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SAMMANFATTNING 

Litteraturen visar på ett paradigmskifte i relation till barns säkerhet, från att barnen skall vara så 

säkra som möjligt till att de skall vara så säkra som de behöver. Detta kan vara ett sätt att 

tillgodose både barnens behov av utmaningar för att utvecklas och må bra samt deras behov av 

säkerhet. I relation till en sådan pågående förändring är det viktigt att undersöka hur föräldrar, 

som förmyndare för barnen, ser på barns säkerhet i relation till hemmet och barnomsorgen, 

såsom de två arenor där barnen spenderar större delen av sin vardag. Syftet med studien är att 

undersöka föräldrars syn på barns säkerhet i hemmet och inom barnomsorgen. Syftet omfattar 

även att undersöka föräldrars upplevelse av inflytande över de risker barnen utsätts för och de 

risker barnen tillåts eller inte tillåts att ta i dessa miljöer. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer 

genomfördes med föräldrar till barn i förskola. Materialet bearbetades med en kvalitativ 

innehållsanalys vilken visade att säkerhet i stor utsträckning handlar om att skydda barnen från 

risker. Fysiska risker lyfts fram i relation till hemmet och förskolan samt psykiska och sociala risker i 

relation till förskolan, kompisrelationer och samhället i stort. Föräldrarna anser sig ha ett stort 

inflytande över risker i hemmet emedan graden av inflytande över de risker barnen möter i 

förskolan eller hemma hos kamrater definieras av andra. Konstanta avvägningar görs mellan 

säkerhet, risker och andra värden såsom t.ex. utveckling, ökad självständighet och social 

tillhörighet. Vuxna gör ständigt riskbedömningar och tar beslut kring gränser, varvid uppsikt lyfts 

fram som avgörande för att kunna förebygga risker och öka barns säkerhet. Avslutningsvis tyder 

resultaten på ett behov av en ökad kommunikation mellan föräldrar och förskolan där avvägningar 

mellan säkerhet och andra värden såsom utveckling och utmaningar för en god hälsa förs upp på 

agendan. Rekommendationer för vidare forskning ges. 

 

Nyckelord: Riskperception, föräldrar, säkerhet, utveckling, förskola 
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ABSTRACT 

A paradigm shift is proposed in the literature regarding child safety, from keeping the children as 

safe as possible to keeping the children as safe as necessary. This could be a way to satisfy 

children’s need of challenges in order to thrive and their need for safety. In relation to such an 

ongoing change it is of value to investigate how parents, as guardians, perceive child safety at 

home and in preschool. The purpose of this study is to research parental perception of child safety 

in the home environment and childcare. The study is also concerned with how parents perceive 

their influence over the risks and risk assessments surrounding the children at home and in 

preschool. Semi-structured qualitative interviews were conducted with parents of preschool 

children and a qualitative content analysis was used. The results show that safety to a big extent is 

sees as protective measures to safeguard children from risk. Risks in the physical environment 

were discussed in relation to the home environment and preschool and psychological and social 

risks were discussed in relation to preschool, relationships amongst peers and the society. The 

parents see themselves as having a significant influence over risks in the home environment and 

to a lesser degree in relation to peers and preschool. Parents voice a constant need for balancing 

between safety, risks and other factors such as development, independence, and social 

acceptance. Adults constantly analyze risk to make appropriate decisions to safeguard the 

children. The informants describe supervision as crucial to keep children safe. To conclude, the 

results indicate a need for improved communication between parents and preschool staff 

regarding evaluations between safety and other factors, like development and positive challenges 

that help children to thrive. Suggestions for future research are given. 

 

Key words: Risk perception, parents, safety, development, preschool 
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Föräldrars syn på barns säkerhet –  
En kvalitativ studie 

1 INTRODUKTION 

Enligt Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, (2011) har barnsäkerheten ökat under 

de senaste 50 åren. Dessa åtgärder har dock även haft en alternativkostnad i att barnens 

rörelsefrihet och egna handlingsutrymme har beskurits. Detta tros påverka barns förutsättningar 

för att få tillräckligt intensiv och varierande fysisk aktivitet negativt (Boldemann et al., 2006; 

Boldemann et al., 2011). I och med att de flesta barn i Sverige spenderar större delen av sin vakna 

tid inom barnomsorg och skola (Skolverket, 2013) spelar dessa miljöer tillsammans med hemmet 

en avgörande roll för barnens förutsättningar i det dagliga livet. Barnsäkerhetsdelegationen 

understryker att säkerhet utgör en förutsättning för barns utveckling, men menar vidare att 

säkerhet inte är tillräckligt i sig själv utan behöver kompletteras med faktorer såsom lek, 

rörelsefrihet och trygghet för att barn skall kunna utvecklas (SOU 2003:127). Stimulerande och 

utvecklande miljöer ger barn möjlighet att själva anta utmaningar och successivt utöka sin 

aktionsradie i takt med en ökad förmåga. Olika former av fysisk aktivitet står för en stor del av de 

utmaningar barn söker sig till, vilket stimulerar till utveckling (Ericsson, 2005; Fjörtoft & Sageies, 

2000). Enligt Pate, Pfeiffer, Trost, Ziegler och Dowda (2004) beror barns grad av fysisk aktivitet på 

de förutsättningar som förskolorna erbjuder i större utsträckning än barnens demografiska 

förutsättningar. Detta blir intressant i relation till att det enligt Socialstyrelsen (2009) endast är 10-

20 procent av barnen i Sverige idag som rör på sig tillräckligt mycket utefter de rekommendationer 

som utfärdats för barn och deras hälsa. Boldemann et al. (2006) och Boldemann et al. (2011) har 

också kunnat uppvisa att den fysiska miljöns beskaffenhet påverkar barnens grad av fysisk aktivitet 

så till vida att när kullar, stor andel öppna ytor, träd och buskage integreras i barns lekplatser 

stimulerar dessa miljöer barnen till mer fysiskt aktiv lek. De menar vidare att denna typ av miljöer 

erbjuder barnen fler möjligheter till utmaningar, vilka de behöver för att utvecklas och må bra. 

Naturliga lekmiljöer vilka ger förutsättningar för att klättra och hoppa över stock och sten samt 

ytor att springa över ger även barnen möjlighet att utveckla sina motoriska färdigheter (Fjörtoft & 

Sageies, 2000). Enligt Ericsson (2005) söker sig barn själva till de utmaningar som kan främja deras 

motoriska utvecklning förutsatt att möjlighet för detta ges. Hon menar vidare att barn behöver 

dessa motoriska utmaningar på en daglig basis (Ericsson, 2008). Söderström et al. (2013) har också 

kunnat visa att det finns ett samband mellan barns vistelse i den typ av naturmiljöer som beskrevs 

tidigare och längre nattsömn, ett ökat välbefinnande och en mer hälsosam kroppsform. Redan 

små ökningar i fysisk aktivitet medför hälsovinster bland de barn som rör på sig i för liten 

utsträckning, men för att större hälsovinster skall uppnås krävs en mer intensiv fysisk aktivitet 

(Janssen & LeBlanc, 2010). Intensiv fysisk aktivitet hos barn medför hälsovinster såsom lägre 
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blodtryck och kolesterolnivåer, vilket medför en minskad risk för hjärt-kärlsjukdom i vuxen ålder 

(Sääkslahti et al., 2004). Vidare kan en ökad kroppskontroll och styrka hos barn förebygga fall samt 

minska risken för skada då olyckan trots allt är framme (Granacher, Muehlbauer, Gollhofer, Kressig 

& Zahner, 2011). Trots alla dessa positiva effekter av rörelsefrihet, utmaningar och fysisk aktivitet 

är det vanligt att barns rörelsefrihet begränsas i förskolemiljöer på grund av säkerhetsfaktorer 

eller av praktiska skäl (Boldemann et al., 2011; Little & Eager, 2010). Brussoni, Olsen, Pike och 

Sleet (2012) visar på ett möjligt paradigmskifte ifrån att sträva efter att barnen skall vara så säkra 

som möjligt till att istället eftersträva att barnen skall vara så säkra som de behöver. De menar att 

detta kan vara ett sätt att tillgodose både barnens behov av utmaningar för att utvecklas och må 

bra samt deras behov av säkerhet. En sådan förändring i syn på barns säkerhet skulle kunna 

medföra en ökning av mindre allvarliga skador bland barn i utbyte mot att barnen ges ett större 

handlingsutrymme. I relation till en sådan pågående förändring är det viktigt att undersöka hur 

föräldrar, som förmyndare för barnen, ser på barns säkerhet i relation till hemmet och 

barnomsorgen, såsom de två arenor där barnen spenderar större delen av sin vardag. 

1.1 SYFTE 
Syftet med studien är att undersöka föräldrars syn på barns säkerhet i hemmet och inom 

barnomsorgen. Syftet omfattar även att undersöka föräldrars upplevelse av inflytande över de 

risker barnen utsätts för och de risker barnen tillåts eller inte tillåts att ta i dessa miljöer. 

1.2 FRÅGESTÄLLNINGAR 
 Hur ser föräldrarna på barns säkerhet i hemmet? 

 Hur ser föräldrarna på barns säkerhet inom barnomsorgen? 

 Hur definierar föräldrarna risk för sitt barn? 

 På vilket sätt upplever och/eller upplever inte föräldrarna att de har inflytande över de 

risker barnen utsätts för? 

 Hur reflekterar föräldrarna över förhållandet mellan säkerhet/risk och utmaningar/ 

utveckling? 
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2 TEORI 

Teoridelen inleds med definiering av centrala begrepp, följt av en presentation av tidigare 

forskning inom området. Därefter beskrivs de teoretiska ramverk som används för vidare analys av 

resultaten. 

2.1 CENTRALA BEGREPP 

2.1.1 Barnomsorg 

Med barnomsorg åsyftas förskoleverksamhet för barn i åldrarna ett till fem år. Barnomsorg och 

förskola används synonymt i texten. 

2.1.2 Brukarråd 

Med brukarråd åsyftas ett råd av representanter ifrån såväl förskola som föräldrar vilka 

regelbundet träffas och samverkar för att utveckla verksamheten till det bättre samt erbjuda ett 

forum för föräldrar att lyfta för dem viktiga frågor. 

2.1.3 Risk och Säkerhet 

Risk är ett omdebatterat begrepp och det saknas konsensus kring en entydig definition (se ex. 

Merkelsen, 2011). Enligt Aven (2010) är det vanligt med definitioner av riskbegreppet som kretsar 

kring händelser, konsekvenser och sannolikheter, där sannolikheter används för att beskriva den 

ovisshet som finns. Aven (2010) ifrågasätter huruvida sannolikheter kan ge uttryck för ovisshet då 

dessa grundas på antaganden vilka ofta baseras på bristfällig bakgrundsinformation, till följd av att 

tillräcklig information saknas. Författaren menar vidare att detta kan ge ett missvisande intryck av 

säkerhet och därigenom leda till otrevliga överraskningar. Följaktligen föreslår Aven (2010) att 

ovissheten i sig skall få en mer framträdande roll i riskbedömningen för att kunna ge ett bättre 

beslutsunderlag i riskhanteringen. Således menar Aven (2010) att en definition av risk bör fokusera 

på händelser, deras konsekvenser och den ovisshet som finns kring dessa två faktorer. Aven och 

Renn (2009) har tidigare föreslagit en sådan definition: 

”Risk refers to uncertainty about and severity of the events and consequences (or outcomes) of an 

activity with respect to something that humans value.” (p. 6) 

Enligt Möller, Hansson och Peterson (2006) är det vanligt att begreppet säkerhet definieras som en 

antonym till begreppet risk, d.v.s. att begreppen utgör varandras motsatser: ju lägre risk desto 

högre säkerhet. Detta kritiseras då författarna menar att säkerhetsbegreppet därigenom blir allt 

för snävt. Deras resonemang tar sin utgångspunkt i att risk består av sannolikheten för att en 

farofylld (hazardous) händelse skall inträffa samt händelsens grad av allvarlighet (harm) och menar 

att säkerhet är mer än dess motsats då det inte ger utrymme för den ovisshet som omgärdar 

begreppet risk. Aven (2009) menar att detta skulle kunna åtgärdas genom att använda en bredare 

definition av riskbegreppet som även omfattar ovisshet. Aven och Renns (2009) riskdefinition 
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uppfyller detta krav och används således i denna studie som definition av begreppet risk och 

säkerhet definieras här som dess antonym. 

2.1.4 Delaktighet och Inflytande 

Enligt Elvstrand (2009) utgör begreppet inflytande en del av begreppet delaktighet. Thomas (2007) 

menar vidare att delaktighet omfattar två dimensioner, dels en generell dimension med 

delaktighet som i att delta i en aktivitet och dels en mer specifik dimension med delaktighet som i 

att delta i beslutsfattande, vilket förutsätter tillgång till information. Elvstrand (2009) använder sig 

av begreppen social respektive politisk delaktighet. Med social delaktighet åsyftas vänskap, 

tillhörighet, relationer och acceptans och med politisk delaktighet åsyftas möjligheten till 

inflytande. Tidigare forskning visar även på att delaktighetsbegreppet inrymmer en 

upplevelseaspekt (se ex. Eriksson & Granlund, 2004), vilket i denna studie handlar om hur föräldrar 

upplever sina erfarenheter av inflytande över de risker deras barn tillåts eller inte tillåts ta såväl i 

relation till hemmet som i relation till barnomsorgen (se vidare Teoretisk referensram nedan). 

2.2 TIDIGARE FORSKNING 
Säkerhet och risk samt riskperception är nära relaterade begrepp. Saluja et al. (2004) lyfter fram 

att hur de som har vård/omsorg om barn upplever risken för att de skulle kunna skada sig 

(riskperception) och väljer att förhålla sig till detta (respons) har stor betydelse för möjligheten att 

minska risken för att barn skall komma till skada och därigenom medföra en ökad säkerhet. 

2.2.1 Riskperception 

Riskperceptionsforskning fokuserar på människors subjektiva föreställningar om risker, vad som 

påverkar dessa samt hur de skiljer sig åt mellan olika individer eller grupper (Renn, 1998). Det finns 

även betydande skillnader i riskperception mellan olika grupper och kulturer, vilket visar på att risk 

inrymmer mer än endast sannolikhet och konsekvens. Individen förlitar sig till större del på den 

egna upplevelsen av risk än på en objektivt bedömd risk. Renn (1998) menar vidare att individen 

integrerar sina föreställningar om riskens karaktär, dess orsak, den möjliga vinst som associeras 

med risken samt omständigheterna runtikring risktagandet till en sammanhängande 

tankestruktur, vilken utgör den förförståelse individen bär med sig vid bedömning av risk. 

Individens riskrespons kan komma att påverkas av vetenskapliga analyser i den utsträckning de 

integreras i den individuella riskperceptionen, men utgör då endast en aspekt bland flera (Covello, 

1983 i Renn, 1998). Således påverkas riskperception av de föreställningar individen har. 

Enligt Brown, Roberts, Mayes och Boles (2005) är det vanligt att människor har en föreställning om 

att negativa händelser sannolikt drabbar andra i större utsträckning än en själv. Denna 

föreställning kan även omfatta de egna barnen och resultera i en optimism bias hos föräldrar som 

föranleder att de bedömer att risken för att händelser som kan medföra oönskade konsekvenser, 

såsom t.ex. fysisk skada, är mindre för de egna barnen än för barn i allmänhet. Rosales och Allen 

(2012) menar vidare att denna optimism bias skulle kunna utgöra en förklaring till att föräldrar 

trots kunskap väljer att inte följa de säkerhetsrekommendationer som ges vid rutinbesök på 
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Barnavårdscentraler (eller motsvarande). Erfarenhet av riskfyllda situationer kan dock göra att 

sannolikheten för att drabbas av liknande risker i framtiden bedöms vara högre jämfört med 

individer vilka ej delar sådana erfarenheter (Skorpe Tennfjord & Rundmo, 2007). Även Cloutier, 

Bergeron och Apparicios (2011) studie kunde visa att egen erfarenhet av en olycka sammanfaller 

med ökad upplevelse av risk. Egna erfarenheter synes väga tungt både vad det gäller 

riskperception och respons. Vladutiu, Nansel, Weaver, Jacobsen och Kreuter (2006) visar på att 

förstagångsföräldrars attityder kring skadeprevention utövar ett större inflytande över deras 

faktiska beteende än attityderna hos föräldrar till syskon. Författarna menar vidare att detta skulle 

kunna bero på att de erfarenheter föräldraskapet medför får en större betydelse i föräldrars 

fortsatta agerande. 

Riskperception och respons därtill påverkas av individuella faktorer, familjemässiga faktorer samt 

den sociala och fysiska miljön (downstream factors) såväl som samhällsfaktorer såsom 

inkomstfördelning, arbete, sociala förväntningar och förändringar i familjekonstellationer 

(upstream factors) (Blakemore, 2006; Simpson, Fougere & McGee, 2013). Simpson et al. menar 

vidare att skadeprevention framförallt hitintills fokuserat på den fysiska miljön och efterfrågar ett 

perspektiv som även omfattar samhällsfaktorer i större utsträckning. Detta utgör enligt författarna 

en förutsättning för att föräldrar skall kunna leva upp till det ansvar samhället tillskriver dem i att 

värna om barnens säkerhet. Barn omges fortfarande till stor del av osäkra hemmiljöer, vilket utgör 

en utmaning för samhället både ur ett hälso- och säkerhetsperspektiv (Rhodes & Iwashyna, 2007). 

Enligt Andrade och Ariely (2009) kan tillfälliga känslor/sinnesstämningar påverka de beslut som 

individen tar. Då detta ofta sker utan att individen är medveten därom kan beslut som fattas 

baserat på en tillfällig sinnesstämning ligga till grund för kommande beslut, varigenom en tillfällig 

sinnesstämning kan komma att fortsatt påverka individens beteende lång tid efter det att 

sinnesstämningen förändrats. En positiv sinnesstämning har kunnat kopplas samman med att 

graden av risk bedöms vara lägre (Hogarth, Portell & Cuxart, 2007; Hogarth, Portell, Cuxart & 

Kolev, 2011). Dessa två studier lyfter vidare fram att riskperception mätt i realtid skiljer sig ifrån 

riskperception mätt vid en tillbakablick. Dessa resultat stämmer väl överens med tidigare forskning 

som betonar vikten av känslor i riskperception och beslutfattande (Loewenstein, Weber, Hsee & 

Welch, 2001; Slovic, Finucane, Peters & MacGregor, 2004). Loewenstein et al. (2001) lyfter fram 

att känslor länge setts som ett komplement till kognitiva bedömningar i beslutsfattande vid risk. 

Författarna tar dock ytterligare ett steg och menar att det inte är ovanligt att de 

känslor/sinnesstämningen som råder i stunden och den kognitiva bedömningen motsäger 

varandra och att den emotionella reaktionen i dessa situationer tar över och styr beteendet. Detta 

har gett upphov till Risk-as-feeling hypotesen, vilken kommer att beskrivas mer ingående under 

Teoretisk referensram nedan. 

2.2.2 Uppsikt 

Vuxnas uppsikt över barn utgör en avgörande faktor i förebyggandet av skador bland barn 

(Morongiello, 2005; Schwebel & Brezausek, 2007). Forskning har visat att det är vanligt att äldre 
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syskon får ansvar för att hålla uppsikt över yngre syskon då föräldrar är upptagna med andra 

sysslor såsom hushållsarbete, arbete etc., samt att detta korrelerar med en ökad risk för att det 

yngre barnet skadas (Morrongiello, MacIsaac, & Klemencic, 2007). För att utröna hur detta 

kommer sig genomförde Morongiello, Schmidt och Schell (2010a) en studie där äldre syskons 

respektive mödrars utövande av uppsikt jämfördes, varvid skillnader kunde identifieras. Äldre 

syskon visade sig ha en högre toleransnivå för risker och brott mot regler än mödrarna. Vidare 

reagerade syskonen i större utsträckning på beteenden som bröt mot befintliga regler än 

riskbeteenden. Detta menar författarna skulle kunna bero på att regelbrott är konkreta och i 

förväg identifierade emedan identifierandet av riskbeteenden ställer större krav på att kunna 

bedöma det yngre syskonets förmåga i relation till den aktuella aktiviteten och därigenom härleda 

eventuella negativa konsekvenser. Den respons äldre syskon respektive mödrar gav regelbrott och 

riskbeteenden skiljde sig också åt. Syskonen fokuserade på att bryta beteendet i den aktuella 

situationen och kommunicerade framförallt förbud emedan mödrarna kombinerade förbud med 

lärande genom att skapa förutsättningar för barnet att förstå aktuella risker och regler. Ett fokus 

på lärande ger barnet förutsättningar till en ökad riskmedvetenhet och bör på sikt bygga upp 

barnets egen förmåga att bedöma risker (Morongiello et al., 2010a). 

2.2.3 Skillnader mellan män och kvinnors riskperception och bemötande 

Kvinnliga respondenter har visat sig uppleva en högre grad av risk samt oroa sig i större 

utsträckning än manliga respondenter då de reflekterat över risker (Skorpe Tennfjord & Rundmo, 

2007). Sådana genusskillnader har enligt författarna återfunnits i många tidigare studier. Brussoni, 

Olsen, Creighton och Oliffe (2013) visar på att fäders ökade inträde på barnuppfostringsarenan i 

heterosexuella relationer inte sker helt problemfritt. De fäder som ingick i studien tenderade att 

endast ta över vissa utvalda delar av barnomsorgen och att det framförallt handlade om tid till att 

leka med barnen emedan det mesta hushållsarbetet relaterat till familjen samt gränssättning 

kvarstod hos mödrarna. Detta skapade konflikt genom att fäder tillämpade en högre grad av 

risktolerans än mödrarna och på så sätt underminerade de gränser och regler som mödrarna av 

säkerhetsskäl satt upp (Brussoni et al., 2013). Det har även visat sig finnas könsskillnader i 

föräldrars reaktioner till barns olämpliga beteenden vilka medför skada (Morongiello, Zdzieborski 

& Normand, 2010b). Pojkar har blivit bemötta med disciplinära åtgärder under förutsättningen att 

det ligger i deras natur att söka sig till riskfyllda beteenden, emedan flickor snarare fått förklarat 

för sig att det är farligt och hur de bör göra istället under förutsättningen att de kan lära sig vad 

som är säkert och sedan undvika risker. De känslor som omgärdat tillsägelserna har också skilt sig 

åt, då pojkars beteende genererat ilska och flickors beteende genererat besvikelse (Morongiello et 

al., 2010b). Detta skulle kunna ge en indikation på hur de könsmönster som Brussoni et al. (2013) 

påvisar kan uppstå, genom att pojkar får lära sig att det ligger i deras natur att ta risker emedan 

flickor skolas in i att de bör ta ansvar för att undvika risker. 

2.2.4 Föräldrars inflytande 

Forskningsunderlaget kring föräldrars inflytande har visat sig vara begränsat. De studier som har 

identifierats behandlar generellt i vilken mån föräldrar utövar inflytande över sina barn och 
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därigenom kan/bör involveras i interventioner riktade mot att påverka barns beteenden. Enligt 

Feuerstein (2000)  påverkar föräldrars involvering i barns skolgång både hur mycket tid som ägnas 

åt skoluppgifter samt barnens resultat i positiv riktning. Därför fokuserar studien på hur föräldrar 

kan bidra till att stödja skolans uppdrag att utbilda barn med goda resultat samt hur skolan och 

dess personal skulle kunna motivera föräldrar till en sådan ökad delaktighet. Likaså hittades 

flertalet studier kring föräldrars inflytande över barns fysiska aktivitet, vilka konkluderade att 

föräldrar bör involveras i interventioner som syftar till att öka barns fysiska aktivitet till följd av att 

de har inflytande över till vilken grad barnen deltar i fysisk aktivitet (Edwardson & Gorely, 2010; 

Leary, Lilly, Dino, Loprinzi & Cottrell, 2013; Trost et al., 2003). Det kan rimligen tänkas att det ligger 

i föräldrars intresse att deras barn skall lyckas i skolan och vara fysiskt aktiva, men den delaktighet 

som eftersträvas är redan definierad och lämnar inte utrymme för att formas i mötet med 

föräldrar. Fokus riktas mot hur det skulle kunna vara möjligt att få föräldrar till att engagera sig och 

utöva inflytande på det vis som experterna tänker sig ger bäst resultat. 

I denna studie åsyftas ett annat perspektiv och tar således sin utgångspunkt i hur föräldrar själva 

upplever sina erfarenheter av inflytande över de risker barnen tillåts eller inte tillåts att ta i 

hemmet och inom barnomsorgen. Detta omfattar således det Elvstrand (2009) kallar politisk 

delaktighet. 

2.3 TEORETISK REFERENSRAM 

2.3.1 Risk-as-feeling 

Forskning kring riskbedömning och beslutsfattande har traditionellt sett lagt sitt fokus på kognitiva 

processer där individen förväntas väga sannolikheten för möjliga utfall mot varandra och sedan 

genom handling skapa det utfall individen helst vill ha (Loewenstein et al., 2001). Trots att 

förväntade känslor ofta anses vara en bidragande del i denna bedömning- och beslutsprocess, har 

fokus legat på den kognitiva bedömningen av möjliga emotionella utfall till följd av beslut, deras 

önskvärdhet samt sannolikheten för att de skall uppkomma. 

Risk-as-feeling hypotesen (RaF) utmärker sig genom att den tillskriver känslor en överordnad roll i 

riskbedömning och beslutsfattande (Loewenstein et al., 2001) (se Figur 1 s. 8). Det görs även en 

distinktion mellan Anticipatory emotions d.v.s. initiala känslor som upplevs i nuet i relation till risk 

och ovisshet när beslut fattas (såsom rädsla, ångest, glädje) och Anticipated emotions d.v.s. 

känslor som inte upplevs i nuet utan kan förväntas upplevas i framtiden som ett resultat av ett 

beslut och/eller handling. RaF visar på att det kan uppstå konflikt mellan kognitiv bedömning och 

initiala känslor samt att när så sker innehar de initiala känslorna en överordnad inverkan på 

beteende. Detta ger en förklaringsmodell till hur det kan komma sig att individer handlar på ett 

sätt som inte stämmer överens med hens intentioner, värderingar eller mål samt visar på hur det 

kan komma sig att fobier kan styra beteende på ett sätt som i ljuset av en rent kognitiv bedömning 

kan tyckas ologisk (Loewenstein et al., 2001). 
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Figur 1.  Risk-as-Feeling perspective (Loewenstein et al., 2001, s. 270, egen översättning)  

RaF har använts som ett teoretiskt ramverk för att diskutera studiens resultat kring föräldrarnas 

syn på barns säkerhet och de risker som barnen utsätts för samt tillåts eller inte tillåts att ta. 

2.3.2 Delaktighet och inflytande 

Det finns olika typologier av delaktighet vilka ofta har normativa inslag och anger vad som 

utgör ”bra” respektive ”dålig” delaktighet (Cornwall, 2008). Generellt utgör ”bra” delaktighet 

processer som tillåter ett reellt inflytande över aktuella beslut. Enligt Cornwall är Arnsteins 

delaktighetsstege från 1969 den mest välkända. Stegen är ursprungligen framtagen för att visa på 

olika typer av delaktighet och icke-delaktighet för medborgare i demokratiska processer (Arnstein, 

1969). Den är således användbar för att identifiera olika typer av delaktighet och inflytande där en 

aktör över lag har ett maktövertag och möjlighet att definiera vilken typ av handlingsutrymme som 

tilldelas motparten (se Figur 2 s. 9). I denna studie har barnomsorgen som en institution och styrd 

verksamhet ett maktövertag i relation till föräldrar som är beroende av verksamheten samt dess 

representanter för barnomsorg då de förvärvsarbetar. Arnsteins (1969) delaktighetsstege har 

använts som ett teoretiskt ramverk för att diskutera studiens resultat kring föräldrarnas 

upplevelse av inflytande över de risker deras barn utsätts för och tillåts eller inte tillåts ta.  

Arnstein (1969) presenterar olika typer av icke-delaktighet och delaktighet i form av en stege med 

åtta nivåer för att tydliggöra att det finns olika grader av delaktighet. Varje nivå relaterar till hur 

mycket makt medborgaren har över utfallet/slutprodukten, ju längre upp på stegen desto mer 

makt. Nedan beskrivs de olika stegen med utgångspunkt i Arnstein (1969): 
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Figur 2. Eight Rungs on a Ladder of Citizen Participation (Arnstein, 1969, s. 217, egen översättning) 

1) Manipulation och 2) Terapi: beskriver två nivåer av icke-delaktighet som har skapats som ett 

substitut för reell delaktighet. Målet är att de i maktposition skall kunna ”utbilda” eller ”bota” 

deltagare inte skapa förutsättningar för dem att vara delaktiga i utformandet av program, 

intervention eller verksamhet. 

3) Informera och 4) Konsultation: beskriver två nivåer av symboliskt värde där deltagare kan ges 

möjlighet att ta emot information och att yttra sig även om det saknas makt för att kunna 

säkerställa att det tas hänsyn till de egna åsikterna. Med denna begränsning kan dessa processer 

bli ett sätt att legitimera rådande maktstrukturer och status quo.   

5) Blidkande/avväpnande: utgör en högre grad av symbolism då deltagare tillåts att framföra sina 

åsikter och ge råd, men beslutsmakten återfinns fortfarande hos de makthavande. 

6) Partnerskap: ger deltagare möjligheten att förhandla med traditionella makthavande och det 

finns utrymme för givande och tagande i överenskommelser. 

7) Delegerad makt: på denna nivå har deltagare givits beslutsfattande majoritet även om fler 

instanser är inblandade och utövar inflytande. 

8) Medborgarkontroll: innebär att deltagare har den fulla kontrollen, själva styr och tar avgörande 

beslut. 
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3 METOD 

Kvalitativ forskning tar sin kunskapsteoretiska utgångspunkt i att det inte finns en absolut sanning 

om verkligheten vilken kan skildras, utan att fakta kring verkligheten uppstår i mötet mellan en 

person (eller subjekt) och en meningsbärande kontext (Rosberg, 2012). Detta gör att en kvalitativ 

utgångspunkt passar väl samman med studiens syfte att ta del av och återge föräldrars syn på 

barns säkerhet samt deras upplevelse av inflytande. 

3.1 URVAL 
Inledningsvis var tanken att göra ett avsiktligt urval (Yin, 2013) genom att ta kontakt med flertalet 

brukarråd på en kommuns förskolor och göra en förfrågan om att få komma till ett av deras möten 

och presentera studien samt inbjuda till deltagande. Då det visade sig att dessa möten inte skulle 

hållas inom en för uppsatsen möjlig tidsram söktes kontakt med brukarrådsrepresentanter genom 

kontakt med förskolechefer på ett flertal förskolor. Trots upprepade kontakter kunde inte kontakt 

knytas med möjliga informanter, varvid beslut togs att istället tillämpa ett snöbollsurval (Yin, 2013) 

med utgångspunkt i befintliga kontakter. Således startades flera snöbollsurval parallellt, dels 

genom samtal med olika kontakter vilka lämnade förslag på möjliga informanter samt genom att 

informanter sedan tipsade om andra möjliga informanter. Samtliga informanter kom ifrån skilda 

orter i Jönköpings län, vilket medförde att barnen var placerade i olika förskolor. Detta bidrog till 

en ökad mångfald. Urvalet baserades på inkluderingskriteriet: föräldrar med barn i förskolan. 

Urvalet omfattade fyra kvinnor och en man, somliga hade även äldre barn och informanterna kom 

från varierande bakgrund, däremot var samtliga informanter högutbildade. Nedan följer Tabell 1 

där en sammanställning gjorts av informanternas kön, ålder, antal barn samt barnens åldrar. 

Tabell 1. Urvalet sammanställt utefter kön, ålder, antal barn och barnens åldrar 

Kön Ålder Antal barn Barnets/nens ålder 

Kvinna 36 3 3; 6; 9 

Kvinna 46 1 5 

Kvinna 34 2 3; 5 

Man 40 3 1,5; 4; 13 

Kvinna 39 2 5; 7 

 

I presentationen av resultatet anges fiktiva namn vid citaten för att det skall vara möjligt att följa 

informanterna genom materialet. Ett medvetet val har gjorts att inte knyta dessa till 

informanterna i tabellen ovan, för att motverka att informanterna som varit del i snöbollsurvalet 

skall kunna urskilja enskilda svar.  
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3.2 INTERVJU SOM METOD 
Att samtala med människor utgör ett sätt att komma i kontakt med och ta del av deras 

erfarenheter och tankar (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket stämmer väl överens med studiens 

syfte. Semistrukturerade kvalitativa intervjuer valdes som metod för datainsamling (Green & 

Thorogood, 2009) med utgångspunkt i studiens kvalitativa ansats. Semistrukturerade kvalitativa 

intervjuer innebar att forskaren bestämde de områden som skulle beröras under intervjun 

emedan informanternas svar avgjorde deras innehåll samt betydelse (Green & Thorogood, 2009). 

Denna typ av intervju valdes då det erbjöd en tydlig vägledning vid genomförandet av 

intervjuerna, samtidigt som informanterna gavs möjlighet att med egna ord svara på frågorna och 

påverka samtalets inriktning genom att informanternas berättelse följdes upp med följdfrågor. 

Fokusgrupper hade kunnat utgöra ett annat alternativ för datainsamling, vilket även hade kunnat 

ge förutsättningar för föräldrarna att inspireras av varandra och bygga vidare på varandras tankar 

(Green & Thorogood, 2009). Här valdes dock individuella intervjuer för att ge föräldrarna möjlighet 

att ge uttryck för sina tankar och upplevelser utan att behöva ta hänsyn till gruppdynamiken.   

3.3 DATAINSAMLING 
Datainsamling har skett genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Green & Thorogood, 

2009). En intervjuguide formades med utgångspunkt i studiens frågeställningar (Kvale & 

Brinkmann, 2009, s. 148). Intervjuguiden innehöll vägledande frågor följt av relaterade 

nyckelområden som stöd för ett avslappnat samspel under intervjun (se Bilaga 1). Informanterna 

kontaktades via gemensamma kontakter varvid ett informationsbrev med kontaktuppgifter 

överlämnades genom detta ombud (se Bilaga 2). Informationsbrevet utgjorde ett stöd för 

ombudet vid förfrågan om deltagande och gav potentiella informanter möjlighet att ta del av 

informationen i lugn och ro innan ytterligare kontakt togs. Vid intresse bestämdes därefter tid för 

intervjun. Intervjutillfället inleddes med en kort information kring studien och deltagandets 

frivillighet betonades. Därefter fylldes en samtyckesblankett i av informanten innan intervjun tog 

sin början (se Bilaga 3). Intervjun genomfördes på en plats vald av informanten och spelades in 

efter informantens medgivande. Intervjun genomfördes som ett informellt samtal där 

intervjuguiden utgjorde ett stöd för ett bibehållet fokus på området samtidigt som informanten 

tilläts utrymme så att ett dynamiskt samtal kunde växa fram (Green & Thorogood, 2009). Detta 

innebar att frågor ställdes i enlighet med intervjuguiden och sedan åtföljdes informantens 

berättelse av relevanta följdfrågor, vilket kunde medföra att andra frågor besvarades spontant och 

således endast följdes upp med följdfrågor. Det genomfördes fem intervjuer på mellan 30 och 75 

minuter, då detta bedömdes ge tillräckligt underlag för studiens omfattning. 

3.4 DATABEARBETNING OCH METODENS UTGÅNGSPUNKTER 
De inspelade intervjuerna transkriberades ordagrant för att bibehålla informanternas egna 

ordalydelser (Yin, 2013), vilket resulterade i 42 sidor transkriberat material som sedan 

analyserades. En kvalitativ innehållsanalys med utgångspunkt i Graneheim och Lundman (2004) 
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tillämpades för att bearbeta insamlad data. Analysen omfattade såväl manifest som latent innehåll 

(Graneheim & Lundman, 2004). De transkriberade intervjuerna lästes flera gånger för att få en 

känsla för materialet. Intervjumaterialet analyserades uppdelat efter frågorna, d.v.s. att svaren på 

varje fråga från samtliga intervjuer analyserades samfällt. Den transkriberade texten lästes igen 

och mening för mening identifierades meningsenheter, vilka sedan kondenserades, d.v.s. att de 

kortades ner så mycket som möjligt utan att tappa mening (Graneheim & Lundman, 2004, s. 107). 

De kondenserade meningsenheterna samlades i en datatabell. Exempel på detta förfarande har 

återgetts i Tabell 2 (se s. 13). De kondenserade meningsenheterna kodades sedan, vartefter koder 

med liknande innehåll sorterades in i kategorier och underkategorier (Graneheim & Lundman, 

2004, s. 107). Således formades koder, kategorier och underkategorier med utgångspunkt i 

intervjumaterialet (Hsieh & Shannon, 2005). Exempel på processen att föra samman koderna i 

kategorier och underkategorier har återgetts i Tabell 3 (se s. 14). När analysen av kategorierna var 

färdig kunde två övergripande teman identifierades: Möjligheten till inflytande definieras av andra 

och Konstanta avvägningar mellan säkerhet, risk och andra värden. Presentationen av resultatet 

har strukturerats med utgångspunkt i intervjufrågorna och avslutas med övergripande teman. 

Resultaten har stärkts med citat för att visa på dess empiriska ursprung. 

3.5 ETISKA STÄLLNINGSTAGANDEN 
Informerat samtycke inhämtades från samtliga deltagare, dels genom ett informationsbrev (se 

Bilaga 2) och muntlig information kring studien samt att denna information sedan upprepades på 

en samtyckesblankett (se Bilaga 3) vilken fylldes i av samtliga informanter innan intervjuerna tog 

sin början (Bryman, 2012). I denna information betonades även att deltagandet var frivilligt och att 

samtycket vid önskemål kunde återkallas utan krav på förklaring. Materialet som samlats in 

hanterades konfidentiellt och identifierande uppgifter skiljdes från texten, för att det inte skulle 

vara möjligt att urskilja enskilda informanter då delar av materialet återges i presentationen av 

studiens resultat (Green & Thorogood, 2009). Ämnet som sådant bedömdes inte vara av känslig 

karaktär, men hur det upplevdes av de olika informanterna gick inte att förutspå, varvid en 

empatisk och lyhörd hållning eftersträvades (Green & Thorogood, 2009). 
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Tabell 2. Exempel ifrån analysen av meningsenheter, kondenserade meningsenheter och koder 

Meningsenhet Kondenserad 
meningsenhet 

Kod 

”Sen kan det ju, det kan ju 
hända, det kan ju hända och 
man kan inte göra nåt. Men 
då, får man bara en förklaring 
hur det har gått till och så, ja 
det är tur att det inte hänt nåt 
värre då. Om man säger 
skrapsår eller nånting. Det 
tillhör uppväxten tycker jag.” 
 

det kan hända och man kan ej 
påverka 

Skadetolerans 

 veta hur det gått till Inflytande 

 skrapsår tillhör uppväxten Skadetolerans 

”Min röst kan bli hörd eller jag 
kan göra min röst hörd. Det 
räcker med att ringa och det 
kommer att antecknas eller 
skriva ett brev så kommer det 
att läsas. Och händer 
ingenting efter en första 
kontakt så kommer det att 
hända någonting efter det 
fjärde eller femte. Det är trots 
allt ett ganska öppet samhälle 
där befolkningen är viktig och 
värderas.” 

göra sig hörd Inflytande 

 Händer ingenting efter en 
första kontakt så kommer det 
hända efter fjärde eller femte 

Engagerad/driven 

 öppet samhälle där 
befolkningen är viktig och 
värderas 

Demokrati 
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Tabell 3. Exempel ifrån analysen utav koder, underkategorier samt kategorier (siffrorna inom () 

anger antal informanter som pratar om detta)  

Kod Underkategori Kategori 

Människor som fara skydda barnen (5) Säkerhet 

Fysiska faror (4)   

Avvägningar   

Uppsikt   

Personlighet Sätta gränser (2)  

Normer   

Bra grannar (2) Trygghet (2)  

Uppsikt   

Teknik Begränsad kontroll  

Naturmiljöer 
standardisering 

Begränsningar  
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4 RESULTAT 

Nedan presenteras resultatet från den kvalitativa innehållsanalysen strukturerat utefter 

intervjufrågorna. Av hänsyn till informanterna har citaten till viss del anpassats till skriftspråk med 

lyhördhet inför materialets integritet (Kvale & Brinkmann, 2009). Namnen som förekommer i 

citaten är fingerade av konfidentialitetsskäl och vid behov har tillägg gjorts inom parentes för att 

tydliggöra citatets tonläge. Antalet informanter som talat om de olika resultaten anges inom 

parentes, eller skrivs ut, i den löpande texten. Informanterna har även getts fiktiva, namn vilka 

anges i parentes efter varje citat, för att läsaren skall kunna följa de olika informanterna genom 

citaten. 

4.1 KAN DU BERÄTTA FÖR MIG OM VAD DU TÄNKER PÅ NÄR JAG SÄGER BARNS SÄKERHET? 
När informanterna inbjöds att berätta om hur de ser på säkerhet lyfter samtliga (5) fram att det 

handlar om att skydda barnen mot olika typer av faror som de möter i vardagen. Fysiska faror 

såsom trafik, farliga miljöer och fysiska åtgärder för att barnsäkra var i fokus (4). En informant 

lägger istället tyngdpunkten på de faror som illasinnade människor kan utgöra. Det blir tydligt att 

det hela tiden krävs avvägningar mellan att skydda barnen och andra värden (5), såsom social 

anpassning (1), att tillåta utmaningar för barns möjlighet att utvecklas (2), vara funktionellt i 

vardagen (1) och att släppa taget (1). Att hålla uppsikt över barnen lyfts fram som ett sätt att 

skydda dem (2), vilket ställs i relation till att barnomsorgspersonalen upplevs ha en god uppsikt (1) 

samt att det utgör grunden för kontroll då det kan hända saker på kort tid (1).  

”Då tänker jag på hur man skall se till så att barn inte skadar sig. Både hemma och på dagis, 

samtidigt som man ska se till så att barn får en egen syn på vad de klarar av. Man måste testa, 

testa sina gränser, det är så de lär sig bäst faktiskt. När det gör ont och inte, på en sådan nivå 

att det inte får vara livsfarligt för dem, eller livsfarligt, det får inte ens vara så farligt att de kan 

skada sig allvarligt, tänker jag.” (Mattias) 

”Och tyvärr så blir det lite så, eller tyvärr, men man blir ändå påverkad av och man måste nog 

bli påverkad av vad de andra, nioåringens kompisar, får göra också så att hon inte blir helt 

åsidosatt för att jag skyddar henne för mycket. När de andra får göra saker och hon inte får 

det då måste man hitta en medelväg så att hon inte hamnar utanför, för nu är hon i åldern 

där de grupperar sig jättemycket och man hamnar utanför. ” (Lina) 

Samtalen om säkerhet kretsar även kring gränser (2), både formulerat som ett behov av högt satta 

säkerhetsnormer för att generera en strävan i rätt riktning (1) samt att barnens personlighet kan 

ställa krav på olika typer av gränser för att hålla dem säkra (1). Trygghet lyfts fram som en annan 

aspekt av säkerhet (2), vilket rör faktorer såsom god kontakt med grannar (2) och att låta barnen 

ta sig an utmaningar under uppsikt för att lära sig att hantera risk på ett kontrollerat sätt (1). Det 

återges erfarenheter av att det kan vara svårt att få gehör kring upplevd risk då det går emot en 

allmän föreställning av att det är tillräckligt säkert (2). Möjligheten till inflytande saknas då inte fler 
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gör samma riskbedömning. En informant talar om begränsad kontroll i relation till teknik, att 

behöva lita på att det fungerar som det skall utan att själv ha möjlighet att göra en bedömning. 

”… vi har en airbag i framsätet, men om det är säker avstängning på den… man vrider en 

nyckel och sen säger färddatorn att den är avstängd. Vi vet inte hur den urkopplingen fungerar, 

om det är tillräckligt säkert eller om den ändå skulle lösa ut vid en krock.” (Mattias) 

Slutligen talas det om att hänsyn till säkerhet medför begränsningar i den fysiska miljön barn vistas 

i inom barnomsorgen (1). Av säkerhetsskäl väljs naturmiljöer och naturattribut bort och ersätts 

med standardiserade lekplatser, vilket anses vara olyckligt då barnen upplevs må bra i 

naturmiljöer. 

”Till viss del förstår jag det, men nu tycker jag att det blivit alldeles för mycket. Eftersom det 

är i en sådan miljö jag tror att barnen trivs bäst, alltså i en naturlig miljö tror jag att våra barn 

trivs bäst istället för en konstgjord vanlig lekplats och den biten. Det är inget fel med sandlådor, 

men jag har gärna med naturelementen också.” (Mattias) 

4.2 HUR TÄNKER DU KRING BARNS UTVECKLING KONTRA UTMANINGAR OCH SÄKERHET? 
Utmaningar lyfts fram som viktiga för barns utveckling (3). Barn anses aktivt söka efter nya 

utmaningar (2), varvid en del barn beskrivs ha inre gränser som gör att utmaningarna passar väl 

samman med deras förmåga emedan andra saknar sådana gränser och då finns det istället större 

behov av yttre påförda begränsningar (1). Ett barnperspektiv förespråkas där utmaningar och 

uppgifter anpassas utefter barnets förmåga (3). Vikten av att prata samt förklara och låta barnen 

vara barn betonas också (1). De barn som inte själva antar utmaningar kan behöva stöttas i att 

våga ta risker för att lära sig och utvecklas (1). 

”Han är den försiktiga typen, han gillar inte att ta, jag menar han analyserar riskerna. Ibland 

om du kan förklara för honom, om han kan förstå hur han kan kontrollera riskerna så är han 

villig att anta utmaningen om du förstår vad jag försöker säga.” (Eva) 

Erfarenhet anses också vara av stor betydelse för barns utveckling, att få vara med och göra själv 

(3), även egna misstag och att få förtroende (1) nämndes. Åldersskillnader medför att även barn 

inom samma familj har olika grad av frihet och ansvar, vilket ger de mindre barnen någonting att 

se fram emot allteftersom de blir äldre (1). En informant påtalar att det skulle vara bra med fler 

utvecklingssamtal för att lättare kunna följa med i barnens utveckling och det som händer då de 

vistas inom barnomsorgen (1).  

Utmaningar ses också som nära relaterade till säkerhet och föranleder konstanta avvägningar (3). 

Här återkommer informanterna till vikten av att bedöma barnens förmåga (2) och skapa 

förutsättningar för dem att lyckas (1). Utmaningar under uppsikt anses vara ett sätt att låta barnen 

lära sig och få en ökad riskmedvetenhet under kontrollerade former (2). Säkerhet anses inte heller 

få hämma barnen i alltför stor utsträckning vilket gör att vissa risker måste tillåtas (2), samt att 

föräldrar tillåter olika mycket (1). 
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 ”Jag tillåter väl rätt mycket, emedan min man är lite försiktigare.” (Mia) 

Det upplevs kunna vara en balansgång att göra avvägningar mellan givande risker som är värda att 

ta och då uppmuntra och onödiga risker att undvika (1). 

”Jag tror att man måste balansera. Det är givetvis väldigt individuellt hur vi värderar vad som 

ger dem någonting, vad som är produktivt, vad som får dem att blomma ut och vad som är 

galen risk.” (Eva) 

Informanterna berör även risker och att det upplevs finnas fler risker idag såsom motorfordon för 

barn och en ökad medvetenhet om de risker som finns (2). De berättar om att de själva tidigt fått 

cykla längsmed landsvägar, vilket de idag inte tillåter sina egna barn att göra (2). Andra risker som 

lyfts fram utgörs av att barnen väntar på tillfällen att prova när ingen ser (2) samt lekredskap som 

används på ett annat sätt än vad de är avsedda för (1). En informant betonar även vikten av att 

berätta för barnen om vilka faror som finns i samhället och förse dem med möjliga 

handlingsstrategier. Motsättningar mellan föräldrars säkerhetsinsikt och barnens avsaknad därav 

uppmärksammades (2), samt en upplevelse av att barnen skulle vilja göra mer själva än deras 

föräldrar tillåter dem.  

”… de tänker inte på säkerhet. Barnen tänker inte på det, men jag tänker på säkerhet och 

det krockar. Jag tycker att det krockar ibland.” (Mia) 

”Gustav har sagt att små pojkar slår sig inte. Det är hans säkerhetstänk, han kan inte göra sig 

illa. Men han har gjort sig illa och fått skrapsår, så det är en balansgång.” (Mia) 

De avvägningar som görs mellan utmaningar och säkerhet inom barnomsorgen upplevs framförallt 

fokusera på den fysiska miljön och säkerhet (3). Andra informanter anser sig sakna insyn i hur 

dessa avvägningar görs (2) däremot lyfts det fram att det inte är troligt att personalen känner varje 

barn så väl att det är möjligt för dem att individanpassa vilka regler som gäller (1). Erfarenheter av 

att olyckan har varit framme utan att någon i personalen kunnat berätta hur det gått till upplevs 

otryggt då det visar på att barnen kan skadas utan att någon känner till det förrän efteråt (1). 

Inflytandet över de avvägningar som görs kring säkerhet inom barnomsorgen upplevs vara 

begränsat. Då en förälders riskbedömning skiljer sig från personalens eller chefernas visar 

erfarenheter på ett nonchalant bemötande, varvid det finns behov av att stå på sig (1). 

Avslutningsvis upplevs förskolan och dess personal som en skyddad verkstad jämfört med fritids 

(2). 

”Kontra fritids blir det en stor skillnad för där har man ingen koll. På fritids där blir det 

verkligen det att släppa dem och lita på barnet mycket mer, för där är det rörigt (suck). Vid en 

jämförelse märktes det att förskoleverksamheten är en liten skyddad verkstad, faktiskt.” 

(Lina) 
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4.3 VILKA RISKER FINNS RUNTIKRING BARNEN IDAG?  
I hemmiljö identifieras framförallt fysiska risker (3), dessa skiftar med ökande ålder (1). För små 

barn lyfts trappor, eluttag, knivar, köksutrustning och rengöringsmedel fram (1) och för äldre barn 

sociala risker, vattendrag och eluttag (1). Sociala risker omfattar dimensioner såsom grupptryck 

(3), mobbning, umgänge och acceptans (2), med risk för att barnet överträder sina egna gränser 

för att passa in (2). 

”Ja, mycket med det sociala, vilka de umgås med och vad de träffar för människor, vad de dras 

in i. Alltså dessa grupptryck tror jag har blivit värre nu än när vi var små, och jag tror att det 

också utgör en risk att barnet gör saker som de egentligen inte är trygga med.” (Lina) 

Gifter och kemikalier i plast som finns i lunchlådor, leksaker, nappflaskor eller som tillsatser i mat 

(2) lyfts också upp som risker. Likaså föroreningar (2), strålning (1) och bakterier i mat som kan 

leda till matförgiftning (2). En informant reflekterar över eventuella psykiska risker för barnen i 

hemmet och menar att det i så fall skulle handla om en alltför skarp tillsägelse som sätter spår, 

men det framträder som ett tankeexperiment som sedan lämnas därhän då endast fysiska risker 

omtalades igen. 

”Där är det just det här som vi har märkt med Emilia, att hon har ont i magen innan hon ska 

gå till dagis, det är någonting psykiskt. Och det är mycket svårare att ta på än här hemma där 

det bara är fysiska säkerhetsrisker. Då är det kompisar eller personal, alltså det kan vara risk 

med mobbning eller att någon fröken inte sköter sig på det sättet de bör och därigenom sätter 

spår i barnen. Till exempel att de beter sig illa eller så mot barnen.” (Mattias) 

Olika typer av lokalisation förknippas med föreställningar kring säkerhet. Att bo på landet upplevs 

hänga samman med en ökad säkerhet jämfört med att bo i stadsmiljö vilket istället förknippas 

med fler faror (2), undantaget att lantbruk medför risker i relation till boskap och 

lantbruksmaskiner (1). En informant lyfter fram att hen upplever sig ha haft en större aktionsradie 

som barn än vad de egna barnen har tillgång till idag. Ett ökat informationsflöde kring otäcka saker 

som inträffat ger sken av att det händer mer även om det är svårt att veta huruvida det stämmer 

(1). 

”Jag kommer ihåg att jag var ute och lekte, nu bodde jag på landet i och för sig i en liten by, 

men jag var ute och lekte i skogen hela dagen och sedan visslade mamma på mig när jag skulle 

komma hem. Busvisslade och hade ingen aning om vad jag gjorde, och jag var vid sjön och jag, 

ja du vet.” (Lina) 

”Jag tror ärligt talat att det händer, man hör mer saker och uppmärksammar mer av det och 

jag vet inte om det finns mer.” (Lina) 

I relation till barnomsorgen lyfter informanterna framförallt upp psykiska risker såsom mobbning 

och ett dåligt bemötande vilket ger dem dåliga förutsättningar för att må bra, frodas och utvecklas 

(2). Incidenter rapporteras inte alltid till föräldrarna utan informationen kommer ifrån ledsna barn 
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som berättar vad som hänt när de kommit hem och sedan är det upp till föräldrarna att ta upp det 

med personalen (1).  

”Det har förekommit påhopp och sådär, alltså verbala påhopp och Emilia har kommit hem och 

varit ledsen. Då har vi pratat med fröknarna, men de säger egentligen inte direkt vad de gör 

utan de säger att de vet att den andra flickan är som hon är och att de har koll på henne. Hon 

beter sig inte bara illa mot Emilia utan mot alla.” (Mattias) 

Brist på vetskap om vad som händer det egna barnet försvårar föräldrars möjlighet till påverkan. 

Detta kan vara problematiskt då informanterna upplever att de bär huvudansvaret för barnens 

säkerhet emedan personalen inom barnomsorgen delar detta ansvar då barnen vistas hos dem (1). 

Informanter menar att det krävs att säkerhet prioriteras i förskolan trots att det begränsar barnen 

då personalen inte kan ha uppsikt över alla och att föräldrar har ett ansvar för att komplettera 

förskolans säkra miljöer med utmaningar på hemmaplan (2). Det ges dock uttryck för en 

ambivalens kring huruvida barns tillgång till naturmiljöer verkligen behöver begränsas av 

säkerhetsskäl (1) då tidigare erfarenheter visat att det fungerat väl när barnen haft tillgång till skog 

(2). Det finns en viss risktolerans och förståelse för att olyckor kan förekomma, emedan uppenbara 

säkerhetsrisker bör avhjälpas omgående (1). En informant upplever att förskoleverksamheten 

framförallt fokuserar på säkerhet i den fysiska miljön, men ägnar mindre utrymme åt barnens 

psykiska miljö. 

4.4 PÅ VILKA SÄTT UPPLEVER DU ATT DU HAR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA DE RISKER SOM DINA 

BARN UTSÄTTS FÖR?  
Informanterna upplever att det finns goda möjligheter till att påverka de risker som deras barn 

utsätts för i hemmet (3). Fysiska åtgärder för att barnsäkra lyfts fram som ett sätt att öka 

säkerheten (3). De menar vidare att uppsikt utgör ytterligare ett sätt att bibehålla kontrollen över 

vad barnen utsätter sig för (3) samtidigt som det ger möjlighet att göra saker tillsammans och låta 

barnen vara med (2). Informanterna upplever att det är lättare att påverka de risker som de små 

barnen omgärdas av då de små hålls närmare föräldern (2). De äldre barnen kräver en ökad 

självständighet och det upplevs vara nödvändigt att succesivt släppa taget allteftersom barnens 

förmågor utvecklas.  

”Bara det här att hon går på simning, att jag släpper av henne utanför simhallen, att hon går 

in själv och att jag inte vet om hon har kommit in eller inte, bara det är en bearbetningsgrej. 

Som man måste jobba med, men jag tror att det är viktigt för barnet skall stärkas, man kan 

inte hålla det i handen hela tiden.” (Lina) 

Samsyn eftersträvas föräldrar emellan för att bibehålla inflytande över barnen då de befinner sig 

hemma hos kamrater (1). När det inte är möjligt att komma överens om förhållningssätt gentemot 

barnen och vad de får tillåtelse att göra kan beslut fattas om att endast leka med den kamraten 

hemma hos en själv (1).  
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”Ja, och där kan inte jag styra och ställa med saker och ting. Visst jag kan tycka, men jag kan 

inte ställa krav, då är det bättre om de som sagt är hemma hos oss och leker när man upplever 

att det är lite hipp som happ.” (Diana) 

Lokalisation anses vara avgörande för möjligheten till inflytande över de risker barnen utsätts för 

då ett lantligt boende förknippas med ökat inflytande till följd av mer personlig kontakt i kontrast 

till storstadens anonymitet (1). Goda relationer anses främja inflytande (1). 

”Det är alltid bra när du kan ha personlig kontakt, när du kan kommunicera ansikte mot 

ansikte. Det är det bästa sättet att kommunicera och interagera på.” (Eva) 

Att leva i ett demokratiskt samhälle där befolkningen värderas bedöms vara en förutsättning för 

att kunna utöva inflytande över samhällets processer och att göra sig hörd (1). Informanterna 

lyfter fram flera olika sätt att påverka de risker barnen möter då de vistas inom barnomsorgen, 

genom brukarrådet (2), personlig kontakt med förskolechefen eller genom att prata med 

personalen (4). Dessa kommunikationskanaler har används med varierande resultat beroende på 

ärendet och om det funnits en samsyn. Då flera föräldrar har synpunkter på samma saker har det 

varit lättare att få gehör (2). Informanterna är även överens om att det krävs att föräldrar är 

engagerade och drivna för att kunna påverka (4), vilket inte alla är (1). 

”Alltså om man inte får respons hos dagisfröknarna eller förskollärarna får man prata med 

förskolechefen. Tyvärr är det ju inte, i det här fallet hjälpte det i och med att det var så många 

föräldrar som klagade på detta att det blev en omstrukturering så det löste sig efter några 

månader.” (Mattias) 

Informanterna upplevde att riskbedömning som går emot gängse föreställningar om de risker som 

finns har bemötts med förlöjligande eller nonchalans både av andra föräldrar (brukarrådet) och 

personal (2). Upprepade försök till påverkan har också visat resultat även om det ges uttryck för en 

oro att bli betraktad som jobbig samt att det i förlängningen skulle få negativa konsekvenser för 

barnen (1). Vid kommunikation valde informanter medvetet att snarare lägga fram förslag än att 

ställa krav (2). 

”Vi har känt oss ganska jobbiga när vi ”tjatat” om att det är jobbigt för Emilia innan hon skall 

iväg till dagis och hur det kan komma sig… och vad som kan göras för att hjälpa henne.” 

(Mattias) 

”Vi märkte att det gjorde skillnad när någon tydligt tog emot henne då kände hon sig trygg, 

men det fick vi inte något gehör för. Man kan tänka sig själv hur det skulle vara att komma in 

på en arbetsplats där ingen ser en eller hälsar på en. Det är inte en miljö som någon skulle 

vara trygg och trivas i. När vi försökt att prata om detta igen och igen känner vi oss jobbiga. 

Och vi vill inte att fröknarna skall få en negativ inställning, framförallt inte till barnen.” 

(Mattias) 
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4.5 PÅ VILKA SÄTT UPPLEVER DU ATT DU INTE HAR MÖJLIGHET ATT PÅVERKA DE RISKER BARNEN 

UTSÄTTS FÖR? 
Informanterna menar att många risker uppstår i ögonblicket då barn är impulsiva och påhittiga (3). 

Detta kan spädas på ytterligare genom grupptryck som förespråkar brott mot befintliga regler (2). 

Andra hinder mot inflytande över de risker barnen utsätts för anses vara att behöva förlita sig på 

barnomsorgspersonalen trots att de inte har uppsikt över alla barnen hela tiden (3).  

”På dagis får man förlita sig på personalen trots allt, även om man har upplevt att de inte har 

ögonen överallt, men man lägger barnens säkerhet i deras händer.” (Mia) 

Då vikarier inte känner barnen i samma utsträckning anses det bli svårare för personalen att 

motverka risker då de inte vet vilka barn som är mest benägna att hitta på bus och således kräver 

uppsikt (1). När förskolechefen är av en annan åsikt än föräldrarna har hen kunnat lyssna och 

sedan fortsätta som förut vilket upplevs som en frustrerande återvändsgränd (1). 

”… vi har inte kommit på vad man skall göra när väl förskolechefen säger nej eller har en annan 

åsikt än vad en själv har. Då är det i sin tur hennes chef man får gå till, men så långt har vi inte 

orkat ta det. Hon är inte helt tvär mot oss utan hon är snäll och rar i sig, hon lyssnar ändå på 

vad vi säger.” (Mattias) 

4.6 VILKEN MÖJLIGHET TILL PÅVERKAN UPPLEVER DU ATT DU HAR ÖVER DE AVVÄGNINGAR 

MELLAN SÄKERHET OCH BARNS SÖKANDE AV UTMANINGAR SOM GÖRS I FÖRSKOLAN? 
Informanternas erfarenheter av möjlighet till att påverka de avvägningar som görs mellan barns 

sökande av utmaningar och säkerhet skiljer sig åt. Erfarenheter som nämns är en upplevelse av 

inflytande och att personalen utgör en resurs i att de lyssnar och är inställda på att hitta 

gemensamma lösningar (3). Detta sammanstrålar med ett upplevt förtroende för personalen (2). 

Det lyfts även fram exempel på insatser där förskolan skapat förutsättningar för en ökad 

rörelsefrihet för barnen varvid föräldrars fortsatta oro lett till att rörelsefriheten åter begränsats 

för att tillgodose deras krav på en ökad säkerhet (1).  

”När jag var med i brukarrådet, då var det mycket diskussioner för huvudentrén var inte säker. 

Det finns dörröppnare och när man trycker på den öppnar sig dörren simsalabim och sedan 

är det bara att gå raka vägen ut. Och då hade de först sagt att det inte skulle finnas några 

grindar till avdelningarna eller på de olika barnavdelningarna.” (Mia) 

”Men det tog tid, det tar tid innan man får igenom någonting. Ibland känns det som att det 

måste hända någonting allvarligt innan det tänks till och det är synd. (Mia) 

Det förekommer exempel på att det har varit svårt att få till stånd förändringar såsom ökad 

utevistelse och mer tid i naturmiljöer för barnen (1), vilket informanten försöker förstå. 

”Jag tror att de har sina bestämda åsikter att man ska… jag har fått för mig att det har lite med 

bekvämlighet att göra, det skall vara möjligt att stå på ett ställe och se alla barnen och det vill 
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man inte förändra, vilket skulle kunna bero mycket på personalen också. När det kommer ny 

personal kanske det är lättare att förändra detta. Eller ja, man vet inte, det skulle kunna vara 

så att det har hänt någonting och att det är därför som de har det så väldigt säkert som de har 

det.” (Mattias) 

Det framförs en tanke om att fler sociala utmaningar och kulturella händelser skulle utgöra 

positiva erfarenheter för barnen (1). Speciellt sådana upplevelser som kan visa barnen hur 

samhället är uppbyggt och fungerar samt därigenom ge barnen en ökad samhällsanknytning. 

4.7 ÄR DET NÅGONTING SÅHÄR AVSLUTNINGSVIS SOM DU SKULLE VILJA TILLÄGGA SOM INTE HAR 

BLIVIT UTTALAT ÄNNU? 
Avslutningsvis erbjöds informanterna möjlighet att fritt ta upp relaterade upplevelser och/eller 

tankar. Det lyfts åter fram att det varit svårt att få gehör och generera incitament för att kunna 

hitta gemensamma lösningar (1). Detta försvåras ytterligare av att de överenskommelser som nås 

inte kommuniceras till samtlig personal varvid de ideligen kommer av sig. Det efterfrågas även fler 

utvecklingssamtal för att kunna förbättra informationsutbytet och öppna upp för ett ökat 

föräldrainflytande (1). Andra faktorer som lyfts fram är att barnen idag växer upp under konstant 

övervakning och vad det kan tänkas få för konsekvenser (1) samt att dagsformen kan göra det 

svårt att leva upp till de förväntningar som vilar på föräldern (1). 

”Ibland kan jag känna att det är dagsformen. Man ska vara så himla pedagogisk och allt ska 

vara så dipp så dapp så. Men ibland är det inte det, ibland finns inte orken, man är stressad, 

trött, hungrig, barnen är trötta och hungriga. Allt sådant påverkar och i efterhand kan jag 

känna nej, men gud varför sa jag så? Varför gjorde jag så? Jag skulle ha lugnat ner mig och 

tagit det pedagogiskt och så, men det är saker som påverkar beslut var man än är.” (Diana) 

”… våra barn är väldigt, ändå ibland väldigt, övervakade och det finns möjlighet till det, på 

gott och ont.” (låter tveksam) (Mia) 

4.8 ÖVERGRIPANDE TEMAN 
Tvärsigenom intervjumaterialet har två övergripande teman kunnat identifieras: Möjligheten till 

inflytande definieras av andra och Konstanta avvägningar mellan säkerhet, risk och andra värden. 

4.8.1 Möjligheten till inflytande definieras av andra 

En genomgående röd tråd i resultatet i relation till barnomsorgen utgörs av att det krävs att andra 

föräldrar och eller personal/chefer håller med den enskilde föräldern om hens riskbedömning och 

problemformulering för att det skall leda fram till en förändring. Uppnås ingen samsyn trots 

upprepade försök att lyfta de problem som identifierats saknar den enskilde föräldern möjlighet 

att få till stånd en förändring. Vidare synes det vara upp till den enskilde föräldern att (be)visa att 

det finns ett problem och att någonting måste göras, emedan de andra parterna har makt att 

avgöra huruvida det ”stämmer” och skall stödjas eller inte stämmer och kan avfärdas. 
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4.8.2 Konstanta avvägningar mellan säkerhet, risk och andra värden 

Ett genomgående tema i resultatet utgörs av att det ständigt görs avvägningar mellan barns 

säkerhet, risker och andra värden. Det saknas allmängiltiga svar på vad som är lämpligt att låta 

barn göra i en given situation, då det är beroende av många olika faktorer både situationsbundna, 

personliga och temporära såsom dagsform för att nämna några, och vilket värde som individen 

tillskriver dem. Barns utveckling och sökande efter stimulerande utmaningar ställer krav på vuxna i 

deras omgivning att bedöma risk och fatta beslut på stående fot. 
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5 ANALYS OCH DISKUSSION 

5.1 RESULTATDISKUSSION 
Studien syftar till att undersöka föräldrars syn på barns säkerhet i hemmet och inom 

barnomsorgen. Syftet omfattar även att undersöka föräldrars upplevelse av inflytande över de 

risker barnen utsätts för och de risker barnen tillåts eller inte tillåts att ta i dessa miljöer. I 

resultatet framträder två övergripande teman vilka kommer att diskuteras nedan i relation till det 

teoretiska ramverket bestående av Arnsteins (1969) delaktighetsstege samt RaF (Loewenstein et 

al., 2001). 

5.1.1 Möjligheten till inflytande definieras av andra 

Som föräldrar upplever sig informanterna utöva ett stort inflytande över barns säkerhet, vilka 

risker de utsätts för och vilka risker de tillåts eller inte tillåts att ta i hemmiljön. Vidgas den sociala 

sfären något så att barnens vistelse i närområdet och hemma hos kamrater inkluderas minskar 

graden av inflytande. Till viss del visar resultatet att det är möjligt att begränsa vilka kamrater som 

det egna barnet får leka hemma hos, samtidigt som hänsyn måste tas till barnets möjlighet att 

passa in i deras sociala sammanhang. Resultatet visar på att föräldrars inflytande i relation till 

barnomsorgen kan vara beroende av att andra föräldrar och/eller förskolepersonal/chefer anser 

att den enskilde förälderns riskbedömning och problemformulering är adekvat. Således begränsas 

förälderns handlingsutrymme av att föräldrar som grupp till viss del och personal/chefer i 

synnerhet besitter definitionsmakten kring vad som utgör ett problem samt vilka, om några, 

åtgärder som skall vidtas. Detta försätter den enskilde föräldern i en position där 

kommunikationen sker på andras villkor. Det finns möjlighet att framföra åsikter, frågor och 

förslag, men inget sätt för föräldern att säkerställa att det tas hänsyn därtill. Således visar 

resultaten på olika grader av inflytande beroende på vilken sfär barnet befinner sig i. Satt i relation 

till Arnsteins (1969) delaktighetsstege hamnar graden av inflytande i de olika sfärerna på olika 

stegpinnar i stegen. Den grad av inflytande som beskrivs i relation till barnomsorgen stämmer 

överens med steg 3 Informera och steg 4 Konsultation i delaktighetsstegen, vilka karaktäriseras av 

en symbolisk delaktighet (se Figur 2 s. 9). Deltagare kan ges möjlighet att ta emot information och 

att yttra sig även om det inte finns någon möjlighet att säkerställa att det tas hänsyn till de egna 

åsikterna. Relationen till kamraternas föräldrar skulle kunna anses vara mer jämlik då barnen som 

regel turas om att leka hemma hos varandra vilket har potential att medföra ett ömsesidigt 

intresse av att finna en samsyn. Föräldern som barnen vistas hos har makt att besluta vad som 

gäller för dem, vilket medför ett maktövertag även om detta växlar beroende på hos vem barnen 

leker. Kommer föräldrarna väl överens finns det förutsättningar för ett Partnerskap (steg 6) där 

det kan förhandlas fram överenskommelser med utrymme för givande och tagande. När denna 

samsyn inte uppnås eller överenskommelser inte efterlevs minskar förälderns inflytande och 

stämmer då överens med steg 5 Blidkande/avväpnande där deltagare tillåts framföra sina åsikter 

och ge råd, men beslutsmakten kvarstår hos motparten. I hemmiljön visar resultaten på att 
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föräldrarna upplever en stor grad av inflytande över förutsättningarna för barns säkerhet. 

Teoretiskt sett skulle det vara möjligt att hävda att föräldrar har fullständig kontroll över barns 

säkerhet i hemmet och själva styr och samt tar avgörande beslut, vilket relaterar till steg 8 

Medborgarkontroll den högsta stegpinnen i delaktighetsstegen. Vid en närmare granskning skulle 

ett sådant påstående kunna framstå som alltför endimensionellt med tanke på alla de faktorer, 

både downstream factors och upstream factors, som påverkar riskperception samt respons utan 

att individen i sin tur kan styra över dem (Blakemore, 2006; Simpson et al., 2013). Således skulle 

det kunna vara mer rättvisande att placera graden av inflytande över barns säkerhet i hemmet på 

steg 7 Delegerad makt där deltagare givits beslutsfattande majoritet även om fler instanser är 

inblandade och utövar inflytande. Föräldrarna har ansvar för barnens säkerhet, men verkar inom 

utifrån pålagda begränsande ramar. Detta är intressant då många barn fortfarande lever i osäkra 

hemmiljöer (Rhodes & Iwashyna, 2007). Simpson et al. (2013) efterlyser att skadeprevention skall 

inkludera samhällsfaktorer i större utsträckning för att stötta upp föräldrar i deras dagliga arbete 

med att värna om barns säkerhet.  

Resultaten visar att det inom familjen kan råda skillnad mellan föräldrars upplevelse av risk och 

vad de tillåter barnen att göra. Således utgör det en förenkling att utgå ifrån barns föräldrar som 

en enhet. Skillnader i riskperception och gränssättning mellan föräldrar har även identifierats i 

tidigare forskning (Brussoni et al., 2013), där fäders uppmuntran av risktagande underminerade 

mödrarnas gränssättning. Detta visar på ytterligare en dimension i relation till Arnsteins (1969) 

delaktighetsstege där genus tilldelar kvinnor och män olika maktpositioner och därigenom skapar 

samma maktstrukturer som tidigare diskuterats i relation till föräldrar och barnomsorgen. I 

motsats till den könsuppdelning som Brussoni et al. (2013) funnit lyfts även exempel på ett 

omvänt förhållande fram i resultatet där mannen istället intar en mer försiktig hållning i relation 

till vilka utmaningar och risker barnen tillåts ta. Således är det av vikt att komma ihåg att mer 

generella mönster som forskningen kan identifiera inte nödvändigtvis stämmer in på alla individer. 

5.1.2 Konstanta avvägningar mellan säkerhet, risk och andra värden 

Säkerhet handlar för informanterna i huvudsak om att skydda barnen på olika sätt för att de inte 

skall komma till skada. Resultatet visar på att det ständigt görs avvägningar mellan säkerhet, risker 

och andra värden såsom utveckling, ökad självständighet, social tillhörighet för att nämna några 

exempel. Bland de risker som identifieras reflekteras det framförallt kring fysiska risker i relation 

till hemmet och förskolan samt psykiska och sociala risker i relation till förskolan, kompisrelationer 

och samhället i stort. Vuxna kring barnen gör ständigt riskbedömningar för att kunna ta beslut om 

vad som är lämpliga gränser för barnens lek och utforskande. Uppsikt lyfts fram som en avgörande 

faktor för barns säkerhet och minimerandet av risk då det ger möjlighet att förhålla sig till och 

påverka det som händer. Detta ligger i linje med tidigare forskningsresultat vilka identifierar 

vuxnas uppsikt som en avgörande faktor för att förebygga att barn kommer till skada 

(Morongiello, 2005; Schwebel & Brezausek, 2007). RaF utgör ett ramverk för hur dessa 

riskbedömningar går till (se Figur 1 s. 8). Genom att vara närvarande och ha uppsikt över barnet 

minskar graden av ovisshet i riskbedömningen, då det är möjligt att få en känsla av barnet, dess 



26 
 
 

förmåga och situationen i sin helhet. Därigenom möjliggör uppsikt en bedömning av vad som 

faktiskt sker och vad det skulle kunna få för konsekvenser, vilket erbjuder en högre grad av 

kontroll. I resultaten finns också en nära koppling mellan uppsikt och en känsla av kontroll vilket 

lyfts fram som ett sätt att påverka de risker som omgärdar barnen. Cloutier et al. (2011) har 

kunnat visa att en upplevelse av kontroll påverkar riskperception så till vida att risker bedöms vara 

lägre.  

När beslut tas om att släppa iväg barnen eller att lämna dem i någon annans vård förutsätts en 

riskbedömning vilken är omgärdad av en större grad av ovisshet då det handlar om att bedöma 

potentiella risker. Detta gör utifrån RaF att informationen som finns att tillgå i bedömningen är 

mer begränsad och i större grad utgår ifrån tidigare erfarenheter och föreställningar. Lämnas 

däremot vården av det egna barnet över till någon som upplevs utöva samma grad av uppsikt som 

föräldern själv kan ansvaret för uppsikt och kontinuerliga riskbedömningar delegeras. Resultatet 

visade på erfarenheter av att förskolepersonalen hade en god uppsikt över barnen och att barnen 

var säkra i förskolan såväl som erfarenheter av att barn skadat sig utan att detta uppmärksammats 

förrän efter tillbudet. Denna brist på uppsikt gav upphov till en känsla av otrygghet i större 

omfattning än tillbudet i sig. En möjlig förklaring till detta skulle kunna vara att brist på uppsikt 

sammankopplas med en brist på kontroll, vilket enligt Cloutier et al. (2011) föranleder en högre 

grad av upplevd risk.  

Resultaten visar på att barns utveckling och inlärning av nya färdigheter utgör ett centralt värde 

som vägs mot barns säkerhet. Vikten av egna erfarenheter understryks och utmaningar under 

uppsikt lyfts fram som en strategi för att tillgodose barns behov av utmaningar på ett kontrollerat 

sätt. Det anses vidare att hänsyn behöver tas till faktorer såsom barnets ålder, förmåga och 

temperament för att säkerställa att de utmaningar barnen möter i sin vardag är anpassade utefter 

vad de klarar av. Således krävs en kontinuerlig bedömning av barnets förmåga. Vikten av dessa 

faktorer understryks av Simpson, Turnbull, Ardagh och Richardson (2009) vilka visar på att 

föräldrars orealistiska förväntningar på barn, en bristande förståelse för barnets utvecklingsnivå 

samt att skada accepterades som en norm utgör vanliga faktorer som ökar risken för att barn skall 

skadas. Således betonar Simpson et al. (2009) på att det är av vikt att dessa faktorer bedöms på ett 

rättvisande sätt. Även Saluja et al. (2004) har visat på att dessa faktorer vägs in vid riskperception. 

Författarna har utformat ett konceptuellt ramverk som beskriver hur de som har omsorg om barn 

tar beslut kring strategier för att förhindra att barnen kommer till skada. Modellen presenteras i 

Figur 3 (se s.27) och beskriver hur omsorgspersonens samt barnets karaktärsdrag samspelar med 

risker och faror i den befintliga miljön som determinanter av riskperception. Således omfattas de 

faktorer som kom fram i resultatet samtidigt som betydelsen av omsorgsgivarens karaktärsdrag 

erbjuder ytterligare en dimension. Förälderns roll som sådan berörs ytterst lite i resultaten annat 

än i konstaterandet att föräldrar tillåter barnen olika mycket samt att dagsformen upplevs kunna 

påverka både riskbedömning och respons, vilket stämmer väl överens med RaF samt ytterligare 

forskning som betonar att sinnesstämning och känslor har betydelse för riskperception (Andrade & 
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Ariely, 2009; Hogarth et al., 2007; Hogarth et al., 2011; Loewenstein et al., 2001; Slovic et al., 

2004). 

Figur 3. Conceptual model for caregiver decisions about injury prevention strategies (Saluja et al., 

2004, s. 19) 

I sammanhanget av denna studie skulle Saluja et al.s (2009) modell och RaF (Loewenstein et al., 

2001) kunna komplettera varandra. Modellen beskriver dynamiska bestämningsfaktorer för 

riskperception hos omsorgsgivare vid beslutsfattande gällande skadepreventiva strategier (Saluja 

et al., 2004) emedan RaF istället fokuserar på själva riskperceptionsprocessen utan att bestämma 

en speciell kontext (Loewenstein et al., 2001). Båda ramverken betonar att riskperception sker i 

ett socialt och kulturellt sammanhang. Vidare skulle Saluja et al.s (2009) modell kunna användas 

för att informera RaF, d.v.s. att bestämningsfaktorerna visar på vilka faktorer som vävs in i 

riskbedömning och beslutsfattande i relation till val av skadeförebyggande eller i omvänd ordning 

säkerhets höjande strategier. Dessa faktorer blir således input till den kognitiva och känslomässiga 

bedömning som föregår beteende och utfall i RaF. RaF skulle i sin tur kunna bidra med en 
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problematisering av riskperceptionssteget i Saluja et al.s (2009) modell och visa på hur en kognitiv 

och känslomässig bedömning kompletterar varandra, samt känslornas överordning, vilken skulle 

kunna ge en ökad förståelse för variationer i utfall. 

Vad det gäller förskolans roll som miljö för barnen visar resultatet på delade meningar, dels att 

förskolan behöver vara en säker arena då förskolepersonalen inte kan ha fullständig uppsikt över 

barnen och således bör säkerhet prioriteras och dels att förskolan inte erbjuder barnen tillräckligt 

med utmaningar såsom tillgång till naturmiljöer och att säkerhet därigenom begränsar barnen i 

alltför stor utsträckning. Dessa åsikter står i samklang med de två paradigm Brussoni et al. (2012) 

lyfter fram: att barnen skall vara så säkra som möjligt eller att istället eftersträva att barnen skall 

vara så säkra som de behöver. Vad det innebär att barnen skall vara så säkra som de behöver 

utgör även det en fråga för diskussion. Waters och Begley (2007) menar på att det i dagsläget finns 

forskning som förespråkar båda dessa kontrasterade synsätt, både en tradition där risk ses som 

någonting enbart negativt som bör undvikas och en tradition där risk ges en alltmer nyanserad 

framtoning i och med att risk även har en positiv utvecklingspotential förutsatt att den inte är 

alltför stor.  

Little och Wyver (2010) har kunnat visa att redan barn i fyra till fem års ålder identifierar 

utrustning de skulle kunna få svårigheter att hantera och kan härleda att detta beror på faktorer 

såsom ålder, styrka, förmåga, storlek, tidigare erfarenheter och risken för skada. Författarna 

menar således att barn redan i en så tidig ålder har en förståelse för sambanden mellan den egna 

förmågan, beteende och skadoutfall. Stephenson (2003) betonar vikten av att barn får utrymme 

till riskbeteenden för att kunna utveckla en egen känsla för risk och riskhanteringsförmåga. Hon 

visar vidare på att utmaningar i form av riskfyllda fysiskaaktiviteter utgör grunden för att även våga 

testa sig fram i andra inlärningssituationer. Resultaten visar dock på att en förskola med fokus på 

säkerhet bör kompletteras med utmaningar på hemmaplan där det finns möjlighet till bättre 

uppsikt, för att på det viset tillgodose barnens behov av utmaningar. Med tanke på hur stor del av 

sin vakna tid barnen spenderar i förskolan idagsläget uppstår frågan huruvida föräldrar har 

möjlighet att tillgodose barnens behov av utmaningar under en sådan begränsad tidsrymd som 

barnen befinner sig i hemmet. Ericsson (2005) betonar att barnen behöver motoriska utmaningar 

på en daglig basis. Hill och Bundy (2012) menar på att det att det krävs en viss tolerans för risk i 

barnens vardag då risktagandelek utgör en förutsättning för att bygga upp en förmåga i såväl 

riskbedömning som riskhantering. Vistelse i skogsmiljö har visat sig generera mer positivt 

risktagande i barnens lek än motsvarande utevistelse på en traditionell förskolegård (Waters & 

Begley, 2007), vilket går hand i hand med Boldemann et al. (2006) och Boldemann et al. (2011) 

som funnit samband mellan naturmiljöer och mer intensiv fysisk aktivitet. Dessa miljöer stimulerar 

till en bättre motorik (Fjörtoft & Sageies, 2000) och många andra positiva hälsovinster (Söderström 

et al., 2013). 

Resultaten visar på att det behöver finnas en dialog mellan föräldrar och förskolan i större 

utsträckning där avvägningar mellan säkerhet och andra värden såsom utveckling  och utmaningar 
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för en god hälsa förs upp på agendan. En förutsättning för att finna gemensamma lösningar som 

samtliga parter kan känna sig trygga med förutsätter en mer jämlik maktfördelning där ömsesidig 

respekt tas till olika tankar och åsikter i målet att nå en samsyn i ett gemensamt beslutsutrymme. 

Vilka risker bör uppmuntras och vilka risker bör undvikas? Annars är risken stor att föräldrar som 

anser att förskolan framförallt behöver fokusera på att erbjuda barnen en helt säker miljö kommer 

att uppleva otrygghet och motverka de insatser som görs. Således utgör riskperception en lika 

viktig aspekt som fysiska förändringar vid interventioner (Cloutier, 2011).  

5.2 METODDISKUSSION 
Graneheim och Lundman (2004) föreslår tre kvalitativa trovärdighetsbegrepp: tillförlitlighet, 

pålitlighet och överförbarhet, vilka har använts som utgångspunkt för metoddiskussionen.  

5.2.1 Tillförlitlighet (credibility) 

Studiens syfte var att undersöka föräldrars syn på barns säkerhet i hemmet och inom barnomsorg. 

Syftet omfattade även att undersöka föräldrars upplevelse av inflytande över de risker barnen 

utsätts för och de risker barnen tillåts eller inte tillåts att ta i dessa miljöer. Detta krävde en inblick 

i föräldrars livsvärld vilket passade väl samman med en kvalitativ utgångspunkt (Rosberg, 2012). 

Ett snöbollsurval tillämpades vilket enligt Yin (2013) medför en ökad risk för godtycklighet. För att 

motverka detta kontaktades informanter med varierande bakgrund, barn i olika åldrar samt både 

kvinnor och män för att få ett rikt underlag. Någon respondent med äldre barn inkluderade detta i 

sina svar. Svaren bedömdes ändå vara relevanta för studien och inkluderades. Samtliga 

informanter var högutbildade, vilket kan ha påverkat resultatet. Det skulle således vara intressant 

att genomföra en liknande studie med föräldrar med en annan utbildningsbakgrund för att se om 

det skulle bidra till en fördjupad förståelse.  

Datainsamlingen genomfördes genom semistrukturerade kvalitativa intervjuer (Green & 

Thorogood, 2009). Att samtala med människor utgör ett sätt att komma i kontakt med och ta del 

av deras erfarenheter och tankar (Kvale & Brinkmann, 2009), vilket stämmer väl överens med 

studiens syfte och gav ett rikt underlag för analys. Vidare transkriberades intervjuerna ordagrant 

för att bibehålla informanternas egna ordalydelser (Yin, 2013). Kvalitativ innehållsanalys 

(Graneheim & Lundman, 2004) tillämpades för analys av intervjumaterialet. Exempel på hur denna 

process har gått till återfinns i metodavsnittet (se Tabell 2 och Tabell 3 s. 13-14) och resultaten har 

stärkts med citat ifrån intervjuerna för att visa på dess empiriska ursprung. Antalet informanter 

som talat om de olika resultaten har angetts inom parentes eller i den löpande texten. Detta 

utgjorde inte ett försök till en kvantifiering utan syftade till att tydliggöra mönster i materialet. 

Koder och kategorier formades med utgångspunkt i det empiriska materialet för en ökad 

transparens, samtidigt som det säkerställt att samtligt material omfattats av analysen (Hsieh & 

Shannon, 2005). Vartefter de övergripande temana tydligt framträdde genom deras 

återkommande karaktär. 
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Författarens bakgrund inom folkhälsovetenskaplig och riskhantering synliggjordes i 

introduktionen, för att visa på hens förförståelse. I analysen återgick författaren upprepade gånger 

till de transkriberade texterna för att säkerställa att textens innebörd kom till sin rätta och på så 

sätt begränsa författarens förförståelse att förvanska materialet. Transparens eftersträvades för 

att möjliggöra för läsaren att själv bedöma analysens och resultatens integritet. 

5.2.1.1 Teoretisk referensram 

De valda referensramarna var ändamålsenliga för att vidare analysera resultaten då de relaterade 

till de identifierade övergripande temana. RaF förklarar hur riskperception och bedömning 

fungerar och leder fram till handling (Loewenstein et al., 2001). Således var RaF lämpad för att ge 

en fördjupas förståelse för de konstanta avvägningar som föräldrarna behöver göra i relation till 

att minska risker, främja säkerhet och lära barnen att själva bedöma och hantera risker. Arnsteins 

(1969) delaktighetsstege fokuserar framförallt på fördelningen av makt och kontroll, vilket kunde 

ge en ökad insikt i maktfördelningen mellan den enskilde föräldern och förskolan som institution 

med dess företrädare. 

5.2.2 Pålitlighet (dependability) 

Semistrukturerade kvalitativa intervjuer tillämpades för datainsamling varvid en intervjuguide 

användes för att vägleda samtalet (Green & Thorogood, 2009). Därigenom säkerställdes att 

samtliga intervjuer fokuserade på studiens frågeställningar, samtidigt som det lämnades utrymme 

för samtalet att utvecklas i samspelet mellan intervjuare och informant.  

5.2.3 Överförbarhet (transferability) 

Studien hade en kvalitativ utgångspunkt och begränsad omfattning, vilket gjort att resultaten 

erbjuder en ögonblicksbild av de intervjuade informanternas syn (Green & Thorogood, 2009) på 

barns säkerhet i hemmet och inom barnomsorgen samt deras upplevelse av inflytande över de 

risker barnen tillåts eller inte tillåts att ta i dessa miljöer. Detta har medfört en ökad förståelse av 

hur föräldrars upplevelser kan se ut, däremot är det inte möjligt att dra några generella slutsatser 

av dessa resultat med tanke på det begränsade urvalet samt metodval. Studiens resultat skulle 

möjligen kunna informera vidare studier med fokus på att undersöka huruvida liknande resultat 

återfinnas i en större grupp genom exempelvis en enkätstudie (Bryman, 2012). Vidare 

eftersträvades transparens och tydlighet i urval, analysprocess och presentation av resultat för att 

på så sätt möjliggöra för läsaren att själv kunna bedöma huruvida resultaten är överförbara till 

andra situationer eller sammanhang i enlighet med Graneheim och Lundman (2004). 
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6 SLUTSATSER OCH FRAMTIDA FORSKNING 

Studien visar att säkerhet, för föräldrarna, i stor utsträckning handlar om att skydda barnen ifrån 

risker som kan medföra att de skadar sig. Bland de risker som identifieras reflekteras det 

framförallt kring fysiska risker i relation till hemmet och förskolan samt psykiska och sociala risker i 

relation till förskolan, kompisrelationer och samhället i stort. Föräldrarna upplever sig ha ett stort 

inflytande över de risker som omgärdar barnen i hemmet emedan graden av inflytande över de 

risker barnen möter i förskolan eller hemma hos kamrater definieras av andra föräldrar och/eller 

förskolepersonal/chefer. Detta gör att föräldrarnas inflytande begränsas betydligt. Vidare görs det 

konstant avvägningar mellan säkerhet, risker och andra värden såsom t.ex. utveckling, ökad 

självständighet och social tillhörighet. Vuxna kring barnen gör ständigt riskbedömningar och tar 

beslut kring vad barnen tillåts göra och inte, varvid uppsikt lyfts fram som en avgörande 

förutsättning för att kunna förebygga risker och öka barns säkerhet. Avslutningsvis tyder 

resultaten på ett behov av en ökad kommunikation mellan föräldrar och förskolan där avvägningar 

mellan säkerhet och andra värden såsom utveckling och utmaningar för en god hälsa förs upp på 

agendan. En mer jämlik maktfördelning utgör en förutsättning för att kunna föra denna typ av 

dialog, där det finns utrymme att dela erfarenheter och åsikter, samt nå gemensamma beslut.  

6.1 FRAMTIDA FORSKNING 
Den här studien har väckt flera nya frågor för framtida forskning. Ett första steg vore att 

problematisera relationen mellan säkerhet och barns möjligheter till utveckling. Det vore vidare 

intressant att utforska hur paradigmskiftet (mellan att barnen ska vara så säkra som möjligt och så 

säkra som de behöver, Brussoni et al., 2012) ser ut i Sverige idag och titta vidare på hur det 

fungerar i praktiken i förskolor, fritids och skolor, hur lagstiftning och riktlinjer för barnomsorg, 

skola samt rekommendationer från Barnavårdscentraler kring barnsäkerhet etc. ser ut och hur de 

har förändrats över de senaste decennierna. Denna studie fokuserade på föräldrars upplevelse av 

säkerhet, risk och relationen mellan säkerhet och utveckling för barn i förskoleålder. Det vore 

intressant att vidare titta på hur föräldrar ser på risk kontra utmaningar för äldre barn, samt hur 

personal på förskolor, skolor och fritidshem reflekterar över dessa frågeställningar. Ytterligare en 

aspekt som denna studie väcker frågor kring är maktrelationer och delaktighet i relationen mellan 

föräldrar och barnomsorg. Hur ser maktrelationerna ut, vad får det för konsekvenser och 

implikationer för samverkan mellan föräldrar och barnomsorgspersonal i främjandet av barns 

säkerhet och utveckling? Varpå detta skulle kunna vidareutvecklas till interventioner för att främja 

delaktighet och samverkan kring barns säkerhet och utveckling. 
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BILAGA 1 - INTERVJUGUIDE 

Inledningsvis undrar jag över hur många barn du har och i vilka åldrar? Egen ålder? Hur mycket tid 

spenderar ditt/dina barn i förskolan? Ev. mer? 

Kan du berätta för mig om vad du tänker på när jag säger barns säkerhet? 

- Barns säkerhet i hemmet?  

- Närmiljön? 

- Inom barnomsorgen? 

Hur tänker du kring barns utveckling kontra utmaningar? 

- Relationen säkerhet – barns sökande av utmaning för att utvecklas? 

- Eventuella motsättningar? 

- Avvägningar dem emellan? Hur? 

- Inblick i hur dessa avvägningar görs i förskolan? 

- Säkerhet - kreativitet 

Vilka risker finns runtikring barnen idag?  

- Skillnader/likheter mellan dessa och hur det såg ut när du var liten? 

På vilka sätt upplever du att du har möjlighet att påverka de risker som dina barn utsätts för?  

- Hemma?  

- Inom barnomsorgen?  

- Hos vänner? 

På vilka sätt upplever du att du inte har möjlighet att påverka de risker barnen utsätts för? 

Vilken möjlighet till påverkan upplever du att du har över de avvägningar mellan säkerhet och 

barns sökande av utmaningar som görs i förskolan? 

- Risker de tillåts ta? 

- Inte tillåts ta? 

Är det någonting såhär avslutningsvis som du skulle vilja tillägga som inte har blivit uttalat ännu? 
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BILAGA 2 – INFORMATIONSBREV 

Hej, 

Mitt namn är Anna-Karin Bilker och jag håller på att läsa ett Masterprogram i Riskhantering vid 

Karlstad universitet (på distans). Jag bor i Hult med min familj och har under utbildningens gång 

fördjupat mig i barnrelaterade frågor varför jag valt att inrikta min magisteruppsats mot barns 

säkerhet. Syftet med studien är att undersöka föräldrars syn på barns säkerhet i hemmet och inom 

barnomsorgen. Syftet omfattar även att undersöka föräldrars upplevelse av inflytande över de 

risker barnen utsätts för och de risker barnen tillåts eller inte tillåts ta.  

Jag kommer att genomföra intervjuer med föräldrar på omkring 30 minuter och i egenskap av att 

vara en förälder med barn i förskolan tillfrågas du att delta i studien. Deltagandet är frivilligt och 

du har möjlighet att när som helst avsluta ditt deltagande, utan krav att förklara avbrottet. 

Intervjun kommer att spelas in för att sedan ordagrant skrivas ner som en text. Intervjumaterialet 

kommer att skiljas ifrån information som kan knyta det till dig som person, vilket innebär att det 

inte kommer att vara möjligt att urskilja vem som har blivit intervjuad eller sagt vad. Texten 

kommer sedan att bearbetas och analyseras av mig samt eventuellt att läsas av mina 

examinerande lärare, vartefter de sammanlagda resultaten från samtliga intervjuer presenteras 

och analyseras vidare i en magisteruppsats. Vid intresse finns det givetvis möjlighet att ta del av 

den färdiga uppsatsen.  

Vid frågor eller om du tycker att detta är intressant och vill delta i studien så ring/maila mig så att 

vi kan bestämma en tid. Du kan nå mig på telefon: 0730-24 67 91 eller via mailen:  

anna-karin.bilker@telia.com 

Med vänliga hälsningar 

Anna-Karin Bilker 
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BILAGA 3 – SAMTYCKESBLANKETT 

Samtyckesblankett 

Jag intygar härmed att jag mottagit information om studiens syfte: att undersöka föräldrars syn på 

barns säkerhet i hemmet och inom barnomsorgen. Syftet omfattar även att undersöka föräldrars 

upplevelse av inflytande över de risker barnen utsätts för och de risker barnen tillåts eller inte 

tillåts att ta. Studien genomförs inom ramarna för en magisteruppsats som en del i ett 

masterprogram i Riskhantering vid Karlstad universitet. Vidare har jag även fått information om att 

deltagandet är frivilligt och kan avbrytas när som utan krav på en förklaring. Intervjun kommer att 

spelas in och sedan skrivas ner ordagrant till en text för vidare bearbetning och analys, vartefter 

inspelningen kommer att raderas. Vidare kommer intervjumaterialet att behandlas konfidentiellt 

varvid personligt identifierande information kommer att frånskiljas intervjumaterialet. Resultatet 

kommer sedan att presenteras i en magisteruppsats, vilken jag vid intresse gärna får ta del av. 

Jag samtycker härmed till att delta i studien samt att intervjun spelas in: 

 

Datum och ort 

 

 

Namnteckning 

 

 

Namnförtydligande 

 

 

Telefonnummer 

 

 

E-post (om du vill ha en kopia av den färdiga uppsatsen mailad till dig) 

 

 

  

 


