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1. Inledning  

Vi har båda under våra verksamhetsförlagda utbildningar varit på förskolor som har haft barn 

som misstänkts varit utsatta för vanvård. Fast flera av fallen hade gått långt och trots att 

förskollärarna fört åtskilliga samtal med föräldrarna resulterade det inte i någon förbättring för 

barnens situation.  Även om förskollärarna misstänkte att barnen mådde dåligt fanns det en 

stor osäkerhet hos dem hur de skulle hantera detta. Vi båda upplevde dessa situationer som 

olustiga och undrade varför man väntade med att göra en anmälan, då vi tyckte det var 

uppenbart att familjen behövde hjälp och stöttning när det gällde barnets omsorg och skötsel.  

 

 I litteratur och tidigare C-uppsatser som behandlar ämnet barn som far illa ligger ofta 

tyngdpunkten på misshandel och sexuella övergrepp (Bogren, 1997; Lindman, 2000). 

Vanvård tas inte upp i lika stor utsträckning utan i de flesta fall beskrivs det kortfattat och då 

ofta under rubriken passiv misshandel. När det sedan var dags för oss att skriva detta arbete 

tog vi tillfället i akt att ta reda på mer om synen på vanvård inom förskolan. Vad anser 

förskollärare att vanvård är, när är det dags att göra en anmälan och vet egentligen 

förskollärarna vad anmälningsplikten innebär? Vi vill också ta reda på hur de definierar 

begreppet ”Barns bästa” som enligt barnkonventionen (Hammarberg, 1996) ska genomsyra 

allt arbete, alla beslut som fattas där barn är inblandade. Vi beslutade oss också för att ta reda 

på hur Barnavårdscentral-sköterskor och socialsekreterare ser på och definierar dessa begrepp. 

Detta till följd av att de har ett nära samarbete med förskolan, är inblandade vid en anmälan 

och själva står under anmälningsplikten i sina yrken.  

   

Våra vfuperioder och tidigare arbeten har vi båda haft i bostadsområden med hög social status 

d.v.s. med låg arbetslöshet, högre andel höginkomsttagare och få familjer med sociala 

problem. Men vi har också arbetat och haft praktik i bostadsområden med låg social status 

d.v.s. med hög andel arbetslösa, låginkomsttagare och många familjer med sociala problem 

(xxx kommuns hemsida, 2005). Vi tyckte oss märka en skillnad på synen av vanvård, 

anmälningsplikt och ”Barns bästa” mellan de olika områdena. Därför har vi valt att undersöka 

om förskollärare, BVC-sköterskor och socialsekreterare har en annorlunda syn på dessa 

begrepp beroende på om de arbetar i ett område med hög social status respektive låg social 

status. 
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2. Syfte 
Med detta arbete vill vi synliggöra olika yrkeskategoriers syn på vanvård, anmälningsplikt 

och begreppet ”Barns bästa”. Vi har också valt att i arbetet undersöka om uppfattningarna om 

dessa begrepp skiljer sig åt beroende på om man arbetar i ett bostadsområde med hög social 

status respektive låg. Med denna C-uppsats hoppas vi kunna göra de människor som arbetar 

med barn uppmärksamma på hur viktigt det är att se allvarligt på vanvård och fullfölja sin 

anmälningsplikt. 

2.1 Problemområde 
 Vad är vanvård enligt de olika yrkeskategorierna? 

 Skiljer sig synen på vanvård hos de olika yrkeskategorierna beroende på om de arbetar 

i ett område med hög social status respektive låg social status? 

 Hur uppfattar intervjupersonerna anmälningsplikt? 

 Vad är ”Barns bästa” enligt de olika yrkeskategorierna? 
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3. Litteraturgenomgång 

I litteraturgenomgången har vi för avsikt att ge läsarna en bild av våra begrepp vanvård, 

anmälningsplikt och ”Barns bästa innan de tar del av resultatavsnitt och diskussion. Vi har 

valt att dela in genomgången i tre områden utifrån våra tre frågeställningar. Dessa har vi valt 

att gå igenom var för sig för att på så sätt göra arbetet mer överskådligt och lättläst. Den 

litteratur vi använder oss av är huvudsakligen facklitteratur och rapporter och även en nyare 

avhandling i ämnet omsorgssvikt. I avsnittet som behandlar barns bästa har vi valt att inrikta 

oss på det basala i begreppet barns bästa. Vi är dock medvetna om att man kan undersöka 

barns bästa ur olika synvinklar som t.ex. barns bästa ur en politisk synvinkel, ur en ekonomisk 

synvinkel och ur rådande samhällsutvecklings synvinkel m.m. men vi har som sagt valt att 

koncentrera oss på det basala i begreppet barns bästa då vi upplever att uppsatsen blir för 

omfattande annars. 

3.1 Vanvård 

En kärnfråga för definitionen av ”barn som far illa” är hur vida eller snäva gränser man ska tillämpa. 

Skall avsaknad av bostad vara ett relevant kriterium? Eller ska man bara räkna in förhållanden som säkert 

är till men för barnet, t.ex. misshandel och allvarlig försummelse? (Lagerberg, 1998, sid. 78) 

 

Vid vanvård används ofta istället begreppet omsorgssvikt, detta begrepp introducerades av 

Killén-Heap. En annan forskare som också använder sig av begreppet omsorgssvikt är 

Christensen (Lundén, 1998). Föräldrarnas omsorg sviktar och de har inte förmåga att ta hand 

om sitt barn på godtagbart sätt. I de fall då detta innebär att barnet försummas så allvarligt att 

dess hälsa och utveckling är i fara kan det få allvarliga konsekvenser. Föräldrars 

omsorgsförmåga har stor betydelse för barns fysiska och psykiska utveckling (Lundén, 2004). 

Det finns en medvetenhet idag om att hos de barn som utsätts för vanvård finns det en ökad 

risk för utvecklingsmässiga svårigheter av olika slag. Det innebär att det är viktigt att uppfatta 

barns utsatthet innan en eventuell ofördelaktig utveckling gått för långt enligt Erickson & 

Egeland; Pelcovitz & Labruna (citerad i Lundén, 2004). Barnet kan få dålig inlärnings-

motivation och svårigheter att skilja mellan rätt och fel ( Lundén, 1998).  
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Vanvård kan kännetecknas av att barnet har dålig hygien, luktar illa, har kraftiga blöjeksem,  

eller dålig tandstatus. Barnet är ofta smutsigt, håret är tovigt och i vissa fall har barnet klåda 

eller sveda p.g.a. smuts och svett. Kläderna är trasiga, för små och för årstiden inte passande 

t.ex. att barnet har sommarkläder på sig vintertid. Tillväxtkurvan ändras eller stannar p.g.a. att 

barnet inte får tillräckligt med mat eller fel sorts mat som inte ger tillräckligt med näring. 

Barnet är blekt, trött och håglöst till följd av för lite sömn och vila (Lagerberg, 1998; Killén, 

1999; Hindberg, 1999; Lundén, 2004). Barnet kan inte bara skadas psykiskt av allvarlig 

vanvård utan också fysiskt. Oförmåga, bristfälligt intresse hos föräldrarna, att vid sjukdom 

söka läkarhjälp kan få allvarliga konsekvenser för barnets hälsa. Det kan också vara så att 

föräldrar avstår från att besöka barnavårdscentralen, vilket resulterar i att barnet ej får hälso-

kontroller och nödvändiga vaccinationer (Lagerberg, 1998; Lundén, 2004). Det går att läsa 

om barns rätt till sjukvård i barnkonventionen där det står att: 

 
Konventionsstaterna erkänner barnets rätt att åtnjuta bästa uppnåeliga hälsa och rätt till sjukvård och 

rehabilitering. Konventionsstaterna skall sträva efter att säkerställa att inget barn är berövat sin rätt att ha 

tillgång till sådan hälso- och sjukvård. (Hammarberg, 1996, sid. 63) 

 

Vanvård kallas också för passiv misshandel som resulterar i försummelse av olika skepnader 

t.ex. att barnets olycksrisk ökar dramatiskt för att det lämnas utan tillräcklig tillsyn (Hindberg, 

1999; Lagerberg, 1998; Lunden, 2004). En annan slags vanvård är den känslomässiga. Det 

kan innebära att föräldrarna är oförmögna att intressera sig för barnet på ett positivt 

känslomässigt sätt. Ofta är det inte föräldrarnas mening att såra eller kränka barnet utan det 

beror på att de är upptagna av sig själva och sina egna problem. Det kan resultera i att de inte 

ser barnet och dennes behov (Hindberg, 1999; Lagerberg, 1998). Barn som har föräldrar som 

inte kan ta hand om sig själv ses ofta vid tidig ålder ta på sig en sorts vuxenroll, då de har 

tvingats ta ansvar för sin egen uppväxt. Att föräldrarna inte engagerar sig tillräckligt i barnet 

kompenserar de i vissa fall genom att tillfredställa barnets materiella behov, och om det 

beteendet förekommer sker det ofta mycket överdrivet. I många fall har dessa familjer större 

möjlighet att dölja sina omsorgsproblem, till följd av att de har en bättre ekonomisk situation, 

och mycket tyder på att detta sker (Killén, 1999).  
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3.2 Anmälningsplikt 

Anmälningsplikt innebär att alla som arbetar med barn enligt lag är skyldiga att anmäla till 

socialtjänsten vid misstanke om att barn far illa (Hindberg, 1999; Ewerlöf & Sverne, 1999; 

Erdis, 2003; Lind m.fl. 1999; Socialstyrelsen, 2004). 

3.2.1 Förändringar i socialtjänstlagen (SoL) 
SoL innehåller bestämmelser som ska skydda barnet. Enligt SoL är det kommunen som ska 

ansvara för att barn och ungdomar växer upp under trygga förhållanden. Om nämnden får 

kännedom om att ett barn far illa i sitt hem är de skyldiga att ingripa (Ewerlöf & Sverne, 

1999). SoL förändrades till stora delar 1998, då ändrades även bestämmelser om 

anmälningsplikt. Det innebar bl.a. att anmälningsplikten enligt 71 § SoL blev lagstadgad för 

alla som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som gäller barn och 

ungdom. Alla som ingår i dessa grupper blev därmed skyldiga att lämna socialtjänsten 

uppgifter som i samband med en utredning, för skydd till barn och ungdom, är betydelsefulla 

(Olsson, 2001; Lind m.fl., 1999; Lagerberg, 1998). Även år 2003 gjordes ändringar i SoL 

vilka innebär att anmälningsskyldigheten som tidigare reglerades under 71 § nu istället 

regleras under 1 § i kapitlet Anmälan om missförhållanden. Att uttrycket underårig har bytts 

ut mot barn är en av ändringarna som gjorts. Den ändringen gjordes till en följd av att det nu i 

1 kap. 2 § står förklarat att med uttrycket barn avser man varje människa under 18 år 

(Norström & Thunved: 2003). 

Bestämmelsen om anmälningsplikt finns för att socialnämnden är beroende av information 

från de som träffar barnen för att kunna utföra sin uppgift. Anmälan bör göras av alla som får 

kännedom om något som kan innebära att socialtjänsten måste ingripa till ett barns skydd. Att 

anmäla är en skyldighet som är absolut ovillkorlig, den anmälningsskyldige ska inte själv 

besluta om detta. Det betyder inte att det ska vara klarlagt, det räcker med att den som 

anmäler har fått kännedom om något som ”kan” innebära att socialnämnden måste ingripa. 

Svårbedömda och ostyrkta uppgifter ska också anmälas då misstanke finns om att ett barn 

behöver socialnämndens hjälp. Det är socialnämndens uppgift att se till att barnet får skydd. 

En anmälan skall göras genast, den som är skyldig att anmäla ska inte dröja med att lämna 

uppgifter till socialnämnden. Det bör vid alla arbetsplatser där de anställda har anmälnings-

plikt finnas rutiner och handlingsplaner för hur en anmälan ska genomföras. Det finns dock 

möjlighet att rådgöra med socialtjänsten utan att för den skull göra en anmälan vid detta 

tillfälle (Socialstyrelsen, 2004). Anmälningsplikten ”tar över” tystnadsplikten när ett barn 

misstänks fara illa (Olsson, 2001). 
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Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd bör anmäla detta till nämnden. Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra 

myndigheter inom hälso- och sjukvården och socialtjänsten är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden 

måste ingripa till ett barns skydd.( SoL kap. 14: 1 § Norström & Thunved, 2003, s. 463) 

 

3.2.2 Tänkbara orsaker till att anmälningar inte görs 
Om en myndighet eller en enskild tjänsteman låter bli att anmäla även om det är berättigat så 

innebär detta enligt brottsbalken (Socialstyrelsen, 2004) att de har begått tjänstefel. 

Anmälningsplikten har skärpts men trots detta blir många anmälningar ogjorda. Även om 

lagen skulle skärpas torde det troligtvis inte bli någon ändring. Detta på grund av att det är 

attityder, tolkningsfrågor och brist på förståelse för lagstiftningen som är orsak till att endast 

ett fåtal personer anmäler vid misstanke om att barn far illa och behöver hjälp (Olsson, 2001; 

Socialstyrelsen, 2004). Myter som säger att socialsekreterare är ute efter att placera barn i 

fosterhem kan säkerligen ha uppstått på grund av att socialnämnden är en myndighet som 

skall ha tillsyn över barns levnadsvillkor. En del människor har den uppfattningen att om de 

anmäler så tar socialtjänsten barnet från sina föräldrar. Men det får inte glömmas att 

socialtjänsten finns till för att erbjuda hjälp och stöd bland annat genom rådgivning (Lind 

m.fl. 1999).  

 

Samhället har en skyldighet att uppmärksamma barns utsatthet och behov av hjälp. Det finns 

dock en svårighet i att veta vilka barn som avses och under vilka omständigheter. Man 

använder sig av flera olika begrepp men det finns inget centralt begrepp som förtydligar vad 

som menas (Lundén, 2000). Det råder stor osäkerhet om vilka barn som verkligen menas. 

Lundén (2004) skriver att i en rapport från socialstyrelsen som behandlar socialtjänstens 

arbete med barn använder de sig av flera olika begrepp som t.ex. barn som far illa, utsatta 

barn och även utsatta barn som riskerar att fara illa.  
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3.3 Barns bästa 

Den närmare innebörden i begreppet barnets bästa är inte en gång för alla given. Begreppet är relativt och 

betyder olika saker för olika människor beroende på hur man uppfattar barns behov. (Sjösten, 1999, 

sid.40) 

 

Begreppets innebörd förändras med ny kunskap som kommer med tiden och för att samhällets 

värderingar förändras. Det är också så att ett ”Barns bästa” kanske inte är det bästa för ett 

annat barn och därför fungerar det inte att gå efter en mall utan bedömningen av ”Barns 

bästa” måste göras utifrån omständigheterna i det specifika fallet. När bedömning görs om 

vad ”Barns bästa” är måste det tas hänsyn till helheten, allt som handlar om barnets fysiska 

och psykiska utveckling och välbefinnande. Barnets kortsiktiga och långsiktiga effekter skall 

beaktas så långt som det är möjligt. Att objektivt fastslå vad som är barns bästa är många 

gånger omöjligt. När detta inträffar blir det socialnämndens respektive domstolens 

bedömningar, antaganden och uppfattningar som får fälla avgörandet. Det går inte att bestämt 

ange vad som anses vara ”Barns bästa”. Om denna mall skulle användas finns risken att 

flexibiliteten som är nödvändig i enskilda fall går förlorad. Dock skall beaktning av vissa 

omständigheter vid en bedömning om barns bästa göras. Vid en bedömning av barnets bästa 

kan en genomgång av barnets grundläggande rättigheter vara till hjälp (Sjösten, 1999).  

 

Ett barns grundläggande rättigheter är att få omvårdnad, en god fostran och trygghet. Barnet 

får inte utsättas för kränkning eller bestraffning, barnet skall ges aktning för sin egenart och 

person (Sjösten, 1999; Lagerberg, 1998; Hindberg, 1999; Ewerlöf & Sverne, 1999). Rätten till 

omvårdnad innehåller både den fysiska och den psykiska omvårdnaden d.v.s. barnet har rätt 

till bostad och att de materiella behoven blir tillfredsställda. Barnet skall ha möjlighet att efter 

behov, förutsättning och egna önskemål få en utbildning (Sjösten, 1999). Barnet har rätt till 

trygghet, omtanke och förståelse. Barnet skall få fostran och gränssättning för sitt handlande. 

Rätten till trygghet innebär att få leva i ett förhållande som är stabilt och möjligheten att ha 

någon som barnet kan lita på. Fostran och god vård ger barnet rätten att få känna sig behövd 

och få en positiv utveckling av inneboende resurser och möjlighet att pröva sin förmåga. 

Genom barnets rätt att få aktning för sin egenart och person skall föräldrarna visa respekt för 

de särdrag och individuella egenskaper ett barn har, de skall också ta hänsyn till barnet 

(Sjösten, 1999).  
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Rätten att inte utsättas för kränkning eller bestraffning betyder att alla former av kroppslig 

bestraffning är förbjuden. Barnet får ej förlöjligas, frysas ut, bli hotat eller bli utsatt för tvång. 

Däremot är det tillåtet att t.ex. hålla i ett barn hårt om det finns risk för att barnet skall skada 

sig själv eller andra (Sjösten, 1999; Ewerlöf & Sverne, 1999). Barnet har också rätt till 

grundläggande behov som skydd och omvårdnad men behöver även få ta emot och ge kärlek, 

och ha ett förhållande som är stabilt och varaktigt. Barnet behöver få hjälp med att sätta 

gränser för sitt handlande av sina föräldrar och känna sig behövda och få ta ansvar. Barn 

behöver en möjlighet att kunna påverka sin situation. Barn behöver samhörighet med båda 

föräldrarna, även vid en separation, eller en eventuell konflikt mellan föräldrarna (Sjösten, 

1999; Lagerberg, 1998; Ewerlöf & Sverne, 1999).  

 
Vid alla åtgärder som rör barn, vare sig de vidtas av offentliga eller privata sociala välfärdsinstitutioner, 

domstolar, administrativa myndigheter eller lagstiftande organ skall barnets bästa komma i främsta 

rummet. (Hammarberg, 1996, sid. 58) 
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Barnkonventionen som antogs av FN:s generalförsamling 1989 har som mål att barn ska få 

känna lycka, förståelse och ha en familjemiljö som genomsyras av kärlek för att kunna få 

helhet och harmoni i sin utveckling av den egna personligheten. Barnet skall vara första 

prioritet i sin uppfostran och utveckling, huvudansvaret för detta ligger på föräldrarna eller 

annan vårdnadshavare. Enligt barnkonventionen har barn rätt till lek, vila och fritid som 

anpassas efter åldern på barnet. Föräldrar eller annan vårdnadshavare har efter sin förmåga 

och ekonomiska möjlighet ansvaret för de levnadsvillkor som för barnets utveckling är 

nödvändiga. För att barns hälsa ska bli så god som möjligt skall de ha rätt till sjukvård och 

rehabiliteringsmöjligheter. Barnet skall skyddas från alla former av övergrepp, skador fysiskt 

eller psykiskt våld, vanvård, försummande behandling, utnyttjande, misshandel och sexuella 

övergrepp när barnet är i föräldrarnas/förälderns, annan vårdnadshavare eller någon annan 

persons vård. Detta skall göras genom vidtagande av lämpliga lagstiftningar, sociala och 

administrativa åtgärder och åtgärder i utbildningssyfte, tycker konventionsstaterna 

(Hammarberg, 1996). Särskild uppmärksamhet skall ges till de barn som växer upp under 

mycket svåra förhållanden. Barnets bästa skall vara den enda anledningen till att ett barn mot 

sin vilja skiljs från sina föräldrar t.ex. vid övergrepp eller när barnet lever i vanvård 

(Hammarberg, 1996; Ewerlöf & Sverne, 1999).  

 
När åtgärder ska vidtas för barnets bästa – eller för hela folks bästa – måste frågan ställas om vems 

normer och värderingar som blir avgörande för åtgärderna[…] Ibland kan det verka som att åtgärder som 

vidtas är för de vuxnas bästa t.ex. lärares eller föräldrars bästa snarare än för barnens. ( Qvarsell, 2004, 

sid.79-80) 
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4. Metod  
I de följande avsnitten beskrivs hur vi gått tillväga då vi gjort vårt urval, hur många intervjuer 

vi har gjort, med vilka yrkeskategorier och hur vi har valt ut våra intervjupersoner. Vi har 

också redovisat för de bortfall vi fick. I avsnittet datainsamlingsmetod presenterar vi vilken 

metod vi har använt oss av och varför. Etiska regler vi tagit i beaktande behandlas också. I 

proceduravsnittet har vi i detalj beskrivit hur kontakttagandet med de olika yrkeskategorierna 

har genomförts, avsnittet behandlar också konkret hur intervjuerna utfördes. 

 

4.1 Urval 
Vi har intervjuat åtta förskollärare, två BVC-sköterskor och tre socialsekreterare. Alla 

intervjupersoner förutom två förskollärare har arbetat lång eller mycket lång tid på sin 

arbetsplats. Alla vi har intervjuat har bra uppsikt över sin verksamhet och känner till 

bostadsområdet de arbetar i mycket väl. Vi valde att göra intervjuer endast på 

barnavårdscentraler som vi inte haft kontakt med tidigare. Förskolorna var sådana där vi inte 

kände någon i personalen, detta för att vi var rädda för att intervjuerna kunde bli för 

samtalsinriktade och vänskapliga om vi känt personen i fråga. Då vi ej varit i kontakt med 

något av socialkontoren tidigare valde vi ut dessa endast med hänsyn till vilket bostadsområde 

de tillhörde. Då vi i uppsatsen vill jämföra synen hos de som arbetar i områden som anses ha 

hög social status mot områden som anses ha låg social status, har vi tagit detta i beaktande när 

vi valt ut på vilka förskolor, Barnavårdscentraler och socialkontor vi vill göra våra intervjuer.  

 

Vi har intervjuat fyra förskollärare från två olika bostadsområden med hög social status och 

fyra förskollärare från tre olika bostadsområden med låg social status. En BVC-sköterska 

arbetar i ett bostadsområde med hög social status och den andra i ett område med låg social 

status. Två av socialsekreterarna arbetar i ett område med låg social status och den andra 

arbetar både i ett högstatusområde och i ett lågstatusområde. 

 

Vid vårt urval av informanter fick vi nej ifrån en förskola och en BVC-sköterska och det kan 

ses som ett så kallat externt bortfall (Olsson & Sörensen, 2001). Personalen på förskolan 

förklarade att på grund av att de bara är en avdelning har de bara ett fåtal personal och för lite 

tid för att kunna medverka. De bad oss att i första hand välja någon annan förskola. En BVC-

sköterska som vi kontaktade hade redan blivit intervjuad och skulle också ställa upp på flera 
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intervjuer och kunde därför inte åta sig ännu en intervju. Till en förskola fick vi själva tacka 

nej eftersom de hade svårt att bestämma sig för vem som kunde ställa upp på en intervju. 

Denna förskola hade likaså svårt för att bestämma sig för ett tillfälle då de hade tid att 

medverka. Efter flera samtal i över en veckas tid bestämde vi oss för att tacka nej på grund av 

att vi kände att det drog ut på tiden. 

4.2 Datainsamlingsteknik 

Vi har valt att använda oss av intervjuer då vi ville få fram våra intervjupersoners personliga 

syn och uppfattning om ämnet. När vi skulle bestämma oss för vilken typ av intervju som 

skulle användas insåg vi att det bästa var kvalitativ intervju för att på så sätt få så uttömmande 

svar som möjligt om vårt ämne (Eckert, 2005; Kvale,1997). Men vi ville samtidigt få svar på 

våra frågor som till största delen formulerats på liknande sätt för de olika yrkeskategorierna. 

Några ändringar i formuleringarna gjordes dock utifrån kännedom om att intervjupersonerna 

är olika insatta i ämnet och möter det på olika sätt (se bilaga 2). Eftersom vi ville ha svar på 

våra specifika frågor men ändå kunna få en uppfattning om hur våra intervjupersoner ser på 

ämnet valde vi att genomföra intervjuer som var en kombination av kvalitativa och 

strukturerade intervjuer (Johansson & Svedner, 2001). Vi antog att vi då både kunde få svar 

på våra frågor men också lägga tyngdpunkten på intervjupersonernas syn och uppfattningar. 

Denna kombination gav oss också tillfälle att ställa följdfrågor och om personen sade något 

intressant som vi ville veta mer om kunde vi välja att be dem utveckla det och berätta mer. 

4.3 Procedur   

Efter urvalsproceduren diskuterade vi vilket förfarande som kunde förväntas vara bäst att 

använda sig av för att nå fram till de olika arbetsplatserna. Vi bestämde oss för att ringa till 

socialsekreterarna och BVC-sköterskorna då detta innebar att vi kunde få prata direkt med 

personen i fråga och att de då själva kunde bestämma datum och tid utifrån deras 

tillgänglighet.  Vid samtalet började vi med att presentera oss och berätta vilket universitet vi 

läste vid. Vi berättade att vi skulle skriva vår c-uppsats och vad den skulle handla om och 

därefter frågade vi om de var intresserade av att ställa upp på en intervju angående vårt ämne. 

Vid samtalet angav vi också ungerfärlig tidsåtgång för att intervjupersonerna skulle kunna 

avsätta tillräckligt med tid för intervjun (Kvale, 1997). 
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Till förskolorna valde vi att skriva ett brev med förfrågan om medverkan till vår uppsats 

genom att fråga om vi fick intervjua dem (bilaga 1). Detta valde vi för att förskollärarna ofta 

har dåligt med tid och eftersom de arbetar i arbetslag kan de inte själva helt bestämma vilket 

datum eller vilken tid som kunde passa. I och med att vi skickade ut förfrågan fick de tid för 

att diskutera om det var någon som var intresserad av att medverka och när det i så fall skulle 

kunna passa. I brevet som vi skickade ut presenterade vi oss och skrev vilket universitet vi 

kom ifrån. Vi beskrev vårt arbete och vad det skulle handla om och frågade om någon var 

intresserad av att ställa upp på en intervju. Vi bad i brevet att personalen skulle ta upp detta på 

ett morgonmöte eller liknande och undersöka om det var någon förskollärare som ville 

medverka. Vi skrev också vilket datum vi skulle återkomma via telefonkontakt för att få veta 

om det fanns något intresse. Både vid telefonsamtalen och i breven lämnade vi 

telefonnummer och/eller mailadress så att de skulle kunna kontakta oss om de undrade över 

något eller ville lämna återbud. Kontakten med socialsekreterarna och BVC-sköterskorna gick 

snabbt och smidigt och tid för intervju bestämdes vid det första samtalet. Kontakten med 

förskolorna var däremot krånglig och tidsödande. När vi tog kontakt via telefon presenterade 

vi oss igen och talade om varför vi ringde. Det visade sig att ingen personal från någon 

förskola hade läst vårt brev. Därför var vi tvungna att börja om från början med att berätta om 

vårt arbete och att vi sökte förskollärare som var intresserade av att medverka i en intervju om 

vårt ämne. Även här angav vi ungefärlig tidsåtgång för de tänkta intervjuerna. Det tog en 

vecka med många samtal fram och tillbaka innan vi kunde börja boka in förskollärarna till 

intervjuer. Detta med att skicka ut ett brev med en förfrågan om att få intervjua några av dem  

fungerade med andra ord inte alls i vårt fall.  

 

Innan vi gjorde vår första riktiga intervju valde vi att genomföra en pilotintervju. Detta gjorde 

vi för att se om frågorna uppfattades så som vi hade tänkt och för att kunna beräkna ungefärlig 

tidsåtgång men också för att vår säkerhet inför intervjusituationerna skulle bli större (Kvale, 

1997; Olsson & Sörensen, 2001). Intervjuerna genomfördes alla utom en på intervju-

personernas respektive arbetsplats. Den övriga gjordes i ett av våra hem efter förskollärarens 

önskan då hon medverkade i intervjun efter arbetstid och kände att det inte fanns någon plats 

på förskolan där man kunde få vara i fred. De intervjuer som gjordes på respektive arbetsplats 

genomfördes under deras arbetstid. På grund av det hade några av förskollärarna en tidpunkt 

då intervjun var tvungen att vara färdig eftersom de då var tvungna att återgå till 

verksamheten.  
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De flesta intervjuerna gjordes i personliga arbetsrum eller i personalrum där vi fick arbeta 

ostört De övriga gjordes i rum där annan personal sprang igenom, hämtade saker eller i rum 

nära tamburen där barn och föräldrar vistades. Detta bidrog till att koncentrationen och djupet 

i intervjuerna försvann och därmed blev inte dessa intervjuer lika uttömmande som de andra. 

Alla intervjuer spelades in på bandspelare efter att vi fått tillåtelse av intervjupersonerna. 

Detta för att vi inte ville riskera att missa något som sades och för att den av oss som 

intervjuade skulle kunna lägga all koncentration på intervjupersonen istället för att 

koncentrera sig på att få allt nedskrivet (Johansson & Svedner, 2001; Kvale, 1997). Eftersom 

vi båda var med vid intervjutillfällena bestämde vi oss för ett upplägg som innebar att en 

intervjuade och den andra lyssnade. Så gjorde vi för att inte missa intressanta vinklingar och 

följdfrågor som lätt kan bli förbisedda av den som intervjuar därför att personen ifråga är så 

koncentrerad på att ställa frågorna. Den av oss som satt bredvid flikade in under intervjuns 

gång om det var något hon ville utveckla och blev även tillfrågad i slutet av intervjun om det 

var något som hon ville ta upp. Vi förklarade innan alla intervjuer genomfördes hur vårt 

upplägg såg ut, för att intervjupersonerna inte skulle undra varför en av oss satt tyst bredvid.  

    

Frågorna som ställdes valde vi att ej skicka ut i förväg. Vi ville inte att intervjupersonerna 

skulle söka efter svar innan utan ge oss sina personliga uppfattningar och definitioner. En av 

socialsekreterarna ville dock ha frågorna i förväg, detta var en begäran för att delta. Då vi 

gärna ville att hon skulle medverka i vår studie accepterade vi hennes önskan. 

 

4.4 Etik 
Vi har vid våra kontakter med personal på förskolor, socialsekreterare och BVC-sköterskor 

utförligt berättat om vårt arbete och vad det ska handla om. Vi har också talat om varför vi vill 

göra ett arbete om just det ämne vi valt. Vi har försäkrat varje intervjuperson om att alla 

namn, arbetsplatser och bostadsområden kommer att vara anonyma i uppsatsen. Vi berättade 

att det endast kommer att nämnas om intervjupersonen arbetar i ett bostadsområde med hög 

social status respektive låg. Vi har också talat om att den inspelade intervjun kommer att 

spelas över och att ingen annan än vi kommer att lyssna på det inspelade materialet 

(Johansson & Svedner, 2001; Kvale, 1997; Olsson & Sörensen, 2001). Nyss nämnda 

författare poängterar att det är viktigt att informera intervjupersonerna om möjligheten att 

avböja helt eller avbryta sin medverkan. Detta förbisåg vi, förmodligen för att vi omedvetet 

såg det som en självklarhet. 
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4.5 Transkribering 
Då vi transkriberade valde vi att inte skriva ner det som sades ordagrant. Det valet gjorde vi 

med tanke på att vi var ute efter uppfattningar och dessutom hade det tagit alldeles för lång tid 

(Johansson & Svedner, 2001). Det som sades på banden skrevs först ned på papper och sedan 

bearbetades svaren. Det blev närmare 100 handskrivna sidor, ur materialet valdes citat och 

intressanta uppfattningar till resultatet ut. 
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5. Resultat och sammanfattande analys 
I detta avsnitt redogör vi för det vi har fått fram i våra intervjuer. Vi har valt att under olika 

rubriker redovisa svaren från alla yrkeskategorier. Därför vill vi förtydliga vilken yrkesgrupp 

de tillhör och vilket socialt område de arbetar i. Det gör vi genom att benämna social-

sekreterare i högstatusområdet med (SS-HS) och de två socialsekreterarna i lågstatusområdet 

med (SS-LS). Likaså kallar vi BVC-sköterskan som arbetar i högstatusområdet för (BS-HS) 

och BVC-sköterskan från lågstatusområdet för (BS-LS) vidare får de fyra förskollärarna från 

högstatusområden beteckningen (FL-HS) och de andra fyra förskollärarna som arbetar i 

lågstatusområden kallas (FL-LS). Vi har också valt att ibland skriva förskollärare och ibland 

pedagog för att få lite variation i språket. Detta gäller även begreppet anmälningsskyldighet 

som vi ibland byter ut mot anmälningsplikt. Vårt intervjumaterial var omfattande, därför har 

vi valt ut det vi ansåg var mest relevant för vår studie. Intervjuerna återges därför inte i sin 

helhet. Det förekommer att vi analyserar även sådant material som ej redovisas i detta resultat. 

 

5.1 De olika yrkeskategoriernas definition av vanvård  
(SS-HS) Socialsekreteraren tycker att det finns många olika typer av vanvård dels den ytliga 

som syns t.ex. brist på hygien, dåliga och trasiga kläder och tovigt hår. Hon menar också att 

dålig tandstatus är ett viktigt tecken på vanvård. Hon pratar även om det hon kallar den mer 

subtila vanvården då barnen är hungriga på morgonen när de kommer till förskolan och att de 

även är trötta och/eller håglösa. Sen nämner hon den känslomässiga vanvården som hon 

tycker är den svåraste att se, då det handlar om hur relationen mellan barn och vårdare ser ut, 

ser de sina barn? Finns det vanor och rutiner i familjen? Hon nämner dessutom att om det 

dricks för mycket alkohol så är det en typ av vanvård. Socialsekreteraren sa så här: 
 

 - Jag lägger nog väldigt olika saker i vad vanvård är, dels är det ju den ytliga som syns märks och 

uppmärksammas […] sen kommer den lite mer subtila varianten […] och så kommer den svåraste… 

känslomässiga. 

 

(SS-LS) Socialsekreterarna som arbetar i ett område med låg social status ansåg att vanvård är 

när barnet inte får sina grundläggande behov tillgodosedda. Som att barnet inte får närings-

riktig mat eller ingen mat alls, när sömn och vila är så otillräcklig att barnet mår dåligt av 

detta. Dåliga kläder, för små kläder och skor och att barnet har rätt kläder för årstiden, t.ex. att 

barnet går för tunt klädd på vintern.  
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De tyckte också att det var vanvård om föräldrarna inte går till BVC med barnen eller när de 

inte uppsöker läkare när barnet behöver vård. Vanvård kan också vara att barnet får springa 

ute utan tillsyn och att det inte finns fungerande rutiner i familjen, eller att barn får ta för stort 

ansvar. 

 

(BS-HS) BVC-sköterskan säger att hon inte lägger så stor vikt vid hygienen hos barnet. Det 

kan finnas ett hjärta och en relation mellan föräldrar och barn och då är hygienen inte så 

viktig, hon tycker att det är viktigare med kärlek. Men hon påpekar att det inte får vara så att 

barnet är röd och sårig i stjärten, under armarna eller i ljumskarna. Hon tycker också att 

vanvård kan vara att barnet har dåliga kläder, är alldeles för tunt klädd när det är vinter ute. 

Hon tycker även att det är vanvård om man inte tar sitt barn till Barnavårdscentralen som är 

viktigt eftersom de där förebygger sjukdomar. Hon påpekar också att det finns en psykisk 

vanvård men den är lättare för personalen på förskolan att upptäcka eftersom de träffar barnen 

i stort sett varje dag. 

 

(BS-LS) Vanvård kan vara väldigt svårt att se, det måste gå en tid innan man kan fastställa att 

det rör sig om vanvård säger BVC-sköterskan. Ett smutsigt barn eller ett hem som inte ser rent 

ut är inte nog, detta kan ändå vara en familj som fungerar jättebra med sina barn. BVC-

sköterskan utrycker sig så här: 
 

- det är ju klart att det är en slags vanvård, att man inte orkar ta hand om sina barn… 

 

(FL-HS) Förskollärarna talar först och främst om den synliga vanvården, som de benämner 

med smutsiga barn, trasiga, smutsiga kläder och otillräckligt med mat. Förskollärarna anser att 

det är vanvård om föräldrarna inte sköter om barnet på ett bra sätt eller om barnets 

grundläggande behov som t.ex. mat och kläder inte är tillgodosedda. En av pedagogerna anser 

att det är början till vanvård om barnet kommer med ”kissig nattblöja” till förskolan. Alla fyra 

förskollärarna pratar om den psykiska vanvården, att föräldrarna inte behandlar sina barn väl 

eller inte bryr sig om sina barn. De säger att i deras områden är många av föräldrarna väldigt 

fokuserade på sin karriär och det kan resultera i att barnen blir åsidosatta. De tror inte att detta 

problemet finns i lågstatusområden. En av förskollärarna säger så här: 
…där det är hög status är de kanske lite mer inställda på sin karriär så att man glömmer bort, inte tänker 

på sina barn lika mycke. 
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(FL-LS) Även de här förskollärarna lägger tyngden på dålig hygien, dåliga och för lite kläder 

och när barnet inte får ordentligt med mat. Även i den här gruppen tar en pedagog upp att hon 

tycker det är vanvård om barnet kommer med ”kissig blöja” till förskolan på morgonen. En av 

förskollärarna talar om den psykiska vanvården som enligt henne kan vara att föräldrarna 

ignorerar barnet. En av pedagogerna tycker att om det är kärlekslöst i hemmet är det en sorts 

vanvård. Men det mest återkommande är att de säger att de tänker på vanvård om barn 

kommer smutsiga till förskolan, en förskollärare utrycker sig så här: 
 

Jag tänker nog lite på smutsigt… 

 

5.1.1 Sammanfattande analys 
Nästan alla yrkeskategorier pratar om den ytliga vanvården oavsett vilken typ av område de 

arbetar i. Socialsekreterarna som arbetar i ett område med låg social status nämner att det är 

vanvård då föräldrar inte går till BVC på kontroller eller uppsöker läkare då barnet är sjukt. 

BVC-sköterskan från området med hög status nämner också den problematiken, alltså kan vi 

konstatera att det inte har någon betydelse att de arbetar i områden av olika typ.  

Känslomässig vanvård nämns av fler personer i områden med hög social status. Det kan 

tänkas bero på att de har fler fall av denna typ av vanvård i dessa områden. Att det inte så ofta 

förekommer att barn har smutsiga eller trasiga kläder i områden med hög social status kan 

bero på att de familjer som bor i dessa områden kan antas ha det bra ekonomiskt ställt.  Båda 

BVC-sköterskorna framhåller att det inte räcker med att barn är smutsiga för att de ska 

misstänka vanvård, de är medvetna om att familjen kan fungera väl ändå. Det påvisar att det 

inte finns någon större skillnad i synen på vad vanvård är mellan BVC-sköterskorna i de olika 

områdena. 

 

5.2 Tecken som väcker misstanke om vanvård 
(SS-HS) Om föräldrarna misstänks vara alkoholister misstänker hon vanvård direkt. Men hon 

nämner också de tecken som nämnts tidigare i intervjun. Annorlunda frånvaro som inte 

föräldrarna kan förklara och att tider inte hålls tycker hon också är en anledning till att 

misstänka vanvård. Hon nämner också att den känslomässiga vanvården är svår att se men det 

får inte hindra förskollärarna som arbetar i områden där den typen av vanvård är vanligare 

från att anmäla. 
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(SS-LS) Socialsekreterarna tyckte att de första tecknen på vanvård är när hygienen inte sköts 

och barnet börjar lukta. I barnets hem kan det vara så rörigt och smutsigt att föräldrarna inte 

ens kan laga mat till barnen. Det kan vara att lämning och hämtning på förskolan inte sköts, 

man hör inte av sig vid frånvaro. Eller så kan det vara att barnet slutar att komma till 

förskolan utan att föräldrarna berättar varför. En av socialsekreterarna säger så här: 
 

Det är svårt att plocka ut en grej, det är ofta fler grejer som gör att man misstänker… 

 

(BS-HS) BVC-sköterskan säger att dålig tillväxt och dålig utveckling kan uppstå till följd av 

vanvård. Hon misstänker vanvård om barnet är sårig och röd i stjärten. Barnet kanske gnäller 

och tydligt visar att det inte mår bra. Vanvård kan också vara att barnet har dåliga kläder. Hon 

berättar att i det området hon arbetar i är det ovanligt med den yttre vanvården, här är det yttre 

intrycket viktigt. Här märker man mer av den själsliga vanvården, föräldrarna arbetar mycket 

och det kan leda till att barnen försummas. Hon säger att vanvård kan handla om så många 

olika delar som t.ex. mat, fostran och gränser. 

 

(BS-LS) BVC-sköterskan säger att vanvård misstänks då det finns många barn i familjen. Då 

förekommer det att barnen inte kommer nära sin mamma utan kanske får ligga eller stå 

ensamma i sin säng mycket. Detta upptäcks ofta eftersom det då finns brister hos fler av 

barnen i familjen. Vid sådana här tillfällen kontaktas förskola och socialtjänst och ett möte 

hålls. Sedan bestäms det vad för åtgärder som ska vidtagas.  

 

(FL-HS) Förskollärarna skulle misstänka vanvård om barnet vore smutsigt eller om det 

luktade illa om barnet. Pedagogerna säger också att om barnet hade dåliga, smutsiga, trasiga 

kläder eller kläder som ej var anpassade efter väder och vind skulle misstanke om vanvård 

väckas. Om barnet hade ”kissiga blöjor” och om barnet var röd i stjärten skulle misstanke 

kunna väckas säger en del av pedagogerna. Dock poängterar alla förskollärare att den ytliga 

vanvården är mycket ovanlig i de områden som de arbetar i. Två av förskollärarna säger att de 

misstänker psykisk vanvård om barnet antyder att det är något som inte står rätt till eller om 

personalen ser att barnet inte mår psykiskt bra. De andra två pratar om att de håller ett ”extra 

öga” på familjer där föräldrarna arbetar väldigt mycket. Detta för att de är medvetna om att 

risken finns att detta kan leda till känslomässig vanvård av barnen. 
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(FL-LS) Pedagogerna misstänker vanvård när barnet har dålig hygien och smutsiga, dåliga 

kläder, ibland så dåliga att barnet ej kan vara med i förskolans aktiviteter. Misstanke om 

vanvård väcks också om pedagogerna märker att föräldrarna ej tar hand om barnet ordentligt 

och om de märker att barnet kommer hungrigt eller med en ”kissig nattblöja”. En förskol-

lärare tar upp att hon misstänker psykisk vanvård om personalen märker att föräldern 

ignorerar barnet vid lämning och hämtning på förskolan. 

 

5.2.1 Sammanfattande analys 
De allra flesta av våra intervjupersoner oberoende av yrkesgrupp och områdets sociala status 

säger att när den ytliga omsorgen och barnets grundläggande behov inte blir tillfredsställda 

misstänker de vanvård. Det de flesta lägger tyngdpunkten på är barnets hygien och kläder, 

förmodligen för att det är de tecknen som uppmärksammas först när ett barn utsätts för 

vanvård. Socialsekreterarna oberoende av vilket område de arbetar i lägger stor vikt vid hur 

barnets tid på förskolan ser ut t.ex. om barnet har hög eller oförklarad frånvaro eller om 

lämning och hämtning inte sköts så misstänker socialsekreterarna att det förekommer vanvård 

i familjen. Alla intervjupersonerna från högstatusområden pratade om den psykiska vanvården 

och dess tecken, inte lika många från lågstatusområdena nämnde denna typ av vanvård. Detta 

kan komma av att i områden med hög social status är majoriteten av vanvårdsfallen av den 

psykiska arten och den ytliga vanvården är ovanlig. I områden med låg social status 

förekommer det mest fall av ytlig  vanvård och att de basala behoven inte tillfredsställs och 

den psykiska vanvården är mindre vanlig. Detta framkom i intervjuerna med de olika 

yrkesgrupperna.  

 

5.3 När bör en anmälan göras? 
(SS-HS) Socialsekreteraren tycker att ett bra hjälpmedel är att föra anteckningar eftersom det 

bidrar till att förskolläraren lite enklare kan avgöra när det är dags att anmäla. På så sätt kan 

de se om det är ett upprepat mönster, när det hände senast, hur var det då, hade någon pratat 

med föräldrarna, allt sådant kan vara bra att anteckna. Att förskollärare ringer och konsulterar 

en socialsekreterare innan de gör en anmälan tycker hon är en bra idé. På så sätt kan den som 

är osäker få råd om huruvida den ska anmäla eller inte.  
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Hon anser att det bästa vid en anmälan är att en handläggare från socialen kommer ut till 

förskolan och träffar förskollärare och föräldrar vid samma tillfälle. För då får alla höra 

samma sak vid samma tillfälle och det är att föredra säger vår informant. Hon poängterar att 

detta inte gäller då det handlar om barnmisshandel eller sexuella övergrepp, då går 

socialkontoren inte tillväga på samma sätt som vid vanvård.  

 

(SS-LS) Socialsekreterarna säger att det är när flera av de ovan nämnda tecknen visar sig. Det 

räcker inte att barnet bara är smutsigt, det kan vara att barnet är smutsigt och gnälligt och 

kommer med nattblöja på sig till förskolan. 
 Det är väl vid flera av de här delarna, att barnet inte är rent räcker inte… 

 

Om de ser att barnet har sår i stjärten är det allvarligt, då är det ju något annat än att det bara 

är smutsigt. Socialsekreterarna säger också att det är allvarligt om man märker att de andra 

barnen reagerar negativt på barnet, då det finns risk att denne fryses ut p.g.a. lukt. Om 

förskollärarna påpekat problemet för föräldrarna flera gånger och ingen förbättring sker, då 

måste personalen göra en anmälan anser de.  

 
(BS-HS) BVC-sköterskan menar att om barnet gråter och visar att det inte mår bra, då är det 

tydlig vanvård och då ska det anmälas. Också i extremfall då barnet inte har kläder på 

kroppen och det är kallt ute. Hon poängterar att personalen måste anmäla vid minsta tecken på 

vanvård.   

 

(BS-LS) Vid blotta misstanke om vanvård eller brist av omsorg eller då man aldrig får kontakt 

med föräldrarna så gör jag nog en kontakt med socialtjänsten säger BVC-sköterskan. 

 

(FL-HS) Förskollärarna säger att en anmälan ska göras när personalen ser att barnet ej mår bra 

och när problemet är ständigt återkommande. De flesta av pedagogerna tycker också att 

förskolan ska göra en anmälan när personalen har samtalat om problemet med föräldrarna 

men ingen förbättring för barnets situation märks. En av förskollärarna säger att hon tycker att 

en anmälan bör göras om personalen märker att föräldrarna inte orkar eller reder ut 

familjesituationen. 
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(FL-LS) En av pedagogerna tycker att när barnet har dålig hygien och dåliga kläder ska 

personalen anmäla, men det kan också skifta hur långt det får gå beroende på vad det är som 

misstänks säger pedagogen. En av förskollärarna säger att om personalen märker att ett barn 

tar fysisk eller psykisk skada måste de anmäla direkt. Två av pedagogerna säger att när 

personalen talat med föräldrarna om problemet och det ej sker någon förbättring ska anmälan 

göras. De tycker också  att det är dags att anmäla om personalen märker att de andra barnen 

reagerar negativt på det utsatta barnet på grund av t.ex. dålig lukt.  

 

5.3.1 Sammanfattande analys 
Många av de intervjuade väntar längre innan de gör en anmälan än vad som enligt SoL 

(Socialstyrelsen, 2004) är nödvändigt, men orsakerna varierar beroende på vilket område de 

arbetar i. I ett område med hög social status är en av orsakerna att förskollärarna inte vill tro 

illa om föräldrarna, medan det däremot i ett lågstatusområde kan vara att pedagogerna är 

medvetna om att familjen redan är känd hos socialtjänsten och vill inte belasta familjen 

ytterligare. Att något måste göras då samtal med föräldrarna förts men ingen förändring skett 

är i stort sett alla förskollärare överens om oavsett om de arbetar i ett område med låg social 

status eller ett med hög social status. BVC-sköterskorna har återigen väldigt likartade åsikter 

trots att de arbetar i olika områden, båda anser att anmälan ska göras så fort misstanke väcks.  

En av socialsekreterarna vi intervjuade talar hellre om hur man kan gå tillväga och vilka 

rutiner förskolorna bör ha istället för att berätta om när hon tycker att en anmälan bör göras. 

Det verkar som att hon är väldigt angelägen att få informera om hur det borde vara. Just i 

denna fråga skiljer sig inte uppfattningar mellan personerna i de olika områdena synbart åt. 

Kanske för att det handlar om empati för barnet, och den finns hos alla oavsett i vilket område 

de arbetar. 



Vanvård, anmälningsplikt och begreppet barns bästa  

 22

5.4 Uppfattningar om hur vanligt det är att en anmälan görs vid misstanke av 
vanvård. 
(SS-HS) Ifall förskollärare gör en anmälan eller inte, tror hon beror till stor del på 

enhetscheferna och rådande skolkultur. Det handlar om trygghet, upplysning och utbildning 

för personalen. Hon framhåller trygghet framför allt. En del kanske är rädda för negativa 

konsekvenser, men hon framhåller att det faktiskt är barnet som är viktigast. Att göra en 

anmälan vid misstanke om att ett barn far illa på något sätt ingår i förskollärares jobb, det är 

inget de kan välja bort menar hon: 
 

 - Ni kan inte välja bort den här, det ingår i erat jobb, ni måste göra så här… 

 

Men hon vill poängtera att det är viktigt för förskollärare att ha folk runt omkring sig som 

stöttar dem i detta. 

  

(SS-LS) Socialsekreterarna tyckte att det var svårt att säga om förskollärarna gör en anmälan 

eller inte, de tror att förskollärare vill ha mycket på fötterna innan de anmäler. De kunde tänka 

sig att personalen på förskolan ofta väntade med att anmäla och försöker istället tvätta av och 

byta kläder på barnen så länge det går. Men socialsekreterarna tror att när det börjar bli många 

saker som inte fungerar i familjen gör pedagogerna nog en anmälan. De tror också att det kan 

vara så att förskollärarna är osäkra på när det är dags att göra en anmälan, och därför väntar 

längre än vad som är skäligt. 

 

(BS-HS) BVC-sköterskan säger att de är mycket bättre på det än de var för femton år sedan. 

Ibland får hon en känsla, en intuition att något inte står rätt till, och som senare kanske visar 

sig stämma. Det går inte att hoppa på alla människor p.g.a. en känsla, det måste finnas tecken 

säger hon. Fast vid minsta tecken måste anmälan göras. Hon säger att det kan vara en 

balansgång om det är en familj som hon inte vill mista, de kanske skulle sluta komma om hon 

gjorde en anmälan och då är det ingen som träffar barnet och kan se hur det mår. Men 

misstänker BVC-sköterskan att familjen behöver hjälp och stöd försöker hon ordna det. 
 
(BS-LS) Hon tror att det är vanligt att BVC-sköterskor gör anmälningar eftersom de har en så 

bra dialog med familjerna. Hon säger att hon inte gjort så många anmälningar utan tycker att 

arbetet med att stötta familjen är viktigare. 
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(FL-HS) Två av förskollärarna säger att de inte vet om det är vanligt att anmälan görs men en 

av dem hoppas att det är så i de fall som kräver det och den andra förskolläraren tror att det 

görs en anmälan när det verkligen behövs. En förskollärare säger att om personalen är 

professionell gör de en anmälan vid misstanke av vanvård. En annan av pedagogerna säger att 

hon inte tror det är vanligt eftersom hon tror att många pedagoger är osäkra på var gränsen går 

och när det är dags att anmäla och vill därför ha mycket tydliga tecken av vanvård innan 

personalen gör en anmälan. En av förskollärarna berättar att hon är rädd för att det finns 

förskollärare som tar på sig skygglappar för att slippa se problemen och det kan resultera i att 

det inte görs någon anmälan i fall som kräver det. En av förskollärarna utryckte sig så här: 
Men jag hoppas ju att alla som misstänker saker som måste anmälas gör det… 

 

(FL-LS); En av förskolläraren säger att eftersom personalen har anmälningsskyldighet så är 

de tvungna att anmäla. De andra pedagogerna vet inte om det är vanligt att anmälan görs men 

en av dem berättar att i hennes arbetsområde görs det fler anmälningar än i andra områden. 

Två av förskollärarna säger att deras erfarenhet är att det oftast är människor runt familjen 

t.ex. grannar och släkt som gör anmälan och sedan hör socialtjänsten av sig till förskolan för 

att höra vad personalen vet runt barnet. 

 

5.4.1 Sammanfattande analys 
Uppfattningarna om hur vanligt det är att en anmälan görs vid misstanke om vanvård skiljer 

sig mycket mellan intervjupersonerna. Det går inte att se något mönster mellan varken 

yrkesgrupp eller områdets sociala status. Uppfattningarna pendlar från att intervjupersoner 

svarat – att eftersom personer som arbetar med barn har anmälningsskyldighet, så görs det 

anmälningar, till svar som att – jag har ingen aning! Det som genomsyrar de flesta av svaren 

är att intervjupersonerna tror att det finns en osäkerhet och rädsla inför att göra en anmälan. 

De flesta tror att personal som står inför en anmälan om vanvård vill ha starka tecken på detta 

p.g.a. rädsla för att göra en anmälan som senare visar sig vara obefogad. Detta trots att lagen 

säger att misstanken ej behöver vara klarlagd utan det räcker med att personen i fråga 

misstänker att det kan vara så att barnet far illa ( SoL kap 14: 1 §). Rädslan innefattas också 

av att personalen i många fall är rädda för att en konflikt ska uppstå i relationen med 

föräldrarna. En av socialsekreterarna poängterar att även om denna rädsla finns måste det 

göras en anmälan då det är barnet som är viktigast i situationen. 
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5.5 Förskollärarnas medvetenhet om anmälningsplikt  
(SS-HS) Att förskollärare är medvetna om sin anmälningsplikt tror hon annars skulle hon 

skämmas säger hon. 
- Då skäms jag, om det skulle vara på det sättet… 

 

 Hon menar att det inte kan ha undgått någon vilka bestämmelser som gäller vid misstanke om 

att ett barn far illa.  

 

(SS-LS) Socialsekreterarna tror att förskollärarna är medvetna om anmälningsplikten, men vet 

kanske inte när det är dags att anmäla. De tror också det kan vara så att förskollärarna inte vet 

hur de ska göra en anmälan eller hur arbetsgången efter en anmälan ser ut. 

 
Jag tror nog dom vet, men hur dom ska gå tillväga det vet jag inte riktigt om dom vet, kanske inte! 

 
(BS-HS) BVC-sköterskan tror att de flesta förskollärare är medvetna om sin anmälningsplikt. 

Men hon påpekar att det kan vara svårt att göra en anmälan om man arbetar i ett område med 

hög status. Hon tror att i vissa fall i sådana områden så görs det ingen anmälan eller att 

förskollärarna väntar väldigt länge. Hon får ibland känslan av att förskollärarna ser tecken av 

vanvård men omedvetet ignorerar det de sett. 

 

(BS-LS) BVC-sköterskan tror att alla förskollärare vet om att de har anmälningsplikt. Hon 

kan tänka sig att det är den svåraste uppgiften i yrket men den är livsviktig för barnen. 

 

(FL-HS) Alla förskollärarna tror att alla pedagoger vet om att de har anmälningsskyldighet.  

 

(FL-LS) Två av förskollärarna är övertygade om att alla förskollärare vet om sin anmälnings-

skyldighet. De andra två säger att de är medvetna om skyldigheten men vet inte hur medvetna 

förskollärare är i allmänhet.  
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5.5.1 Sammanfattande analys 
De allra flesta av våra intervjupersoner tror att förskollärare är medvetna om sin 

anmälningsskyldighet. Att medvetenheten är så utbredd kan till största del bero på att man 

redan under utbildningen får vetskap om att man som förskollärare står under denna lag. Men 

också för att lagen om anmälningsskyldighet framställs mer och mer t.ex. i litteratur och olika 

tidningsartiklar som rör barn som far illa. En av socialsekreterarna säger att hon tror att 

förskollärare är medvetna om sin anmälningsskyldighet men att det kan vara så att de inte vet 

när och om de ska göra en anmälan. Om detta problem förekommer kan det vara för att 

förskollärare ej är tillräckligt insatta i lagen då den tydligt markerar att anmälan bör göras så 

fort misstanke väcks (Socialstyrelsen, 2004). 

 

5.6 Finns det en skillnad i synen på vanvård hos de olika yrkeskategorierna 
beroende på om de arbetar i områden som anses ha lägre status eller om de 
arbetar i områden som anses ha högre status? 
(SS-HS) Socialsekreteraren tror inte att synen på vanvård skiljer sig hos förskollärare som 

arbetar i högstatus, respektive lågstatusområden. Däremot berättar hon att socialkontoren får 

flest anmälningar från de områden som har lägre status, det tror hon beror på att de anmäler 

tidigare där. Hon menar att i områden med högre status är det svårare att komma familjerna 

nära och det gör att det blir svårare att se vanvården eftersom den inte är lika synlig på ytan 

där. Att det görs flest anmälningar i socialt belastade områden ser hon inte som ett självklart 

tecken på att det finns mer vanvård där. Hon tror bara att den är tydligare i dessa områden 

men att det inte får hindra de som arbetar i ett ”bättre” område från att anmäla. Det handlar 

återigen om trygghet. Om det finns en trygghet på arbetsplatsen och det finns en bra 

enhetschef som förstår vikten av att anmäla vid misstanke, så görs det också anmälningar 

säger hon. Att samarbeta och att prata med varandra är jätteviktigt. Hon har på senare år 

uppmärksammat att anmälningarna från högstatusområden ökar. Det tror hon beror på en 

ökad medvetenhet hos personalen om den mindre synliga vanvården i dessa områden. Hon 

anser att de förskolor där personalen inte anmält vanvård på många år säkerligen har missat 

flertalet barn som varit utsatta för någon slags vanvård: 

 
- Jag har mött förskollärare i områden som säger, - Ja vi har det så bra här vi har inte gjort en anmälan på 

19 år…Är du stolt över det, skulle jag vilja säga, vad har du missat då? 
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(SS-LS) Socialsekreterarna som arbetar i området med låg status tror att det är skillnad i syn 

på vad vanvård är eftersom det görs fler anmälningar i ett lågstatusområde och då blir 

förskollärarna mer vana att göra en anmälan. De tror också att det är lättare att komma in i 

familjerna i områden med låg status och jobba med dem och då blir det lättare att göra en 

anmälan. De säger att det är svårare att komma in i familjer som bor i områden med hög 

social status. Det är också svårare att upptäcka vanvård i ett sådant område. Det blir mer 

tydligt, lättare att se om barnen mår dåligt i ett område med låg status.  

 
(BS-HS) BVC-sköterskan tror att det är skillnad i synen på vanvård. Detta för att BVC-

sköterskorna som arbetar i ett område med låg status har mer vana av vanvård och där är 

familjerna ofta mer öppna, de kommer till BVC, är ärligare och berättar mer saker för sin 

sköterska. I hennes område gör inte föräldrarna det, så hon måste vara mer lyhörd då hon 

jobbar i ett område med hög status.  

Hon säger att de som arbetar i ett lågstatusområde kanske anmäler ”stup i kvarten” och på så 

sätt har mer vana, de arbetar ju med ett helt annat klientel som kanske redan är kända hos 

socialen. 

 

(BS-LS) BVC-sköterskan säger att funderingarna finns, ligger ribban för högt i områden med 

låg status, tillåts vanvården gå längre här? Hon menar att det kan bero på att det ofta finns 

familjer med olika kulturer med annat i bagaget. Det medförde att synen på barnuppfostran i 

sådana områden skiljer sig från andra områden med övervägande svenska familjer. Hon tror 

inte att BVC-sköterskorna väntar längre med att anmäla i dessa områden. Däremot kanske de 

träffar familjerna oftare, eftersom det finns en större osäkerhet hos föräldrar i dessa områden. 

En skillnad hon kan se är att BVC-personalen är mer flexibla i sitt arbete i ett sådant här 

område. I de familjer hon vet att det redan finns en kontakt med socialen och BVC-sköterskan 

inte vill belasta familjen ytterligare väntar hon ibland med att göra en anmälan. Då utnyttjas 

istället det kontaktnät som hon menar finns kring familjerna. 

 

(FL-HS) Förskollärarna tror alla att personal som arbetar i ett lågstatusområde är mer vana vid 

vanvård eftersom det finns fler fall av vanvård i de områdena. Två av pedagogerna tror att de 

skulle acceptera att vanvården gick längre eller att de inte skulle reagera lika kraftigt på 

vanvård om de arbetade i ett lågstatusområde eftersom de skulle bli mer vana vid vanvård. 

Tre av pedagogerna säger att i lågstatusområdena kanske vanvården består mer av dålig 

hygien och dåliga kläder, här kanske det är mer psykisk vanvård.  
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Barnen kanske är fina utåt sett men innerst inne kanske de inte mår så bra. En av 

förskollärarna säger att i hennes arbetsområde kan det vara så att föräldrarna är mer inställda 

på sin karriär så att de ibland glömmer bort och inte tänker lika mycket på sina barn. Hon 

nämner också att det har med pengar att göra t.ex. att barn som kommer från områden där det 

är låg social status kanske inte har ordentliga kläder och att i området där hon arbetar har 

barnen kläder i mängder istället. Flera av pedagogerna säger att det finns en skillnad i synen 

på vanvården mellan områden de menar också att förskollärare definierar vanvård olika 

beroende på vad de har för arbetsområde. En förskollärare berättar att hennes arbetslag känner 

att vanvård är när föräldrarna inte har tid för sina barn, de skaffar barn precis som man köper 

bil och hus och så fortsätter föräldrarna att arbeta på säger hon. De här barnen har en väldigt 

bra materiell standard men kan ha det torftigt för övrigt, familjen kanske inte gör saker 

tillsammans säger hon. 

 

(FL-LS) En av förskollärarna menar att de som arbetar i områden med lägre status har mer 

tolerans eftersom det är mer vanligt med vanvård där. Två av pedagogerna säger att det 

förmodligen blir mer uppmärksammat när det förekommer vanvård i högstatusområden 

eftersom det inte inträffar så ofta där. Eftersom områdena med låg social status är mer socialt 

utsatta görs det fler anmälningar där än i ett område med hög social status. Att det finns en 

skillnad i synen på vanvård i de olika områdena tror de absolut. En av pedagogerna säger att 

vanvård får en annan definition i ”rika” områden där kan vanvården vara att föräldrarna inte 

har tid för sina barn. Hon säger att i ett lågstatusområde kanske inte föräldrarna arbetar i 

samma utsträckning och de kanske har en annan bakgrund då blir det en annan sorts vanvård. 

Hon menar att vanvården blir mer fysiskt påtaglig där. 

 
I rika områden där blir vanvården att föräldrar inte har tid… 

5.6.1 Sammanfattande analys 
De flesta av de intervjuade tror att det finns en skillnad i syn på vad vanvård är mellan 

områden med olika social status. Att det görs fler anmälningar i lågstatusområden är en 

allmän uppfattning. Men en socialsekreterare påvisar dock att det behöver inte vara så att det 

finns fler fall av vanvård i lågstatusområden. BVC-sköterskan från området menar att den 

psykiska vanvården som dominerar i högstatusområden är mycket svårare att se och därför är 

inte antalet anmälningar därifrån lika högt. Detta säger även BVC-sköterskan från området 

med hög social status hon menar att det är svårare att upptäcka vanvården eftersom familjerna 
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är mycket måna om vilket intryck de ger och vill inte diskutera eventuella problem med sin 

BVC-sköterska. BVC-sköterskan som arbetar i området med låg social status säger att 

funderingarna finns om vanvården tillåts gå längre här. Men samtidigt tror hon inte att BVC-

sköterskorna i dessa områden väntar längre innan de anmäler vid misstanke om vanvård. 

Förskollärarna från båda områdena tror att förskollärare som arbetar i områden med låg social 

status är mer vana vid vanvård. En av förskollärarna som arbetar i ett område med låg social 

status sade att hon trodde att de som jobbar i dessa områden har mer tolerans, eftersom det är 

mer vanligt med vanvård där. Två förskollärare från högstatusområden tror att de skulle 

acceptera att vanvården gick längre om de arbetade i ett område med låg social status 

eftersom de skulle bli mer vana vid vanvård.  

 

5.7 Definitioner av vad barns bästa är 
(SS-HS) Socialsekreteraren menar att barns bästa är att de har en stabil och trygg miljö, att ha 

tak över huvudet och föräldrar som är nöjda. Att se till barns bästa kan innebära att alla har 

samma möjligheter att t.ex. följa med på skolresor. Självklart handlar det även om att de 

primära behoven ska vara tillgodosedda som mat och dryck på bordet, men att det finns 

rutiner, regler och normer är också viktigt säger hon. Vad barns bästa är kan skilja sig i 

områden med olika social status.  
 
(SS-LS) Barns bästa tycker socialsekreterarna först och främst är att barnets grundläggande 

behov blir tillgodosedda. De tycker också att barn ska få vara barn, vara trygga och få kärlek. 

Det är också betydelsefullt att föräldrarna tar ansvar över sitt liv och sätter barnen i centrum. 

För barnets bästa tycker de också att det är viktigt att relationen mellan föräldrarna fungerar 

och att det är ett bra klimat i hemmet. 

 
(BS-HS) BVC-sköterskan tycker att barns bästa är att ha en familj, en mamma och en pappa 

men de behöver nödvändigtvis inte bo ihop. En fungerande mammaroll och en papparoll även 

om de är separerade, det tycker hon idag är den bästa uppväxten. Barns bästa är också att ha 

en förälder som lyssnar, finns till och har tid. Hon säger att det är svårt att veta vad som är 

barns bästa, det kan skifta från familj till familj, men oftast vet man vad som inte är barns 

bästa, t.ex. att ett barn blir slaget. 
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(BS-LS) BVC-sköterskan menar att barns bästa är när de har en trygghet i livet, att de har 

vuxna omkring sig, att de får vara barn, får leka, blir ompysslade och får kärlek. Det är viktigt 

att en kontakt byggs upp från början mellan barn och förälder, etableras inte den kontakten 

från början kan den bli svår att få senare. Därför säger hon att BVC måste se till att barnen får 

trygghet, kärlek och omtanke och detta görs genom att det finns en nära kontakt mellan BVC 

och familjen.  

 
(FL-HS) Tre av förskollärarna tycker att barns bästa är när barnen får en trygg uppväxt, att 

någon bryr sig om dem och ger barnen trygghet och kärlek. En av pedagogerna säger att barn 

måste ges tid, föräldrarna måste ägna tid åt sina barn. En annan säger att barns bästa är att 

hålla ihop familjen, även om föräldrarna har det dåligt i sin relation. Men hon påpekar att det 

inte får gå så långt att barnet lider av det. En tredje pedagog menar att barnen ska få vara 

välmående både fysiskt och psykiskt. Endast en av pedagogerna menar att det är viktigt att 

barnen får leka. 

 

(FL-LS); De flesta av förskollärarna menar att barns bästa är då de grundläggande behoven 

blir tillgodosedda som mat, sömn, kläder, trygghet och att barnen mår bra. En av pedagogerna 

säger att barns bästa innebär att barnet ska vara fyllt med nyfikenhet, vilja lära sig och inte 

vara rädd för något. En annan pedagog menar att det är viktigt att barn får kärlek och blir 

förstådda. Hon framhåller att det är viktigt att föräldrar sätter sina barn först. Barnen ska även 

bli respekterade säger två förskollärare. 

5.7.1 Sammanfattande analys 
Genomgående tycker de personer vi intervjuat att barns bästa är att de grundläggande behoven 

tillgodoses som mat, kläder m.m. De framhåller också trygghet som mycket viktigt. En 

socialsekreterare tror att synen på vad barns bästa är skiljer sig mellan områden med olika 

social status. Några extrema skillnader har dock inte synliggjorts i vår studie. Det går inte att 

urskilja några tydliga mönster mellan vare sig yrkeskategorier eller områdenas sociala status. 

En förskollärare skiljer sig dock från mängden eftersom hon framhåller barns bästa som att 

barn ska ha rätt till att vara nyfikna och att barn ska vilja lära sig nya saker.   
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6. Diskussion  
Under arbetets gång har vi förstått att ordet vanvård väcker starka reaktioner. Vid våra 

intervjuer har många av de vi intervjuat förklarat att de gärna inte använder sig av ordet 

vanvård utan att de hellre kallar det för omsorgssvikt. Denna tendens har vi också märkt i 

litteratur, det finns inte många texter där författaren använder sig av ordet vanvård. Vi tror att 

användningen av ordet omsorgssvikt kan leda till att själva problematiken bakom ordet inte 

tas på lika stort allvar, då vi tycker att ordet vanvård är mer laddat. Vi kommer själva att 

använda oss av ordet omsorgssvikt i fortsättningen men aldrig förringa ordets innebörd. Vid 

vår litteratursökning fann vi att det i litteratur om barn som far illa ej gavs någon större plats 

för problemet vanvård. Det var också så att vanvårdsproblematiken i vissa fall inflikades 

under andra rubriker t.ex. psykiskt sjuka föräldrar eller föräldrar med förståndshandikapp och 

detta gjorde att det var svårt att hitta det skrivna om just vanvård. Vi tyckte det var positivt att 

finna att det de senaste åren givits ut flera rapporter t.ex. av Lundén (2000) som behandlar 

begreppet barn som far illa. Vi fann också en nyutgiven avhandling av Lundén (2004) och 

detta tycker vi pekar på ett ökat intresse för de barn som lever under svåra missförhållanden. 

Det ser vi som positivt då vi tror att detta kan medverka till att fler av de barn som far illa 

uppmärksammas och kan få den hjälp de behöver. 

 

Ett syfte med uppsatsen var att undersöka de olika yrkeskategoriernas definition av ordet 

vanvård. Det vi fick fram var att de flesta tänkte på smutsiga barn i första hand. Många av 

intervjupersonerna lade också stor tyngdpunkt på barnens klädstatus och barnens basala behov 

som mat och sömn. Många talade också om den psykiska vanvården som enligt dem kunde 

vara att föräldrar inte har tid för sina barn det kan också handla om att det är kärlekslöst i 

relationen mellan förälder och barn. I arbetet avsåg vi också att undersöka om det fanns någon 

skillnad i synen på vanvård mellan områden med olika social status. Det vi fann var att 

personalen i lågstatusområdena hade en högre tolerans, deras gräns för hur långt vanvården 

fick gå var nådd senare än den var i högstatusområdena. I högstatusområdena pratade någon 

t.o.m. om att barn som kommer med yoghurt runt munnen eller ärvda kläder kunde föra 

tankarna till en mild grad av vanvård. Detta tycker vi är mycket överdrivet men samtidigt får 

man tänka på att denna förskollärare arbetar i ett område där barnen är mycket fina till det 

yttre och märkeskläder är standard, då blir minsta skavank förstorad.  
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I ett område med låg status pratade personalen om att de är nöjda bara barnet har ett par 

gummistövlar även om de är ett nummer för små. Detta visar hur stora skillnaderna kan vara 

mellan områdena beroende på den sociala statusen. Vi har också uppmärksammat att det 

handlar om olika sorters vanvård beroende på vilket socialt område vi talat om. I områdena 

med hög social status har familjerna ofta god ekonomi och barnens materiella standard är hög. 

Därför tror vi det är vanligare att vanvården i dessa områdena är av den känslomässiga typen. 

I områden med låg social status finns säkerligen den känslomässiga vanvården också men 

eftersom familjernas ekonomiska situation är ansträngd handlar det oftare om den ytliga 

vanvården. Detta tror vi resulterar i att anmälningarna är fler i ett lågstatusområde då denna 

typ av vanvård är lättare att se.  

 

Anmälningsplikten innebär att alla människor som arbetar med barn ska anmäla vid misstanke 

om att ett barn far illa. Alla i vår undersökning var medvetna om att de har 

anmälningsskyldighet men vi tycker att det är anmärkningsvärt att förskollärarna inte verkar 

vara tillräckligt insatta i socialtjänstlagen och vad den innebär. Bland annat en förskollärare 

nämner att pedagoger ”vill ha mycket på fötterna” innan det görs en anmälan, ett argument 

som inte får stöd i SoL. Många av de förskollärare vi intervjuade ville ha tydliga tecken eller 

vara säkra på att det de såg stämde. Vi anser att det leder till att de flesta förskollärare väntar 

för länge med att göra en anmälan  och att de i dessa fall begår tjänstefel. I socialtjänstlagen 

står det att alla ska anmäla även om uppgifterna inte är fastställda det är socialnämndens 

uppgift att utreda om anmälan är befogad (Socialstyrelsen, 2004). Vi märkte att precis som 

litteraturen påpekar är det tolkningsfrågor och brist på förståelse för SoL (Olsson, 2001) som 

resulterar i att det inte görs anmälningar i alla fall som kräver det. Personal som arbetar i 

områden med hög social status väntade med att anmäla för att de hade svårt att tro att det 

fanns ett problem i dessa familjer som verkade ha ett ordnat liv på ytan. Om personal som 

arbetar i lågstatusområden väntar med att göra en anmälan kan det bero på att familjen redan 

är inkopplade hos socialtjänsten. Det var skillnaderna vi kunde se mellan områdena. Under 

vår litteratursökning fann vi boken Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn 

(Socialstyrelsen, 2004) som vi tycker är ett utmärkt hjälpmedel vid tolkning av SoL, i den kan 

personal få svar på frågor som: Vad gör jag när jag tror att ett barn far illa? och vart vänder 

jag mig? Många av de vi intervjuat påtalade en osäkerhet som vi tror kan avhjälpas med hjälp 

av den här boken. 
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Ett annat syfte med uppsatsen var att undersöka uppfattningar om vad ”Barns bästa” är. Vi 

fann mycket litteratur om ”Barns bästa” men ofta diskuterade författarna begreppet utifrån 

barnkonventionen. Vi saknade litteratur som behandlade barns bästa ur en annan synvinkel än 

barnkonventionens. När vi undersökte våra intervjupersoners definitioner om begreppet 

”Barns bästa” förstod vi att de tyckte att det var ett brett område. Men de flesta pratade i första 

hand om barnets grundläggande behov. De tyckte t.ex. att mat, sömn, kläder och trygghet var 

hörnstenar i ett barns liv. Förvånansvärt få tog upp det viktiga i att barn måste få vara barn 

och deras rätt att leka. I dagens samhälle tycker vi att barnen blir vuxna alltför fort och för 

höga krav på barnen ställs tidigt i deras liv. Vi tycker det är viktigt att barnen får leka och vara 

barn länge. I vår studie fann vi ej några skillnader i synen på vad barns bästa är mellan de 

olika yrkeskategorierna. Inte heller mellan de olika områdena fann vi någon synbar skillnad.  

 

Vi har under vår tid som uppsatsskrivare läst mycket tänkvärd litteratur och under våra 

intervjuer har vi fått ta del av många intressanta uppfattningar och svar om våra ämnes-

områden. Vi tycker att vi uppfyllt vårt syfte som var att synliggöra olika yrkeskategoriers syn 

på vanvård, anmälningsplikt och begreppet barns bästa. Ett syfte med uppsatsen som vi också 

uppfyllt var att undersöka om uppfattningarna kring dessa begrepp skiljer sig åt beroende på 

om intervjupersonerna arbetade i ett bostadsområde med hög social status respektive låg. 

Skillnaderna i synen på begreppen var ej så stora mellan de olika områdena och därför får just 

detta syftet ej så stor plats i vår uppsats. 

6.1 Fortsatt forskning 
Vårt förslag till fortsatt forskning är att undersöka hur enhetschefer inom förskolan ser på 

anmälningsskyldigheten. Hur viktigt tycker de att det är att anmälan görs och vems ansvar är 

det att göra anmälan, chefens eller personalens?  Man kan ta reda på om det görs fler 

anmälningar på förskolor där chefen ställer sig bakom anmälan och hur viktigt är det att 

chefen är välinformerad i socialtjänstens rutiner när det gäller en anmälan? Det här är frågor 

som väckts hos oss under vårt examensarbete och vi tror detta kan vara ett intressant 

forskningsområde. 
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Bilaga 1 
 
Hej! 
 
Vi är två lärarstudenter som läser vid Linköping universitet i Norrköping. Vi ska under våren 
skriva vår c-uppsats. Därför söker vi förskollärare som är intresserade av att ställa upp på  
intervjuer. C-uppsatsen ska handla om barn som lever i vanvård och vi vill veta era åsikter 
och funderingar kring detta ämne. 
 
Vi skulle bli tacksamma om ni kan ta upp detta på era morgonmöten eller liknande och höra 
efter om det finns en eller flera förskollärare som är intresserade av att medverka. 
Förskolläraren få gärna ha arbetat en längre tid i samma område då vi ska analysera skillnader 
mellan olika bostadsområden. 
 
Förskolan, förskolläraren och bostadsområdet kommer att vara anonyma i uppsatsen. 
 
 
Vi återkommer via telefon Torsdagen den 10/2 vi skulle uppskatta om ni då vet om det finns 
något intresse för medverkan. 
 
Om ni har några frågor är ni välkomna att ringa oss! 
 
Mvh. Anna Larsson xxx/xxxxxx och Malin Fransson xxxx-xxxxxx 
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Bilaga 2 
 
Intervjufrågor  

 
1. Kan du berätta vad vanvård är för dig? 
 
2. Vad får dig att misstänka vanvård? 

 
3. Har du några erfarenheter av detta? Vad hände då? Ledde det till anmälan? 

 
4. När anser du att en BVC-sköterska/förskollärare bör anmäla vid misstanke om 

vanvård? Vid vilka tecken? Hur långt får det gå? 
 
5. Tror du att det är vanligt att BVC-sköterskor/förskollärare gör en anmälan vid 

misstanke om vanvård? Om inte, varför? 
 

6. Tror du att förskollärare är medvetna om sin anmälningsplikt och vad den innebär? 
 

7. Tror du att BVC-sköterskor/förskollärare som arbetar i områden som anses ha lägre 
status har en annan syn på vanvård än de som arbetar i områden som anses ha högre 
status?  

 
8. Kan du definiera vad barns bästa innebär för dig? 
 
9. Vid tillfällen då man av någon anledning inte anmäler eller väntar med anmälan, 

tänker man då på barns bästa? 
 


