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The aim of this study is to understand and describe school staff´s view on the legal obligation 

to report child maltreatment. With this approach I will get a better understanding how child 

maltreatment can be caught up in the Swedish community. Previous research shows that 

school is one of the authorities who report most children to social services. Previous research 

indicates that cooperation between school and social services reduces the time of the 

investigations, and gives a better understanding of what is to be reported. The result shows 

that a functional cooperation between school staff´s as well as between school and social 

services is important for children to be caught up in the community. The result also shows 

that the school tends to do investigations themselves. This is not what the law says. It can 

result that a report to social services will late or absent. This study is written by a social 

constructivism approach and with Bronfenbrenners theory, the ecology of human 

development.  
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1. Inledning 

Barn har i många avseende det bra i Sverige. Samhället har ett skyddsnät för de barn som inte 

har det bra. Var och en är skyldiga att anmäla till sociala myndigheter vid misstanke om 

missförhållande om ett barn råder och socialtjänst kan behöva ingripa. Personer som dagligen 

möter barn i sitt arbete har en viktig uppgift att se och fånga upp dessa barn. De har i sitt 

arbete anmälningsplikt. Dessutom finns även en lagstadgad skyldighet mellan samhällets 

myndigheter att samverka vid dessa frågor. Studien beskriver uppfattningar om hur skolan 

kan arbeta vid misstanke om att barn far illa. 

 

1.1. Problemformulering 

Under år 2011 anmäldes cirka 19 100 barnmisshandelsbrott till polisen mot barn i åldern 0-17 

år. I de flesta fall kände barnet förövaren. Vid misshandel av små barn är det ofta en förälder 

eller styvförälder som anmälts som misstänkt (Brottsförebyggande rådet, 2012). 

Det som statistikförs inom socialtjänsten är de insatser som görs till barn. Nästan 25 000 barn 

var placerade utanför hemmet någon gång under år 2010. Den 1 november 2010 hade cirka 

17200 av dessa barn heldygnsinsats. Cirka 28 300 barn hade en eller flera öppenvårdsinsatser 

den 1 november 2010 (Socialstyrelsen, 2011). 

 

Men mörkertalet är stort för barn som far illa menar Knut Sundell, docent i psykologi 

(Sundell, Egelund & Gaunitz, 2007). Vad som kan pågå inom hemmets fyra väggar är svår för 

en utomstående att få kännedom om. Alla de barn som far illa känns inte vid och varje 

misstanke anmäls inte. Samtidigt behöver inte de anmälningar som görs betyda att 

socialtjänsten alltid startar en utredning. Utredningen i sin tur behöver heller inte leda till att 

insatser görs då socialtjänst kan anse att behov inte föreligger. Att barnet slutligen får rätt stöd 

vid rätt tidpunkt är därmed inte självklart. Det är många gallringar barnen ska igenom från att 

upptäckas och till att få den hjälp hon eller han behöver. Sundell (Sundell, Egelund & 

Gaunitz, 2007) myntade begreppet barnavårdstratten som en illustration för barn som far illa 

och vägen till att stöd ges. Antalet anmälningar är stort i jämförelse med de barn som slutligen 

får stöd från samhällets sida Det finns många sätt att studera barns utsatthet och arbetet med 

utsatta barn. Att se och höra om barn som far illa är ett känsligt ämne. Ingen vill tro och ingen 

vill veta vad hemska saker barn kan utsättas för. 
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Idén till denna undersökning kom från en studie av BRIS, barnens rätt i samhället. BRIS är 

en frivilligorganisation i Sverige som barn kan kontakta om de behöver någon utomstående 

vuxen att prata med då de inte mår bra. Rubriken till studien, Kan man bli sjuk av ord?(2009), 

talar sitt tydliga språk. I Studien beskrivs barn som ofta under lång tid utsätts för 

nedvärderingar, verbala kränkningar, hot och straff av sina föräldrar. I BRIS studie framgår 

att barnen ofta möter hinder vid sina försök att få hjälp. I studien samt i en annan rapport från 

BRIS (2010) beskrivs dessa hinder. De utgörs bland annat av hinder i kommunikationen då 

barn inte alltid har ord för vad som inte står rätt till hemma. De möts även av brist på 

förståelse för barnets situation vilket leder till att hjälpen försenas eller uteblir. Det är en 

svårighet för en utomstående vuxen att bedöma att en anmälan behövs göras då barn inte ”ser 

ut att fara illa”. BRIS menar att de hinder som barn upplever måste medvetandegöras för de 

vuxna som i sitt arbete kommer i kontakt med barn för att barn ska kunna få den hjälp de 

behöver. 

 

Skolan är den plats där Sveriges barn vistas dagligen och personal träffa barnen ofta och 

under flera år. Skolan får ofta kritik för att de anmäler förhållandevis få barn till 

socialtjänsten. En rapport från Socialstyrelsen (2012) visar att till och med polisen anmäler 

fler barn till socialtjänsten än skolan och att skola kommer som nummer två i rangordningen. 

Lundén (2004) har gjort en komparativ studie mellan BVC-personal och barnomsorgspersonal 

gällande anmälningar till socialtjänsten. Av studien framgår att barnomsorgspersonalen 

anmäler fler barn vilket Lundén menar kan bero på att barnomsorgspersonal just möter 

samma barn ofta och under en lång period. Statistiken är därmed anmärkningsvärd då polis 

och skola möter barn under helt olika omständigheter. 

 

Olsson (2011) menar att skola och förskola anmäler 30-40 procent av potentiella 

anmälningsfall. I en studie från 1999 framgår att mindre än hälften av de barn som misstänkts 

fara illa av grundskolepersonal anmäldes till socialtjänsten (Sundell & Colbiörnsen, 1999). I 

dessa fall visade det sig att det förekom samarbete inom skolan oavsett om misstankarna 

sedan anmäldes. Varför inte misstankar om att barn far illa anmäls ställer jag mig frågande till 

då personalen inte behöver vara säkra på att missförhållande råder vid en anmälan till 

socialtjänsten, det är sedan upp till socialtjänsten att bedöma om en utredning behöver startas. 

I en utvärdering som presenteras av Skolverket (2009) framgår att barn som far illa eller 

riskerar att fara illa får bättre och tidigare hjälp om skolan samarbetar med andra myndigheter. 

Samverkan med socialtjänst framgår därmed som en viktig del i arbetet med utsatta barn.  För 
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att få en ökad förståelse för anmälningar från skolan avser arbetet att beskriva uppfattningar 

om skolans arbete innan en anmälan till socialtjänsten blir gjord. 

 

1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med undersökningen är att förstå och beskriva hur skolpersonalen bedömer 

anmälningsskyldigheten när ett barn far illa.  

 

 Frågeställningar är: 

  Hur bedömer skolan om en anmälan behövs göras? 

  Hur agerar personalen vid misstanke om missförhållande råder? 

 Vad kan påverka att en anmälan till socialtjänsten blir gjord? 

 

1.3. Avgränsningar  

I studien används anmälningsskyldighetens begrepp barn som far illa övergripande. I 

Socialtjänstlagen (2001:453) (i fortsättningen kallad SoL) och Lag (1990:52) med särskilda 

bestämmelser om vård av unga (i fortsättningen kallad LVU) delas barn som far illa in i två 

grupper. Den ena gruppen är barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av föräldrars 

handlingar eller brist på handlingar. Den andra gruppen är de barn som utgör fara för sig 

själva på grund av egna handlingar. Studien avgränsas till den förstnämnda gruppen. I studien 

avser barn i likhet med SoL 1 kap 2§ en individ under 18 år. 

 

2. Bakgrund 

I följande kapitel presenteras den aktuella lagstiftningen för studiens område samt de riktlinjer 

som finns för hur anmälningsskyldigheten bör efterlevas, följt av tillämpningen av lagen i 

skolan. En kort presentation finns även av vad som framgår av skollagen (2010:800) om 

elevhälsa och skolans samverkan med socialtjänst. Därefter följer en definition av samverkan 

samt en redogörelse om försöket till en definition av barn som far illa. Sist presenteras de 

värdegrunder som finns i Sverige i arbetet med barn. 

 

2.1. Aktuell lagtext 

Sverige som medlem av FN omfattas av FN:s konvention om barns rättigheter som uppkom år 

1990. I barnkonventionen redogörs i artikel 19 att alla lämpliga lagstiftningsåtgärder och 

sociala åtgärder ska vidtags för att skydda barn som far illa (Regeringen, SÖ 1990:20). Av 
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FN:s barnkonvention framkom även att barns bästa alltid ska beaktas i frågor som rör barn. 

Det är ett barnperspektiv där barnet alltid ska stå i centrum i utredningar som rör dem. 

 

I föräldrabalken (1949:974) 6 kap. 2§ fastställs att det är föräldrar som har det främsta 

ansvaret för sina barn. I FB 6 kap. 1§ uppges att föräldrar inte ska utsätta sina barn för 

kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling. År 1979 infördes förbud mot aga i 

Sverige. Detta redogörs i brottsbalken (1962:700) (BRB) 3 kap 5§ då den som tillfogar en 

annan person kroppsskada döms för misshandel. 

 

Det är Socialnämnden som ska verka för att barn växer upp under trygga och goda 

förhållanden uppger SoL 5 kap 1§. När barn far illa på grund av föräldrars bristande 

omsorgsförmåga eller om barnet utgör en fara för sig själv har samhället rätt att ingripa till ett 

barns skydd. Det är därmed samhällets uppgift att förhindra att barn far illa. I SoL 5 kap 1a§ 

uppges att socialtjänsten ska samverka med andra samhällsorgan i frågor som rör barn som far 

illa eller riskerar att fara illa. 

 

Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa 

till ett barns skydd uppmanas anmäla det till nämnden enligt SoL 14 kap 1§. Vidare i andra 

stycket uppges att personer som i sitt yrke möter barn har en skyldighet att anmäla. Av SoL 

14 kap 1§ 4st framgår att dessa personer är skyldiga att lämna alla uppgifter som kan vara av 

betydelse för en utredning av ett barns behov av skydd. Socialnämnden ska sedan utan 

dröjsmål inleda utredning om sådant som kommit till nämndens kännedom som kan föranleda 

någon åtgärd för nämnden uppger SoL 11 kap 1§.  

 

Om insatser till ett barn blir aktuella ska de ges i samförstånd med föräldrar och barnet uppger 

LVU 1§. När det inte är möjligt och insatser ändå behöver ges kan tvångslagstiftningen LVU 

tillämpas om det finns en påtaglig risk att barnets hälsa och utveckling skadas uppger LVU 

2§. 

 

I Offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 23 kap 2§ uppges att sekretess gäller i 

grundskolan för uppgift om ett barns personliga förhållanden som framkommer inom 

elevhälsa som avser psykologisk, psykosocial eller specialpedagogisk insats, om det inte står 

klart att den enskilde eller någon annan närstående lider men. 
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2.2. Om anmälningsskyldigheten 

Anmälningsplikten gäller alla som är anställda på myndigheten och de situationer som 

personen fått reda på i tjänst. Med anställda menas de som har anställningsavtal med 

myndigheten, oavsett vilka arbetsuppgifter de har.  Anmälningsplikten gäller även fall som 

inte är klarlagda, det är sedan upp till socialtjänsten om utredning behöver startas. 

Anmälningsplikten gör att sekretessen mellan enskilda myndigheterna bryts och uppgifter om 

ett barn kan lämnas (Nordström & Thunved, 2010). Socialstyrelsen (Socialstyrelsen, SOFS, 

2003:16) har utlämnat allmänna råd för tillämpning av anmälningsplikten enligt 14 kap. 1§ 

SoL 2st. Råden utgår från socialstyrelsens författningssamling. Av råden framgår att det bör 

finnas rutiner hos myndigheter hur en anmälan görs och den som är verksamhetsansvarig bör 

försäkra att all personal känner till när och hur en anmälan går till. Det uppges även som 

lämpligt att den som gör anmälan talar om för vårdnadshavaren om varför anmälan görs. En 

anmälan innebär alla uppgifter som lämnas till socialtjänsten. Den person som har gjort en 

anmälan är skyldig att informera socialtjänsten om situationen förändrats eller om felaktig 

information utlämnats. En anmälan bör göras skriftligt, då en muntlig anmälan gjorts bör den 

bekräftas skriftligt. Socialtjänsten kan sedan efterfråga fler uppgifter vid behov 

(Socialstyrelsen, SOFS, 2003). Socialnämnden är skyldig enligt 3 kap. 1§ SoL att informera 

om bestämmelserna i 14. 1§ SoL. Nämnden kan samtidigt lämna information om 

socialtjänstens arbetssätt uppger SoL 3 kap 4. 

 

2.3. Skolan och anmälningsskyldigheten 

I vissa kommuner i Sverige anses att en anmälan från skolan ska göras tillsammans med 

föräldrar för att kunna prata om situationen och eventuella oklarheter. På så vis kan även 

socialtjänsten träffa familjen i ett tidigt stadium, vilket annars kan ta flera veckor (Olsson, 

2011). Vårdnadshavaren bör som tidigare nämnt underrättas vid oro för barnets situation. Vid 

misstanke om särskilda brott där hemmet är inblandat, t. ex vid misshandel och sexuella 

övergrepp är det undantag. Den person som misstänker att ett barn far illa kan behöva 

samråda med rektor och andra kollegor för att diskutera om misstanken är befogad. Vanligtvis 

är det rektor som anmäler eftersom det är en ledningsfråga då skolan står för anmälan. Det 

fråntar dock inte den person som uppmärksammade missförhållandet skyldigheten att anmäla 

och det får heller inte göra att en anmälan fördröjs i brådskande fall. Skola och socialtjänst 

kan även samråda med varandra vid tveksamheter kring om en anmälan ska göras. Vid dessa 
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fall avidentifieras det aktuella barnet. När en anmälan har gjorts tar socialtjänst hand om 

ärendet och avgör om en utredning behöver startas (Olsson, 2011). 

 

2.4. Elevhälsa 

Det ska finnas elevhälsa på skolorna uppger Skollagen 2 kap. 25-28§§. Den ska omfatta 

medicinska, psykologiska, psykosociala och specialpedagogiska insatser. Det ska finnas 

tillgång till skolläkare, skolsköterska, psykolog, kurator och personal som kan ge 

specialpedagogiska insatser. Det anges inget krav på omfattning eller om de ska vara anställda 

på skolan men de ska finnas att tillgå externt. Elevhälsan ska främst arbeta förebyggande men 

arbetar även med utredningar. 

 

Samverkan mellan skola och socialtjänst anges i Skollagen 13-14§§. Där anges att 

huvudmannen för verksamheten, rektor, på socialnämndens initiativ samverka med andra 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs i frågor som rör barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Uppgiftslämnandet begränsas av lagstöd i offentlighet- och 

sekretesslagen (2009:400). I skollagen anges även tystnadsplikten av vad skolpersonal fått 

reda på i tjänst och inom elevhälsan.  

 

2.5.  Definition av samverkan och av barn som far illa 

Med samverkan menas i studien i likhet med Skolverkets (2009) definition en process när 

någon eller några tillför sina specifika resurser, kompetenser och kunskaper till en uppgift 

som man gemensamt har att genomföra (Skolverket, 2009, Dnr 2008:03634, s. 4). 

 

Uttrycket ”barn som far illa” används i Socialtjänstlagen (2001:453) och ofta då det talas om 

barnmisshandel i allmänhet. Ibland görs en åtskillnad då barnmisshandel står för aktiva 

våldshandlingar, medan ”barn som far illa” är ett vidare begrepp för att innefatta barn i 

riskmiljöer. Andra benämningar är utsatta barn, barn i fara, våldsutsatta barn, barn i riskzon. 

Av tidigare forskning framgår att det finns en svårighet i att definiera begreppet barn som far 

illa. Det finns idag ingen allmänt accepterad definition, varken i Sverige eller internationellt 

menar samhällsvetaren Barbro Hindberg (Hindberg, 2006). 

 

Regeringen tillsatte kommittén mot barnmisshandel (SOU:2001:72) för att arbeta fram en 

gemensam definition av barnmisshandel. Skälet som angavs var att det skulle finnas en 

samhällelig syn på barnmisshandel. Definitionen skulle bland annat underlätta samverkan 
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mellan olika huvudmän och underlätta avgöranden när åtgärder för ett barn behövs göras. En 

definition skulle även utveckla bättre statistik och därmed ge möjlighet till att forska utifrån 

ett bredare perspektiv. Definitionen önskades även ge samma slagkraft som aga då det 

förbjöds år 1979. En gemensam syn på barnmisshandel skulle ge ökad förståelse för 

allmänheten om vilka förhållanden som inte är acceptabla att behandla barn på. Definitionen 

beskrevs som övergripande vilket skulle göra det möjligt för myndigheter, organisationer och 

andra verksamheter att konkretisera innebörden i de olika begreppen. Regeringen (Prop. 

2002/03:53) godtog inte kommitténs idé till definition utan använder sig istället av barn som 

far illa eller barn som riskerar att fara illa med motiveringen att det kan finnas svårigheter att 

använda ordet barnmisshandel då det kan missförstås med straffrättens misshandelsbegrepp. 

Däremot ansåg regeringen det viktigt att det finns en samsyn på begreppet ”barn som far illa 

och riskerar att fara illa” där det är tydligt att samhället kan ingripa till ett barns skydd. En 

lagändring genomfördes därav år 2003 om en samverkansskyldighet i 5 kap. 1§ SoL där en 

skyldighet för socialnämnden att samverka med andra samhällsorgan, organisationer och 

andra i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa (Socialstyrelsen, 2006). I 

propositionen framgår att förslaget på definitionen av barnmisshandel kan tjäna som verktyg 

för att bedöma om ett barn far illa. Regeringen ger exempel på situationer då barn riskerar att 

fara illa när barnet utsätt för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller 

försummar att tillgodose barnets grundläggande behov. (Prop. 2002/03:53). 

 

I artikel 19 i FN:s konvention (Regeringen, SÖ 1990:20) redogörs att barn far illa av alla 

former av fysiskt eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig 

behandling, misshandel eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnen är i 

föräldrarnas eller den ena förälderns, vårdnadshavaren eller en annan persons vård.  

 

Hindberg (2006) menar att det finns skäl att inte skilja de olika aspekterna av barn som far 

illa. Det är ofta svårt att avgöra vilken typ av misshandel barn är utsatta för. Exempelvis kan 

psykisk misshandel visa sig i form av fysiska symtom. Fysiskt våld innebär även alltid att 

barnet utsätts psykiskt. Samtidigt menar Hindberg att det förekommer att barn utsätts för 

antingen det ena eller det andra våldet.  

 

Professor vid psykologiska institutionen vid Göteborgs universitet Ingvar Lundberg (2005) 

menar att det finns en begreppsproblematik av barn som far illa då det beskrivs på olikartade 

sätt i forskning. Lundberg hävdar att då barn som far illa beskrivs används själva övergreppet 
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som begrepp, ibland används riskfaktorer för övergreppet eller konsekvenserna för 

övergreppet för att beskriva barn som far illa. Lundberg poängterar dock att barn som far illa 

inte utgör en homogen grupp och att det behövs anvisningar för hur begreppet ska användas i 

forskning. 

 

2.6. Värdegrunder i arbetet med barn som misstänks fara illa – utgångspunkt BBIC 

BBIC, Barns Behov I Centrum, är ett bedömningsinstrument som socialtjänsten använder sig 

av och är vanligt förekommande i Sveriges kommuner idag. Det används för utredning, 

planering och uppföljning i social barnavård. Målet med BBIC är att barn som är aktuella 

inom socialtjänsten ska få stärkt ställning. Ett annat mål är att förbättra samarbetet runt barnet. 

De värdegrunder som BBIC grundas på överensstämmer med svensk barnavårdsforskning, 

lagstiftning i socialtjänstlagen och FN:s barnkonvention samt praxis (Socialstyrelsen, 2006). 

Dessa värdegrunder är viktiga vid förståelsen för samhällets arbete med barn. Så väl inom 

skola som socialtjänst. Helhetssynen på barn utgör en viktig värdegrund. Samverkan mellan 

olika verksamheter i samhället är en viktig del i denna princip. Samverkan kan bidra med 

olika perspektiv på barnet och medföra olika insatser till barnet i fråga. Att förhindra att barn 

far illa är en gemensam angelägenhet i samhället. En central värdegrund är att barnet ska 

sättas i centrum i frågor som rör dem. Vid varje beslut ska barnets bästa beaktas. Barnets 

inställning skall även tags hänsyn till när det är ett beslut som angår dem. Barnets bästa och 

barnets rätt att komma till tals utgår från barnkonventionens artiklar om barns rättigheter och 

har införlivats i lagstiftningen och därmed viktiga värdegrunder i praktiken. En annan viktig 

värdegrund är att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter. Det innebär att såväl barnet som 

dess förälder ska ses som unika människor med deras behov och resurser. Att urskilja den 

enskilda individens resurser och behov är även en viktig del i arbetet med barn. Barnet och 

familjens delaktighet i beslut som rör dem är en viktig grundsyn. Delaktigheten ser dock olika 

ut beroende på om kontakten är frivillig eller tvingande. En anmälan kan exempelvis bero på 

en familjerelation där det inte anses lämpligt att föräldrars delaktighet är det bästa för barnet. 

Att ge familjen information och ta hänsyn till deras åsikter och önskningar ses även som 

delaktighet (Socialstyrelsen, 2006.) 

 

 

 

 



 

12 

 

3. Tidigare forskning 

I det följande kapitlet presenteras forskning på området. Kapitlet inleds med studier om 

anmälningar till socialtjänsten följt av studier om orsaker till att en anmälan görs. Tidigare 

forskning handlar även om samverkan samt om skolans arbete med barn som riskerar att fara 

illa. 

 

3.1. Om anmälningar till socialtjänsten 

Socialstyrelsen (2012) har sedan 2008 fått i uppdrag att utveckla statistiken kring den sociala 

barnavården. Den kunskap som finns i Sverige om vilken typ av problem som anmäls till 

socialtjänsten kommer främst från mindre studier och lokala förhållanden. Socialstyrelsen 

(2012) föreslår i en rapport att kommunernas socialnämnder ska lämna statistiska uppgifter 

gällande antal anmälningar, antal unika individer som anmäls, ålder och kön på de individer 

som anmäls, orsaker till anmälan samt antalet inledda utredningar. I rapporten redogörs en 

studie av anmälningar till socialtjänsten i ett urval kommuner. Studien avsåg antalet 

anmälningar, orsaker till anmälan och socialtjänstens handläggning av inkomna anmälningar. 

Resultatet visar att de som anmäler är i första hand polisen, i andra hand skola och förskola 

och i tredje hand hälso- och sjukvården. Enbart 6 % kom från övrig anonym. Resultatet visade 

även att orsaken till anmälan som berodde på barnets omgivning var 52 %. Orsaken till 

anmälan som berodde på barnets beteende var något lägre, 42 %. Resterande 6 % gällde 

övriga orsaker som exempelvis ensamkommande minderåriga flyktingbarn.  I de kommuner 

där data kunde tags fram visade att något fler killar (58 %) än tjejer (42) anmäldes. 

Anmälningar gällde främst äldre barn, ungefär hälften var barn mellan 13-17 år. Vid en 

uträkning på anmälningars omfattningar görs en uppskattning på cirka 140 000 anmälningar, 

gällande 60 000 barn och 30 000 inledda utredningar årligen i Sverige. 

 

Vid en internationell jämförelse mellan olika länders anmälningar till socialtjänsten, gjord av 

Stefan Wiklund (2006) doktor i socialt arbete vid Socialhögskolan i Stockholm, framgår att 

Sverige har mest anmälningar som rör ungdomar. Antalet anmälningar av yngre barn ligger 

på en medelnivå i jämförelsen. Av studien framgår att de flesta anmälningar som görs 

kommer från personal med anmälningsplikt, vilket är betydligt fler än jämförande länder. Det 

framgår att polisen är den myndighet som anmäler flest barn, vilket Wiklund (2006) menar 

kan har sin förklaring i att de alltid gör en anmälan då ett barn finns med i bilden vid ett brott. 
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I en studie av Cocozza, Gustafsson & Sydsjö (2007)  undersöktes anmälningar i Sverige. I 

undersökningen registrerades anmälningar som gjorts till en socialförvaltning under år 1998. I 

undersökningen omfattades 1570 anmälningar som rörde 1051 barn. Det gjordes sedan en 

uppföljning år 2003 av de anmälningar som inte hade lett till någon utredning. Det visade sig 

att 53 procent, 557 av dessa barn åter hade blivit anmälda och som sedan lett till utredning. 33 

procent, 183 av dessa utredningar visade på att insatser till barns skydd behövdes göras. Det 

visar på att en anmälan inte utgör en säkerhet för att barn får den hjälp de behöver. 

 

3.2. Orsaker till anmälan 

Karin Lundén (2004), fil. dr i socialt arbete vid Göteborgs universitet, påpekar avsaknaden av 

statistik i Sverige gällande anmälningar till socialtjänsten om barn som far illa vilket gör det 

svårt att få reda på omfattning och anledning till att anmälningar till socialtjänsten görs. 

Lundén har i sin avhandling behandlat vad personal på barnavårdscentralen (BVC) samt inom 

barnomsorgen uppmärksammat för tecken hos barn som misstänks fara illa och vad som 

ligger bakom besluten att anmäla till socialtjänsten. Lundén menar att personal inom samma 

arbete inte ser samma tecken vilket bland annat kan bero på att personalen har arbetat olika 

läge och därmed har känt barnet olika länge. Av studien framgår att personal som arbetat en 

kortare tid kan vara mer uppmärksamma på signaler från barn. Personliga egenskaper av att 

kunna uppmärksamma tecken hos barn har även betydelse. Resultatet i studien visar på att 

barnomsorgspersonalen uppmärksammar fler barn som far illa än BVC-personalen. Det kan 

ha sin förklaring i att barnomsorgspersonalen träffar barnen oftare i sitt yrke och kan studera 

deras beteende under en längre tid. Skilda arbetssätt kan därmed påverka vad personal 

uppmärksammar. Likaså kan personalens olika kunskapsområden påverka vad personal 

uppmärksammar. Resultatet visar på att en stor del av de barn som misstänks fara illa inte 

anmäls. Enbart 24 % av de barn anmäldes där personalen trodde de for illa och sett tecken på 

missförhållande. En anledning till detta anger Lundén kan vara att göra gränsdragningar om 

något är ett potentiellt anmälningsfall. Studien visar på att i de fall då anmälningar görs har de 

oftare observerat tecken än att de enbart tror att barn far illa utan att ha observerat tecken. 

Lundén påpekar att eftersom barn far illa på grund av många olika faktorer är det viktigt att 

persona inte enbart går på tydliga tecken vid beslut om att anmäla. I studien framgår även 

stora skillnader i hur personalen tolkar anmälningsskyldigheten om när ett barn far illa. I 

studien framgår att barnomsorgspersonalen förknippade anmälningsskyldigheten med faktorer 

hos föräldrar så som missbruk eller misshandel i större utsträckning än vad BVC-personalen 

gjorde, BVC-personalen tolkade anmälningsskyldigheten främst till faktorer hos barnet. 
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Lundén diskuterar vikten av en samsyn i vad anmälningsskyldigheten menar med begreppet 

barn som far illa och föreslår att personal använder sig av en bedömningsmall för att bedöma 

om ett barn far illa för att göra mer tillförlitliga bedömningar. Vid beslutsfattandet om hur det 

personalen uppmärksammar ska hanteras urskiljer Lundén tre faktorer. Betydelsen av 

feedback påverkar beslutsfattandet både vad gäller innehållet i den och när feedbacken ges, 

samt även avsaknaden av feedback påverkar när liknande beslut ska tas vid ett annat tillfälle. 

Lundén hänvisar här till att professionella med anmälningsskyldighet ofta påpekar att de 

aldrig får veta hur det gått efter en anmälan. En annan faktor Lundén lyfter fram som kan 

påverka beslutsfattandet är att personal först fattar ett beslut och efter det anges skäl till 

beslutet. Dessa skäl diskuteras i arbetsgruppen. Det kan leda till att barnens situation 

diskuteras i arbetsgruppen och därefter lägger de upp en planering för hur det ska hanteras . 

Men det kan även leda till att oron enbart diskuteras inom arbetsgruppen och inte leder till att 

någon går vidare med det. Risker med detta är att beslut fattas för tidigt utan tillräckligt med 

underlag för beslutet. Handledning i dessa fall med kunnig profession menar Lundén är en 

viktig del för att fatta välgrundande beslut och kan förhindra att personalen tar förhastade 

beslut. En annan faktor Lundén diskuterar är den kunskap som personal har om 

socialtjänstens arbete. Den kunskap som finns om vad en anmälan är och vad den kan leda till 

kan påverka hur olika beslut tags (Lundén, 2004).  

 

I en studie från 1998, gjord av docent i psykologi Knut Sundell tillsammans med rektor Maria 

Colbiörnsen, undersöktes förutsättningarna för samarbete med socialtjänsten i fem 

stockholmsstadsdelar. Genom enkäter till 74 förskolor och åtta grundskolor till totalt 210 

enskilda tjänstemän samt intervjuer med stadsdelarnas nämndordförande, stadsdelsdirektörer 

och programchefer. Undersökningens resultat visade bland annat på positiva till samarbete. 

Ungefär hälften av tjänstemännen upplevde att de behövde mer kunskap om 

anmälningsskyldighet och barn som riskerar att fara illa. Andelen barn som misstänktes fara 

illa var ungefär lika mellan skola och förskola, 3 %, vilket överensstämde med tidigare 

undersökningar 1990 och 1996. Mindre än hälften av de barn som misstänkts fara illa av 

grundskolepersonalen anmäldes till socialtjänsten. (Sundell & Colbiörnsen, 1999). Av studien 

framkom att misstankarna på skolan vanligtvis uppkom genom observationer från lärare. Det 

var även vanligt att eleven själv berättade för skolpersonal om sina problem. Det förekom 

samarbete inom skolan i dessa fall oavsett om misstankarna sedan anmäldes.   
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Lundberg (2005) redogör för de svårigheter som finns i att bedöma om ett barn far illa. Ofta 

handlar det om att ta ställning till vad som är bra föräldraskap och vad som utgör en god 

barndom. Det handlar även om ett avgörande om allvaret i problemet. Frågor som var och när 

gränsen går. Det handlar även om bedömningar om det utgör direkt skada eller om det 

riskerar att barnet får men i framtiden. Det finns vissa omständigheter då bedömningar 

försvåras. Psykiskt våld är svårt att styrka. Barn kan även bli behandlade illa av sina föräldrar 

men att skador inte uppstår förrän senare och att det därmed inte synliggörs. Då barn vistas i 

riskmiljöer behöver det inte betyda att barnet faktiskt tar skada. 

 

3.3. Om samverkan 

Hindberg (2001) har studerat samverkan i fem olika kommuner. Totalt 52 intervjuer gjordes 

med företrädare på handläggar- och chefsnivå inom barnhälsovården, barnomsorgen, skolan 

socialtjänsten, barn- och ungdomspsykiatrin samt polisen. Ansvaret för att en samverkan blir 

till visade sig ligga på ledningsnivå. Kritik från flera av verksamheterna riktades till 

socialtjänsten för brist på återkoppling efter en anmälan. Fördelarna med som nämns om 

samverkan är framförallt att barn som far illa upptäcks tidigare och att socialtjänstens 

utredningsprocess förkortas. Samverkan minskar därmed risken att barn faller mellan stolarna. 

Samverkan gör även att verksamheterna får bättre hjälp av socialtjänsten som ger ökad 

kunskap om vad som ska anmälas. Kunskaperna om barn som far illa visade sig vara 

bristfälliga på många håll, främst inom delar av barnhälsovården, många barn som 

misshandlas fångas upp först inom skolan. Majoriteten av de intervjuade ansåg att det inte 

fanns en helhetssyn på barn som far illa. Dessa olika synsätt uppgavs finnas både mellan olika 

verksamheter men även inom verksamheterna. Att lära sig av kollegor och av egen praktisk 

erfarenhet är av stor vikt för att kunna fånga upp barn som far illa menar Hindberg (2001). 

Tid för reflektion och diskussion med kollegor är en viktig del i detta, bland annat genom 

handledning. Brist på tid och personalresurser uppgavs i studien kunna utgöra hinder i arbetet. 

Det framgår av intervjuerna att arbetsledning och handledning inom verksamheterna var 

bristande på flera av de studerade myndigheterna (Hindberg, 2001). 

 

Folkhälsoinstitutet vid Örebro universitet fick på regeringens uppdrag att utvärdera en 

satsning på samverkan mellan skola, socialtjänst, polis och barn- och ungdomspsykiatri i ett 

antal kommuner. Totalt var tredje kommun deltog i satsningen. Skolverket (2009) presenterar 

utvärderingen i en slutrapport. Vad som framgår av utvärderingen är att barn som far illa eller 

riskerar att fara illa kan få bättre och tidigare hjälp om skolan samarbetar med andra.   
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Det som framgår som viktigt för samverkan är att det finns ett team med personal från olika 

myndigheter med sina olika kompetenser för att kunna tillgodose barns olika behov. 

Utvärderingen visar att respekten och tilltron för varandras kompetenser har ökat genom 

samverkan och mer rimliga förväntningar och krav förväntas av varandra.  Bland annat har 

samsynen på barn som far illa studerats vad gäller synsätt och kunskap och det framgår att det 

finns en bra och gemensam syn på barn som far illa och på samverkan. Det har även visat sig 

vara viktigt att det finns en person som samordnar insatser för barnet. Utvärderingen visar att 

inom skolan utgör elevhälsan en viktig del i samarbetet med andra myndigheter. Kurator och 

skolpsykolog har haft en viktig roll i kontakten med andra myndigheter. Kuratorn med 

socialtjänsten och skolpsykologen med barn- och ungdomspsykiatrin. Elevhälsan framställs 

som en viktig komponent även i det direkta arbetet med barn och föräldrar. En samverkan 

mellan skola och socialtjänst gör att barn och föräldrar upplever att hjälpen kommer tidigare 

och att de blir mer delaktiga. Barnet och föräldrar blir tidigare delaktiga i processen och 

barnets behov kan identifieras tidigare. Rådgivande och stödjande insatser kan ges istället för 

att socialtjänsten behöver inleda en utredning.  Delaktighet för barn och föräldrar kan även 

leda till att familjen samtycker till att ansöka om bistånd till socialtjänsten istället för att en 

anmälan från skolan görs. Insatser till barnet har även kunnat samordnas genom samverkan då 

barnet har setts utifrån ett helhetsperspektiv. De professionella upplever att en samverkan gör 

att de har mer underlag för utredning och beslut om åtgärder och att de därmed känner sig mer 

säkra i sina beslut. Nackdelar som nämns om samverkan i utvärderingen är att det ofta saknas 

avtal och överenskommelser för samverkan samt att det är oklart vem som ska följa upp 

samverkan. Förutsättningarna för att kunna ha samverkan är förankring på både politisk- och 

ledningsnivå. Att det finns en långsiktig planering för samverkan och att ledningen ger 

verksamheter tydliga uppdrag för samverkan. Uppföljning av samverkansarbetet är även 

viktigt för att samverkan ska fortsätta. Tillgången till resurser är viktig vilket kan påverkas vid 

besparingar.  Det framgår även att omorganisationer kan påverka samverkan. Det är viktigt att 

samverkan inte enbart är knutet till enskilda individer utan till funktionen, att samverka 

(Skolverket, 2009). 

 

Det är vanligt förekommande att skola och socialtjänst samverkar. I de kommuner där skola 

och socialtjänst samverkar görs färre anmälningar. Stefan Wiklund, Doktor i socialt arbete vid 

Socialhögskolan i Stockholm, menar att en ökad samverkan kan ha en negativ inverkan på 

anmälningsfrekvensen (Wiklund, 2006). Samverkan kan riskera att sortera bort möjliga 

anmälningsfall menar Wiklund. Wiklund menar att vid samverkan mellan skola och 
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socialtjänst kan det hända att de diskuterar fall och avidentifierar personen i fråga, vilket inte 

behöver leda till att en anmälan görs. Om en sådan konsultation inte skulle ägt rum kan 

sådana situationer direkt bli anmälda till socialtjänsten och en utredning startas. 

 

I en studie av socialsekreterare Charlotta Marklund (2003) framgår olika faktorer som 

påverkar att socialtjänst personal startar en utredning. En utredning startar med större 

sannolikhet om anmälan beskrivs mer omfattande. Om barnet är känt sedan tidigare inom 

socialtjänsten kan också betydelse för att en utredning startar. Vad socialtjänsten har för utbud 

av insatser påverkar även beslutsprocessen. Om det är arbetsledaren som slutligen beslutar om 

utredning ska påbörjas har även betydelse. 

 

3.4. Om skolans arbete med barn som riskerar fara illa 

Backlund (2007) har i sin avhandling studerat elevhälsans resurser, organisering och praktik 

på ett antal skolor. Av studien framgår att elevhälsan har stort inflytande på arbetet med 

elevernas hälsa på skolor. Studien visar att elevhälsan arbetar ofta mycket indirekt, via 

handledning till lärare. Denna handledning såg som mycket effektiv och viktig då läraren är 

den personal som möter barnet dagligen, med förutsättning att läraren ansågs göra ett gott 

arbete. Elevhälsan används främst för utredning av enskilda barn. Av studien framgår att de 

studerade skolornas resurser för elevvård var mycket varierande. Skolsköterskan är en väl 

rotad resurs inom skolan och ses som en viktig resurs där tillgängligheten för elevernas sida 

framställs som en viktig faktor. Skolkuratorer och skolpsykologer är inte lika självklart 

förekommande både vad gäller förekomsten då de ska finnas tillgängliga för många olika 

åldersgrupper på en skola. Skolkuratorn arbetsuppgifter är heller inte självklara, vissa 

uppgifter kan utföras av annan personal på en skola. Alla studerade skolor hade tillgång till 

skolsköterska, ungefär var tionde skola hade ingen kurator och majoriteten saknade 

skolpsykolog på skolan, men kurator och skolpsykolog fanns att tillgå externt. I avhandlingen 

framgår även elevhälsans samverkan med socialtjänsten. På de studerade skolorna anses det 

att information om socialtjänstens arbetssätt förekommer alltför sällan. Ibland anser även 

skolan att de gör socialtjänstens arbete, samtidigt som socialtjänsten anser att vissa uppgifter 

inte ligger inom deras ramar. Backlund beskriver denna företeelse som en viss osäkerhet i hur 

vissa sociala uppgifter ska hanteras och det blir lite av ”ingens och allas ansvar”, (Backlund, 

2007, s.296). 
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I antologin Se de tidiga tecknen (2010) reflekterar forskare över sju berättelser från personal 

på skolor och förskolor. Det framgår att det är svårt att hitta forskning om hur arbetet med 

utsatta barn går till i skolan. Skolan ses ofta som en viktig skyddsfaktor för barn. I första hand 

då barnet har bra studieresultat och möts av positiva förväntningar från lärare. Men skolan 

kan vara en hög riskfaktor då barnet har svårt för skolan. Barn som lever i riskmiljöer 

hemifrån har förhöjda risker att få problem i skolan. Negativa erfarenheter av skolan med 

ofullständiga betyg kan bidra till att de utsatta barnen får problem senare i livet. Det är 

därmed av stor vikt att skolan verkar för att barnen får positiva erfarenheter från skolan. 

Relationerna mellan lärare och elever framställs som en viktig faktor för att bidra med 

positiva erfarenheter. Andra viktiga faktorer som framställs för att se och arbeta med utsatta 

barn är skolans organisation, lärares attityder, elevsammansättning, barnens delaktighet och 

ansvar samt en balans av lärandekravet (Regeringen, SOU 2010:64). 
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4. Vetenskaplig ansats och teoretiskt perspektiv 

Till min studie använder jag mig av en socialkonstruktivistisk syn och ett 

utvecklingsekologiskt synsätt, vilka ska redogöras i följande kapitel.  

 

4.1. Socialkonstruktivism 

Ontologin inom vetenskapen handlar om läran om att vara. En syn på hur det sociala är 

uppbyggt.  Socialkonstruktivismen uppfattar den fysiska verkligheten som socialt 

konstruerad. Sociala företeelser ses som konstruerade genom socialt samspel och att yttre 

påverkan har betydelse. Detta synsätt innehar dynamik i synen på varandet. De kategorier 

människor använder sig av för att förstå verkligheten konstrueras genom människors samspel 

med andra och samhället de lever i. Samhället ses som en helhet och människor som delar i 

systemet. (Bryman, 2011). 

 

Barlebo Wenneberg (2010) menar att verkligheten som vi uppfattar den är beroende av vårt 

perspektiv eller synvinkel. Företeelser och ting ses inom socialkonstruktivismen som skapade 

genom naturlig utveckling, exempelvis lagen. Socialkonstruktivism kan användas som kritiskt 

perspektiv för att förklara synen på hur det sociala har uppstått och hur det ständigt förändras.  

Att använda socialkonstruktivism som kritiskt perspektiv är att se det som anses vara naturligt 

skapat förklaras med en komplicerad social påverkan.  Barlebo Wenneberg menar att en 

grundläggande princip inom socialkonstruktivismen är att inte acceptera sociala företeelsers 

naturlighet, att de alltid skulle varit sådana, att de inte kan vara annorlunda och att de inte 

skulle vara av människan skapade storheter (2010, s.62). Det som utmärker 

socialkonstruktivismen är att företeelser som ses som naturliga inte behöver ses som naturliga 

i en annan kontext, exempelvis normer i samhället.   

 

Socialkonstruktivismen kan även ses som en teoretisk förklaring av samhället och en social 

ordning. Skillnaden från att se socialkonstruktivismen som ett kritiskt perspektiv är att 

företeelser som inte är naturliga är sociala och kan därmed förklaras med 

samhällsvetenskapliga metoder (Barlebo Wenneberg (2001). 

 

Inom socialkonstruktivismen anses det vara naturligt för människan att skapa vanor. Detta för 

att undvika osäkerheten som uppstår i situationer som vi inte är vana vid och där vi inte vet 

hur vi ska bete oss. De vanor som människan skapar förs vidare till andra människor som inte 
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har varit med om att skapa dem. Detta göra att vanor sprids i samhället och institutioner är 

skapade. Handlingar ses därmed inom socialkonstruktivismen som socialt konstruerade 

(Barlebo Wenneberg, 2011). Vanor är även viktiga då vi samspelar med andra människor. 

Typifieringar skapas och spelande roller uppstår som ett sätt att agera mot varandra. Det 

skapar även en arbetsfördelning. Vanorna blir till ett större sammanhang och på så vis har 

samhället skapats. Människan ska sedan lära om dessa normer och institutioner. På så sätt blir 

människan en social konstruktion. 

 

Barn som far illa är en social konstruktion. På det sätt som barn som far illa beskrivs skapas 

en förståelse för vad som avses med barn som far illa.  

 

4.2. Utvecklingsekologisk teori 

The ecology of human development, eller utvecklingsekologi, är en teori om människans 

utveckling skapad av Urie Bronfenbrenner, professor i psykologi, under 1970-talet. Teorin 

utgår från en socialkonstruktivistisk syn på människan som beroende av samspelet med sin 

omgivning och samhället hon lever i. Bronfenbrenner menade att psykologisk forskning såg 

mindre till individens miljö och såg även miljön som statisk. Utvecklingsekologin lägger 

tyngden på det sätt invididens omgivande miljö förändras och som individen påverkas av 

under livets gång. Samspelsprocessen mellan individen och miljön ses som ömsesidig i 

utvecklingsekologi. Människan ses som dynamisk (Andersson, 2002). 

 

Bronfenbrenner menade att det behövdes en modell som beskrev människans samspel med 

miljön och hur det påverkar människans utveckling. Bronfenbrenners utvecklingsekologiska 

modell utgör fyra analysnivåer vilka inte är rangordnade utan växer in i varandra (se figur 1. 

nedan). Där barnet utgör kärnan och nivåerna beskrivs utifrån individen. Den innersta nivån 

är micro-nivån och utgör relationen mellan barnet och dess närmiljö, som exempelvis 

familjen, skolan och fritidsmiljön. Meso-nivån utgör samspelet mellan dessa närmiljöer. Näst 

kommer exo-nivån där föräldrars arbetsplats, skolans organisation, kommunala resurser och 

lokalpolitik. Yttersta nivån är macro-nivån och utgörs av samhället och dess normer och 

värderingar. (Andersson, 2002). Efterhand som barn blir större ingår de i allt fler miljöer. Det 

är interaktionen som skapas i dessa nivåer som har betydelse för den växande individen.  
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Vid studier av barns utveckling är det relevant att se till risk- och skyddsfaktorer som finns 

hos barnet och i dess omgivande miljö. Riskfaktorer hos barnet och i dess omgivning ökar 

risken att barnet far illa. Skyddsfaktorer minskar risken för barnet att fara illa. Ju fler 

riskfaktorer som finns hos barnet och i dess närmiljö ju större är risken att ett barn far illa. 

Dessa risk- och skyddsfaktorer kan vi finna i Bronfenbrenners modell. Det finns många 

utforskade risk- och skyddsfaktorer i forskning. En riskfaktor på micro-nivån är exempelvis 

en dålig relation mellan barnet och föräldern, om exempelvis ett barn blir misshandlat av sina 

föräldrar. Brist på socialt stöd från kommunens insatser på meso-nivån kan vara en riskfaktor. 

Likaså kan ett gott socialt stöd från samhället ses som en skyddsfaktor (Andersson, 2002). 
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5.Metod 

Ros-Mari Eliasson-Lappalainen (1995), professor i socialt arbete, menar att valet av 

forskningsmetod och vetenskapssyn är beroende av studiens syfte, vad det är som skall 

studeras och vilka svar det är forskaren söker. För studien valdes en kvalitativ 

forskningsstrategi. Valet av metod redogörs i följande kapitel. I kapitlet delas styckena in 

under rubrikerna valet av metod, urval, tillvägagångssätt, hinder och svårigheter, 

tillvägagångssätt vid analys samt etiska övervägande. 

 

5.1. Valet av metod 

För studien användes i huvudsak intervjuer med skolpersonal på en grundskola. Genom att 

studera hur barn som far illa beskrivs i ett sammanhang skapas en uppfattning om hur det 

uppmärksammas i samhället (Bryman 2011). Det är en tolkande kunskapssyn där en kvalitativ 

forskningsstrategi ses som en lämplig metod för insamling och analys av data för att nå denna 

kunskap. Kvalitativa intervjuer var lämpliga då respondentens egen uppfattning framhävs. Det 

var även viktigt att använda en metod där en samlad kontext av studieområdet ges. En intervju 

ger fylliga svar och kan röra sig i olika riktningar, beroende på vad respondenten tycker är 

viktigt. Intervjuns fokus kan då anpassas efter viktiga områden som dyker upp och följdfrågor 

kan ställas vid behov. Kvalitativa intervjuer kan därmed göra att respondenternas svar blir 

mycket olika, vilket gör intervjuer till en mycket användbar och flexibel metod (Bryman, 

2011). 

 

5.2 Urval 

För studien valdes grundskolan som organisation att studera eftersom de är en av de 

myndigheter som anmäler flest barn till socialtjänsten. Skolpersonal anses viktig i 

uppmärksammandet av barn som far illa då de möter barnen dagligen. Det är ett så kallat 

målstyrt urval (Bryman, 2011) då syftet är att förstå och beskriva hur skolpersonal bedömer 

anmälningsskyldigheten när ett barn far illa, hur de agerar vid misstanke om missförhållande 

samt vad som kan påverka att en anmälan till socialtjänsten blir gjord. För intervjun valdes 

intervjupersoner med olika yrkestillhörigheter på en skola för att få en bild av skolans insatser 

vid en anmälningssituation. Ansvarig för anmälningar till socialtjänsten, vanligtvis rektor, 

prioriterades för att på bästa sätt uppfylla syftet med studien. Kuratorn visade sig vara lika 

delaktig i dessa anmälningar vilket gjorde henne till en lämplig respondent. Lärare eller 

specialpedagoger prioriterades även eftersom de ska meddela rektor eller kurator då de 
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misstänker att ett barn far illa. En intervju med skolsköterska hade kunnat bidra med 

ytterligare fakta då hon i sitt yrke möter barn under andra omständigheter, men hon hade 

tyvärr inte möjlighet att delta på en intervju. Totalt fyra personer intervjuades. En rektor, en 

kurator, en lärare och en specialpedagog. I studien används fingerade namn för 

respondenterna. Rektor kallas för Rosita Runesson, kurator för Karin Karlsson, läraren för 

Lena Larsson och specialpedagogen för Stina Svensson.  Rektor, kurator och läraren har 

arbetat på skolan i över tio år. Specialpedagogen har arbetat på skolan sedan 2005. 

Skolpersonalen har även berättat om tidigare arbetserfarenheter. Både rektor och kurator har 

tidigare arbetslivserfarenheter av socialt arbete med barn. Läraren har varit anställd på en 

annan skola tidigare. För specialpedagogen är den studerade skolan hennes första arbetsplats 

efter utbildningen. 

 

 5.3. Tillvägagångssätt 

För att få tillgång till intervjupersoner kontaktades rektor Rosita Runesson på den studerade 

skolan. Rektor föreslog en intervju där både hon och kurator Karin Karlsson skulle närvara 

samtidigt då de gemensamt ansvarade för anmälningarna till socialtjänsten. Efter samtycke 

och information om studien bokades även intervjuer med en lärare och en specialpedagog. 

Varje intervju hölls på respondentens kontor med avsatt tid, vilket är bra då intervjun kan 

hållas ostört. Intervjun med rektor och kurator hölls gemensamt. Det är bra på så vis 

diskussioner kan uppstå vilket ger möjlighet till att respondenterna reflekterar tillsammans 

(Bryman, 2011). Dessa diskussioner och reflektioner kan ge mycket intressant fakta. Risken 

med fler än en respondent samtidigt är bland annat att en person blir tystlåten och dennes 

åsikter hindras att komma fram. 

 

För studien användes en semistrukturerad intervju där ett antal frågor formulerats efter vissa 

teman. Frågorna och teman är formulerade efter tidigare forskning för att vara förberedd med 

relevanta frågor. Det har varit viktigt att ha i åtanke att respondenterna kan känna sig förhörda 

om de tillämpar lagen rätt då en socionomstudent intervjuar dem om hur en lag efterlevs på 

skolan. Öppna frågor har formulerats för att undvika att leda in respondenten på en viss väg 

(Bryman, 2011). Leds respondenten in på en viss väg kan svaren blir missvisande då 

respondenten tenderar svarar på det sätt som intervjuaren önskar. Respondenten har haft stort 

utrymme att besvara frågorna och sväva iväg. Det kom även naturligt att ställa vissa 

följdfrågor och även att be respondenten utveckla vissa svar, vilket ger möjlighet till mer 
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detaljerade svar. Öppna frågor kan göra att svaren blir övergripande och generella om inte 

följdfrågor ställs. 

 

5.4. Hinder och svårigheter 

Den första idén till studien var att intervjua socialtjänstpersonal som utreder barnärenden 

eftersom de gör den slutliga bedömningen om ett barn far illa och insatser behöver ges. 

Brevförfrågningar till socialförvaltningar skickades ut och ett flertal kommuner kontaktades 

men uppgav att de var högt arbetsbelastade och hade därför ingen tid för intervjuer. Detta 

hinder fick tillslut göra att inriktningen ändrades. Det arbetet med kapitlen om bakgrund och 

tidigare forskning som dittills arbetats fram fick omarbetas. Under den tid då 

socialtjänstpersonal kontaktades utforskades samtidigt alternativa metoder att använda, vilket 

fick mig att väga för- och nackdelar om hur jag bäst får tillgång till viktig information till 

studien.  

 

5.5. Tillvägagångssätt vid analys 

För att redogöra för kvalitén på studien används Brymans (2011) fyra kriterier vid kvalitativ 

forskning. För att uppfylla kriteriet om trovärdighet ska tillvägagångssättet vid analysen 

redogöras. Vid analysen av empirin transkriberades intervjuerna. Därefter söktes 

bakomliggande teman i texten för att sedan delas in i olika teman. Sedan analyserades den 

utvalda empirin med hjälp av tidigare forskning och teoretiskt perspektiv. Något som hade 

stärkt studien hade varit att kontakta skolpersonalen igen för att försäkra att deras 

uppfattningar och beskrivningar tolkas rätt. Nästa kriterium är överförbarhet då vem som 

helst ska kunna studera samma kontext. Det uppfylls delvis då tillvägagångssättet av studien 

redogjorts vilket gör att studien kan återupprepas. Kriteriet för pålitlighet kan inte styrkas då 

studiens delar inte är omfattande på grund av den tidsbegränsning och nivå studien ligger på. 

Det sistnämna kriteriet Bryman (2011) anger är möjligheten att styrka och konfirmera studien. 

Resultatet har inte medvetet påverkats genom egna värderingar och val av teoretisk inriktning. 

Däremot kan en forskare inte vara tabula rasa utan påverkas alltid till viss del av sin egen 

förförståelse, vilket kan ha avspeglat analysen. 

 

5.6. Etiska övervägande 

Det finns krav i samhället att forskning bedrivs för att kunskaper och metoder ska kunna 

utvecklas. Samtidigt har människor ett så kallat individskyddskrav vilket innebär att 

människor har skydd mot insyn i deras livsförhållanden och att forskning inte medför 
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negativa konsekvenser för personen i fråga. Individskyddskravet är den centrala 

utgångspunkten i etiska överväganden för undersökningar och innefattar fyra krav som tagits 

hänsyn till i undersökningen (Vetenskapliga rådet, 2002). Det första är informationskravet då 

intervjupersonerna informerades om studiens syfte och om deras uppgift som deltagare i 

studien. Det andra kravet är samtyckeskravet då intervjupersonen informeras om att de själva 

får bestämma över om de vill medverka i studien och att de har rätt att avbryta deltagandet när 

som helst. Det tredje kravet är konfidentialitetskravet och innebär att uppgifterna om 

intervjupersonerna och intervjun innehåll ska behandlas på ett sätt att personer inte ska kunna 

identifieras. Respondenternas namn och skolans namn nämns inte i studien och heller inte den 

geografiska plats där skolan ligger för att personen inte ska kunna identifieras. Det sista 

kravet är nyttjandekravet vilket innebär att den empirin som framkom av respondenterna 

enbart kommer användas för studiens syfte och inte för andra ändamål. 
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6. Resultat och analys 

I följande kapitel redovisas den insamlade empirin samt en analys av empirin. Empirin är 

indelad i tre teman som utgår från studiens frågeställningar. Tema ett är när en anmälan bör 

göras, tema två skolpersonalens agerande vid en anmälningssituation och tema tre är vad som 

kan påverka att en anmälan till socialtjänsten blir gjord. Dessa teman har underrubriker för att 

underlätta läsningen. Efter varje tema följer analyser med hjälp av tidigare forskning och ett 

utvecklingsekologiskt synsätt. 

 

6.1. Hur skolpersonal bedömer att en anmälan behöver göras 

I tema ett beskrivs skolpersonalens bedömningar om vad som ska anmälas samt vilka 

resonemang som förs om gränsdragningar när tveksamheter uppstår.  

 

Skolpersonalens resonemang om när en anmälan bör göras 

Misstankar om missförhållande kan uppstå när personal uppmärksammar att yngre barn inte 

fungerar ihop med andra barn, att barnet bråkar och konflikter uppstår. Yttre bedömningar kan 

även göras då barnet inte är rent eller inte har tillräckligt med kläder på sig. Lärare och 

specialpedagoger kan även bedöma hur barnet sköter sina läxor. Kurator Karin Karlsson 

menar att det kan tyda på att barnet inte har det stöd det behöver från föräldrar. På äldre barn 

kan misstankar från personalen uppstå vid hög skolfrånvaro eller om barnet skolkar. Även hur 

barnen presterar i skolan och om de har inlärningssvårigheter. 

 

Funderingar uppstår om det finns en förälder med kraft eller om det saknas stöd.  

(Kurator Karin Karlsson) 

 

Det händer även att personalen får reda på missförhållanden genom att barn berättar om sin 

situation för en lärare, för kuratorn eller för sjuksköterskan. När personalen fått reda på att 

fysisk misshandel eller andra övergrepp förekommit är det då barnet har berättat för dem. 

 

Lärare Lena Larsson och specialpedagog Stina Svensson har arbetat länge på skolan. De 

uttrycker att de är väl införstådda med att de ska vara vaksamma och att de ska anmäla då de 

misstänker att missförhållande råder med ett barn. Specialpedagogen berättar att hennes 

erfarenheter av anmälningar gäller skolfrånvaro, att barnet inte uppfyllt sin skolplikt. Då 

menar specialpedagogen att det finns bevis för att en anmälan behövs göras. 
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Specialpedagogen berättar att ibland finns inte tillräckligt med underlag för att anmäla något, 

att de inte har klara bevis på att något är fel eller att något har hänt. Ibland kan misstankar 

vara mycket subtila, att det är en känsla som dyker upp. I sitt yrke som specialpedagog är hon 

ibland hemma hos elever, som inte vill komma till skolan, och då kan hon få känslan där.  

 

Ja, fast det är ju inget man kan anmäla. För man har ju inget att anmäla. Men att man kan 

uppleva att det är någonting som inte riktigt… stämmer.  

(Specialpedagog Stina Svensson) 

 

Ibland kan det vara svårt att bedöma om något ska anmälas menar rektor Rosita Runesson och 

kurator. Kuratorn menar att all personal kan tveka om vad som menas med att ett barn far illa. 

När de har tydliga bevis på att missförhållande råder är det ingen tvekan, då läggs en anmälan 

direkt. Det kan exempelvis vara då ett barn har berättat om en händelse för kuratorn. Det är då 

det handlar om den allra grövsta formen av övergrepp som sexuella övergrepp. Likaså är det 

när personalen har fått reda på att fysisk misshandel har förekommit. Rektorn reflekterar över 

situationer som kan vara mer tveksamma och svårbedömda. Rektor beskriver att det kan 

handla om vanvård, otillräcklig omvårdnad eller tveksamheter kring om ett barn blivit 

misshandlat av sina föräldrar. Det kan även handla om att barn utsätts för orimlig press, att de 

inte har de psykiskt bästa förutsättningarna. Diskussioner kan även uppstå med föräldrar om 

att ha en bestraffning för någonting, medan rektorn och kuratorn tycker att man inte ska 

bestraffa ett barn. Sedan ger rektor exempel på ätstörningar som kan försvåra bedömningen 

ytterligare, då de inte vet vad problemet grundar sig i. Rektor beskriver svårigheten att göra 

gränsdragningar på om det de uppmärksammat är ett missförhållande och därmed ska 

anmälas. 

 

Sen är det ju någonstans svårigheten i … vad är accepterat och inte accepterat att göra med 

sitt barn? Någonstans går ju gränsen att vi tycker att barnet far illa men att en förälder tycker 

att den inte gör något fel.   

(Rektor Rosita Runesson) 

 

På skolan diskuteras anmälningsfall inom elevhälsan på elevhälsamöten. Där deltar lärare och 

specialpedagoger tillsammans med rektor, kurator och skolsköterska. Det hålls möten vad 

tredje vecka, men uppkommer något dessförinnan aktualiserar de ett möte direkt. Rektor 

menar att personalen i fråga inte ska sitta ensam med en anmälan. Det är skolan som står för 
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anmälan till socialtjänsten. På elevhälsamötet sker en överläggning om hur de ser på ett 

problem. Där diskuteras hur de ser på ett barns situation eller hur de upplever ett problem.  

Fördelen med att diskutera inom elevhälsan menar kuratorn är att de är många olika 

yrkesgrupper. De blir ett beslut som bygger på bred kunskap från olika yrkesgrupper. Det är 

svårt att beskriva hur bedömningar görs menar kuratorn eftersom barnet måste förstås i sin 

specifika situation.  

 

Vad nästa steg i processen blir ser olika ut eftersom allt handlar om att göra individuella 

bedömningar.  

(Rektor Rosita Runesson).  

 

Bedömningen om en anmälan ska göras menar rektor handlar om att ha en professionell syn. 

Rektor beskriver att en helhetssyn på barnet måste finnas vid bedömningen om något ska 

anmälas till socialtjänsten. Vid osäkerhet om något ska anmälas kan även kunskap från 

socialtjänsten krävas, då kan socialtjänsten rådfrågas utan att en anmälan görs. Kurator menar 

att om de fortfarande är osäkra på om de ska göra en anmälan så gör de en anmälan, eftersom 

det slutligen inte är deras uppgift att utreda om barnet är i fara. Rektor poängterar samtidigt 

att det är viktigt att det finns underlag för det som anmäls för att det ska vara trovärdigt samt 

att föräldrar inte ska bli arga för att anmälningar görs på felaktiga grunder. Rektor förklarar: 

 

Men har vi bara lite löst har vi tillräckligt för att undersöka lite mera. Alltså finns det 

substans i detta eller gör det inte. Finns det, ja då är vi skyldiga att anmäla. 

 (Rektor Rosita Runesson) 

 

Den kunskap som personalen på skolan har om vad som ska anmälas menar rektor bygger på 

erfarenhet. Rektor antyder att i de fall då lärare har gjort en anmälan själv till socialtjänsten är 

det en lärare med erfarenhet som arbetat länge.  Likaså uttrycker både rektor och kuratorn 

trygghet i varandra då de varit arbetskamrater länge och arbetar bra tillsammans. Rektor 

menar att hon och kuratorn har ett gemensamt sätt att se på problem och hur de ska gå tillväga 

vilket gör att arbetet med anmälningar fungerar bra.  

 

Analys av när en anmälan bör göras 

Respondenterna nämner vikten av att ha bevis eller tillräckligt med underlag för sina 

misstankar för att anmäla till socialtjänsten. Specialpedagogen nämner exempelvis att 
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skolfrånvaro är ett bevis på att barnets situation måste utredas. I likhet med Lundéns (2004) 

studie har personalen en benägenhet att oftare anmäla till socialtjänsten då de har observerat 

tecken istället för att de enbart tror att missförhållande råder. I likhet med Sundell & 

Colbiörnsen (1999) studie beskriver respondenterna att misstankarna på skolan vanligtvis 

uppkommer genom observationer från lärare eller specialpedagoger eller då eleven själv 

berättade för en skolpersonal om sina problem. 

 

De svårigheter som personalen beskriver i att bedöma om en anmälan behövs göras stämmer 

överens med Lundbergs (2005) påstående om var gränsen går för vad som är bra föräldraskap 

och vad utgör en god barndom. Rektor beskriver att diskussioner kan uppstå med föräldrar om 

att ha bestraffningar av någonting eller då barn utsätts för orimlig press. Lundbergs påstående 

om graden av allvar i problemet vid bedömningen urskiljs även i samtalet då en anmälan ska 

läggas direkt eller om rektor och kurator ska avvakta då de behöver mer underlag för sina 

misstankar. Grova brott som sexuella övergrepp och fysisk misshandel är allvarliga brott där 

de gör en anmälan direkt. 

 

Rektor ger exempel på föräldrabeteende så som misshandel och sexuella övergrepp som 

anmäls till socialtjänsten. I Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Andersson, 2002) 

finns en dålig relation mellan barnet och föräldrarna i micro-nivån som en riskfaktor för att 

barn fara illa. Kurator beskriver även att beslutet att anmäla även handlar om misstankar om 

att barnet inte ha det stöd det behöver från sina föräldrar hemifrån vilket även kan ses som en 

riskfaktor på micro-nivån. 

 

De yttringar om missförhållanden som personalen beskriver som exempelvis 

inlärningssvårigheter och skolk kan jämföras med påståendet att barn som lever i riskmiljöer 

hemifrån har ökade risker för att få problem i skolan (Regeringen, SOU 2010:64). Även detta 

kan förklaras med Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell (Meeuvisse & Swärd, 

2002) att hemmiljön på micro-nivån kan vara en riskfaktor för barnets utveckling.  

 

Då rektor och kurator ska bedöma om en anmälan till socialtjänsten ska göras utgår de ifrån 

viktiga värdegrunder i arbetet med barn. Individuella bedömningar görs vilket bygger på en 

värdegrund om att alla barn ska ha likvärdiga möjligheter (Socialstyrelsen, 2006). Att göra 

individuella bedömningar innebär att urskilja det enskilda barnets behov och resurser i varje 

situation. Av rektor framgår även att bedömningen bygger på en helhetssyn på barnets 
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situation vilket är en viktig värdegrund (Socialstyrelsen, 2006). Rektor berättar att socialtjänst 

även kan kontaktas för att fråga om råd. I utvärderingen om samverkan som Socialstyrelsen 

(2009) presenterar framgår att helhetssynen på barn förbättras genom samverkan. En 

samverkan mellan skola och socialtjänst gör att olika kunskaper tillförs för att kunna 

tillgodose barns behov. I utvärderingen framgår även att då skolan samverkar med andra 

upplever barn och föräldrar att de får bättre och tidigare hjälp. Rektorn beskriver att de inte 

vill riskera att anmälningar görs på felaktiga grunder för att inte förlora föräldrars förtroende.  

 

Ingen hänsyn till tydligare riktlinjer om vilka situationer som ska anmälas uttrycktes av 

respondenterna, vilket var meningen då regeringen ville arbeta fram en tydligare definition av 

barn som far illa (Socialstyrelsen, SOU 2001:72). I Sundell och Colbiörnsen (1999) studie 

efterfrågades mer kunskap och tydligare riktlinjer om vad som ska anmälas av ungefär hälften 

av tjänstemännen som intervjuades. Respondenterna i studien hänvisade istället till sin 

erfarenhet vid bedömningen av vilka situationer som ska anmälas samt även utbytet av 

elevhälsamöten eller enskilt med rektor eller kurator samt genom samverkan med socialtjänst. 

Som framgick av Hindbergs studie (2001) är den kunskap som skaffas genom utbytet av 

kollegor och av egen praktisk erfarenhet viktigt för att kunna fånga upp barn som far illa. 

Samtidigt är det viktigt med evidensbaserad kunskap och riktlinjer vid bedömningar för att ha 

adekvat underlag vid anmälningar istället för enbart normativa antaganden vilket Lundén 

(2004) hävdar. Lundén föreslår en bedömningsmall att utgå ifrån vid oro för ett barns 

situation vilket även inom skolan hade varit angeläget då normativa bedömningar görs. 

 

6.2. Skolpersonalens agerande vid en anmälningssituation 

Tema två handlar om skolpersonalens agerande då en anmälan aktualiseras. 

 

Hur lärare och specialpedagog agerar vid misstanke om missförhållande om ett barn 

Läraren och specialpedagogen berättar att när de har misstankar eller är oroliga över ett barn 

tar de upp det på elevhälsamöte. Skolfrånvaro tar de som exempel på fall som diskuteras på 

elevhälsan. Vid skolfrånvaro diskuteras om skolpersonalen gjort allt som skolan kan göra. 

Läraren nämner att hon även först kan prata med sin arbetslagsledare i arbetslaget om ett barn 

inte följer de regler som finns. Då är sista steget att koppla in socialtjänsten menar hon. Skulle 

de få reda på att ett barn far illa, exempelvis om ett barn berättat att det blivit misshandlat, går 

direkt till rektorns eller kuratorns kontor och berättar. Läraren och specialpedagogen är i 

övrigt inte mycket inblandande i det fortsatta arbetet då en anmälan ska göras. Läraren och 
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specialpedagogen menar att de inte ringer och rådfrågar socialtjänst om de känner sig osäkra 

om ett fall är något som ska anmälas, det diskuteras istället på elevhälsamöte. 

 

Rektors och kurators agerande vid en anmälningssituation 

Första informationsanhalt för rektorn och kuratorn blir vanligtvis på elevhälsamöte, eller då 

någon personal tar kontakt då inte möte kan inväntas. Det är vanligast att personalen pratar 

med kuratorn eller rektorn eftersom de har ansvaret för anmälningarna på skolan. 

Skolsköterska är mindre vanligt att personalen på skolan går till med sina misstankar eftersom 

hennes arbetsuppgifter är mer medicinsk inriktat. Skolsköterskan kan i sin yrkesroll få reda på 

att barn far illa och barn kan även berätta för henne. Även hon gör anmälningar direkt till 

socialtjänsten, men är med och diskuterar lärares och specialpedagogers oro för ett barn på 

elevhälsamöte. Det ovanligt att övrig personal själva anmäler till socialtjänsten. Det är då ofta 

lärare med erfarenhet som arbetat länge menar rektor och då det angår fall som är klarlagda, 

att personen i fråga vet att det ska anmälas, exempelvis att ett barn berättat att det blivit slaget 

av sin förälder. 

 

Som tidigare nämnt diskuterar personalen inom elevhälsan hur de ser på ett barn situation 

eller hur de upplever ett problem. Inom elevhälsan diskuteras om det aktuella fallet är ett 

anmälningsfall. När de kommer fram till att en anmälan ska göras kommer rektor och kurator 

överens om vad nästa steg ska vara. När grova brott som sexuella övergrepp och fysisk 

misshandel har förekommit görs en anmälan direkt och då utan information till föräldrar. 

Barnet blir hämtat på skolan och föräldrar informeras i efterhand så de vet om att barnet inte 

kommer hem. De menar att de inte ska riskera att barnet kan bli utsatt igen.  Men beroende på 

problemområdet ser rutinerna olika ut.  

 

När oron handlar om ett äldre barn samtalar rektor eller kurator med barnet och berättar för 

barnet att deras situation inte är acceptabel och att skolan har skyldighet att anmäla. Det 

händer att skolan bjuder in socialtjänsten så att barnet kan berätta om sin situation för dem. 

Det blir då en anmälan men den upplevs inte så strikt och hård. Kurator menar att det inte 

finns några uttalade gränser om i vilken ålder barnet görs delaktig vid en anmälan, det beror 

på situationen. Men högstadieelever är nästan alltid delaktiga menar hon. 

 

Rektor och kurator menar att det är av stor vikt att tidigt involvera föräldrar och för dem 

uttrycka sin oro för barnet. En god relation med föräldrar blir i det fortsatta samtalet centralt. 
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Samarbetssvårigheter med föräldern kan försvåra den fortsatta skolgången för barnet då 

barnet kan ha många år kvar på samma skola.  

 

 För det optimala är att ha ett gott samarbete och försöker ha goda relationer för då kommer 

vi vidare och då gynnar det barnet.  

(Rektor Rosita Runesson)  

 

Vid en kontakt mellan skola och förälder inför en anmälningssituation kan barnet vara med. 

Ju äldre barnen är desto mer delaktiga är dem eftersom det till stor del är deras uppgifter som 

ligger till grund. Det är mer tveksamt då barnet är yngre, då är oftast barnet med en stund. 

Rektor menar att det inte är bra för barnet om de ser en ordväxling mellan föräldrar och 

skolpersonal, som båda ska vara positiva för barnet. Det kan låta som att de inte är överens 

men att ett yngre barn inte kan skilja på det. Med en god relation med föräldrar kan skola och 

socialtjänst representera på samma möte med föräldern. Då kan de tala öppet om situationen 

efter vad familjen vill berätta för då är alla med i samtalet om den aktuella situationen. Att 

göra en anmälan på bästa sätt menar kuratorn är om föräldrar och socialtjänst kan delta på 

samma möte och att föräldrarna då ansöker om bistånd istället för att skolan gör en anmälan. 

Det är det allra lättaste och det blir det bästa för barnet menar rektor.  

 

Anonyma konsultationer 

Det är även vanligt att rektor eller kurator tar kontakt med socialtjänsten för en anonym 

konsultation. För socialtjänsten beskriver rektor eller kurator hur de upplever en situation 

kring ett barn utan att lämna ut barnets namn. Där får de rådgivning om hur de ska tänka för 

att gå vidare i det aktuella ärendet. Då kan en anmälan aktualiseras. Socialtjänsten kan även 

råda dem till att avvakta och samla lite mer information. Kurator berättar att konsultationen 

upplevs som mycket positiv.  

 

Det är ju viktigt att man har någon slags personlig relation för det handlar om ett ömsesidigt 

arbete och ömsesidig respekt för olika institutioner.  

(Kurator Karin Karlsson)  

 

Det finns även andra samarbetspartners runt eleven om rektor och kurator skulle behöva 

diskutera ett barns situation eller beteende, exempelvis barnpsykiatrin. Personal med rätt 

kompetens för situationen kan då kontaktas. 
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Rektor och kurator menar att de känner sig trygga i beslutsfattandet om när en anmälan ska 

göras, trots att det är mycket pusslande innan de kommer fram till vad de tycker. Rektor 

menar att det har med erfarenheten att göra och även att de är trygga i samarbetet med 

varandra. De menar att en fördel kan vara att de har samma utbildningsbakgrund som 

socionomer. 

 

Analys av skolpersonalens agerande vid en anmälningssituation 

I likhet med Backlunds studie (2007) används elevhälsa som handledningstillfälle för 

personal då oro för ett barn diskuteras. Även i utvärderingen som skolverket (2009) 

presenterar beskrivs att elevhälsan har en viktig roll både i kontakten med föräldrar och då 

skolan behöver samverka med andra myndigheter, vilket framgår av intervjun då rektor och 

kurator representerar elevhälsan.  

 

Samverkan med socialtjänst är vanligt förekommande i olika former på den studerade skolan. 

Genom anonym konsultation och även med gemensamma möten med föräldrar och barn. I 

likhet med Hindbergs studie (2001) ligger ansvaret för samverkan främst på ledningsnivå 

eftersom rektor ofta sköter kontakten med socialtjänst. Läraren eller specialpedagogen 

samverkar inte med socialtjänst då de inte själva kontaktar socialtjänsten för konsultation. På 

den studerade skolan samverkan även kuratorn med socialtjänsten. I likhet med utvärderingen 

som skolverket (2009) presenterar framgår att kuratorn är en viktig resurs i kontakten med 

socialtjänst.  

 

Som framgår av kuratorns beskrivning upplevs samverkan och konsultationen med 

socialtjänst som positiv och att de olika myndigheterna respekterar varandras kompetenser 

och arbetsuppgifter, vilket stämmer överens med vad samverkan mellan olika myndigheter 

kan bidra med (Skolverket, 2009). Samverkan skapar även som tidigare nämnt i tema ett en 

bättre helhetssyn på barnets situation. Personalen beskriver att de även samverkar med andra 

myndigheter för att få en förståelse för barnets situation.  

 

Delaktighet och hänsyn till barnets bästa i beslut som rör dem är de värdegrunder som urskiljs 

i studien som ligger till grund för rektors och kurators agerande då en anmälan ska göras 

(Socialstyrelsen, 2006). Vad som ska bli det bästa för barnet tags alltid hänsyn till vid de 

ställningstaganden som ska leda vidare till att en anmälan görs, exempelvis vid beslutet om 
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föräldrar ska göras delaktiga. Att barnet ska vara delaktigt med hänsyn till dess ålder anses 

viktigt, vilket i sig är en värdegrund men även att se till barnets bästa. Även att ha en god 

relation med föräldrar är med hänsyn till barnets bästa. Som framgår av studien skapar ökad 

delaktighet goda relationer med föräldrar, vilket även framgår av utvärderingen som 

skolverket (2009) presenterar. När barn och föräldrar blir delaktiga kan skolpersonalen och 

familjen diskutera om sin situation och besluta att familjen ansöker om bistånd istället för att 

en anmälan görs (Skolverket, 2009). Rektor och kurator beskriver att en ansökan om bistånd 

är det bästa sättet att göra en anmälan för att behålla goda relationer med hänsyn till barns 

bästa. 

 

I ett Utvecklingsekologiskt synsätt framställs det som viktigt för barnet att föräldrarna och 

den verksamhet barnet är en del av samarbetar på ett bra sätt. Det kan ses som en 

skyddsfaktor för barnet på meso-nivån då barnets närmiljö samspelar på ett välfungerande sätt 

(Andersson, 2002). En bra samverkan mellan skolan och socialtjänst ses även som en 

skyddsfaktor på exo-nivån då skolans organisation ska fungera väl.  

 

Det framgår att personal vanligtvis går med sina misstankar till kuratorn eller rektorn då möte 

inte kan inväntas. Skolsköterskan går de inte till eftersom hennes uppgifter mer är medicinskt 

inriktade och det är främst rektor och kurator på den studerade skolan som har huvudansvaret 

för att ta hand om personalens misstankar. Backlund (2007) beskriver i sin studie att 

skolsköterskan är en viktig resurs för eleverna på grund av hennes tillgänglighet. Rektor 

beskriver att sjuksköterskan kan få reda på händelser eller få misstankar genom sitt möte med 

barnen och då själv anmäler till socialtjänsten. Backlund beskriver även att kurator på skolor 

inte är lika självklart förekommande och därmed lika tillgängliga som sjuksköterskan. På den 

studerade skolan framgår skolkuratorn som tillgänglig för både lärare och elever.  

 

Rektor hänvisar till erfarenhet och tidigare kunskap för att beskriva varför de känner sig 

trygga i sina beslut och i sitt agerande vid en anmälningssituation. Hindberg (2001) beskriver 

vikten av att lära av egen praktisk erfarenhet för att fånga upp och arbeta med barn som far 

illa. Rektor beskriver även att lärares agerande bygger på erfarenhet, i de fall då lärare gör 

anmälningar är det lärare med erfarenhet. 
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6.3. Vad som kan påverka att en anmälan till socialtjänsten blir gjord 

Tema tre beskrivs mer övergripande om samverkan inom skolan, skolpersonalens resonemang 

vid misstanke samt om samverkan mellan skola och socialtjänst. 

  

Samverkan inom skolan 

Samverkan mellan personalen på skolan beskrivs från samtliga intervjupersoner som en 

central del i arbetet kring barn som misstänks fara illa. En nära samverkan och förtroende för 

varandras positioner och arbetsuppgifter beskrivs. Från specialpedagogens och lärarens sida 

beskrivs ett förtroende för rektor och kurators fortsatta arbete med anmälan. Från rektorn och 

kuratorns sida en inställning till att personalen på skolan känner att de har någon att gå till vid 

minsta misstanke. På elevhälsan ges både information från personal som fångar upp elever 

och personalen får även kunskap och erfarenhet om fall som kan anmälas till socialtjänsten. 

 

Elevhälsan är en trygghet för oss alla i dessa fall.  

(Kurator Karin Karlsson) 

 

Skolpersonalens resonemang vid tveksamheter om något ska anmälas 

Som tidigare nämnt är det inte vanligt förekommande att lärare eller specialpedagoger gör 

anmälningar. Läraren och specialpedagogen beskriver ett avvaktande sätt när de är 

tveksamma på om något ska anmälas. De anser att misstankar ska diskuteras men menar att en 

vag känsla av att något inte står rätt till inte är tillräckligt för att anmälas. I de fall de är 

tveksamma är det olika hur de agerar. Ibland diskuterar de direkt, ibland inväntar de nästa 

möte. Det uttrycks även av läraren en förutfattad mening att den lärare som är mentor för ett 

barn bär ansvaret för att uppmärksamma barn som far illa och berätta för rektor eller kurator.  

Läraren menar att det kan finnas barn på skolan som kanske behöver stöd. Något som läraren 

anser att en lärare som är närmre barnet gör.  

 

Men jag är ju inte mentor för dem barnen, men det antar jag att deras mentor har gjort då, 

självklart.  

(Lärare Lena Larsson) 

 

När tveksamheter om något ska anmälas uppstår tenderar rektorn och kuratorn att avvakta 

med en anmälan och själva undersöka lite mer för att skaffa mer underlag. De är måna om en 

god relation till föräldrarna vilket gör att de lägger upp en plan för anmälan för att de ska 
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kunna fånga föräldrarnas förtroende. Det är något som rektorn och kuratorn menar gynnar 

barnet både långsiktigt och kortsiktigt för att barnets fortsatta skolgång ska bli bra.  

 

Samverkan med socialtjänst 

Rektorn och kuratorn framhåller en god relation mellan skola och socialtjänst som viktig för 

att samverkan ska fungera väl. Skolans samverkan med socialtjänsten upplever rektor och 

kurator som varierande. Oftast får de till en bra samverkan, genom konsultationer eller att de 

sitter på samma möten och vet vad som ska diskuteras. Men ibland kan skolans och 

socialtjänstens arbete med ett barn upplevas som en ”stängd dörr”. Det kan bero på den 

aktuella familjen som inte vill att skolan ska få veta om familjens kontakt med socialtjänsten 

eller då socialtjänsten inte har möjlighet att ge skolan information. Rektor menar att det kan 

ställa till problem då skolan får problem med ett barn. Socialtjänst och skola arbetar då var 

och en för sig med samma barn. Rektorn beskriver risken med att socialtjänst och skola inte 

samarbetar:  

 

Risken blir då att olika saker sägs. Det är då arbetet kan fördröjas och försvåras då vi ska ta 

ställning till vad som händer och hur vi ska hantera situationen. 

(Rektor Rosita Runesson) 

 

Rektor och kurator menar att det sällan sker att socialtjänsten kommer till skolan för att 

informera om anmälningsskyldigheten och deras arbetssätt. När det sker är det på skolans 

begäran. Om det inom elevhälsan uppstår diskussioner och frågeställningar angående 

anmälningar har det hänt att rektorn bjudit in socialtjänsten för information. Läraren och 

specialpedagogen uttrycker att de inte minns det senaste besöket från socialtjänsten och minns 

därmed inte vad de fick för information. Men att få information från socialtjänsten menar de 

är bra för att få en uppdatering om vad som händer efter en anmälan. Det kan vara särskilt bra 

för nya lärare att veta att misstanke ska anmälas menar specialpedagogen. Samtliga 

intervjupersoner menar att kunskapen om anmälningsskyldigheten kommer med uppdraget i 

deras yrke, och att det är något de vet med sig sedan utbildningstiden. Rektor förklarar att 

information från skolan ges till personal är då anmälningar diskuteras inom elevhälsan. 

 

Läraren upplever att de ofta får veta för lite vad som händer kring ett barn vid en anmälan. 

Vilket beror på sekretesslagarna.  
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Jag tror det skulle kunna vara till nytta att man som mentor fick veta lite mer. Hur man ska 

handskas med sin elev exempelvis.  

(Lärare Lena Larsson) 

 

Analys av vad som kan påverka att en anmälan till socialtjänsten blir gjord 

I Backlunds studie (2007) beskrivs att elevhälsan har stort inflytande på arbetet med elevernas 

hälsa på skolorna. Backlund beskriver även att elevhälsan fungerar väl, med förutsättning att 

personalen anses göra ett gott arbete. Respondenterna i studien menar att den samverkan som 

sker inom skolan är en viktig del i arbetet med barn som misstänks fara illa. Beskrivningen 

om relationerna och förtroendet för varandras arbetsuppgifter och positioner framhäver att de 

anser att de har ett gott samarbete.  

 

Lärares attityder samt goda relationer mellan lärare och elever framställs i antologin Se tidiga 

de tecknen (Regeringen, SOU 2010:64) som en viktig faktor för att se och arbeta med utsatta 

barn. Det stämmer överens med lärarens och specialpedagogens omtanke i deras berättelse om 

oro för barnens situation och att de diskuterar deras oro på elevhälsamöte eller med rektor 

eller kurator. 

 

Med ett utvecklingsekologiskt synsätt (Andersson, 2002) är välfungerande samverkan inom 

skolan en viktig komponent i arbetet att uppmärksamma barn och att anmälningar till 

socialtjänsten blir gjorda. I exo-nivån i Bronfenbrenners utvecklingsekologiska modell ingår 

skolans organisation som en viktig skyddsfaktor för barns utveckling. 

 

I de fall situationer inte anmäls beskriver Lundén (2004) bland annat beror på tveksamheter 

om det som uppmärksammat är tillräckligt. Något som framgår i lärarens och 

specialpedagogens resonemang i deras avvaktande inställning till att en känsla inte är 

tillräckligt med underlag för att anmäla. Även i det resonemang som läraren för att det är en 

annan lärares ansvar att fånga upp barn som misstänks fara illa. Rektor och kurator kan även 

avvakta med att göra en anmälan då de känner sig tveksamma och vill ha mer underlag för 

sina misstankar eller vill diskutera med föräldrar. En god relation till föräldrar med hänsyn till 

en värdegrund om barns bästa (Socialstyrelsen 2006) är en förklaring till att de avvaktar med 

att göra en anmälan, vilket kan tala emot att en misstanke inte behöver vara klarlagd för att en 

anmälan ska göras (Nordström & Thunved, 2010). Lundén (2004) menar att det kan finnas en 

risk med att personal enbart diskuterar sin oro för ett barn med varandra. Risken kan vara att 
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beslut fattas för tidigt och på otillräckliga grunder och att personalen därefter sätter upp skäl 

för deras beslut. Samverkan med kunnig profession menar Lundén är viktigt för att fatta 

välgrundade beslut. 

 

I likhet med Backlunds studie (2007) förekommer socialtjänstens informationsskyldighet om 

socialtjänstens arbetssätt sällan. Som framgick av respondenterna är det viktig information för 

personal. Lundén (2004) menar att den kunskap som personal har om socialtjänstens arbete 

kan påverka hur beslut tags. Den kunskap som finns om vad en anmälan är och vad den kan 

leda till kan påverka hur personal väljer att gå vidare med det de uppmärksammat. Hindberg 

(2001) menar att samverkan med socialtjänst bidrar till ökad kunskap om vad som ska 

anmälas. 

 

Bristen på återkoppling från socialtjänsten beskrivs av läraren vilket även framställs i 

Hindbergs studie (2001). Mer kunskap om hur de hanterar ett barn efterfrågades av läraren. 

Läraren ansåg att de ofta få veta för lite om vad som händer efter en anmälan. Lundén (2004) 

menar att feedback har betydelse för hur personal hanterar liknande situationer vid ett annat 

tillfälle. Brist på feedback kan påverka förtroendet för socialtjänsten.  

 

Samverkan och anonyma konsultationer framgår av rektor och kuratorn som viktig vid oro för 

ett barns situation. Hindberg (2001) menar att samverkan med socialtjänst kan göra att tiden 

till att en anmälan görs förkortas. Vid en anonym konsultation från socialtjänst kan de även be 

skolan avvakta och samla mer information. Det kan göra att situationer förminskas och en 

anmälan fördröjs. Wiklund (2007) menar att en samverkan mellan skola och socialtjänst kan 

leda till att ett barn som far illa enbart diskuteras vid anonyma konsultationer men sedan inte 

anmäls. I Cocozzas, Gustafssons & Sydsjös studie (2007) beskrivs att en anmälan heller inte 

utgör en säkerhet för att barnen får den hjälp den behöver. Även då en anmälan från skolan 

blir gjord finns det andra faktorer som påverkar att barn inte fångas upp av socialtjänsten. I 

Marklund (2003) studie framgår bland annat att socialtjänstpersonal med större sannolikhet 

startar en utredning om anmälan beskrivs mer omfattande. För att en anmälan ska bli gjord 

krävs att rektor och kurator lämnar relevant information.  

 

Av studien framgår att skolpersonalen anser att kunskap om vad som ska anmälas har med 

erfarenhet att göra. Det stämmer överens med Hindbergs (2001) påstående om att kunskap 

som skaffas genom erfarenhet är beroende av egen praktisk erfarenhet. Lundén (2004) menar 
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samtidigt att personal som arbetat en kortare tid kan vara mer uppmärksamma på signaler från 

barn. 

 

6.4. Sammanfattning av resultat och analys 

I följande avsnitt presenteras en sammanställning av de resultat som framkom av studien.  

 

När skolpersonal bedömer att en anmälan behövs göras anser de att tillräckliga bevis behövs. 

På skolan kan det handla om skolfrånvaro, skolk eller yttre bedömningar att barnet inte är 

rent. Misstankarna handlar då om att barnet inte får det stöd det behöver från sina föräldrar. 

Skolan kan även få reda på missförhållanden då barn själva berätta om sin situation för 

personal. Bedömningar görs genom individuella bedömningar där barnet ses i sin specifika 

situation. Helhetsbedömningen av barnet situation är viktig vi en bedömning, vilket även gör 

att rektor eller kurator kontaktar socialtjänst då deras kunskap behövs. Bedömningar är inte 

alltid självklara, diskussioner med föräldrar kan uppstå vid gränsdragningar om något är ett 

missförhållande. Kunskapen om vad som ska anmälas till socialtjänsten skapas genom 

samverkan inom skolan på elevhälsamöten och genom samverkan med socialtjänst. 

Bedömningarna visar sig i stor utsträckning grunda sig på normativa antaganden. 

 

Vid misstanke om missförhållande råder och en anmälan ska göras är elevhälsan en viktig 

mötesplats för skolpersonalen. Då möte inte kan inväntas är rektor och kurator de personer 

som kontaktas då de ansvarar för anmälningar till socialtjänsten. I personalens agerande vid 

en anmälningssituation är det viktigt att göra barn och föräldrar delaktiga. Barn görs delaktiga 

med hänsyn till deras ålder. Vid sitt agerande har de barnets bästa i åtanke. Att göra en 

anmälan på bästa sätt är att få en familj att ansöka om bistånd istället för att en anmälan görs. 

Vid misstanke att missförhållande råder om ett barn är det vanligt förekommande att skolan 

samverkar med socialtjänst genom anonyma konsultationer. Genom samverkan mellan skola 

och socialtjänst kan barn få hjälp tidigare. Samverkan mellan skola och socialtjänst bidrar till 

en bättre helhetssyn på barn och att en anmälan bygger på välgrundande beslut. 

 

Den kunskap som skolpersonal har om vad som ska anmälas till socialtjänsten och hur de ska 

hantera sina misstankar är en faktor som kan påverka att en anmälan ska bli gjord. Elevhälsan 

framgår av studien som en viktig mötesplats i dessa fall där lärare och specialpedagoger får 

kunskap och erfarenhet om barn som far illa eller riskerar att fara illa. För att denna kunskap 

ska kunna spridas förutsätter att skolpersonal samverkar på ett bra sätt. Det innebär att det 



 

40 

 

finns en elevhälsa med tillgänglig personal att gå till vid oro för ett barn. Goda relationer och 

förtroende för varandras roller är viktigt för att misstankar diskuteras och anmälningar blir 

gjorda. Det kan finnas risk med att en oro för ett barn enbart diskuteras inom elevhälsan och 

för tidiga beslut om att inte anmäla kan fattas på otillräckliga grunder. Samverkan med 

socialtjänst genom anonyma konsultationer är ett viktigt redskap för att minsta misstanke för 

ett barn ska kunna leda till en anmälan. Skolpersonalen tenderar att avvakta med att göra en 

anmälan för att få mer underlag för sina misstankar. 

 

Hur lärare och specialpedagoger hanterar sina misstankar är en faktor som kan påverka att en 

anmälan blir gjord. Förutsättningarna för att personalen ska gå vidare med sina misstankar är 

att förtroende för socialtjänstens arbete finns samt att de får feedback så de vet hur de ska 

handla när liknande situationer uppstår. Skolpersonal efterfrågar att socialtjänst oftare 

kommer ut till skolan och informerar om deras arbetssätt. Det skulle bidra med ökad kunskap 

om vad som ska anmälas och ökat förtroende för socialtjänsten från lärare och 

specialpedagoger som i övrigt inte samverkar med socialtjänst. Att skolan samverkar med 

socialtjänsten är viktig för att en helhetssyn ska finnas på barnet och en osäkerhet kring ett 

barns situation bedöms av kunnig profession. Samverkan inom skolan såväl som mellan skola 

och socialtjänst har stort inflytande på att en anmälan till socialtjänsten blir gjord. 
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7. Slutdiskussion 

Det är anmärkningsvärt att skolan anmäler så få barn till socialtjänsten då skolan är den plats 

där barn tillbringar en stor del av sitt liv. Av resultatet framkom att bedömningarna om vad 

som ska anmälas bygger på normativa föreställningar om vad barn som far illa är. Vid 

bedömningarna utgår var och en från sina egna värderingar, det är sedan erfarenheten som till 

stor del vägleder skolpersonalen. I studier av bland annat Hindberg (2001) och Sundell och 

Colbiörnsen (1999) efterfrågar personal mer kunskap gällande barn som far illa men av denna 

studie framgår att respondenterna inte efterfrågar mer kunskap utan helt förlitar sig till 

varandras kunskaper och erfarenheter. Jag ställer mig i likhet med Lundén (2004) frågande till 

varför inte myndigheter som möter barn använder av bedömningsinstrument exempelvis likt 

socialtjänstens BBIC vid sina bedömningar. Det skulle medföra att bedömningar görs på mer 

evidensbaserad kunskap vilket ger ett mer adekvat och tillförlitligt underlag. Av studien 

framgår även att det slutligen är rektors och kurators bedömningar som ligger till grund för en 

anmälan, men eftersom det är lärare och specialpedagoger som möter barnen oftare än vad 

rektor och kurator gör är deras kunskap om barn som far illa extra viktig. 

Bedömningsinstrument skulle vara ett viktigt underlag när personalen ska tolka de signaler 

barn sänder ut. Kanske skulle det kunna bidra till att minska de hinder som barn beskriver för 

BRIS (2009) att de upplever. Det skulle även kunna leda till att fler anmälningar från skolan 

görs. 

 

Från utvärderingen som Skolverket (2009) presenterar framställs samverkan mellan 

myndigheter som en viktig del i arbetet med barn som far illa. Av bland annat Hindbergs 

studie (2001) och även i denna studie visar det sig att samverkan vanligtvis sker på 

ledningsnivå. Det är ett sätt att organisera arbetet och det är viktigt att ha någon som är 

ansvarig för anmälningar till socialtjänsten, men det gör att övrig skolpersonal utesluts från att 

ta del av viktig kunskap om anmälningar och barn som far illa. Det framgår av Backlunds 

studie (2007) och även av föreliggande studie att information gällande anmälningar och 

socialtjänstens arbetssätt sällan förekommer på skolor, varken från socialtjänsten eller från 

skolledningen. Jag tolkar detta som en samverkan där olika yrkesgrupper delar sina 

kompetenser och erfarenheter med varandra. En del av samverkansarbetet som inte fungerar 

väl. Det är viktigt att skolpersonal som träffar barnet dagligen tar aktiv del av samverkan med 

kunnig profession för att skolpersonalens kunskaper om barn som far illa ständigt ska hållas 

uppdaterade. Det kan även ha sin förklaring till personalens ofta bristande förtroende för 
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socialtjänstens arbete. De kan även göra att personal har en felaktig syn på vad en anmälan 

faktiskt är och vad det leder till vilket kan påverka deras inställning till anmälningar. Jag ser 

det därmed som viktigt att återkommande informationsmöten och diskussioner med 

socialtjänst hålls med skolpersonal.  

 

Vad som kan antydas i studien är att anmälningar alltid är räddningen för barn. Statistiken 

som presenteras framhäver antalet anmälningar som ett bevis på ett gott arbete. Bara barnen 

blir uppmärksammade och socialtjänsten inleder utredning så blir det bra. Så enkelt är det 

tyvärr inte. Vad som bland annat framgick av Cocozza m.fl. (2007) och Sundell m.fl. (2007) 

behöver en anmälan inte betyda att barn får den hjälp de sedan behöver. Att bli anmäld till 

socialtjänsten och att utreda en familj är även ett stort intrång i individers privatliv. Det är 

stigmatiserande att bli anmäld till socialtjänsten. Det kan ge allvarliga konsekvenser då barn 

och familj kan bli utpekade i skolan och i samhället där de bor. Respondenterna i föreliggande 

studie har därmed en viktig poäng i sin försiktighet då en anmälan ska göras då barnet ska 

kunna gå kvar på skolan under flera år. Det är viktigt att inför varje anmälan ha i åtanke vad 

en anmälan kan sätta för spår hos barnet och familjen. 

 

För vidare studier föreslås en komparativ studie mellan skolor i deras arbete med anmälningar 

till socialtjänsten och vad skolor har för underlag vid sina bedömningar av vad som ska 

anmälas. Vad som framgår av studien är att erfarenhet vägleder personal, men huruvida det är 

ny personal eller mer erfaren personal som har bäst förmåga att uppmärksamma barn som far 

illa mottalar varandra i studien. Oavsett erfarenhetens förmåga ska inte erfarenheten ha en så 

avgörande roll i det viktiga arbetet med att fånga upp barn. Jag ser gärna att det sker en 

utveckling av mer tillförlitlig bedömning med evidensbaserad kunskap som underlag vid 

osäkerhet kring om barn far illa för att inte enbart förlitas till enskilda personers egna 

värderingar.  

 

För vidare studier föreslås även en granskning av vad som faktiskt ligger bakom anmälningar 

från olika myndigheter. Vad som framgår av studien och i utvärderingen av skolverket (2009) 

strävar skolan efter en god relation med barn och föräldrar vilket kan leda till att familjen 

ansöker om bistånd istället för att skolan gör en anmälan. Det anses vara det bästa sättet för 

barnet att få kontakt med socialtjänsten. Min tanke är att det kan ge en missvisande bild av 

statistiken gällande anmälningar från skolan då det blir en ansökan om bistånd från familj 

istället. Vid en anmälningssituation kan även flera myndigheter vara inblandade och vem som 
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slutligen lägger anmälan kanske anses mindre viktigt. Kan det vara så att exempelvis polis 

lägger anmälan då en misshandel har skett på skolan eller då skolan uppmärksammat barn 

som missbrukar och att det har sin förklaring till anmälningsstatistiken. 

 

Vad som framgick under arbetet med studien var att det inte finns mycket omfattande och 

återkommande studier gällande anmälningar till socialtjänsten och vad som ligger bakom 

dessa anmälningar. Socialstyrelsen (2012) föreslår att återkommande statistik gällande 

anmälningar till socialtjänsten förs. Det skulle medföra ett viktigt underlag till forskning om 

samhällets arbete med barn som far illa. Det är även viktigt att det fortsätter forskas om barns 

olika utsatta situationer för att utveckla kunskapen om barn far illa och vilka situationer som 

kan ge allvarliga följder för barn senare i livet. Det skulle lyfta fram olika typer av barns 

utsatthet i ljuset. Vad som framkommer av studien är att situationer som inte är väl kända kan 

gå förlorade vid gränsdragningar om vad som ska anmälas till socialtjänsten. Det kan vara 

något som gör att personal tvekar med att gå vidare med det de uppmärksammat, eller att de 

som bär ansvaret för att en anmälan blir gjord anser att det inte är tillräckligt med underlag för 

att anmäla, särskilt i dagsläget med tanke på att normativa antaganden är det som vägleder 

personalen. Forskning har ett viktigt ansvar att skapa normer i samhället som kan medföra att 

gränsdragningar görs åt rätt håll.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

44 

 

8. Referenser 

Andersson, G. (2002). Utvecklingsekologi och sociala problem i: Meeuvisse, A. & Swärd, H. 

(red.) Perspektiv på sociala problem. Stockholm: Natur och kultur. 

 

Backlund, Å. (2007). Elevvård i grundskolan. Resurser, organisering och praktik. Rapport i 

socialt arbete nr 121 2007. Diss. Institutionen för socialt arbete. Stockholms universitet, 

Stockholm. Tillgänglig: http://www.elevhalsan.se/cldocpart/255.pdf [2012-08-22] 

 

Barlebo Wenneberg, S. (2010). Socialkonstruktivism – positioner, problem och perspektiv. 

Lund: Liber AB 

 

Barnens rätt i samhället. (2010). Kan man bli sjuk av ord? (elektronisk rapport). Tillgänglig: 

http://www.bris.se/?pageID=141 [2012-03-11] 

 

Barnens rätt i samhället. (2010). Bris rapport 2009. (elektronisk rapport). Tillgänglig: 

http://www.bris.se/?pageID=232 [2012-03-11]. 

 

Bryman, A. (2011) Samhällsvetenskapliga metoder. Lund: Liber AB 

 

Brottsförebyggande rådet (2012). Brott & Statistik/Barnmisshandel. Stockholm: 

Brottsförebyggande rådet.  Tillgänglig: http://www.bra.se/bra/brott--

statistik/barnmisshandel.html [2012-08-22] 

 

Cocozza, M. Gustafsson A, P. & Sydsjö G. (2007). Who suspects and reports child 

maltreatment to social services in Sweden? Is there a reliable mandatory reporting process?. 

European Journal of Social Work, vol.10:2 pp. 209-223. 

 

Eliasson, R. (1995). Forskningsetik och perspektivval. Stockholm: Studentlitteratur 

 

Hindberg (2001)  samarbetets svåra konst. (SOU 2001:72). Bilagedelen. Stockholm: 

Socialstyrelsen Tillgänglig: http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/54/7a74608b.pdf 

[2012-08-22] 

 

http://www.elevhalsan.se/cldocpart/255.pdf
http://www.bris.se/?pageID=141
http://www.bris.se/?pageID=232
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/barnmisshandel.html
http://www.bra.se/bra/brott--statistik/barnmisshandel.html
http://www.regeringen.se/content/1/c4/27/54/7a74608b.pdf


 

45 

 

Hindberg, B. (2006). Sårbara barn – att vara liten, misshandlad och försummad.  Stockholm: 

Gothia förlag AB 

 

Lundberg, I. (2005). Utsatta flickor och pojkar. En översikt av aktuell svensk forskning. 

Stockholm: Forskningsrådet för arbetsliv och socialvetenskap. 

 

Lundén, K. (2004) Att identifiera omsorgssvikt hos förskolebarn. Diss. Psykologiska 

institutionen, Göteborgs universitet, Göteborg. 

 

Marklund, C. (2003). Att värdera och bedöma, hur objektiv kan man vara? – en studie i 

socialtjänstens beslut att inleda utredning enligt 11 kap § Socialtjänstlagen för barn som far 

illa.  Stockholm: Rapport nr 27/03 Forskning och utveckling i Södertörn.  

 

Nordström, C. & Thunved, A. (2010) Nya sociallagarna. Stockholm: Nordstedts juridik AB.  

 

Olsson, S. (2011). Sekretess och anmälningsplikt I förskola och skola. Lund: Studentlitteratur 

AB 

 

Regeringen (Prop. 2002/03:53). Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Regeringen. 

Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1228 [2012-08-22] 

 

Regeringen (SÖ 1990:20). Nr 20 FN:s konvention om barns rättigheter. New York den 20 

november1989. Regeringen beslutade den 21 juni 1990 att ratificera konventionen. 

Ratifikationsinstrumentet deponerades hos FN:s generalsekreterare den 29 juni 1990. 

Konventionen trädde i kraft den 2 september 1990. Riksdagsbehandling: Prop. 1989/90:107, 

SoU 28, rskr. 350. Regeringen. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf [2012-08-22] 

 

Regeringen (SOU 2010:64) ”Se de tidiga tecknen” – forskare reflekterar över sju berättelser 

från skola och förskola. Delbetänkande av utredningen om översyn av skolans arbete med 

utsatta barn. Regeringen. Tillgänglig: 

http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/26/91/50e04e23.pdf [2012-08-22] 

 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag 

http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/1228
http://www.regeringen.se/content/1/c6/06/90/25/86f41911.pdf
http://www.regeringen.se/content/1/c6/15/26/91/50e04e23.pdf


 

46 

 

SFS 1990:52. Lag med särskilda bestämmelser om vård av unga 

 

SFS 1949:974. Föräldrabalk 

 

SFS 1962:700. Brottsbalk 

 

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag 

 

SFS 2010:800. Skollag 

 

Skolverket (2009). Dnr 2008:03634. Redovisning av uppdrag givet till myndigheten för 

skolutveckling om att fördela medel till samverkansprojekt inom grund och gymnasieskolan. 

Stockholm: Skolverket. Tillgänglig: 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverk

et.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf229

6.pdf%3Fk%3D2296 [2012-08-06] 

 

Socialstyrelsen (SOFS 2003:16) Socialstyrelsens allmänna råd om anmälan om 

missförhållanden enligt 14 kap. 1§ socialtjänstlagen (2001 453). Stockholm: Socialstyrelsen 

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2003-16/Documents/2003_16.pdf [2012-05-

16] 

 

SOU 2001:72 (2001). Barnmisshandel - att förebygga och åtgärda. Socialdepartementet. 

Slutbetänkande från kommittén mot barnmisshandel. Statens offentliga utredningar. 

Tillgänglig: http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2754 

 

Socialstyrelsen (2004). Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-101-1 

[2012-05-16] 

 

Socialstyrelsen (2006). Samverkan kring barn som far illa – En uppföljning av lagändring 

enligt proposition 2002/03:53 – stärkt skydd till barn i utsatta situationer. Stockholm: 

Socialstyrelsen. Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-109-26 

[2012-05-16] 

http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2296.pdf%3Fk%3D2296
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2296.pdf%3Fk%3D2296
http://www.skolverket.se/2.3894/publicerat/2.5006?_xurl_=http%3A%2F%2Fwww4.skolverket.se%3A8080%2Fwtpub%2Fws%2Fskolbok%2Fwpubext%2Ftrycksak%2FBlob%2Fpdf2296.pdf%3Fk%3D2296
http://www.socialstyrelsen.se/sosfs/2003-16/Documents/2003_16.pdf
http://www.regeringen.se/sb/d/108/a/2754
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2004/2004-101-1
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2006/2006-109-26


 

47 

 

 

Socialstyrelsen (2007) Social barnavård i förändring – Slutrapport från BBIC projektet. 

Stockholm: Socialstyrelsen. Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-110-18 [2012-05-16] 

 

Socialstyrelsen (2011). Barn och unga – insatser år 2010. Stockholm: Socialstyrelsen 

Tillgänglig: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-18 [2012-05-16] 

 

Socialstyrelsen (2012) Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga – en undersökning 

om omfattning och regionala skillnader. Stockholm: Socialstyrelsen Tillgänglig: 

http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18653/2012-3-27.pdf [2012-

05-16] 

 

Sundell, K. & Colbiörnsen, M. (1999) Samarbete kring barn i riskzonen. FOU-rapport 

1999:24. Forskning och utvecklingsenheten: Stockholm. Tillgänglig: 

http://217.21.231.202/Global/Om%20Stockholms%20stad/FoU%20Rapporter/1999/1999-

24.pdf [2012-05-16] 

 

Sundell K, Egelund T, Andrée Löfholm C & Kaunitz C. (2007) Barnavårdsutredningar- en 

kunskapsöversikt. Stockholm: Gothia förlag AB. 

 

Vetenskapliga rådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-

samhällsvetenskaplig forskning. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

 

Wiklund, S. (2006). Signs of maltreatment. The extent and nature of referrals to Swedish 

child welfare agencies. European Journal of Social Work, vol. 9:1, pp. 39-58 [2012-04-20] 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2007/2007-110-18
http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2011/2011-6-18
http://www.socialstyrelsen.se/Lists/Artikelkatalog/Attachments/18653/2012-3-27.pdf
http://217.21.231.202/Global/Om%20Stockholms%20stad/FoU%20Rapporter/1999/1999-24.pdf
http://217.21.231.202/Global/Om%20Stockholms%20stad/FoU%20Rapporter/1999/1999-24.pdf


 

48 

 

9. Bilaga 1. Intervjufrågor 

Intervjufrågor till rektor och kurator:  

Hur informeras personalen om anmälningsskyldigheten? 

Har ni några exempel på hur missförhållanden yttrar sig på skolan? 

Hur bedöms sådana yttringar? 

När kan ni tveka på att göra en anmälan? 

Hur avgör ni om något behövs anmälas – bedömningsinstrument? 

Rutiner 

Vad har ni för rutiner på skolan vid misstanke om något behövs anmälas? 

Vad behöver ni ta reda på? 

Hur ser kontakten med familjen och barnet ut inför en anmälan? 

Hur används anonyma konsultationer? 

När ni är tveksamma, vad gör ni då? 

Hur fungerar samverkan mellan skola och socialtjänst? 

Hur upplever ni socialtjänstens arbete? 

Vad kan det finnas för svårigheter med anmälningsskyldighet? 

 

Intervjufrågor till lärare och specialpedagog: 

Hur har du informerats om anmälningsskyldigheten? 

Hur upplever du informationen om när en anmälan behövs göras? 

Har du något exempel på hur missförhållande kan yttra sig på skolan? 

Om du skulle misstänka något vad gör du då? 

Vad tycker du att du som lärare/specialpedagog behöver veta innan en anmälan görs? 

Hur upplever du socialtjänstens arbete? 

Vad upplever du för svårigheter kring en anmälan? 

 

 


