelats vårdnaden 
och ansvaret för barnet. Det är även möjligt att vara ensam förmyndare och ha vårdnaden om 
barnet. Att vara vårdnadshavare innebär ett ansvar om att ge barnet trygghet, omsorg och en 
god fostran, samt ansvaret för att barnet inte utsätts för kroppslig bestraffning eller annan 
kränkande behandling (SFS, 1983:47). I detta arbete kommer vi att använda oss av begreppet 
omsorgssvikt, som Hindberg (1999) och Killén (2014) också använder sig av, när vi beskriver 
barn som antingen riskerar att utsättas för bristande omsorg, eller barn som redan befinner sig 
i tillfällig eller i kontinuerlig omsorgssvikt. När barn utsätts för omsorgssvikt beror det på att 
vårdnadshavaren inte klarar av att uppfylla barnets behov i tillräckligt utsträckning, och inte 
kan ge barnet den fysiska och psykiska närhet och trygghet som barnet behöver (Hindberg, 
1999; Killén, 2014). Dessa situationer kommer vi att benämna som omsorgssviktssituationer. 
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4. Bakgrund 
I den här delen kommer vi att redogöra för några av de lagar och styrdokument som förskolan 
ska förhålla sig till. Vi lyfter fram begreppet omsorgssvikt och försöker tydliggöra detta, för 
att sedan beskriva fyra typer av omsorgssvikt; vanvård, fysiska övergrepp, psykiska övergrepp 
och sexuella övergrepp, samt vilka tecken dessa fyra typer av omsorgssvikt har och hur dessa 
kan visa sig hos barnet. Slutligen redogör vi för hur förskolepersonalen kan hantera sitt 
uppdrag utifrån det som Killén (2014) benämner som överlevnadsstrategier. Dessa strategier 
har författaren funnit att förskolepersonalen använder sig av, medvetet eller omedvetet för att 
undvika att se barns utsatthet.  

4.1 Lagar och styrdokument  
I Sverige finns en straffrättslig lag (Brottsbalk, 1962:700) som behandlar allmänna 
straffrätten. Till denna hör de sexuella och fysiska övergreppen som barn kan utsättas för och 
dessa övergrepp är olagliga och därmed straffbara. Alla myndigheter som i sin verksamhet 
möter barn och unga, arbetar under Socialtjänstlagen (SFS 2001:453, 14 kap. 1§). Att arbeta 
under Socialtjänstlagen (SoL) innebär en skyldighet att förhålla sig till lagen och ett ansvar 
om att anmäla till socialtjänsten om det finns en misstanke eller kännedom om att ett barn 
utsätts för omsorgssvikt. Utifrån Socialstyrelsen (2014) framgår det även att anställda som 
omfattas av anmälningsskyldigheten, men som inte anmäler vid misstanke om omsorgssvikt, 
begår tjänstefel. Utöver Socialtjänstlagen ska personalen även förhålla sig till Skollagen. 
Enligt Skollagen (SFS 2010:800) 2§ kap 8 (förskolan) framgår det att barns utveckling och 
lärande ska stimuleras. Barnen ska erbjudas en trygg omsorg, där verksamheten ska utgå från 
en helhetssyn på barnet och barnets behov så att omsorg, utveckling och lärande bildar en 
helhet. Vilket även går att finna i Läroplan för förskolan, Lpfö 98 (Skolverket, 2016). FN:s 
barnkonvention är ett avtal som större delen av världen har skrivit under och förbundit sig att 
följa. Under en längre tid har barnkonventionen fungerat utifrån en samling med regler som är 
viktiga att ha i åtanke i arbetet med barn och ungdomar. Idag finns ett förslag om att göra 
barnkonventionen till svensk lag från den 1 januari 2018 (SOU 2016:19). Barnkonventionen 
lyfts fram i SOU (2009/10:232) som ett förhållningssätt, ett barnperspektiv, som ser till 
barnets bästa vid beslut eller åtgärder, som berör ett barn eller en grupp med barn. I 
Regeringskansliets broschyr Strategi för att stärka barnets rättigheter i Sverige, går det att ta 
del av barns rättigheter kopplat till just omsorgssvikt, detta lyfts fram på följande sätt: 
  

Barnkonventionen och andra internationella instrument för mänskliga 
rättigheter tillerkänner barnet rätt till trygghet och skydd, mänsklig värdighet 
och fysisk integritet. I enlighet med barnkonventionen ska barnet skyddas mot 
alla former av fysiskt eller psykiskt våld, men även skyddas mot utnyttjande, 
vanvård eller försumlig behandling. Barnrättskommittén har lyft fram staternas 
skyldighet att säkerställa att barn skyddas mot alla former av våld.  
(SOU: 2010.026, s. 4) 
  



    

5 
 

4.2 Begreppet omsorgssvikt  
I engelskan talas det om child abuse and neglect och child maltreatment när det talas om barn 
som far illa. I Sverige har det inte funnits ett etablerat begrepp som tydligt förklarar dessa 
engelska benämningar. Hindberg (1999) lyfter fram att det förutom uttrycket barn som far illa, 
har talats om utsatta barn och barn i kris. Förr i tiden var det också vanligt att använda 
beteckningen barnmisshandel när det talades om barn som utsattes för fysisk misshandel, 
eftersom det fanns en medvetenhet om just denna typ av övergrepp. Idag finns det en större 
medvetenhet och en bredare förståelse för att barn kan fara illa på många olika sätt. På grund 
av detta har begreppet omsorgssvikt lyfts fram (Hindberg, 1999; Killén, 2014). Idag används 
omsorgssvikt när det talas om vårdnadshavarens beteende och deras sviktande förmåga att ge 
barnet den omsorg som barnet behöver. Lundén (2010) förklarar att barnets utveckling kan 
vara i fara om det utsätts för omsorgssvikt. Risken finns att vårdnadshavaren skadar barnets 
psykiska och/ eller fysiska hälsa (Hindberg, 1999; Killén, 2014). Eftersom omsorgssvikt är ett 
brett begrepp delas det vanligtvis in i fyra kategorier: Vanvård, Fysiska övergrepp, Psykiska 
övergrepp och Sexuella övergrepp.  
 
4.2.1 Vanvård som omsorgssvikt  
Omsorgssvikt i form av vanvård beskriver Killén (2014) som när vårdnadshavaren inte 
engagerar sig i eller är tillgängligt för barnet på ett känslomässigt och positivt sätt. Tidigare 
förknippades vanvård med att barn inte fick sina fysiska behov tillgodosedda. Ljusberg (2008) 
ger exempel på två olika typer av försummelse, fysisk och psykisk försummelse. Fysisk 
försummelse beskrivs i korta drag som när vårdnadshavaren inte ger barnet tillräckligt med 
fysisk omsorg. Psykisk försummelse beskrivs som när barnets grundläggande behov, såsom 
uppmärksamhet och stimulans, inte tillgodoses under en längre period. Även Lundén (2010) 
exemplifierar vanvård som då barnet till exempel har otillräckligt med kläder eller dålig 
hygien. Utöver fysisk och psykisk vanvård beskrivs även känslomässig vanvård, som enligt 
Killén (2014) är då barnets kognitiva, sociala och emotionella behov inte tillgodoses. 
Känslomässig vanvård kan framträda genom näringsmässig, materiell, medicinsk, fysisk och 
social vanvård. Känslomässig vanvård beskrivs enligt Killén som lättare att uppmärksamma. 
Samtidigt som känslomässig vanvård kan döljas genom överdrivet tillgodoseende av 
näringsmässiga, materiella eller sociala behov (ibid.). När barn utsätts för omsorgssvikt 
genom vanvård, beskrivs detta av Lundén (2010) som när den vuxne har för höga krav på 
barnet. Killén (2014) förklarar det som att barnet måste ta hand om sig själv och ta ansvar, 
eftersom vårdnadshavaren inte fokuserar på barnets behov.  
 
4.2.2 Fysiska övergrepp som omsorgssvikt  
Fysiska övergrepp som omsorgssvikt är en av två former av omsorgssvikt som är förbjudet 
och brottsligt (se Brottsbalk, 1962:700). Fram till år 1979 var aga lagligt i Sverige men 
därefter infördes en lag mot aga och kränkande behandling av barn (Ekelund & Dahlöf, 2009; 
Hindberg, 1999). Fysiska övergrepp som omsorgssvikt benämns oftast som barnmisshandel, 
och Killén (2014) förklarar det som när barn utsätts för övergrepp som skadar dem genom 
aktiv handling och/eller på grund av bristande tillsyn. Det går att beskriva fysiska övergrepp 
utifrån tre handlingar som Hindberg (1999, s. 58) benämner som “aktiv, passiv eller både 
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och”. Hon förklarar dessa genom att barnet kan tillfogas fysiska övergrepp medvetet och/eller 
omedvetet, samtidigt som det kan vara svårt att skilja på aktiv och passiv handling eftersom 
det inte alltid går att fastställa orsaken. Killén (2014) nämner att fysiska övergrepp är det som 
ofta resulterar i tydliga tecken, och som direkt väcker ilska och upprördhet hos andra. Det är 
dock viktigt att poängtera att fysiska övergrepp även lämnar skador på insidan, både fysiska 
och psykiska. Skador som barnet kan utsättas för i dessa omsorgssviktssituationer är till 
exempel blödningar i hjärnan som uppkommit av kontinuerliga slag mot huvudet, eller 
whiplash av kraftiga skakningar (ibid.). Dessa fysiska övergrepp påverkar barnets utveckling 
allvarligt.  
 
4.2.3 Psykiska övergrepp som omsorgssvikt  
Psykiska övergrepp kan förklaras, precis som fysiska övergrepp, som en passiv och en aktiv 
handling. När Hindberg (1999) förklarar en passiv psykisk misshandel går det att koppla ihop 
den med omsorgssvikt, som tidigare beskrevs som känslomässig vanvård, genom att barnet 
utsätts för känslomässig försummelse. En passiv-psykisk misshandel är när vårdnadshavaren 
inte har förmågan att tillfredsställa barnets behov, då vårdnadshavaren är för självupptagen för 
att kunna fokusera på barnet. Det som enligt Hindberg skiljer passiv-psykisk misshandel från 
aktiv- psykisk misshandel, är att den passiva inte har som avsikt att skada eller såra barnet. Ett 
barn som utsätts för aktiv-psykisk misshandel beskrivs av Hindberg som när ett barn kränks 
med ord genom att exempelvis förödmjukas och hotas. Det finns ett syfte att bryta ner barnet 
känslomässigt. Även Ljusberg (2008) lyfter fram psykiskt våld som när barnet utsätts för en 
behandling som bryter ner barnet känslomässigt, att barnet får utstå öknamn och uppleva att 
det inte har något värde. Killén (2014) förklarar också att psykiska övergrepp kan se olika ut, 
men är den form av omsorgssvikt som kan vara svårast att identifiera. Det mest 
förekommande för denna typ av övergrepp är att barnet utvecklar en negativ självbild, som 
orsakas av vårdnadshavaren. Killén beskriver att barnet lever i en oro och en rädsla av att bli 
lämnad, eftersom barnet inte får stöd och närhet från sin vårdnadshavare. Det betyder inte att 
vårdnadshavaren behöver vara orolig för barnet bara för att den vuxnes energi inte räcker till 
vissa dagar eller att det uppstår irritation. Killén hävdar att psykiska övergrepp ligger på en 
helt annan nivå, att barnet befinner sig i en livssituation där vårdnadshavaren utsätter barnet 
för negativa påtryckningar som blir till en påfrestande del i barnets vardag.  
 
4.2.4 Sexuella övergrepp som omsorgssvikt  
Sexuella övergrepp är den andra formen av omsorgssvikt som enligt lag är förbjuden och är 
därmed en brottslig handling (se Brottsbalk, 1962:700). Sexuella övergrepp beskrivs som när 
ett barn blir indragen och tvingad till sexuella aktiviteter av vårdnadshavaren. Barnet är inte 
moget för detta, varken emotionellt, sexuellt eller utvecklingsmässigt. Sexuella övergrepp 
utgår från den vuxnes behov. Det är en handling som barnet många gånger inte förstår och 
som barnet inte kan ge sitt samtycke till (Ekelund & Dahlöf, 2009; Hindberg, 1999; Killén, 
2014). Barn behöver sina vårdnadshavare för att kunna täcka alla de behov som barnet har i 
det dagliga livet, det känslomässiga, fysiska och sociala behovet. Hindberg (1999) nämner att 
det finns många olika definitioner av sexuella övergrepp, men att några vanliga komponenter 
är att barnet utsätts för handlingar som kränker barnets fysiska och psykiska integritet. 
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Ekelund och Dahlöf (2009) förklarar att sexuella övergrepp kan ske både med eller utan 
fysisk kontakt, allt från sexuella anspelningar till att den vuxne berör barnet, eller att barnet 
uppmuntras till att utöva sexuella handlingar på förövaren. Den vuxne kan ta till med mutor 
och hot för att försäkra sig om att barnet inte kommer berätta om vad som hänt. Killén (2014) 
förklarar att sexuella övergrepp är den typ av övergrepp som är svåra att bevisa juridiskt, 
eftersom det sällan finns några fysiska bevis. Övergreppen fortsätter oftast tills att barnet 
bryter sig loss eller att övergreppen upptäcks. Sexuella övergrepp går många gånger hand i 
hand med andra typer av omsorgssvikt som exempelvis instabila relationer, isolerade 
familjeförhållanden eller vanvård (Killén, 2014). 
 

4.3 Tecken på hur omsorgssvikt kan visa sig hos barnet 
Som anställd inom förskolan är det viktigt att vara medveten om vilka tecken det finns på 
omsorgssvikt och hur dessa tecken kan visa sig hos ett barn. Förskolepersonal kan 
uppmärksamma olika tecken på omsorgssvikt, eftersom vi människor är bärare av olika 
erfarenheter, normer och värderingar. Det påverkar vilka tecken som blir synliga för var och 
en, vilka beteenden var och en kommer att rikta sitt fokus på och hur vi väljer att tolka dem 
(Lundén & Broberg, 2003). Det är viktigt att förstå att det inte går att dra slutsatsen att ett 
barn befinner sig i en omsorgssviktsituation, enbart utifrån att ha uppmärksammat ett av dessa 
tecken (Ekelund & Dahlöf, 2009). Återigen är det av stor betydelse att lita på sin egen 
magkänsla eftersom det är den som avgör om en orosanmälan ska göras. Om 
förskolepersonalen har kunskap om och en förståelse för hur omsorgssvikt kan visa sig, kan 
detta bidra till att de kommer uppmärksamma och identifiera barn som riskerar att hamna i, 
eller som redan befinner sig i omsorgssviktsituationer (Hindberg, 1999; Killén, 2014). Nedan 
redogör vi för några av de vanligaste tecken som kan uppmärksammas i de olika formerna av 
omsorgssvikt. Där vi har tagit stöd av Ekelund och Dahlöf samt Lundén och Broberg när vi 
redogör för dessa tecken.  

 
4.3.1 Tecken på att barn kan vara utsatta för vanvård  
Ekelund och Dahlöf (2009, s. 58) framhåller följande punkter som tecken på vanvård: 

• Blöjutslag som är så omfattande att barnet exempelvis är hudlöst ända upp till naveln. 
 
Lundén och Broberg (2003, s. 12-13) framhåller följande punkter som tecken på vanvård:  

• Barnet hålls hemma i perioder, 
• Barnet passas av ett stort antal skiftande eller tillfälliga vuxna, 
• Barnet blir ofta passat av större syskon eller av större barn, 
• Barnet får skrika väldigt länge innan det tas upp, 
• Barnet verkar smutsigt och luktar illa, 
• Barnet verkar ovanligt hängig och trött, 
• Barnet har inte för årstiden lämplig klädsel, 
• Barnet blir lämnat ensamt utan vuxen tillsyn, 
• Barnet hämtas inte från förskolan (ibid.). 
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4.3.2 Tecken på att barn kan vara utsatta för fysiska övergrepp 
Ekelund och Dahlöf (2009, s. 70) framhåller följande punkter som tecken på fysiska 
övergrepp: 

• När ett barn har en skada och varken vårdnadshavaren eller barnet självt vill berätta 
hur det gått till, 

• När barnets och vårdnadshavarens berättelser om skadan inte stämmer överens med 
varandra, 

• När vårdnadshavaren är sen med att söka medicinsk vård för barnet,  
• När barnet visar rädsla för att ha kroppslig kontakt med sin vårdnadshavare. 
• När barnet har försenad språkutveckling, visar oro, extrem blyghet och rädsla för att 

misslyckas, 
• När barnet har anpassningsproblem i förskolan; är deprimerad och tillbakadragen eller 

aggressiv och utåtagerande (ibid.). 
 
Lundén och Broberg (2003, s. 13) framhåller följande punkter som tecken på fysiska 
övergrepp: 

• Brott på armar, ben, revben, huvud och dylikt, 
• Oförklarliga blåmärken, 
• Oförklarliga brännmärken, 
• Märken efter människobett, 
• Märken efter fysisk bestraffning, 
• Oförklarliga rodnader och irriterade hudpartier (ibid.). 

 
4.3.3 Tecken på att barn kan vara utsatta för psykiska övergrepp  
Ekelund och Dahlöf (2009, s. 72) framhåller följande punkter som tecken på psykiska 
övergrepp: 

• Att ha svårt att umgås med både vuxna och andra barn, 
• Att ha ett språk som ett mindre barn och svårt att koncentrera sig, 
• Att försöka knyta an till vuxna som barnet inte alls känner, 
• Att vara oberäknelig i sin ilska (ibid.).  
 

4.3.4 Tecken på att barn kan vara utsatta för sexuella övergrepp  
Ekelund och Dahlöf (2009, s. 154) framhåller följande punkter som tecken på sexuella 
övergrepp: 

• Fysiska tecken: Rodnande könsorgan, sveda, flytningar, blödningar, rodnad/förstorad 
analöppning, svårigheter att kissa,  

• Psykiska tecken: Ångest och mardrömmar, psykosomatiska reaktioner som ont i 
magen, 
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• Beteenden: Ökad förekomst av onani eller sexuellt intresse, sexuellt betonade 
teckningar, sexuella antydningar i ord och lek, rastlöshet, passivitet, tillbakagång i 
utvecklingen (ibid.).  
 

4.4 Överlevnadsstrategier  
Att arbeta med barn och vårdnadshavare som befinner sig i risk- och omsorgssviktssituationer 
är enligt Killén (2014) en utmaning, eftersom det handlar om såväl attityder och känslor som 
kunskap och metod. Det är ett arbete som berör, det är påfrestande och en utmaning att ta till 
sig barnets och vårdnadshavarens omsorgssvikt. Personalen kan uppleva en rädsla för att ta 
upp sin oro med vårdnadshavaren, eftersom de inte vill att relationen som de byggt upp ska 
påverkas negativt. Författaren beskriver även att de normer och värderingar som 
förskolepersonalen har, påverkar i många fall hur de hanterar sitt uppdrag. Alla människor är 
bärare av olika erfarenheter och uppfattningar, och det har betydelse för hur vi tolkar en 
omsorgssviktsituation. Hindberg (1999) beskriver att det finns olika skäl till att personalen 
väljer att blunda för dessa situationer, vilket hon benämner som att se eller inte se. Killén 
(2014) förklarar detta som att personalen använder sig av överlevnadsstrategier för att klara av 
att hantera omsorgssviktsituationer, och i vissa fall även för att undvika att möta dessa. De 
åtta olika former av överlevnadsstrategier som Killén beskriver är; Överidentifikation, 
Bagatellisering, Drömlösningar, Problemförflyttning, Reducering av komplexiteten, 
Projicering av otillräcklighet, Distansering och ansvarsfriskrivning och Normtänkande. 
Nedan kommer strategierna att beskrivas mer ingående och hur personal kan tillämpa dessa i 
arbetet. 
  
4.4.1 Överidentifikation  
Överidentifikation som överlevnadsstrategi förklarar Killén (2014) som en av de vanligaste 
strategierna, då den bidrar till att skydda personalen och hindrar dem från att vara empatiska. 
Överidentifikation gör det möjligt att undvika att ta itu med sina egna känslor kring 
omsorgssviktssituationer, och istället tillskriver vårdnadshavaren känslor, egenskaper och 
attityder. Vidare förklarar författaren att överidentifikation kan leda till att personalen 
överskattar vårdnadshavarens förmåga, och tror att den kan klara av mer än vad den 
gör.  Detta anses vara problematiskt enligt Killén, eftersom det leder till att personalen 
försöker få vårdnadshavaren att nå målsättningar som den inte kan uppnå, som i sin tur leder 
till att vårdnadshavaren upplever en känsla av misslyckande och nederlag. Vidare lyfter 
författaren att när personalen förnekar och försöker blunda för vårdnadshavarens dåliga sidor, 
blir det svårt att hjälpa till, personalen kan inte inse verkligheten och allvaret och kan därför 
inte ingripa och hjälpa. Överidentifikation bidrar till att det sätts in fel åtgärder och/ eller 
åtgärder som inte gör någon nytta. Denna strategi kan göra att personalen undviker att samtala 
om och följa upp sin oro till socialtjänsten (ibid.).   
 
4.4.2 Bagatellisering  
Överidentifikation övergår många gånger till bagatellisering, vilket Killén (2014) förklarar 
som när personalen inte alltid ser den allvarliga situation som barnet befinner sig i. Författaren 
förklarar det som att personalen fokuserar på det positiva och uttalar sig om att “nu går det så 



    

10 
 

mycket bättre” eller “mamman är ju så trevlig” (s. 113). Bagatellisering bidrar till att istället 
för att våga se att barnet mår dåligt, skyddar sig personalen genom att undvika den smärta 
som barnet bär på för att inte behöva ta itu med problemet. Killén förklarar det som att 
personalen blundar för de barn som lever i omsorgssviktssituationer och att det är vanligt 
förekommande inom ramen för känslomässig vanvård att bagatellisera, eftersom den kan 
upplevas svår och även uppfattas som ofarlig. Även fysiska, psykiska och sexuella övergrepp 
kan bagatelliseras (ibid.). 
 
4.4.3 Drömlösningar  
Killén (2014) förklarar att överidentifikation och bagatelliserande strategier ofta leder till 
drömlösningar. Vidare förklarar författaren det som att personalen utgår från att hitta 
lösningar som dock inte möter barnets behov, och som inte passar in i barnets 
omsorgssviktssituation. Dessa drömlösningar grundar sig på tro och hopp och inte utifrån 
barnets verkliga situation, vilket bidrar till att tiden går och ingenting händer och barnet får 
det allt sämre (ibid.). 
 
4.4.4 Problemförflyttning  
Problemförflyttning förklarar Killén (2014) som nära sammanflätad med drömlösningar, 
eftersom personalen inte ser den riktiga kärnan av problemet. Författaren ger exempel på vad 
en problemförflyttning kan innebära; ett barn som lever i en omsorgssviktssituation, samtidigt 
som familjen har bostadsproblem. Då väljer personalen att fokusera på bostadsproblemet och 
när bostadsproblemet sedan är löst anses hela problemet vara åtgärdat, vilket Killén benämner 
som flyktlösningar. Om personalen använder sig av flyktlösningar skapar det en känsla hos 
dem att de uppnått något. Då behöver inte personalen känna sig maktlösa, samtidigt som 
problemet kvarstår och det hjälper i själva verket varken barnet eller vårdnadshavaren (ibid.).  
 
4.4.5 Reducering av komplexiteten  
Reducering av komplexiteten beskrivs som en parallell till distansering och 
problemförflyttning (Killén, 2014). Författaren beskriver det som när personalen gör om de 
problematiska situationerna för att kunna hantera dessa bättre. Vidare förklarar Killén att 
inom ramen för denna strategi skapar sig personalen en egen modell av problemlösning, som 
barnet och familjen passar in i. Om barnets verklighet inte passar in i modellen är det inte 
behandlingsmodellen det är fel på, utan verkligheten som barnet och familjen lever i. Att utgå 
från ett sådant förhållningssätt gör att det inte är möjligt att hjälpa eller uppmärksamma barnet 
vars verklighet som, ur personalens perspektiv, inte stämmer överens med den övriga världen 
(ibid.).  
 
4.4.6 Projicering av otillräcklighet 
I många omsorgssviktssituationer hävdar Killén (2014) att vårdnadshavaren inte kan ta hand 
om sig själv och det påverkar förmågan att kunna ta hand om sitt barn. Det är vanligt att 
vårdnadshavaren förnekar att det är problematiskt, flyr undan eller bär på mycket aggression. 
Författaren förklarar det som att personalen i dessa situationer har svårt att förhålla sig 
professionellt och det bidrar till en känsla av otillräcklighet, ungefär som att stå på sidan av 
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och titta på. Denna strategi innebär oftast personligt nederlag för personalen. Killén 
poängterar därför betydelsen av att se på denna otillräcklighet som en yrkesmässig 
begränsning, vilket istället kan reducera känslan av att inte räcka till. I stället för att ta på sig 
känslan av att inte räcka till, borde personalen vända det till att istället reflektera över “vad är 
det vi måste få veta mer om för att kunna ge en bättre hjälp?” (Killén, 2014, s. 116).  
 
4.4.7 Distansering och ansvarsfriskrivning 
Personalen kommer att möta familjer som väcker starka och negativa känslor hos dem och 
dessa känslor väcker i sin tur personalens fördomar till liv (Killen, 2014). Författaren 
beskriver det som att en del av personalen väljer att dra sig undan för att slippa ta del av det. 
Det blir som en form av självförsvar, både känslomässigt och fysiskt. Som verksam inom 
förskolan finns ett uppdrag och ett ansvar om att se till barnets bästa. Personalen ska bidra 
med sin riskbedömning och göra observationer av barnet under dennes vistelse på förskolan. 
Om personalen möter ett barn i en omsorgssviktssituation eller känner oro för ett barn, ska 
personalen enligt författaren lyfta detta. Men i dessa distanserade strategier och genom 
ansvarsfriskrivning försvarar sig personalen genom att exempelvis uttrycka sig “det är inte 
mitt ansvar att bedöma omsorgen” (Killén, 2014, s. 116). Detta strider mot det yrkesetiska 
ansvaret som förskolepersonalen har (ibid.).  
 
4.4.8 Normtänkande 
Normer och värderingar är något som Killén (2014) beskriver som lätt att ta till i arbetet. Det 
är vanligt att personalen tolkar omsorgssvikt utifrån egna normer och erfarenheter, vilket 
författaren hävdar inte enbart visar på svårigheten gällande känslor och attityder. Det innebär 
även att personalen har en bristande förståelse när det gäller vårdnadshavaren och barnet. Det 
är ett glapp mellan den tillgängliga kunskapen och den tillämpade kunskapen (ibid.).  
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5. Teoretisk utgångspunkt  
Med hermeneutik som teoretisk utgångspunkt, hävdar Hartman (2004) att forskaren strävar 
efter förståelse för människors uppfattningar om världen. Hermeneutiken anser att det inte går 
att mäta människors uppfattningar, utan detta görs genom att forskaren tolkar beteenden för 
att erövra en förståelse för hur människor uppfattar världen. Det går att beskriva den 
hermeneutiska kunskapen utifrån vad som uttryckts, alltså vad intervjupersonen har sagt och 
vad forskaren därigenom har kunnat tolkat och synliggöra. Inom hermeneutiken lyfts kunskap 
fram som en förståelse, och förståelse är det begrepp som används när det talas om kunskap 
(ibid.). I en hermeneutisk studie är det inte relevant att rättfärdiga om det som talaren 
uttrycker är sant eller inte, utan det viktigaste är att vi som forskare gör denna tolkning utifrån 
vad talaren menar (Hartman, 2004; Backman, Gardelli, Gardelli & Persson, 2012). En 
hermeneutiker har förståelsen för att människor är subjekt som känner, erfar, tror och 
uttrycker sig med budskap till människor genom kommunikation såsom text och tal. Vi kan 
därför aldrig fullt ut förstå en annan människas tankar, eftersom deras tankar kan vara svåra 
att nå, då vi aldrig kan veta exakt vad någon annan tänker. Vi strävar ändå efter att försöka 
förstå andra människor och för att kunna göra det försöker vi istället att tolka sättet de 
uttrycker sig på, genom ord och text. Vi stödjer detta utifrån det som Backman et. al. nämner 
om att det ökar möjligheten för oss att försöka förstå hur andra människor uppfattar sin värld. 
Hermeneutik som vetenskaplig teori handlar om läran om tolkning och kan ibland benämnas 
som tolkningsteori (Backman, et. al., 2012). Hermeneutiken har sitt ursprung från grekiskan 
och betyder tolka, uttyda, utlägga eller förklara. Förr i tiden användes hermeneutik för att 
tolka Bibeln, men det var först på 1900-talet som hermeneutiken fick en bredare utsträckning 
som läran om tolkning i allmänhet. Nu handlar det inte bara om att tolka Bibeln och texter 
utan alla slags mänskliga handlingar (Hartman, 2004; Backman, et. al., 2012).  
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6. Metod 
Nedan kommer vi att beskriva vad en kvalitativ metod är samt motivera varför vi valt att 
använda oss av en kvalitativ intervjustudie. Vi kommer att redogöra för hur data samlats in 
och hur vi gått tillväga för att tolka, bearbeta och analysera det insamlade materialet, där vi 
använt oss av meningskoncentrering och meningstolkning utifrån ett hermeneutiskt 
perspektiv. Detta perspektiv ger oss möjligheten att med hjälp av vår förförståelse, tolka 
personalens uttalanden i intervjuerna utifrån deras förståelse. För analysen av hur personalen 
hanterar sitt uppdrag har vi utgått från en modell där vi använder oss av 
överlevnadsstrategierna1 som Killén (2014) nämner.  
 

6.1 Urval 
Förskolepersonalen i denna studie har valts ut på grund av deras erfarenheter och den 
förståelse som de är bär med sig, vilket är betydelsefullt och intressant för vår studie. Vårt 
urval skedde genom ett riktat urval. Med riktat urval menar vi det som är representativt för vår 
studie, alltså förskolepersonal (Backman, et. al., 2012). Vi kom i kontakt med tio stycken 
personer som arbetar inom förskolans verksamhet. Dessa arbetar på olika förskolor i två 
kommuner. Vi anser att det är av betydelse för studien att få ta del av de verksammas 
beskrivningar, för att kunna tolka personalens förståelse av sitt uppdrag och förståelsen för 
begreppet omsorgssvikt.  
 

6.2 Datainsamling  
Studiens syfte är att synliggöra förskolepersonalens beskrivningar om och hur de hanterar 
uppdraget som de är ålagda att arbeta efter, samt hur de tolkar begreppet omsorgssvikt. För att 
möjliggöra studiens syfte har vi valt att ta hjälp av en kvalitativ intervjumetod i form av en 
begreppsintervju, som fokuserar på meningar, begrepp och innebörder utifrån 
intervjupersonernas egna perspektiv och föreställningar (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi tar 
stöd i det som Kvale och Brinkmann beskriver som en begreppsintervju, att frågorna som vi 
ställer gör det möjligt för oss att utforska innebörden av begreppet utifrån personalens 
förståelser. En kvalitativ intervju ger oss fördelen att få ett bredare svar och tillsammans med 
en semistrukturerad intervju blir det möjligt att förtydliga och omformulera frågor (Alvehus, 
2013; Ahrne & Eriksson-Zetterquist, 2015). Med tanke på att vi ville ta del av 
förskolepersonalens erfarenheter och förståelser anser vi att det gynnade oss att ta hjälp av en 
semistrukturerad intervju. En semistrukturerad intervju hjälpte oss att anpassa intervjun 
utifrån situationen och samtalet, samt att det gav oss en trygghet eftersom vi kunde 
komplettera våra förberedda frågor med möjliga följdfrågor (ibid.). Som vi tidigare nämnt 
kom vi i kontakt med tio personer som är verksamma inom förskolan. Under 
intervjuprocessen upplevde vi en så kallad mättnad som Ahrne och Eriksson-Zetterquist 
(2015) beskriver som när liknande svar återkommer i intervjuerna. Efter att ha utfört åtta 

                                                
1 Överidentifikation, Bagatellisering, Drömlösningar, Problemförflyttning, Reducering av komplexiteten, 
Projicering av otillräcklighet, Distansering och Ansvarsfriskrivning och Normtänkande.  
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intervjuer valde vi att stanna och inte utföra fler intervjuer, eftersom vi kände att vi hade 
tillräckligt med insamlat material för att ta studien vidare (ibid.).  
  

6.2.1 Informerat samtycke    
En viktig del av forskningsetiken är att bli medveten om hur vi som forskare behandlar de 
personer som medverkar i studien. Vi har en skyldighet att skydda dem som medverkar och 
bidra till att de känner sig trygga i att delta.  Inför vår studie tog vi del av det som 
Vetenskapsrådet (2011) skriver om god forskningssed. Det finns fyra grundläggande etiska 
principer som vi ska förhålla oss till, vilket intervjupersonerna fick ta del av i 
medgivandeblanketten, dessa är:  
 

1. Informationskravet innebär att vi ska informera, i detta fall intervjupersonerna, om 
studiens syfte och villkoren gällande deras medverkan. De har rätt att avbryta sin 
medverkan under studiens gång.  

2. Samtyckeskravet innebär att forskaren ska få ett godkännande och ett samtycke från de 
som ska delta i studien.  

3. Konfidentialitetskravet innebär att alla i studien ska vara och förbli anonyma, allt 
material och de svar som personalen bidrar med under intervjutillfällena ska förvaras 
och bearbetar så att ingen utomstående ska kunna ta del av det.  

4. Slutligen finns nyttjandekravet, som innebär att insamlade uppgifter som är till för 
forskning inte får användas i icke vetenskapliga syften eller annat bruk 
(Vetenskapsrådet, 2002). 

 
6.2.2 Inför vår kvalitativa intervjustudie 
Vi skrev en medgivandeblankett (Bilaga 1) som skickades ut till personalen som skulle delta i 
studien. Denna medgivandeblankett mailade vi ut tillsammans med intervjufrågorna för att 
personalen skulle få ta del av dessa innan intervjutillfället, för att ge dem en chans att 
reflektera över intervjufrågorna, vilket även var en önskan från dem som skulle medverkande 
i studien. I medgivandeblanketten framgick det vad personalens deltagande innebar, att det 
var frivilligt och att de hade möjligheten att när som helst avbryta sin medverkan. Vår önskan 
var att få använda ljudupptagning under intervjutillfällena, eftersom det gav oss möjligheten 
att fokusera på intervjusamtalet och minimera risken för att missa viktig information 
(Denscombe, 2016; Kvale & Brinkmann, 2014). Eftersom vi tar stöd i Vetenskapsrådets 
(2002) etiska riktlinjer kan vi inte kräva att få använda ljudupptagning. Det var viktigt att 
personalen kände sig bekväma och trygga och därför erbjöd vi att endast anteckna de 
intervjusituationer där personalen inte ville bli inspelade.   

En kvalitativ metod innebär enligt Olsson och Sörensen (2011), ett sökande efter 
beskrivningar eller kategorier som förklarar ett fenomen i omvärlden, med ett huvudsyfte att 
upptäcka flera eller olika mönster. Det som ska känneteckna en kvalitativ metod, är enligt 
Alvehus (2013) intresset för och vilken typ av forskning författaren vill bidra med. Kvalitativa 
intervjuer kan vara till stor hjälp för att försöka förstå hur en annan människa uppfattar sin 
värld. Eftersom vi inte kan mäta människors uppfattningar, bidrar den kvalitativa intervjun till 
att vi får möjligheten att tolka intervjupersonernas uttalanden, och därmed försöka förstå hur 
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intervjupersonerna uppfattar sin värld (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014). Efter att 
vi skickat ut medgivandeblanketten och fått personalens godkännande, började vi planera för 
när de olika intervjuerna skulle äga rum. Intervjuerna delades upp mellan varandra eftersom 
vi bor på olika orter. Intervjuerna genomfördes på personalens arbetsplatser, utifrån tider som 
vi kommit överens om. Med hjälp av en begreppsintervju kunde vi ta del av och tolka 
personalens beskrivningar. Vilket enligt Kvale och Brinkmann (2014) kan göra att det uppstår 
intressanta kontraster utifrån dessa, eftersom svaren kan variera. För att registrera våra 
intervjuer använde vi i första hand ljudupptagning med hjälp av mobiltelefon, men under 
några av intervjuerna fick vi istället använda oss av anteckningar, eftersom personalen inte 
ville bli inspelade.  

 
6.3 Bearbetning, tolkning och analys  
Att göra tolkningar av studiens empiri är något som Kvale och Brinkmann (2014) lyfter fram 
som ett centralt tema för hermeneutiken. Fokus läggs på att söka meningar som besvarar 
forskarens frågor, utifrån de tolkningar vi gör av personalens uttalanden. Det betyder enligt 
Hartman (2004) att vi tolkar något som redan är tolkat. Som tradition inom hermeneutiken 
ligger tyngdpunkten på forskarens förförståelse, vilket påverkar tolkningsprocessen. Denna 
förförståelse blir viktig för att tolkningen av meningarna ska fortsätta att vara giltiga utifrån 
förskolepersonalens perspektiv (Kvale & Brinkmann, 2014). I en kvalitativ metod ser 
analysen annorlunda ut jämfört med en kvantitativ metod, eftersom det sällan medföljer en 
färdig analysram till den kvalitativa metoden (Ahrne & Svensson, 2015). Utifrån detta valde 
vi att bearbeta de transkriberade intervjuerna med hjälp av meningskoncentrering, för att 
sammanställa intervjuerna och få fram rådata som är intressant utifrån vårt syfte.  Kvale och 
Brinkmann förklarar meningskoncentrering som då vi för samman och förkortar 
intervjupersonernas uttalanden och skapar en kortare beskrivning av vad de berättat. När vi 
sammanställde rådatan tog vi hjälp av en hermeneutisk meningstolkning för att göra djupare 
tolkningar av personalens uttalanden för att sedan kunna synliggöra ett resultat utifrån våra 
tolkningar (ibid.).  
 
Utöver meningstolkning analyserades personalens uttalanden även utifrån Killéns (2014) 
överlevnadsstrategier; Överidentifikation, Bagatellisering, Drömlösningar, 
Problemförflyttning, Reducering av komplexiteten, Projicering av otillräcklighet, 
Distansering och ansvarsfriskrivning och Normtänkande, för att skapa en bättre förståelse för 
hur personalen hanterar sitt uppdrag att anmäla.  
 
6.3.1 Genomförandet av bearbetning, tolkning och analys  
Intervjuerna utfördes på olika orter och transkriberades även på olika håll. Transkriberingen 
gick till på så sätt att vi lyssnade på de inspelade intervjuerna och skrev ner dessa i text. Det 
fanns tillfällen då personalen inte ville att intervjun skulle bli inspelad, då tog vi istället hjälp 
av anteckningar. Vi försökte att anteckna ordagrant de meningar som besvarade våra frågor 
utifrån deras berättelser. De anteckningar som gjordes under intervjusamtalet fick 
intervjupersonen godkänna direkt efter att intervjun var avslutad. Nästa steg blev att vi satte 
oss ner tillsammans för att tolka och bearbeta det insamlade materialet, och med hjälp av 
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meningskoncentrering kunde vi sammanställa det insamlade materialet till rådata (Kvale & 
Brinkmann, 2014). Detta gjorde vi genom att intervjuerna skrevs ut i pappersformat för att 
därefter kunna sortera och sammanställa förskolepersonalens uttalanden under förutbestämda 
kategorier, med hjälp av de meningar som vi valt ut och tolkat utifrån studiens syfte. Vårt 
första steg utifrån meningskoncentrering blev att vi bearbetade texterna och läste igenom 
dessa noggrant för att få en känsla för helheten. Nästa steg var att hitta meningsenheterna som 
Kvale och Brinkmann (2014) beskriver som steg två i processen. Detta gjorde vi genom att 
läsa texterna noga och klippa ut meningar som vi ansåg var av vikt utifrån studiens syfte. 
Därefter skapades kategorier som vi valde att namnge utifrån Killéns (2014) benämningar på 
olika former av omsorgssvikt och överlevnadsstrategier. I det fjärde steget av 
meningskoncentrering tog vi hjälp av våra intervjufrågor (Bilaga 1), för att sedan ställa frågor 
till de meningar som beskriver förskolepersonalens svar. Denna del av processen är viktig för 
att vi som utför studien ska vara medvetna om att den uppfyller sitt syfte och att de meningar 
vi tolkat och valt ut kan besvara våra frågor. Därefter kunde vi sammanställa personalens 
beskrivningar till deskriptiva utsagor som kunde hjälpa oss att ta analysprocessen vidare 
(Kvale & Brinkmann, 2014).  
  
När vi tolkar en annan persons förståelse gör vi detta utifrån vår egen förförståelse. Hartman 
(2004) poängterar att det inte går att fullt förstå en annan person eftersom vi bär på vår egen 
förståelse när vi tolkar. Men för att rättfärdiga det vi tolkar talas det inom hermeneutiken om 
en hermeneutisk cirkel. Den hjälper till att dela upp helheten i mindre delar för att ta del av ny 
information som i sin tur bidrar till en ny helhetsuppfattning. Denna analysprocess beskrivs 
även i Kvale och Brinkmann (2014) som en process som rör sig mellan delar och helheter, 
vilket beskrivs som en rörelse bakåt och framåt. Inför en tolkningsprocess är uppfattningen av 
helheten många gånger otydlig, men ju mer delarna plockas ut desto tydligare blir helheten i 
slutändan. Utöver meningskoncentrering har meningstolkning utifrån den hermeneutiska 
cirkeln, hjälpt oss att analysera vårt insamlade material ytterligare. Vi plockade ut meningar 
från den deskriptiva utsagan för att sedan tolka meningarna på nytt, för att på så sätt bilda en 
ny helhetsuppfattning. Denna del i analysprocessen har varit av stor betydelse eftersom den 
berikar förståelsen och ser samband i förskolepersonalens beskrivningar, som därmed vidgar 
innehållet och rättfärdigar ett resultat (ibid.).   
 
6.3.2 Överlevnadsstrategi som analysform  
Under bearbetningen av det transkriberade intervjumaterialet, kunde vi spåra 
överlevnadsstrategier som Killén (2014) nämner att personalen använder sig av för att klara 
av att hantera omsorgssviktssituationer. Vi kunde tolka att personalen utifrån deras uttalanden, 
använde sig av överlevnadsstrategier när de besvarade våra intervjufrågor. Vi valde att 
använda dessa som en analysmetod, där Killéns benämningar på dessa strategier blev till 
kategorier för hur personalen beskrev att de hanterar uppdraget. Det var något vi 
uppmärksammade först när vi börjat bearbeta materialet, och vi gick tillväga på samma sätt 
som när vi bearbetade och analyserade intervjusvaren, alltså med hjälp av 
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meningskoncentrering och meningstolkning. Det naturliga namnen för kategorierna blev 
författarens ursprungliga benämningar av överlevnadsstrategier2.  

                                                
2 Överidentifikation, Bagatellisering, Drömlösningar, Problemförflyttning, Reducering av komplexiteten, 
Projicering av otillräcklighet, Distansering och ansvarsfriskrivning och Normtänkande.  



    

18 
 

7. Resultat 
Här nedan kommer vi redogöra för resultatet som vi fått fram av vår data. Resultatet bygger 
på personalens beskrivningar samt utdrag av dessa beskrivningar. Intervjupersonernas 
uttalanden kommer redogöras i citat och därmed verifiera och förtydliga studiens resultat.  
 

7.1 Personalens beskrivningar av begreppet omsorgssvikt  
I resultatet blev det tydligt att begreppet omsorgssvikt var nytt för många av 
intervjupersonerna. Nedan redogör vi för tre olika uttalanden som några av 
förskolepersonalen gjorde när de uttryckte sig om begreppet omsorgssvikt. Av analysen 
framgick det att en liten del av personalen beskrev omsorgssvikt som något de aldrig hade 
hört talas om: 
 

“När jag pratade med mina arbetskollegor och berättade vad arbetet handlar om och just 
omsorgssvikt så såg alla ut som frågetecken.” 

 
“Omsorgssvikt är inget ord jag känner igen, jag var tvungen att googla det då vi fick ta del 
av frågorna för att förstå betydelsen”. 

 
“Vi har aldrig hört det”. 

  
Den del av personalen som ovan beskrev begreppet som svårdefinierat eller som något de 
aldrig hört talas om, kunde senare beskriva begreppet. Av analysen blev det tydligt i resultatet 
att denna personal kunde beskriva begreppet omsorgssvikt efter att de på egen hand eller 
tillsammans med en kollega, letat fram innebörden av det nyare begreppet omsorgssvikt: 
 

“När jag läste vad det innebär så tycker jag att det är ett bra ord”. 
 
“Jag känner ju såklart till det då jag fick sätta in det i ett annat perspektiv och det är ju då 
ett barn far illa av olika anledningar, om en förälder eller liknande inte har förmågan att ta 
hand om sitt barn”. 

 
“De som inte mår gott, men att det kallades omsorgssvikt det hade jag aldrig hört talas 
om”. 

 
Av analysen framgick det också att det fanns personal som direkt kunde beskriva innebörden 
av begreppet omsorgssvikt. Personalen var medveten om att begreppet är relativt nytt men 
resultatet visar ändå att en större del av förskolepersonalen hade en förståelse för hur 
omsorgssvikt definieras idag och vad begreppet innebär: 
 

“Det är barn som far illa”. 
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“Jag skulle beskriva omsorgssvikt som när ett barn kan råka illa ut, eller befinner sig i en 
situation där de redan råkat illa ut”.  

 
“Det är när en förälder/föräldrar inte har förmågan att ta hand om barnet”.  

 
“Jag skulle beskriva det som brister i omsorgen, när inte basbehoven uppfylls”.  

 
“Det är när vuxna sätter sina behov före barnets”. 
 
“Det finns olika grader av detta, allt från behov av stöd till att det behöver ske ett 
omhändertagande”. 
 
“Omsorgssvikt är för mig någonting som barn utsätts för av föräldrar i hemmet, exempelvis 

då de blir slagna. När omsorgen brister helt enkelt”. 
  
Sammanfattningsvis visar resultatet av analysen på att det finns en grundläggande förståelse 
för innebörden av begreppet omsorgssvikt hos personalen. De var tydliga med att termen av 
begreppet var ny för dem. Det gick att se en variation i personalens förförståelse till 
begreppet, vissa fick söka på internet för att skapa sig en uppfattning, för att sedan utveckla 
sin förståelse för begreppet, andra hade redan denna förståelse. Resultatet visar på att det 
fanns en likartad förståelse för begreppet, då personalen beskrev begreppet omsorgssvikt på 
liknande sätt.   
 

7.2 Förskolepersonalens erfarenheter av omsorgssvikt  
Av analysen framgår det i resultatet att de former av omsorgssvikt som majoriteten av 
förskolepersonalen säger sig ha mött och därmed har erfarenheter av, är psykiska övergrepp 
och vanvård. Analysen visar också på att större delen av personalen är medvetna om att det 
även finns sexuella och fysiska övergrepp. Men i resultatet blir det tydligt att det är inget som 
personalen säger sig ha mött i deras arbete.  
 
Psykiska övergrepp  

“Ett barn har berättat hur föräldrarna stått och skrikit åt varandra och att pappan tillslut 
blev så arg att han fick mamma att gråta”. 

 
“Ett barn berättade att det inte gick att väcka mamma igår, hon sov så hårt `hon var säkert 

jättetrött´”.  
  
Resultatet tyder på att större delen av intervjupersonerna beskriver vanvård när de ska förklara 
vilka typer av omsorgssvikt de har mött. Personalen beskriver vanvård på följande sätt: 
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Vanvård 
“Jag har även mött ett barn vars hygien inte var bra och jag märkte att barnet kom i 
gårdagens smutsiga kläder och jag märkte att barnet inte duschade, badade eftersom barnet 
luktade dåligt och smutsen var kvar från gårdagen. 

 
“Det vanligaste som jag tycker att man stöter på är då den vuxne inte har förmågan att se 
vad barnet behöver. Att inte tänka på barnets bästa eller sätta barnets behov i främsta rum”. 

 
“Vid flera tillfällen har jag sett hur barnet försöker bli sett men att det inte får någon 
respons från föräldern. Att både när dom ska lämna barnet eller hämta barnet så vill barnet 
visa på allt som det gjort eller håller på med och försöker få den vuxnes uppmärksamhet, 
men ingenting händer”. 

 
“Vi har mött mycket att det inte fungerar med kläder. Jag har mött ett fall där barnet var 
skitit från topp till tå”. 
 
“Vanvård kan innebära att barn inte får sina behov tillfredsställda, det kan handla om 
barnets hygien eller att de emotionella behoven inte tillgodoses”. 

  
Utifrån analysen blev det tydligt att sexuella och fysiska övergrepp endast var något som 
nämndes av delar av personalen. Resultatet visar inte på några ytterligare beskrivningar av 
det, utan endast på en medvetenhet om att dessa två övergrepp finns:  
 
Sexuella och fysiska övergrepp 

“Det finns fysisk misshandel”. 
 

“Det finns sexuella övergrepp”.  
  

Sammanfattningsvis blir det tydligt att vanvård är den form av omsorgssvikt som 
förskolepersonalen har mest erfarenhet av. Utifrån personalens beskrivningar visar resultatet 
på att personalen till största del beskriver vanvård. I analysen framgick det att personalen inte 
har mött sexuella och fysiska övergrepp i sitt arbete, eftersom de enbart nämner att dessa 
övergrepp finns. I en av studiens intervjufrågor fick personalen beskriva vilka olika former av 
omsorgssvikt som de har stött på, där nämndes aldrig sexuella och fysiska övergrepp.  
 

7.3 Förskolepersonalens erfarenheter av att göra en orosanmälan  
Resultatet visar på att det finns varierande erfarenheter av att göra en orosanmälan, där 
flertalet beskriver att de känner sig osäkra när det kommer till att anmälan ska grunda sig på 
ens egen oro för barnet. En rädsla för att göra fel i bedömningen av en omsorgsviktssituation, 
eller att stå ensam i beslutet att göra en orosanmälan, samt rädslan för att skada familjen eller 
relationen mellan förskola och hemmet. Här beskriver en stor del av förskolepersonalen om 
sin osäkerhet inför att göra en orosanmälan: 
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“Som jag sa, vad är en magkänsla? Tänk om det är jag som är överkänslig? Det är ett svårt 
avvägande att göra. Tänk om det är falskt alarm?” 
 
“Det som jag tycker är oerhört skrämmande är att stå ensam i beslutet, fast att jag vet att 
det jag gör är viktigt och nödvändigt så är det väldigt skrämmande och jobbigt”. 
 
“Nu har vi fått veta att man ska göra en anmälan egentligen före man pratar med 
föräldrarna, vilket känns konstigt i och med att vi vill upprätthålla den goda kontakten med 
familjerna”. 
 
“Det känns fel på något sätt men ja jag vet inte, osäker är man väl alltid och man vill väl 
inte orsaka familjen någon skada i onödan”. 
 
“Sånt som jag har upplevt också bidrar till en osäkerhet är faktiskt de äldre kollegors dåliga 
erfarenheter, att dessa påverkar en och att det även kan finnas ett motstånd från chefen”. 
 
“Ja jag har flera gånger varit osäker om jag ska göra en anmälan, för jag vet att problemet i 
detta område ligger i pengarna”. 

  
Utifrån analysen framgår det i resultatet att det finns några som inte känner en osäkerhet inför 
att göra en orosanmälan. I resultatet blir det också tydligt att vissa tycker att det är en trygghet 
att ha arbetslaget och förskolechefen som stöd i samband med en orosanmälan. En del av 
förskolepersonalen tycker det är av vikt att föra en diskussion i arbetslaget eller med 
förskolechefen innan ett beslut ska tas, utifall att de ska göra en orosanmälan eller inte. Här 
nedan redogörs det resultat av beskrivningar som delar av personalen gett uttryck för, 
beskrivningar som visar på att det finns personal som inte känner en osäkerhet inför att göra 
en orosanmälan: 
  

“Jag har aldrig känt en osäkerhet att göra en orosanmälan för de gånger jag har gjort en 
har jag känt att det har varit så självklart att något inte står rätt till”. 
 
“Jag anmäler hellre en gång för mycket än för lite”. 
 
“Nej jag har fått mycket information av rektorn där jag jobbat tidigare, och vi är ett 
arbetslag så vi samtalar med varandra om vi tycker någon förälder har ett olämpligt 
beteende mot sina barn men aldrig så illa att jag varit med och gjort en orosanmälan”. 
 
“Men jag tycker att det brukar lösa sig bra genom att prata om det med arbetslaget och 
även med förskolechefen”. 
  

Sammanfattningsvis visar resultatet att personalens erfarenheter gällande att göra en 
orosanmälan är varierande. I studien framgår det att majoriteten upplever en rädsla och en 
osäkerhet inför att göra en orosanmälan, och resultatet visar att de flesta av personalen är 
otrygga i att anmäla sin oro för barnet. De är medvetna om att det är viktigt att anmäla sin oro, 
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att förskolepersonalen har en anmälningsskyldighet. Utifrån personalens beskrivningar, visar 
resultatet att det råder en osäkerhet och att denna osäkerhet påverkar personalen när det 
kommer till att göra en orosanmälan. 
 

7.4 Hur förskolepersonalen hanterar sitt uppdrag 
Utifrån analysmetoden som byggde på Killéns (2014) överlevnadsstrategier framgick det i 
studiens resultat att några av dessa förekom i förskolepersonalens beskrivningar. Dessa är 
Distansering och ansvarsfriskrivning, Normtänkande, Bagatellisering, Problemförflyttning 
och Projicering av otillräcklighet.  
  
Distansering och ansvarsfriskrivning 
Resultatet utifrån analysen visar att några få av förskolepersonalen använder sig av 
distansering och ansvarsfriskrivning som överlevnadsstrategi när de beskriver sitt 
förhållningssätt och därmed hanterandet av uppdraget. Denna strategi innebär att skjuta ifrån 
sig ansvaret och ta distans från problemet som förekommer, vilket är ett sätt att skydda sig 
själv för att slippa ta del av det. Detta är något som personalen kan göra omedvetet. I dessa 
beskrivningar gick det att spåra distansering och ansvarsfriskrivning, i och med att det finns 
en liten del av förskolepersonalen som berättar att det inte är deras ansvar när det är någon 
annans barn. Detta beskrivs på följande sätt: 
  

“Men det är ju någon annans barn, andra prioriteringar”. 
 
“Det behöver ju inte betyda att barnet far illa bara för att det i mina ögon kan vara en 
brist”.  

 
Normtänkande 
Resultatet utifrån analysen visar på att delar av förskolepersonalen lägger in mycket av sina 
egna normer och värderingar i sitt vardagliga arbete. Resultatet visar vilka faktorer som dessa 
intervjupersoner beskriver är med och påverkar, samt bidrar till att barn utsätts för 
omsorgssvikt. Samtidigt som det blir tydligt i resultatet att personalen bär med sig normer om 
att barn till vårdnadshavare som är arbetslösa kan löpa större risk att utsättas för omsorgssvikt. 
Det blir även tydligt i resultatet att personalens egna erfarenheter, normer och värderingar 
spelar in och påverkar hur de hanterar sitt uppdrag. Resultatet visar även på normtänkande 
gällande barn som lever tillsammans med två vårdnadshavare där båda har jobb, att dessa inte 
är i lika stor risk att utsättas för omsorgssvikt, än ett barn som lever med skilda 
vårdnadshavare där någon av dem är arbetslösa. Så här framställs normtänkande i 
intervjupersonernas beskrivningar: 
 

“Sen så arbetar vi i ett område där det sällan sker skilsmässor och sådana faktorer som vi 
tror kan påverka och bidra till omsorgssvikt”. 
 
“Det märkliga var att den ena föräldern var väldigt mån om sitt utseende och hade alltid 
märkeskläder och det nyaste”. 
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“Jag jobbar med små barn ett till tre år och det är möjligt att det inte märks lika mycket 
då”. 
 
“Jag jobbar på en förskola där många av föräldrarna är arbetslösa”. 

 
Bagatellisering 
Det går att spåra bagatellisering i nästan samtliga av förskolepersonalens beskrivningar. Av 
analysen framgår det att förskolepersonalen inte ser allvaret i situationerna som de beskriver. 
Resultatet visar att personalen förminskar problemet och att de vill undvika smärtan som 
barnet kan vara bärare av. Personalen vill inte trampa vårdnadshavarna på tårna, de försöker 
hitta lösningar som ska lösa problemet, för att en orosanmälan inte ska behöva göras. Utifrån 
förskolepersonalens beskrivningar framgår det i resultatet att det finns en misstanke om att det 
skulle kunna förekomma omsorgssvikt i de situationer som personalen beskriver, men att de 
försöker förmildra omständigheterna. Bagatellisering uppenbarar sig när förskolepersonalen 
uttrycker att de vill upprätthålla kontakten med familjen. Personalen kan förminska problemet 
eftersom de är rädda för att orsaka skada för familjen, eller att förlora kontakten som byggts 
upp: 
  

“Vi har inte gjort så stor affär av just det”. 
 
“Eller ja det kanske är sådana saker i så fall som att barnet inte har haft kläder för väder 
eller liknande, men det har ju alltid löst sig genom att vi har pratat med föräldrarna och 
uppmärksammat dom på vad barnet behöver”. 
 
“Det har gått att lösa genom att ha god kommunikation”. 
 
“Det är så lätt att vi gör en sorts bedömning att nu måste vi ingripa, men sen när man bollat 
det så kanske det inte är så hemskt som jag själv tycker”. 
 
“Man vill ju inte anmäla och så är det inget, vad händer då ens”. 
 
“Vi vågade då inte anmäla och så drar vi igång värsta grejen också var det inget”. 
 
“Vi vill upprätthålla den goda kontakten med familjerna. Man vill inte orsaka familjen 
skada i onödan”. 

 
Problemförflyttning och Projicering av otillräcklighet 
Den här är egentligen två skilda överlevnadsstrategier, men i studien har vi valt att föra 
samman dessa två, eftersom vissa av förskolepersonalens beskrivningar passar in under båda 
strategierna. Problemförflyttning innebär att förskolepersonalen menar väl, men att de lägger 
fokus på fel saker och därför kvarstår många gånger problemet. Projicering av otillräcklighet 
innebär att personalen upplever en känsla av otillräcklighet, ungefär som att stå vid sidan av 
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och titta på. Resultatet av analysen visar på att förskolepersonalen beskriver en känsla av 
otillräcklighet, att de inte kan hjälpa barnet i den mån de vill. Därför försöker personalen göra 
vad de kan, för att känna att de hjälp barnet på något sätt. Samtidigt som det blir tydligt i 
resultatet att problemet i vissa situationer kvarstår, att personalen endast har bytt fokus för vad 
problemet är, och inte löst det. Här är några av förskolepersonalens beskrivningar: 
  

“Där valde vi att tvätta lite kläder på förskolan och då vet jag inte om det är övertramp mot 
föräldrarna men det kändes rätt”. 
 
“Jag var ny och jag vikarierade bara på den förskolan så jag vågade kanske inte direkt 
påpeka något där och då men jag tog initiativet att duscha barnet en morgon då de kom till 
förskolan”. 
 
“Hade jag vetat om att mina anmälningar ger något så hade det kanske känts annorlunda 
men jag vet att det tyvärr inte alltid är så”. 

 
Sammanfattningsvis framgår det i resultatet att dessa överlevnadsstrategier förekommer ute i 
verksamheterna. Det blir tydligt av analysen att förskolepersonalen inte vill trampa 
vårdnadshavarna på tårna och inte göra någon onödig skada, inte förstöra det band som byggts 
upp till familjen. Resultatet visar på osäkerhet i personalens beskrivningar samt hur denna 
osäkerhet påverkar förhållningssätt och hanterandet av uppdraget.  
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8. Diskussion 
Under denna rubrik kommer vi att diskutera de val vi gjort i studien. Vi diskuterar vårt 
metodval följt av en analysdiskussion. Sedan kommer vi att avsluta med en resultatdiskussion.  
  

8.1 Metoddiskussion 
Den här studien har utgått ifrån en kvalitativ intervju där den teoretiska utgångspunkten är 
hermeneutik. Vi ville använda oss av den metod som kunde göra det möjligt för oss att, så 
gott det går, tolka en annan persons förståelse. Inför metodvalet valde vi mellan en kvalitativ 
enkät och en kvalitativ intervju (Kvale & Brinkmann, 2014). Det som gjorde att vi valde en 
kvalitativ intervjustudie, var för att vi ansåg att det var den metod som på bästa sätt skulle 
kunna möjliggöra för en tolkning av personalens förståelse. Eftersom vi inte kan mäta 
människors uppfattningar bidrar den kvalitativa intervjun till att vi får möjligheten att istället 
tolka intervjupersonernas uttalanden, och därmed försöka förstå hur personalen uppfattar 
begreppet omsorgssvikt, samt hur de beskriver sitt uppdrag (Hartman, 2004).  
 
Vi fick önskemål från några av personalen som skulle medverka i studien, om vi kunde 
använda oss av enkäter istället för intervjuer. Med tanke på det som Stensmo (2002) nämner 
om bortfall ville vi inte riskera att få tillbaka enkäterna med svar som inte är tolkningsbara 
och som inte besvarade frågorna fullt ut. Men eftersom vår önskan var att få använda 
ljudupptagning under våra intervjuer, kvarstod problemet att hitta personal som ville ställa 
upp. Vi upplevde att det var många som inte var bekväma med tanken om att bli inspelad 
under intervjun. Vissa avböjde helt från att delta i studien medan det fanns några som kunde 
tänka sig att ställa upp om vi istället dokumenterade intervjun med hjälp av anteckningar. Att 
enbart använda sig av anteckningar under intervjuerna är enligt oss inte att rekommendera, 
eftersom vi anser att vi har fått ut mer av de intervjuer som var inspelade. Med hjälp av 
inspelning anser Denscombe (2016) att forskaren ökar chansen att få med så mycket som 
möjligt av intervjun och intervjupersonernas uttalanden. Det går även att diskutera huruvida 
resultatet påverkades av att vi skickade ut frågorna i förväg till förskolepersonalen, men 
eftersom det var ett önskemål av majoriteten av personalen så tog vi beslutet att tillmötesgå 
deras önskemål. Det är svårt att säga hur mycket resultatet påverkades, men vi tror att det 
påverkades på ett positivt sätt. Att vi fick mer insamlat material och mer nyanserade svar 
eftersom personalen hade fått möjligheten att reflektera över frågorna innan intervjun startade. 
Men om vi inte skickat ut frågorna i förväg hade resultatet kunnat se annorlunda ut på så sätt 
att personalen som inte hade förståelse för begreppet, hade nu möjlighet att söka upp en 
förståelse inför intervjun. Det hade varit svårt att undvika att överföra vår tolkning av 
begreppet om vi varit tvungna att förtydliga begreppet för personalen under intervjun. Men 
tack vare att vi delgav dem frågorna i förhand kunde vi undvika detta och se till att deras 
tolkning var i fokus när intervjufrågorna skulle besvaras och sammanställas.   
 
I efterhand hade vi inte velat använda oss av en annan metod, eftersom vi fick möjligheten att 
tolka personalens beskrivningar. Vi valde att göra vårt urval utifrån ett riktat urval (Backman, 
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et. al., 2012). Detta riktade urval tror vi kan ha bidragit till att det gick att genomföra vår 
studie utifrån en kvalitativ metod i form av intervjuer. Ytterligare en aspekt som vi ansåg var 
problematiskt för vår studie var hur vi formulerade intervjufrågorna. Vi är medvetna om att 
beroende på hur vi ställer en fråga, är avgörande för vilket svar vi får (Kvale & Brinkmann, 
2014). Ingen av oss har intervjuat förut, och därför tyckte vi att det var svårt att formulera 
frågor som inte blev allt för ledande eller slutna. Hade vi fått göra om detta igen så hade vi 
nog kunnat göra bättre intervjufrågor. Samtidigt som det kändes tryggt att vi använde oss av 
en semistrukturerad intervju, eftersom följdfrågorna kunde hjälpa oss att fånga upp och fråga 
om det som vi kände att vi behövde för vår studie (Alvehus, 2013; Kvale & Brinkmann, 
2014).  
 

8.1.2 Analysdiskussion  
Med tanke på vår teoretiska utgångspunkt där fokus ligger på att tolka beskrivningar, anser vi 
att meningskoncentrering fungerade bra för att analysera vårt insamlade material. Det hjälpte 
oss att synliggöra personalens perspektiv utifrån deras förståelse, och den deskriptiva utsaga 
som skapades tog tillvara på personalens beskrivningar, som vi sedan kunde tolka ytterligare 
med hjälp av meningstolkning. Metoden i sig fungerar för att lyfta fram och synliggöra 
personalens erfarenheter och uppfattningar, eftersom meningskoncentrering och 
meningstolkning i vår studie, fokuserar på att söka meningar som besvarar studiens 
forskningsfrågor (Kvale & Brinkmann, 2014). Trots att vi anser att dessa analysmetoder 
fungerar för studiens syfte, är vi medvetna om att vi redan har en förförståelse till innehållet 
och att det följer med när vi gör våra tolkningar (Hartman, 2004). Det har gjort att vi har 
ständigt varit tvungna att påminna oss själva om att det är personalens uttalanden som ska 
vara i fokus, och vår roll i detta är att med hjälp av vår förförståelse tolka och lyfta fram ett 
resultat. Vår förförståelse bidrog till att vi kunde spåra överlevnadsstrategier i de uttalanden 
som förskolepersonalen gjorde. Att spåra överlevnadsstrategier var ingenting som vi hade 
planerat att göra när vi utförde våra intervjuer, men när vi bearbetade de transkriberade 
intervjuerna blev dessa överlevnadsstrategier synliga och därigenom ett sätt för oss att tolka 
och analysera deras uttalanden om yrkesuppdraget (Killén, 2014; Kvale & Brinkmann, 2014).  
 

8.2 Resultatdiskussion  
När en forskare ska försöka fastställa validiteten i sin studie, uttrycker sig Kvale och 
Brinkmann (2014, s. 300) på följande sätt ”det vill säga om en undersökning undersöker vad 
den försöker undersöka”. Vi har ständigt påmint oss om vad studiens syfte är och att det är 
intervjupersonernas uttalanden som ska vara i fokus. Det är viktigt att vi som forskare prövar 
validiteten och ifrågasätter om vi har besvarat studiens forskningsfrågor. När vi gjort detta, 
blir vårt resultat mer trovärdigt (Selander & Ödman, 2015). Forskningsintervjuer får många 
gånger kritik för dess trovärdighet eftersom intervjupersonernas uttalanden kan vara svåra att 
tyda och att det är svårt komma åt den rätta sanningen, eftersom vi aldrig fullt kan förstå en 
annan människa (Kvale & Brinkmann, 2014). Vi har ökat trovärdigheten genom att använda 
oss av en semistrukturerad intervju, samt att intervjupersonerna har fått godkänna den 
transkriberade texten. För att på så sätt försöka förtydliga det som är otydligt och för att 
komma åt intervjupersonernas sanning. 
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Studiens teoretiska utgångspunkt är hermeneutik, där tyngdpunkten i denna teori är tolkning. 
Det betyder att vi tolkar en tolkning, att studiens resultat bygger på våra tolkningar av det 
transkriberade materialet av intervjuerna. Vi är medvetna om det som Hartman (2004) 
förklarar om att vår förförståelse har en stor inverkan när vi gör våra tolkningar av 
förskolepersonalens beskrivningar. De tolkningar som vi gör är utifrån vår förförståelse och är 
därmed personliga. Skulle vi göra om studien eller om någon annan skulle göra om den, 
skulle resultatet skilja sig åt eftersom tolkningsprocessen ser olika ut. En hermeneutisk 
undersökning har som syfte att tolka fram en förståelse, och vi införstådda med att våra 
personliga erfarenheter följer med in i tolkningsprocessen (Backman, et. al., 2012; Hartman, 
2004). 
  
Utifrån resultatet har det blivit tydligt för oss att begreppet omsorgssvikt var nytt för många, 
vissa hade aldrig hört talas om begreppet tidigare. Vi hade en väldigt bred förförståelse inför 
studien, och vi var medvetna om att begreppet omsorgssvikt innehåller många olika former av 
omsorgssvikt, och vi blev positiva till hur mycket förståelse förskolepersonalen visade till 
innebörden av begreppet. Kopplat till det som Hindberg (1999) och Killén (2014) tidigare har 
nämnt, om att det idag finns en större medvetenhet och en bredare förståelse för att ett barn 
kan fara illa av flera olika anledningar, anser vi att studien styrker dessa resonemang. 
Majoriteten av förskolepersonalen hade förståelsen för att barn kan fara illa av flera olika 
anledningar, att barn inte enbart utsätts för vanvård utan att det finns flera olika former av 
omsorgssvikt som barn kan utsättas för idag. Utifrån vad resultatet visar, tolkar vi det som att 
det var begreppet omsorgssvikt som var nytt för personalen, inte innebörden. Av 
förskolepersonalens erfarenheter gällande vilka former av omsorgssvikt som de har stött på, 
blev det tydligt av resultatet att vanvård var den form av omsorgssvikt som de flesta i 
personalen sa sig kunna identifiera och var bekant med. Lundén och Broberg (2003) har i 
tidigare forskning synliggjort vilka de vanligaste tecken för vanvård är, och detta kan vi 
koppla samman med resultatet. Förskolepersonalen gav uttryck för liknande tecken, som 
Lundén och Broberg, när personalen berättade om sina erfarenheter gällande omsorgssvikt. I 
personalens beskrivningar låg fokus på just barnets hygien och vilka kläder som barnet hade 
på förskolan, att vårdnadshavarna brister i just den förmågan. Varför förskolepersonalens 
beskrivningar till största del riktar sig mot vanvård, är svårt för oss att säga. Vi tolkar det som 
att antingen är det den form av omsorgssvikt som är vanligast förekommande på de förskolor 
där personalen arbetar, samtidigt som vi är medvetna om att det även kan röra sig om 
tystnadsplikt. Att personalen kanske har erfarenheter av andra former av omsorgssvikt men på 
grund av tystnadsplikten, som råder inom förskolans verksamhet, kan personalen inte dela 
med sig av dessa erfarenheter.  
  
Trots att vi gör tolkningen att förskolepersonalen hade en god förståelse för innebörden av 
begreppet omsorgssvikt, förstår vi det ändå som att det råder en osäkerhet och att personalen 
är obekväma när det kommer till att göra en orosanmälan. Av resultatet kan vi göra 
tolkningen att de inte fullt ut har förståelsen för att det idag talas om en orosanmälan och inte 
en anmälan. Utifrån resultatet av personalens beskrivningar uppstår problematiken när det 
kommer till att anmäla något som man inte kan bevisa eller kan uttrycka sig om. Som tidigare 
nämnt har Drugli (2003) beskrivit ett tillvägagångssätt som bygger på att samla in tillräckligt 
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med information, för att sedan kunna avgöra om det går att lägga sin oro för barnet åt sidan 
eller inte. Detta tror vi lever kvar hos många som arbetar inom förskolan, personalen tror att 
de måste ha tillräckligt med information om att barnet befinner sig in en 
omsorgssviktsituation för att kunna göra en orosanmälan. Vi förstår det som att personalen ser 
på en orosanmälan på samma sätt som på en anmälan, vilket det i vår mening inte är. Det 
räcker med ens oro för barnet för att göra en orosanmälan. Vårt resultat visar på det som 
Sinanan (2011) också lyfter i sin studie, att det råder en osäkerhet kring när personalen har 
samlat ihop nog med information inför att göra en orosanmälan. Personalen i vår studie visar 
på att de är medvetna om sitt uppdrag och vikten av att arbeta utifrån det, men att de är osäkra 
och obekväma. Vi tolkar det som att vissa därför drar sig för att göra en orosanmälan.  
  
I de överlevnadsstrategier som vi tolkar att förskolepersonalen använde sig av i sina 
beskrivningar, anser vi att personalen i vissa fall frångår uppdraget. Vi förstår det även som 
att personalen inte är medvetna om att de frångår uppdraget. Som tidigare nämnt lyfter Killén 
(2014) fram dessa överlevnadsstrategier som ett tillvägagångssätt för personalen att klara av 
att hantera situationer där de misstänker att det förekommer omsorgssvikt. Vi är medvetna om 
att detta blir en hjälp för personalen att skydda sig själva, både omedvetet och medvetet. Vi 
förstår det som att personalen i vissa fall kan förminska problemen som finns och att de 
fokuserar på fel saker, med förhoppningen att de ska göra skillnad för barnet. Vi förstår att 
personalen försöker se till barnets bästa, men vi tolkar det ändå som att de i vissa fall frångår 
uppdraget när de tar till överlevnadsstrategier, eftersom personalen inte kan erbjuda barnet 
den hjälp och det stöd som barnet behöver. Vi tar stöd i det som Killén skriver om att 
personalen försöker skydda sig mot det som barnet kan vara utsatt för, att de tar hjälp av flera 
olika strategier för att dämpa sin oro och för att inte behöva ta ansvar för barnet.  
  
I och med att vi såg överlevnadsstrategier när vi utförde vår analys, blev det tydligt för oss att 
personalens normer och värderingar spelade en stor roll när de skulle beskriva vilka barn som 
de anser utsätts för omsorgssvikt, eller kan utsättas för omsorgssvikt. Utifrån vår tolkning blir 
detta problematiskt eftersom att dessa normer och värderingar bidrog till att delar av 
personalen gjorde antaganden, om att omsorgssvikt inte förekommer i de familjer som de 
anser vara stabila (trygga hemförhållanden). Vi tycker att det är viktigt att vara uppmärksam 
på vilka normer och värderingar som följer med in i tolkningen av barnets situation, att vara 
medveten om vilka normer och värderingar som var och en bär med sig och hur det påverkar 
förhållningssättet samt hanterandet av uppdraget. Eftersom att förskolepersonalen har 
möjligheten att uppmärksamma dessa barn som utsätts för omsorgssvikt, är det betydelsefullt 
att personalen vågar se att alla barn kan utsättas för omsorgssvikt, att det blir möjligt att 
uppmärksamma fler barn som befinner sig i omsorgssviktsituationer (Hindberg, 1999; Killén, 
2014; Lundén & Broberg, 2003; Lundén, 2010). 
  
Sammanfattningsvis vill vi tydliggöra att vi är väl medvetna om det tolkningsföreträde som vi 
haft i denna studie. Trots att vi haft strävan att framhålla personalens beskrivningar som deras 
egna och giltiga utifrån deras perspektiv, har vi förståelse för att precis som vår förförståelse 
har betydelse för hur vi tolkar, har våra erfarenheter, normer och värderingar en stor inverkan 
på hur vi genomför våra tolkningar (Hartman, 2004; Kvale & Brinkmann, 2014).  
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8.3 Implikationer för yrkesuppdraget 
Det som är viktigt att ta med sig och bli uppmärksam på, är att vara medveten om sina normer 
och värderingar och hur dessa påverkar hanterandet av uppdraget. Utifrån studiens resultat 
blir det tydligt att osäkerheten hos förskolepersonalen är det som försvårar att fullfölja 
uppdraget, att våga göra en orosanmälan trots att den bygger på ens egen magkänsla. Vi är 
medvetna om att det kommer att uppstå situationer där vi kommer känna oss osäkra om ett 
barn befinner sig i en omsorgssviktssituation eller inte, och hur vi ska agera om en sådan 
situation uppstår. Det som blir viktigt i dessa situationer är att vara medveten om de olika 
överlevnadsstrategierna och göra vårt bästa för att sätta barnet i främsta rummet. Att inte låta 
rädslan ta över eftersom detta kan få konsekvenser för yrkesuppdraget och även barnet. Om 
personalen inte vågar göra en orosanmälan kan inte heller socialtjänsten bli uppmärksammade 
på de barn som utsätts för omsorgssvikt, och kan därigenom inte hjälpa och stödja dessa 
familjer. Det har också blivit tydligt av studiens resultat att det behövs kompetensutveckling 
inom detta område ute i verksamheterna, för att kunna uppmärksamma omsorgssvikt hos 
barn. Samtidigt som studiens resultat också visar att förskolepersonalen måste erbjudas detta 
för att känna sig trygga och därigenom kunna fullfölja sitt uppdrag.  
 

8.4 Förslag till fortsatt forskning 
Vi tycker att det vore intressant att lyfta in förskolechefens perspektiv, hur förskolechefen ser 
på denna osäkerhet som råder bland förskolepersonal när det handlar om att göra en 
orosanmälan. Vi tycker också att det skulle vara intressant att studera vad det är som händer 
när personal i förskolan har gjort en orosanmälan till socialtjänsten, om denna osäkerhet som 
råder kan minska om förskolepersonalen får en insikt i hur socialtjänsten arbetar. Om 
samarbetet mellan dessa två kan leda till att förskolepersonalen känner sig tryggare i sitt 
uppdrag.  
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     Bilaga 1 
 

Bilaga 1 - Medgivandeblankett 
Hej! Vi är två studenter från Luleå tekniska universitet, som läser sista terminen på 
förskollärarprogrammet. Vi är nu i full gång med att skriva vårt examensarbete och vi skulle 
uppskatta er medverkan. 
  
Vad kommer studien handla om? 
Vi skriver ett arbete om omsorgssvikt där vi är intresserade av att ta del av dina erfarenheter 
kring detta komplexa ämne. Omsorgssvikt som begrepp är ett stort fält som innehåller många 
olika delar som vi är intresserade av att synliggöra, med hjälp av dina kunskaper kring ämnet 
samt forskning hoppas vi att arbetet ska vara givande och öppna upp för reflektion. 
  
Vad innebär din medverkan? 
Om du vill ställa upp i vår studie så kommer den gå till så att vi kommer ställa några få frågor 
kring begreppet omsorgssvikt och orosanmälan. Din medverkan är individuell och den är 
frivillig. Vi kommer inte bedöma ditt enskilda svar, utan vi är intresserade av att få höra just 
din uppfattning och kunskap kring detta ämne. Vi har alla olika erfarenheter med oss och kan 
därför se på detta begrepp med olika “glasögon”. Intervjufrågorna vi har tänkt ställa kommer 
du att få ta del av innan så du kan få en chans att reflektera över och bekanta dig med, så vi får 
fatt i så mycket som möjligt.  
  
Information från Vetenskapsrådet 
Informationskravet: 
Din medverkan är frivillig.  
Om du under studiens gång ångrar dig eller vill avbryta så är det okej.  
Intervjufrågorna spelas in med hjälp av ljudupptagning. 
  
Konfidentialitetskravet: 
Dina svar och dina resultat kommer att behandlas så att inga obehöriga kan ta del av dem.  
Det inspelade materialet kommer endast användas i studiesyfte, för att vi på bästa sätt kan 
vara säkra på att vi fått med allting. Men känner du att ljudinspelning inte känns okej så 
utesluter vi detta och endast antecknar. 
  
Med vänliga hälsningar,  
Josefine Pettersson  xxx@student.ltu.se 
Ida Bjurman                xxx@student.ltu.se  
_____________________________________________________________________ 
  
Tack för att du ställer upp och hjälper oss i vårt examensarbete. Nedan finns de frågor som 
med hjälp av dina erfarenheter och uppfattningar, kommer hjälpa oss att skriva om ett viktigt 
men komplext begrepp och område; Omsorgssvikt och orosanmälan.  
Ta gärna del av dem innan vi träffas och reflektera över dem. 
Tack på förhand! / Ida och Josefine. 
_______________________________________________________________ 
  



    

 
 

1)   Hur definierar du omsorgssvikt? 
2)   Vilka typer av omsorgssvikt har du mött under din profession? 
3)   Har du gjort en orosanmälan gällande ett barns omsorgssvikt? 

Om ja: 
Vilka tecken på omsorgssvikt såg du? 
Hur upplevde du att det var att göra en orosanmälan? 

4)   Har du upplevt en osäker om när du ska göra en orosanmälan? 
   Om ja: 

Vad berodde den osäkerhet på tror du? 

 


