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Förord 

Vi vill börja denna uppsats med att tacka er lärare som har ställt upp på att bli intervjuade om 

er syn på anmälningsplikten och på så sätt gjort denna studie möjlig. Anmälningsplikten är för 

många anmälningsskyldiga ett känsligt ämne att prata om, och vi är därför mycket tacksamma 

för att ni ändå ville ta er tid att dela med er av era tankar och erfarenheter kring detta. Vi vill 

tacka för ert varma mottagande men framför allt för ert öppenhjärtiga sätt att tala om 

anmälningsplikten och de dilemman som den kan ge upphov till. Genom att ni har delat med 

er av era upplevelser har ni berikat oss med bättre kunskap och förståelse för hur denna 

skyldighet uppfattas av er lärare. Vi önskar er lycka till i ert fortsatta arbete! 

 Vidare vill vi tacka alla er som på andra sätt har bidragit till att denna studie har varit 

möjlig att genomföra. Ett särskilt stort tack vill vi rikta till Karin Heimdahl som under arbetets 

gång gett oss betydande stöd och goda råd samt bistått oss med praktisk hjälp. Det har varit 

mycket värdefullt för oss. Vi vill även säga tack till Anna och Therese samt till er som har 

korrekturläst vårt arbete och framfört tänkvärda kommentarer. 

Tack till Emilia Forsell för din tillgänglighet och den hjälp som du genom din gedigna 

kunskap och erfarenhet har gett oss då vi har behövt vägledning i vårt arbete. Vi riktar även 

ett stort tack till våra vänner och familjer som har fått stå ut med vår ”osynlighet” under vissa 

perioder av uppsatsskrivandet. Tack för att ni tålmodigt har väntat på oss och gett oss stöd 

under vägen! 

Slutligen vill vi tacka varandra för ett ypperligt gott samarbete!
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Sammanfattning 

Syftet med denna studie har varit att undersöka och försöka förstå lärares syn på 

anmälningsplikten enligt socialtjänstlagen (2001:453) 14:1. Vi har genom denna studie velat 

lyfta fram olika faktorer som kan påverka lärare i sina beslut att anmäla respektive inte 

anmäla då de misstänker att ett barn kan fara illa. Även lärares egna erfarenheter och 

upplevelser av situationer då barn misstänks fara illa har framkommit. 

Resultatet av vår studie är baserat på sex kvalitativa intervjuer med grundskolelärare i 

årskurserna ett till sex på två skolor i Stockholm. Resultatet har tolkats och analyserats utifrån 

Berglinds handlingsteori. Analysen visade att det kan vara svårt att efterleva 

anmälningsplikten på grund av olika hinder som står i vägen för förutsättningarna för 

efterlevnad. Hindren består bland annat av okunskap om anmälningsplikten samt rädsla och 

ovisshet inför vad som kommer att hända efter en anmälan, om en anmälan leder till barnets 

bästa. Det visade sig även att det saknas tydliga rutiner på skolorna för hur en anmälan ska gå 

till. Lärarna efterfrågade en dialog om anmälningsplikten samt stöd från skolans ledning vid 

en anmälningssituation. 

Tidigare forskning i form av liknande studier, men med viss annan inriktning, visade att 

nämnda problem inte är nya. Både i dessa studier och i vår studie lyftes bland annat bristen på 

tillit till och återkoppling från socialtjänsten fram. Tillit till och återkoppling från 

socialtjänsten, tillsammans med samverkan med socialtjänsten och kunskap om deras arbete, 

menade många av de intervjuade lärarna är faktorer som skulle kunna underlätta för dem att 

känna sig tryggare i rollen som anmälningsskyldig. 
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Inledning 

Kommunen har enligt socialtjänstlagen (2001:453), i fortsättningen SoL, det yttersta ansvaret 

för alla som vistas i kommunen, inklusive barn och ungdomar (SoL 2:2). För att kommunen, 

närmare bestämt socialtjänsten, ska kunna upptäcka de barn eller ungdomar som kan vara i 

behov av stöd eller skydd finns en lag som rör anmälan om missförhållanden när ett barn 

misstänks fara illa. Denna anmälan regleras i SoL 14:1 där det står att ”var och en som får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd 

bör anmäla detta till nämnden” (SoL 14:1, 1st). Vidare i paragrafen framkommer att 

myndigheter och dess anställda i verksamheter som berör bland annat barn och ungdomar inte 

bara bör anmäla, utan är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de får kännedom 

om att ett barn är i behov av skydd (SoL 14:1, 2st). Barbro Hindberg, författare och utredare, 

skriver dock i en artikel i tidskriften Socialpolitik att anmälningsplikten inte fungerar 

(Hindberg 2009, s. 8). Trots förtydliganden av anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen 

menar Hindberg att det fortfarande råder osäkerhet kring hur lagtexten ska tolkas. Vidare 

menar hon att detta troligen inte beror på att det inte går att förstå lagen utan snarare på att 

ordet anmälan klingar negativt samt att det saknas en övertygelse hos dem som omfattas av 

lagen att en anmälan är till barnets bästa (a.a., s. 8). Syftet med anmälningsskyldigheten är att 

upptäcka och skydda utsatta barn, men enligt Hindberg saknas det bevis för att den faktiskt 

leder till detta.  

 

Problemformulering  

Genom vår praktik på en högstadieskola respektive på socialtjänstens utredningsgrupp för 

ungdomar, samt genom egna erfarenheter i möten med personer som arbetar inom 

yrkesgrupper som omfattas av anmälningsplikten i SoL 14:1, har vi uppmärksammat att 

inställningen till att anmäla barn som misstänks fara illa kan se väldigt olika ut, även inom 

olika yrkesgrupper, exempelvis lärare och läkare. Detta kan i sin tur innebära variationer när 

det gäller i vilken utsträckning anmälningar görs då det finns misstanke om att ett barn far illa. 

Det tycks alltså vara så att det hos en del yrkesverksamma finns ett motstånd till att anmäla 

vilket resulterar i att de undviker eller helt avstår ifrån att anmäla. Kanske är det så som lyfts 

fram i artikeln som vi nämnde ovan, att motståndet har att göra med att personer som omfattas 

av anmälningsplikten saknar en övertygelse om att en anmälan är till det bästa för barnet 

(Hindberg 2009, s. 8). Andra finner det, enligt våra erfarenheter, vara nödvändigt trots ett 

eventuellt motstånd. En av de yrkesgrupper som möter barn i olika åldrar och i vilken vi har 
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erfarit att det kan finnas stora variationer kring om och när en anmälan till socialtjänsten görs, 

är lärare i grundskolan. Hur kan det komma sig att det inom en och samma yrkesgrupp kan 

vara så stora variationer? 

Hindberg menar att debatten kring anmälningsplikten och dess komplexitet främst har förts 

av journalister och privatpersoner medan de professionella har hamnat i en position där de 

endast tvingats försvara sina handlingar. Artikeln avslutas med att Hindberg framför att hon 

tror att tiden för en seriös debatt i denna fråga nu är mogen (a.a., s. 9). Detta vill vi ta fasta på 

i denna studie, och ge professionella, i detta sammanhang lärare, möjlighet att uttrycka sin syn 

på anmälningsplikten. 

 

Syfte 

Syftet är att undersöka och förstå grundskolelärares syn på anmälningsplikten enligt 

socialtjänstlagen (2001:453) 14:1 vid misstanke om att ett barn far illa. 

 

Frågeställningar  

Hur upplever grundskolelärare den anmälningsplikt som är knuten till yrkesrollen? 

Vilka faktorer har betydelse i de avvägningar läraren gör inför att göra en anmälan respektive 

inte göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa, enligt lärarna? 

 

Bakgrund 

Historik 

De första bestämmelserna om anmälningsplikt infördes som lag i Sverige 1924, i den 

dåvarande barnavårdslagen. Sedan dess har lagen ändrats och skärpts ett antal gånger, bland 

annat genom att fler grupper har kommit att omfattas av den. Ett exempel är att lagen år 1998 

utökades genom att även yrkesverksamma inom enskild bedriven verksamhet blev 

anmälningsskyldiga på samma sätt som anställda vid motsvarande myndigheter. År 2003 

utökades dessutom antalet anmälningsskyldiga myndigheter (Olsson 2009, s. 191-193). 

Lagens nuvarande ordalydelse är från år 2003.  
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Detta innebär Socialtjänstlagen (2001:453) 14:1 

14 kap. Anmälan om missförhållanden 
1 § Var och en som får kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver 
ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till nämnden. 
   Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom 
hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 
kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 
kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 
skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan 
anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven 
enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild 
verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För 
familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket.  
   De som är verksamma inom familjerådgivning är skyldiga att genast anmäla till 
socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om att ett barn utnyttjas sexuellt eller 
utsätts för fysisk eller psykisk misshandel i hemmet. 
   Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i andra stycket är 
skyldiga att lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av 
ett barns behov av skydd. 
   Om anmälan från Barnombudsmannen gäller bestämmelserna i 7 § lagen (1993:335) om 

Barnombudsman. Lag (2003:407). 
    

SoL 14:1 innebär att en person, verksam inom myndighet vars verksamhet berör barn och 

ungdom, vid misstanke om att ett barn far illa är skyldig att anmäla detta till socialnämnden. 

Detta gäller verksamheter såväl i offentlig som i enskild regi. En anmälan ska göras genast 

om något blir känt för den anmälningspliktiga som kan innebära att det finns fara för barnets 

hälsa och utveckling och att socialnämnden därför kan behöva ingripa till barnets skydd. 

Notera orden kan innebära, det behöver alltså inte vara bevisat att ett barn far illa för att 

anmälningsplikten ska gälla (Socialstyrelsen 2004, s. 33). Vad begreppet att fara illa innebär 

finns reglerat i propositionen till lagen. I denna proposition syftar begreppet på fysiskt eller 

psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller försummelse av att tillgodose barnets 

grundläggande behov (Regeringens proposition 2002/03:53, s. 46). Att ett barn far illa kan 

vara kopplat till faktorer i barnets miljö och/eller till dess eget beteende. Det som alltid ska 

vara det centrala och utgångspunkten i en anmälningssituation är barnets behov 

(Socialstyrelsen 2004, s. 33).   

Det är nämndens sak att utreda om barnet är i behov av stöd eller skydd, inte anmälarens 

(Norström & Thunved 2008, s. 269). Anmälan ska inte bara göras vid misstanke om allvarliga 

missförhållanden utan även vid händelser som bedöms som mindre allvarliga. Det är av vikt 

att anmälan görs tidigt då det kan finnas risk för att barnets situation förvärras (Socialstyrelsen 

2004, s. 33).  

Enligt Socialstyrelsen har den anmälningsskyldiga även möjlighet att konsultera 

socialtjänsten innan en anmälan görs. Konsultation i detta sammanhang betyder att 
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socialtjänsten kontaktas innan en anmälan görs för att den anmälningsskyldiga ska få tillfälle 

att diskutera den aktuella situationen, få hjälp med att bedöma om oron för ett barn är av 

sådan art att den ska anmälas samt hur den anmälningspliktiga ska gå vidare.  Detta kan göras 

utan att barnets identitet avslöjas (a.a., s. 38).  

Det är, som vi berört i inledningen, kommunen som har det yttersta ansvaret för barn under 

18 år när dess vårdnadshavare av någon anledning brister i omsorgen om sitt barn eller när 

barnet genom eget beteende riskerar att skada sin hälsa och utveckling. Det är alltså 

socialtjänstens ansvar att se till att barnet eller ungdomen, vid behov, får det stöd eller skydd 

han eller hon behöver. För att socialtjänsten ska kunna upptäcka de barn eller ungdomar som 

kan vara i behov av detta finns anmälningsplikten vid misstanke om att ett barn far illa för 

dem som arbetar med barn och ungdomar. Dessa personer tillbringar mycket tid tillsammans 

med barnet eller ungdomen och har därför möjlighet att upptäcka och bedöma eventuella 

brister i barnets situation (a.a., s. 39).   

Lagen fastställer att var och en som får kännedom om att socialnämnden kan behöva 

ingripa till ett barns skydd bör anmäla detta till socialnämnden. Med var och en menas 

allmänheten som till exempel släktingar, grannar och ledare inom ideella verksamheter (a.a., 

s. 22). Dessa har alltså ingen lagstadgad plikt att anmäla men de uppmanas till detta (Olsson 

2009, s. 193).  

 Exempel på myndigheter som omfattas av anmälningsplikten enligt lagens andra stycke är 

skolmyndigheter, BVC, psykiatrisk barn- och ungdomsvård samt åklagar- och 

polismyndigheten (a.a.). Alla personer anställda inom hälso- och sjukvården berörs, även om 

dess verksamhet riktar sig till vuxna och inte barn och ungdomar (Socialstyrelsen 2004, s. 24).  

 Anmälningsplikten gäller för uppgifter som den anställde uppmärksammat inom arbetet. 

Uppgifter som en person har fått utanför arbetet regleras av SoL 14:1, första stycket (a.a., s. 

29). 

 Sedan 1 juli 2003 finns anmälningsplikten vid misstanke om att ett barn far illa även 

reglerat i andra lagrum för att det ska vara tydligt vilka som omfattas av den. (a.a., s. 23). 

 För personer anställda inom familjerådgivningen gäller särskilda bestämmelser enligt 

paragrafens tredje stycke. Deras anmälningsplikt är begränsad till att endast gälla vid 

misstanke om fysisk eller psykisk misshandel eller sexuella övergrepp. Detta på grund av 

sekretess (a.a., s. 44). 

 Inom skolan, även förskola och skolbarnomsorg, omfattas alla anställda av lagen. Detta 

gäller alltså inte bara lärare utan även administrativ personal och andra anställda som till 

exempel vaktmästare och lokalvårdare (a.a., s. 26). Det går inte att delegera 
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anmälningsskyldigheten till någon annan, och även om chefen motsätter sig en anmälan till 

socialtjänsten är man som anställd skyldig att ändå anmäla om misstanke om att ett barn far 

illa finns (Sundell & Colbiörnsen 1999, s. 24). Personer verksamma inom vuxenutbildning 

omfattas dock inte av bestämmelserna i lagens andra stycke (Socialstyrelsen 2004, s. 26). Den 

som enligt andra eller tredje stycket omfattas av anmälningsplikt får inte anmäla anonymt 

(a.a., s. 48).  

  Enligt Socialstyrelsen bör det vid arbetsplatser där anställda omfattas av lagrummet om 

anmälningsplikt finnas rutiner för hur en anmälan ska gå till. Den som har ansvaret för en 

arbetsplats där de anställda omfattas av anmälningsskyldigheten bör vara säker på att de 

anställda också känner till den (Socialstyrelsen 2003, s. 4).  Men även socialtjänsten har här 

ett ansvar. Detta enligt SoL 3:1 som säger att socialtjänsten ska informera både enskilda, 

myndigheter och yrkesverksamma om bestämmelserna i lagen (SoL 3:1 och Socialstyrelsen 

2004, s. 17).  

 Det finns ingen särskild regel om straffansvar för den som inte följer lagstiftningen om 

anmälningsplikt men tjänstefel enligt Brottsbalken (1962:700) kan vara tillämplig förutsatt att 

någon med uppsåt eller oaktsamhet låtit bli att anmäla. I vissa fall kan påföljd enligt 

kollektivavtal vara berättigat. För personer verksamma inom enskild verksamhet är tjänstefel 

dock inte tillämpbart (Wigzell 2009 s. 267).  

 

Obehagskänslor inför att anmäla   

Att anmäla oro för ett barn till socialtjänsten kan väcka obehag hos den som anmäler 

(Socialstyrelsen 2004, s. 39). Ibland är obehaget så stort att man låter bli att anmäla och några 

orsaker till detta finns beskrivna i Hindberg (1999), ”När omsorgen sviktar”.  Det kan handla 

om att skolpersonal bedömer insatser som skolan själv kan ge som tillräckliga, att de tror att 

det kommer att lösa sig ändå samt föreställningar om att ”socialtjästen ändå ingenting gör” 

eller att man som exempelvis lärare är rädd för negativa konsekvenser för sin egen del (a.a., s. 

145). Olsson (2009) tar upp ytterligare några orsaker till att anmälan uteblir. Han nämner 

bland annat dålig kunskap om rådande lagstiftning, brister i arbetsledning och internt stöd vid 

en anmälan samt ”bristande återrapportering från och kontakt i övrigt med socialtjänsten i 

pågående ärenden” (a.a., s. 192).  Även Socialstyrelsen tar upp att det i många sammanhang 

framförts att anmälningsskyldiga inte anmäler på grund av brist på återrapportering efter en 

gjord anmälan och att den som gjort en anmälan ofta är intresserad av att veta vad som händer 

i ärendet (Socialstyrelsen 2004, s. 48). Att återkoppling inte sker kan bero på rådande 

sekretesslagstiftning som hindrar socialtjänsten att lämna ut uppgifter om en enskilds 
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personliga förhållanden. Uppgifter går dock att lämna ut med vårdnadshavarens samtycke och 

enligt Socialstyrelsen visar erfarenheter på att benägenheten att anmäla ökar om någon form 

av återrapportering till anmälaren sker (a.a., s. 48-49).  Marie-Louise Hägg (2001) har i en 

studie intervjuat tio privatpersoner om deras erfarenheter av och tankar om att anmäla (a.a.). 

Flera av dem uppger, precis som ofta framförts när det gäller professionella, att de skulle vilja 

ha återkoppling efter en gjord anmälan (a.a., s. 34). Att anmäla väckte starka känslor hos 

anmälarna och flera av dem var oroliga för hur den anmälda familjen skulle reagera (a.a., s. 

39, 41). 

 

Föreslagen ändring av lagen  

I december 2007 fick Kerstin Wigzell som särskild utredare av regeringen uppdraget att se 

över bestämmelserna till skydd och stöd för barn och unga i SoL och lag (1990:52) med 

särskilda bestämmelser om vård av unga, i fortsättningen LVU, (Wigzell 2009, s. 3). 

Utredningen genomfördes och ett betänkande lämnades till regeringen i juli 2009. 

Betänkandet innehåller en översyn av ett antal bestämmelser i den nuvarande lagstiftningen 

och förslag till förändringar. Förslaget innebär att bestämmelser som rör barn i SoL och 

samtliga bestämmelser i LVU förs samman i en särskild lag. Den nya lagen föreslås heta lag 

om stöd och skydd för barn och unga, i fortsättningen LBU (Wigzell 2009). Utredaren har 

också tagit ställning till ifall gällande regler i SoL 14:1 om anmälan till socialnämnden 

behöver tydliggöras (a.a., s. 249). Utredaren konstaterar att fullgörande av anmälningsplikten 

inte beror på hur lagstiftningen ser ut utan att det, som det uttrycks i utredningen, handlar om 

”andra komplexa orsaker”. Bland annat påverkas anmälningsbenägenheten av att man som 

anmälare upplever att barnets situation inte förändrats trots en gjord anmälan. Av utredningen 

framkom även åsikter om att socialtjänsten uppfattas som osynlig samt att kunskapsbrister 

finns hos de anmälningsskyldiga om vad socialtjänstens verksamhet innebär (a.a., s. 262). 

Utredningen tar, i likhet med Olsson (2009) och Socialstyrelsen (2004), även upp bristen på 

återkoppling. Att inte få veta vad som sker rörande barnet efter en gjord anmälan är för många 

frustrerande. I utredningen framkommer även tankar kring om det verkligen gynnar barnet 

och om det är förenligt med barnets bästa att information inte lämnas ut. Kanske är det så att 

anmälarens förutsättningar för att kunna stödja och hjälpa barnet skulle öka om denne hade en 

ökad insyn i socialtjänstens arbete med familjen (Wigzell 2009, s. 263).  

  Angeläget, menar utredaren, är även att öka kunskaperna om anmälningarnas ”karaktär och 

vad de resulterar i” (a.a., s. 271). Vidare förespråkas i utredningen att SoL 14:1 får en 

tydligare formulering. Samtidigt anses dock att det skulle vara orimligt att ange specifika 
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kriterier för när en anmälan ska göras. En ytterligare ändring som föreslås är att man ska utgå 

från anmälarens iakttagelser istället för som idag att en anmälan ska ske när man misstänker 

något som kan innebära socialnämndens skydd. Idag förutsätts anmälaren ha kunskap om 

nämndens ansvar och om hur denna förväntas bedöma det enskilda fallet. Utredningen 

föreslår således att ”något som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till ett barns 

skydd” ändras till ”misstänker att ett barn far illa” (a.a., s. 271- 272). Utredarna lämnar flera 

förslag på ändringar som skulle kunna få lagen om anmälningsskyldighet att fungera bättre. 

Ett av dessa är: 

  att den som har anmälningsskyldighet också ska kunna påkalla ett möte i samband med 

anmälan för att uppmärksamma barnets situation. Socialtjänsten föreslås i den situationen 

ha skyldighet att sammankalla till mötet, om det inte bedöms olämpligt med hänsyn till 

barnets bästa (a.a., s. 275). 

 

Då bristen på återkoppling kan vara ett hinder för anmälan föreslås att socialtjänsten på 

begäran ska kunna informera den som anmält om utredning inleds eller ej. Förslag finns även 

på att utöka anmälningsplikten för dem som arbetar inom familjerådgivning (a.a., s. 277-280). 

Utredarna gör även bedömningen att ”De nationella myndigheterna bör öka sina insatser för 

att nödvändig kunskap, handlingsplaner och rutiner kring anmälningsskyldigheten ska finnas 

hos de aktuella myndigheterna” (a.a., s. 281). 
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Metoder och material              

Forskningsansats  

Då syftet med denna studie är att undersöka och förstå grundskolelärares syn på 

anmälningsplikten då barn misstänks fara illa, krävs ett inkännande perspektiv för att få en så 

korrekt uppfattning som möjligt om lärarnas intentioner och strävanden då det gäller 

anmälningar. Först då kan förståelse vara möjlig. Tolkningar för att uppnå förståelse ska göras 

av människors beskrivningar och handlingar med utgångspunkt från de sakförhållanden som 

råder (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 154-155). I denna studie är sakförhållandena det som den 

lagstadgade anmälningsplikten anger och som lärarna har att förhålla sig till. När forskning 

handlar om att tolka och söka förståelse blir en hermeneutisk hållning självklar (hermeneutik 

= tolkningslära) (a.a., s. 157, Thurén 1991, s. 46). 

 

Val av metod och tillvägagångssätt 

När människors intentioner, uppfattningar och attityder med mera ska kartläggas är den 

kvalitativa intervjun den forskningsmetod som är mest lämpad (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 

135).  Den halvstrukturerade intervjuformen är i detta sammanhang lämplig eftersom vår 

önskan är att de intervjuade ska kunna tala och reflektera fritt kring de frågor som ställs 

(Kvale 1997, s.121). Den halvstrukturerade intervjuformen omfattar en intervjuguide med 

några teman och förslag till frågor av relevans för forskningsfrågan. Temana i denna studie 

var följande: kunskap om anmälningsplikten när barn misstänks fara illa, anmälningsplikten 

generellt på skolan samt egna erfarenheter (se vidare i bilaga 2). Samtidigt finns det en 

möjlighet att vid behov göra förändringar både i frågornas utformning och i dess 

ordningsföljd för att kunna följa upp de svar som ges (a.a., s. 117).  Frågorna vi ställde till 

intervjupersonerna var tänkta att stimulera till berättande. Vidare fick intervjupersonerna 

själva möjlighet att välja tid och plats för intervjuerna. Dessa kom att äga rum på de två skolor 

där lärarna arbetar. Intervjuerna, som kom att pågå i upp till en timme, spelades in.  

Inledningsvis i studien använde vi oss inte av någon teoretisk utgångspunkt utan teorin 

som hjälpte oss att förstå vårt material valdes ut efter att intervjuerna genomförts, 

transkriberats och tematiserats. Tolkningen av intervjumaterialet beskrivs vidare under 

rubriken ”Bearbetning av material” medan den valda teorin presenteras under rubriken 

”Berglinds handlingsteori”.  
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Val av teori till analys 

Vi har valt att analysera vårt resultat utifrån Berglinds handlingsteori. Denna teori anser vi är 

relevant i sammanhanget då vårt syfte är att förstå lärares syn på och upplevelser av 

anmälningsplikten, vilket bland annat synliggörs genom lärarnas handlingar eller möjligtvis 

avsaknad av handlingar. Berglind använder bland annat begreppen handling, 

handlingsutrymme, vilja, kunna samt yttre och inre hinder i sin teori (Berglind 1995). Dessa 

begrepp visade sig vara tillämpbara på vårt resultat, vilket medförde att vi valde att använda 

oss av dessa begrepp i denna teori vid vår analys. Då förståelse av handlingar hos enskilda 

individer samt hur de uppfattar sin situation är det eftersträvansvärda, menar Berglind, att det 

empatiska förhållningssättet blir viktigt, särskilt för den som forskar eller arbetar med 

människor (a.a., s. 21, 34). Eftersom vi utgår från ett inkännande perspektiv i vår studie blir 

Berglinds handlingsteori än mer relevant för vår analys. De delar av teorin som används i vår 

analys beskrivs utförligare under rubriken ”Berglinds handlingsteori”. 

 

Uppdelning mellan skribenterna  

Föreliggande studie är ett samarbetsprojekt. Det har dock funnits en arbetsfördelning där vi 

sinsemellan har lagt tyngdpunkten på olika avsnitt. Emilie Donath har haft huvudansvaret för 

bakgrund medan Ida Romhagen har haft huvudansvaret för avsnittet om tidigare forskning. 

Inledning, metod, teori, resultat, analys samt diskussion har skrivits tillsammans. Då vi har 

skrivit tillsammans har vi gått tillväga på främst två sätt. Dels har vi suttit tillsammans och 

formulerat stycken gemensamt, dels har vi låtit den ena börja skriva ett avsnitt som den andra 

sedan har bearbetat och fyllt på med mer information. Samtliga texter har bearbetats och 

korrigerats av oss båda.  

 

Förtydliganden av begrepp 

Under denna rubrik vill vi göra några förtydliganden angående två begrepp som vi använder. 

Begreppen anmälningsplikt samt anmälningsskyldighet används synonymt i detta arbete. 

Ytterligare ett begrepp som kan behöva ett förtydligande är användandet av misstankar om 

missförhållanden. Lagtexten fordrar att en anmälan ska ske vid ”kännedom om något som kan 

innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd”. Bland anställda i 

verksamheter som omfattas av anmälningsskyldigheten talas det dock ofta om att anmälan ska 

göras vid misstanke om missförhållanden. Socialstyrelsen använder sig också av begreppet 

misstanke/misstankar i olika formuleringar i de källor vi refererar till, vilket gör att även vi 
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har valt att använda oss av detta begrepp, trots att anmälningsskyldigheten i lagtexten inte 

bokstavligen uttrycks så.   

 

Litteratursökningar 

Vi har sökt efter relevant litteratur kring vårt syfte inklusive tidigare forskning till vår studie 

genom sökning i olika databaser, vilket redovisas i tabellen nedan. Flera sökbegrepp har 

använts vid litteratursökningarna, men vi har valt att endast redovisa dem som gav oss 

relevant litteratur. Till exempel har begreppet anmälningsplikt gett fler relevanta träffar i vissa 

databaser medan begreppet anmälningsskyldighet gett fler träffar av relevans i andra. Efter 

utförd sökning har vi först gått igenom titlarna på resultaten som vi fått. Redan efter detta 

moment har vi kunnat förkasta vissa träffar då vi på titlarna direkt sett att dessa inte haft 

relevans för vår studie. Vi fick till exempel många träffar om revisorers anmälningsplikt. Efter 

den första utgallringen har vi lånat de böcker, artiklar, avhandlingar et cetera som vi bedömt 

kan ha relevans för vår studie. Efter att ha läst abstracts i artiklar och avhandlingar samt 

inledningar och sammanfattningar i annan litteratur har vi kunnat gallra ut ännu fler verk som 

efter detta moment bedömts vara utan värde för oss i denna studie, till exempel genom att 

vissa verk inte tillfört någon ny information utan refererat till huvudkällor som vi redan tagit 

del av. De källor som visat sig relevanta är dem som vi refererar till i detta arbete. En del av 

den litteratur som vi har använt oss av har vi dock funnit vid genomgångar av referenslistor i 

tidigare uppsatser, avhandlingar et cetera.  

 Då det har varit svårt att hitta framför allt tidigare forskning som berör precis det vår studie 

handlar om, har vi funnit det nödvändigt att ta del av och redovisa litteratur som behandlar 

närliggande områden kring anmälningsplikten. Som exempel kan nämnas kvantitativa studier 

om anmälningsfrekvens samt studier om hur andra anmälningspliktiga yrkesgrupper än 

grundskolelärare (främst barnomsorgspersonal) efterlever anmälningsplikten. 

 Tidigare forskning har vi valt att presentera genom att sammanfatta de studier som har 

relevans för vårt arbete under ett eget avsnitt. De flesta av studierna har fått en egen rubrik för 

att det ska vara lätt för läsaren att följa vilka studier som visar vad.  
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Tabell över litteratursökning 
 
Databas Sökord Antal träffar Antal träffar 

bedömda som 

relevanta 

Libris Anmälningsplikt 105 2 

Social services 

abstracts/Sociological 

abstracts 

Duty to report 12 1 

SOCINDEX with Full 

Text 

Duty to report + 

teacher + child 

21 0 

Academic Search 

Premier 

Obligation to report + 

teacher + child 

14 1 

Diva 

(forskningspublikationer) 

Anmälningsplikt 2 2 

Artikelsök via 

Stockholms 

stadsbiblioteks hemsida 

Anmälningsskyldighet 10 1 

Ersta Sköndal högskolas 

bibliotekskatalog 

Anmälningsskyldighet 9 2 

 
 

Urval och avgränsningar  

Vi valde att intervjua sex lärare på två grundskolor (tre lärare på varje skola) i Stockholm 

stad. I kvalitativ forskning talas om mättnad. Det innebär att så många intervjuer utförs att 

någon ny kunskap i större bemärkelse inte längre fås (Kvale 1997, s. 98). Vi kan dock, i denna 

studie, inte tala om mättnad i klassisk mening. För att med största säkerhet uppnå mättnad 

krävs ett större antal intervjuer än det antal intervjuer vi har genomfört. Vid de kvalitativa 

intervjuerna efterfrågades lärarnas subjektiva upplevelser kring anmälningsplikten. Det är 

svårt att veta vad varje ny intervjuperson kommer att tillföra, men efter sex intervjuer började 

svaren upprepas. Att efter fler och fler intervjuer börja märka att svaren från olika personer till 

stor del liknar varandra kan vara en indikation på att mättnad har uppnåtts, men då vårt 

material är begränsat kan vi alltså inte uttala oss om i vilken utsträckning vårt resultat visar 

mättnad. Tidsaspekten gjorde att det hade varit svårt att hantera ett större antal intervjuer. Fler 



 15

intervjuer skulle dock ha kunnat ge oss fler synpunkter och perspektiv på lärares syn på 

anmälningsplikten men vi bedömde alltså att syftet kunde uppnås av det antal vi hade valt. Då 

alla som arbetar inom skola har anmälningsplikt kunde vi ha valt att intervjua även andra 

yrkeskategorier men denna gång valde vi att fokusera på just lärare. Vi valde att avgränsa 

intervjupersonerna till lärare för elever i årskurs ett till sex eftersom vi inte ville ha för stor 

spridning bland intervjupersonerna. Vi bedömde att det var relevant att de alla träffade barn i 

samma åldrar eftersom vi antar att missförhållanden som rör barn som far illa kan yttra sig på 

olika sätt beroende på barnets ålder, både vad gäller synliga och verbala tecken på utsatthet. 

Att vi valde att intervjua lärare från två olika skolor beror på att vi ville få en bredd i vårt 

material, av exempelvis den anledningen att rutiner kan se olika ut. Den ena skolan, den skola 

vi har valt att kalla för skola A, är kommunal och har drygt 900 elever från förskoleklass och 

upp till årskurs nio. Skolan ligger i ett villaområde och de flesta elever har svensk bakgrund. 

Skola B är en relativt nystartad friskola med knappt 100 elever från förskoleklass till årskurs 

sex. Denna skola ligger mitt emellan två bostadsområden, det ena präglat av mestadels villor 

och det andra av hyreshus. Även på denna skola har de flesta elever svensk bakgrund.  

Vi har inte valt ut intervjupersoner efter kön, etnisk tillhörighet eller liknande då vårt syfte 

med studien inte har varit att jämföra åsiktsskillnader mellan kön, etnisk bakgrund och så 

vidare. Vi hade heller inget krav på att dem vi intervjuade skulle ha arbetat som lärare under 

ett visst antal år eller undervisa i några särskilda ämnen. Detta eftersom alla lärare omfattas av 

lagen om anmälningsskyldighet. De lärare vi har intervjuat består dock både av personer som 

utbildat sig nyligen och personer som utexaminerades för flera år sedan. Vi har likväl 

dokumenterat sedan hur länge och i vilka ämnen de är verksamma som lärare. Detta då vi 

under intervjuernas gång märkte att detta spelade stor roll på det sättet att några av de 

intervjuade lärarna endast har samma elever en till ett par timmar i veckan. Det enda krav vi 

hade, förutom att de skulle vara nu verksamma lärare, var att de skulle vara utbildade lärare, 

med tanke på att vi ville fråga om huruvida anmälningsplikten togs upp under utbildningen. 

Vi har valt att inte heller lägga någon tonvikt på olika förhållanden som kön, ålder, etnisk 

bakgrund samt socioekonomisk status hos de barn som lärarna möter i sitt arbete. Skälet till 

detta är att det i studier har visat sig inte ha särskilt stor betydelse för beslutet att anmäla (se 

avsnittet om ”Anmälningsbenägenhet hos barnomsorgspersonal” under rubriken ”Tidigare 

forskning”). 

 Intervjupersonerna presenteras närmare under rubriken ”Resultat”. Från början hade vi 

tänkt göra intervjuer på två skolor med gemensam rektor. Detta blev dock inte fallet, se vidare 

under avsnittet ”Metodologiska överväganden”. 
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Bearbetning av material 

Forskningsintervjun är ett samtal som vid transkribering omvandlas till en text som ska tolkas 

(Kvale 1997, s. 49). Hermeneutiken blev därför relevant även vid bearbetningen av texterna. 

Detta eftersom hermeneutiken kan klargöra tolkningsprocessen av intervjutexterna så att den 

avsedda meningen i intervjutexterna blir synlig. Olika uttolkare kan dock finna olika 

meningar och innebörder i samma intervju. Detta kan ses som en invändning mot att det är 

möjligt att göra en korrekt tolkning av en intervju. Kvale menar dock att olika tolkningar av 

samma text visserligen förekommer, men troligen inte så ofta som man kan tro (a.a., s. 49-50, 

190). Vi fann dock en fördel i att vara två uttolkare. I de fall vi hade olika tolkningar av 

samma text, samtalade vi kring detta tills vi var överens om vilken tolkning som vi bedömde 

vara den mest korrekta.  

Efter insamlandet av materialet transkriberades, som tidigare nämnts, alla inspelade 

intervjuer ordagrant för att vi sedan skulle kunna gå igenom och tolka materialet genom att 

tematisera intervjutexten i olika huvudkategorier med underkategorier. Denna metod kallas 

”meningskategorisering” och innebär alltså att materialet kodas i olika kategorier. På så sätt 

kunde långa uttalanden och en stor mängd text reduceras och struktureras till några enkla 

kategorier (a.a., s. 174). Dessa kategorier valdes ut efter genomläsning av alla intervjutexter 

där återkommande teman uppmärksammades och sammanställdes. Överordnade teman var: 

om anmälningsplikten med de underordnade temana (o)kunskap och uppfattningar om 

anmälningsplikten, svåra överväganden med de underordnade temana anmälningsfaktorer 

och känslor samt förutsättningar för att kunna efterleva anmälningsplikten med de 

underordnade temana rutiner/tillvägagångssätt och ledning/organisation. Utifrån detta kunde 

vi sedan analysera materialet med hjälp av vår utvalda teori. I samband med genomläsningen 

gav vi intervjupersonerna fingerade namn. Efter analysen drogs slutsatser utifrån det 

empiriska material som samlats in. Dessa slutsatser diskuterades sedan. 

 

Etiska överväganden 

Vid våra etiska överväganden av denna studie har vi beaktat Lag (2003:460) om etikprövning 

av forskning som avser människor. Vår studie berörs dock inte av denna lag eftersom den 

genomförs inom ramen för en högskoleutbildning. Vår studie innefattar dessutom inte några 

psykiska eller fysiska experiment och inte heller sådana påverkningar som kan skada eller 

kränka människovärdet hos de personer vi intervjuar. Då vår studie inte berörs av nämnda lag 

har vi varit måna om att följa de forskningsetiska principer som Vetenskapsrådet har utgivit. 
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Principerna består av fyra krav som ska beaktas för att god etik ska kunna uppnås i 

forskningsstudien, nämligen informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet 

samt nyttjandekravet (Vetenskapsrådet 2002, s. 6).  

Informationskravet innebär att forskaren ska informera alla som berörs av den aktuella 

forskningen om dess syfte (a.a., s. 7). Detta krav uppfyllde vi genom att vi, i de brev som vi 

tillsände rektor samt biträdande rektorer på de skolor vi önskade skulle medverka i studien (se 

bilaga 1), informerade om vilka vi är, studiens syfte och huvudsakliga genomförande, 

villkoren kring deltagande och de deltagandes uppgift samt hur vi ämnade använda oss av det 

insamlade intervjumaterialet. Samtyckeskravet innebär att deltagarna i studien själva har rätt 

att bestämma över sin medverkan (a.a., s. 9). Genom att intervjupersonerna själva fick välja 

om de ville delta i studien eller ej, samt genom att de informerades om att de när som helst 

hade möjlighet att avbryta sin medverkan i studien utan negativa följder för dem, uppfylldes 

detta krav. Konfidentialitetskravet går ut på att uppgifter om deltagarna i en forskningsstudie 

ska hanteras så att deltagarna inte kan identifieras av utomstående samt att materialet förvaras 

så att obehöriga inte äger tillträde till det. Detta krav infriade vi genom att använda fiktiva 

namn i uppsatsen samt genom att förvara vårt material oåtkomligt för andra. Nyttjandekravet 

innebär att personuppgifter som samlas in under studiens gång endast får användas för 

forskning. Vi uppfyllde detta krav genom att vi tillät endast oss själva att använda vårt 

insamlade intervjumaterial och enbart för denna studie. Vi informerade deltagarna om detta. 

Anteckningar, ljudupptagningar med mera förstördes efter studiens godkännande.  

 

Metodologiska överväganden  

Från början hade vi som nämnts tänkt intervjua lärare från en annan skola än den skola som vi 

har valt att kalla för skola B. Vår ursprungliga föresats var, som också nämnts, att göra 

intervjuer på två skolor med samma rektor. Vi tog kontakt med rektorn och han gav oss sitt 

godkännande till att tillfråga lärare på de båda skolorna för att få intervjumaterial till vår 

studie. Vi skickade först ut en förfrågan via e-post (se bilaga 1) till biträdande rektor på denna 

skola och vi påminde sedan denne via telefon men fick inga intervjuer inbokade. Vi blev 

tvungna att finna en annan lösning. På grund av tidsbrist fick vi ännu en gång kontakta en av 

våra bekanta, denna gång en lärare på en annan skola. Med hjälp av henne hade vi snart tre 

intervjuer inbokade. Även här fick vi rektorns godkännande. Ingen av intervjuerna gick dock 

via honom och han fick således inte veta vilka som ställt upp för intervju. Alla intervjuade 

fick före intervjun information om syftet med studien samt annan relevant information (se 
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bilaga 1). Även om det inte blev som först planerat bedömer vi att vårt material ändå 

inhämtats på ett tillfredställande sätt. 

 

Förförståelse 

Vi hade en viss förförståelse när det gäller lärares syn på anmälningsplikten då barn misstänks 

fara illa eftersom vi båda har kommit i kontakt med denna typ av anmälningar under vår 

praktikperiod, dock från olika håll. Ida Romhagen har under sin praktik som skolkurator på en 

högstadieskola deltagit i diskussioner med bland andra skolans kurator kring att anmäla 

misstanke om barn som far illa. Skolans personal var, tvärtemot det förmodade, inte 

främmande för att anmäla till socialtjänsten då de misstänkte att ett barn kunde fara illa. Det 

ansågs vara skolans plikt vilket stämmer överens med lagstiftningen. Detta uttrycktes i såväl 

ord som handling. I de utredningar som Emilie Donath var med och handlade stod skolan å 

andra sidan aldrig som anmälare. Detta var även en allmän syn hos många socialsekreterare 

hon mötte under praktiken, att många skolor inte anmäler trots att misstankar finns eller att de 

först anmäler efter att de haft misstankar under en lång tid. En orsak till avsaknaden av 

anmälningar från skolan kan vara att lärare känner motstånd och obehag inför att anmäla. Vi 

misstänker att detta obehag och motstånd bottnar i något djupare än ren ovilja hos dem som är 

anmälningsskyldiga och har funderingar kring vad det kan bero på. En gissning är att det kan 

höra ihop med rädsla för att relationen mellan läraren och barnet/familjen riskerar att 

försämras vid en anmälan. En annan fundering är att läraren på grund av sekretess inte har 

lagligt stöd att få ta del av information under en eventuell utredningsprocess utan 

vårdnadshavares samtycke, och därmed ofta står utanför denna process vilket kan inverka till 

att benägenheten för att anmäla minskar. 

 

Validitet, reliabilitet och generaliserbarhet 

Att beakta reliabilitet och validitet är något som pågår under hela arbetsprocessen (Kvale 

1997, s. 213). Validitet handlar om att man har undersökt det man avsett att undersöka och 

inget annat (Thurén 1991, s. 22). Validitet betyder giltighet. För att i vår studie uppnå hög 

validitet har vi hela tiden under studiens gång fokuserat på dess syfte och frågeställningar. Till 

exempel var syftet och frågeställningarna mycket viktiga redskap vid konstruerandet av 

intervjuguiden för att vår studie skulle hålla hög validitet. 

 Reliabilitet handlar om att mätningarna ska vara korrekt genomförda (a.a., s. 22). Det 

handlar bland annat om att resultaten i vår studie ska vara tillförlitliga och att samma resultat 

skulle uppnås om undersökningen gjorts av annan forskare. Att information tolkas på samma 
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sätt av olika observatörer innebär att studien är intersubjektiv (Sohlberg & Sohlberg 2009, s. 

67). Det är dock möjligt att samma resultat inte skulle uppnås om någon annan upprepade vår 

studie eftersom människors syn på olika fenomen inte behöver vara konstant. Det framgår inte 

heller vilka lärare vi har intervjuat vilket betyder att andra lärare i en liknande studie kan ha 

andra åsikter och erfarenheter. Något som däremot har höjt reliabiliteten i vårt arbete är att vi 

har spelat in intervjuerna för att underlätta för vårt minne samt för att undvika missförstånd. 

Att vi har varit två som tagit del av det transkriberade materialet höjer också reliabiliteten. 

Detta eftersom två uttolkare minskar risken för godtycklig och subjektiv tolkning (Kvale 

1997, s. 188). Vi har även varit pålästa på ämnet och förberett oss inför intervjuerna, vilket 

också höjer studiens reliabilitet. Då miljön där intervjuerna genomfördes kan påverka 

reliabiliteten har vi låtit intervjupersonerna själva välja plats för intervjun för att 

intervjusituationen ska kännas så bekväm som möjligt. Alla intervjuerna skedde på skolorna. 

Ledande frågor kan enligt Kvale, om de ställs oavsiktligt, inverka på svaren (a.a., s. 146, 258-

259). Vi har försökt att inte ställa sådana frågor, mer än i syfte att få bekräftelse på att vi på 

rätt sätt har uppfattat det intervjupersonen just sagt. Att ställa ledande frågor är ett sätt att öka 

tillförlitligheten i intervjupersonens svar samt styrka intervjuarens tolkning (a.a., s. 146). 

Samma intervjuguide användes vid samtliga intervjuer, vilket också höjer reliabiliteten.  

Enligt Malterud (1998) hör reliabiliteten även ihop med hur väl det resonemang som förts 

kring studien går att följa i arbetet (a.a., s. 27). Då vi tydligt har beskrivit vårt 

tillvägagångssätt har vi även på detta sätt höjt reliabiliteten.   

 Intervjupersoner väljs oftast inte ut slumpmässigt och då kan resultatet ej anses gälla hela 

populationen (Kvale 1997, s. 210). Intervjupersonerna i denna studie har inte valts ut 

slumpmässigt, vilket innebär att denna studie inte har anspråk på att vara generaliserbar. Vi 

har försökt fånga intervjupersonernas subjektiva erfarenheter. Även om det inte går att 

generalisera vårt resultat till populationen i sin helhet kan givetvis flera lärare utanför denna 

studie känna igen sig i resultatet.  
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Tidigare forskning 

Anmälningar i siffror 

Det finns statistik vad gäller inkomna anmälningar till Stockholms stad. År 2007 inkom totalt 

9963 anmälningar till de olika stadsdelarna (Stockholms stad 2008, s. 9). Flest anmälningar 

kom från polisen, som stod för 41 % av den totala mängden. Vanligast därefter var 

socialtjänsten och skolan som stod för knappt 15 % vardera av anmälningarna. BVC och 

MVC anmäler mycket sällan oro för ett barn till socialtjänsten (a.a., s. 11). Den vanligaste 

anmälningsorsaken för barn 0-12 år var omsorgsbrist eller ”övrig problematik” som innebär 

bland annat relationsproblematik eller våld inom familjen samt skolproblematik. För 

ungdomar 13-20 år var kriminalitet den vanligaste anmälningsorsaken (a.a., s. 15-16). Äldre 

undersökningar har behandlat i vilken utsträckning anmälningar sker då en anmälningsskyldig 

har misstanke om att ett barn far illa. En FoU-rapport visar att endast 15 % av alla skolelever 

med misstänkt allvarlig social problematik anmäldes till socialtjänsten. Anmälan gjordes i 

snitt efter att oro funnits för ett barn i ett och ett halvt år. Undersökningen visar alltså på en 

underlåtenhet i 85 % av de fall där skolpersonal borde ha anmält till socialtjänsten (Hindberg 

1998, s. 29) I de fall skolan anmälde till socialtjänsten skedde detta först efter att man försökt 

lösa elevens problem inom skolan (Sundell & Colbiörnsen 1999, s. 34). Enligt Olsson (2009) 

blir de flesta anmälningarna till socialtjänsten ogjorda (a.a., s. 194). 

Sundell och Colbiörnsen (1999) har genomfört en studie omfattande fem områden. Ett av 

områdena handlande om anmälningsbenägenheten hos personal i förskola och grundskola. 

(a.a., s. 13). Det visade sig, som svar på en enkätundersökning att nästan alla (93 %) av 

lärarna kände till att de omfattades av en anmälningsplikt. Det var bara drygt hälften som 

visste att anmälan ska göras även om den som känner oro för ett barn inte har bevis för att det 

far illa. 42 % av de tillfrågade skulle anmäla även om chefen sa nej till en anmälan. Hälften av 

dem som svarat på enkäten ansåg att lagen om anmälningsskyldighet var bra. (a.a., s. 24).  

 

Kartläggning av anmälningar i 100 kommuner 

Wiklund (2006) beskriver i sin avhandling ”Den kommunala barnavården – om anmälningar, 

organisation och utfall” att det finns indikationer på att antalet anmälningar har ökat i Sverige 

under den senaste tiden, men uppgifterna om detta har varit osäkra då nationell statistik över 

antalet anmälningar har saknats (a.a., s. 9). Socialstyrelsen har gjort ansatser på att samla in 

data, men då olika kommuner har haft olika definitioner på vad en anmälan är samt brister i 

den kommunala statistikföringen har detta varit svårt (a.a., s. 19-20). Wiklund har genom 
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enkäter och intervjuer till 100 av Sveriges kommuner bland annat tagit reda på hur omfattande 

anmälningar rörande barn som misstänks fara illa är samt undersökt olika faktorer som kan 

tänkas påverka anmälningsfrekvensen, som till exempel samverkan. Han redovisar följande 

resultat: Det genomsnittliga antalet anmälningar för barn i åldersgruppen 0-12 år är 24,5 av 

1000 samt för ungdomar 13-17 år 88,2 av 1000 (a.a., s. 39, 41). Den kommunala spridningen 

är stor. Wiklunds studie visar att de flesta anmälningarna inkommer från yrkesverksamma 

som omfattas av anmälningsplikten, särskilt när det gäller ungdomar. Wiklunds studie visar 

även att den vanligaste anmälningsorsaken gällande barn är brister i omsorgen, som dock inte 

kan klassificeras som fysisk misshandel, sexuella övergrepp eller ren vanvård. För ungdomar, 

precis som i statistiken gällande Stockholm, är kriminalitet och skolrelaterade problem de 

vanligaste anmälningsorsakerna (a.a., s. 40). Resultatet visar vidare att 

barnavårdsorganisationers samverkan med andra aktörer är relativt vanligt. Mer än 75 % av 

kommunerna i studien har till exempel återkommande samverkan med skola, BUP/PBU samt 

nätverkskonstellation. Kommuner som samverkar med BVC och skola har dessutom färre 

anmälda barn och ungdomar (a.a., s. 41). Att det skulle finnas en vinning i att samverka då det 

gäller att identifiera barn och ungdomar som riskerar att fara illa har det dock varit svårt att 

bekräfta genom denna studie (a.a., s. 48).  

Wiklund framhåller att den empiriska forskningen kring svenskt barnavårdsarbete bland 

annat visar att anmälningar och hanteringen av anmälningarna är starkt lokalt präglade. Även 

barnavårdsorganisationerna där arbetet utförs skiljer sig åt i betydande mening (Wiklund 

2006, s. 21). Utifrån resultatet i sin studie funderar Wiklund kring ifall lokala policies hos de 

anmälningsskyldiga samt lokala skillnader i hur dessa professioner organiserar sitt arbete har 

relevans för i vilken omfattning barn och ungdomar anmäls (a.a., s. 47).  

 Wiklund har vidare tagit del av en tidigare gjord svensk studie från år 2000 som visat att 

barnavårdsärenden främst startas av anmälningar från en orolig omgivning, inte genom 

ansökningar av klienterna själva (a.a., s. 16). Socialtjänsten är därmed beroende av att de 

anmälningspliktiga anmäler misstanke om barn och ungdomar som far illa för att de ska 

kunna upptäcka detta och ge skydd till dem som behöver det. Wiklund menar att det är rimligt 

att anta att socialtjänstens samarbete med anmälningspliktiga yrkesgrupper påverkar i vilken 

utsträckning barn och ungdomar anmäls (a.a., s. 22). 

 I studien visas att omkring en tredjedel av anmälningarna bortsorteras på en gång, det vill 

säga de leder inte ens till utredning (a.a., s. 51). Vid ytterligare sortering, då genom 

utredningar, visar svenska studier av Sundell och Egelund (refererade i Wiklund) att endast 

hälften av utredningarna leder till åtgärd (a.a.). 
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Hur samhället tillgodoser barns behov av skydd 

Cocozza (2007) har genom sin avhandling ”The parenting of society” velat beskriva och 

analysera hur barns behov av skydd från samhället tillgodoses i Sverige. Eftersom det, som 

redan nämnts, saknas nationell statistik över barn som anmäls går det inte att utvärdera hur 

samhällets skydd till barn som far illa ser ut. Cocozza har dock samlat in material till studien 

genom att göra en akt- och registerstudie i Linköpings kommun över antalet anmälningar som 

gjorts till kommunen under 1998. Totalt fann hon att 1570 anmälningar rörande 1051 barn 

gjordes. Detta var 4 % av alla barn i kommunen. Fem år senare, det vill säga år 2003, gjordes 

en uppföljningsstudie (a.a., s. 7). Av alla anmälningar ledde 16 % till insats. Många 

anmälningar (41 %) ledde inte vidare till utredning. I 128 fall berodde detta på att barnen 

redan var kända av socialtjänsten (a.a., s. 8).  

 Flest anmälningar (35 %) stod polisen för, tätt följt av de professionella inom skolan, (29 

%) (a.a., s. 59). Av de 1051 barnen var 348 anmälda via de professionella. Skolan stod för 100 

barn, BUP för 25 barn och barnhälsovården samt barnomsorgen för 11 barn. I 76 % av fallen 

där de professionella stod som anmälare ledde anmälan vidare till utredning, 22 % utreddes 

inte och i 2 % av fallen pågick redan en utredning (a.a., s. 8-9). Det kan jämföras med till 

exempel anmälningar från allmänheten där 55 % av anmälningarna ledde vidare till utredning 

(a.a., s. 60). Cocozza menar att detta, att 22 % av de professionellas anmälningar inte ledde 

till utredning, kan förklara att de professionella har negativa upplevelser av att göra en 

anmälan, vilket i sin tur kan leda till att de blir mindre benägna att göra anmälningar i 

framtiden. Att socialtjänsten inte hade kontakt med de professionella efter en anmälan samt 

att deras, enligt Cocozza, misslyckanden med att slutföra anmälningsprocessen på ett sådant 

sätt som de professionella kan anse vara berättigat kan ses som orsaker till de negativa 

upplevelserna. Därför behövs, enligt Cocozza, klara kriterier för hur en anmälan ska ledas 

vidare till utredning samt att försäkra att de professionella som gör anmälningar behandlas 

med respekt. De professionella behöver försäkras om att de kan känna sig trygga med att det 

är värt att anmäla (a.a., s. 65, 69-70). 

Vid uppföljningen år 2003 hittades, i socialtjänstens register, 45 % av de barn som enligt 

studien från 1998 varit anmälda till socialtjänsten, där anmälan indikerat att barnet for illa 

men inte lett vidare till utredning, vilket visar att de blivit aktuella för utredning under 

uppföljningsperioden (a.a., s. 60). Cocozza menar att detta tyder på att beslutet om att inte 

utreda, i första omgången, kan ha varit oberättigat samt att det visar att en anmälan inte 

fungerar som en säkerhet för barn i behov av skydd från samhället (a.a., s. 66). När det gäller 
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de professionellas anmälningar hittades 53 % av de tidigare icke utredda nu som utredningar i 

uppföljningsstudien (a.a., s. 9). 

Andelen anmälningar var störst i de mest socioekonomiskt belastade områdena. Den 

socioekonomiska belastningen i det område barnet bodde påverkade dock inte beslutet om att 

inleda utredning. Det var istället faktorer som anmälningsfrekvens, om de professionella 

anmälde samt allvarlighetsgraden i anmälan som påverkade det beslutet. Förutom önskan om 

bland annat nationell enhetlig registrering av anmälningar efterfrågar Cocozza en 

kvalitetssäkring av mottagandet av anmälningar från de professionella. De som omfattas av 

anmälningsskyldigheten bör få ett bra bemötande, vilket kan ske genom utformandet av 

riktlinjer för hur en anmälan ska bedömas samt vilka kontakter som bör tas (a.a., s. 9-10).  

 

Behovet av stöd hos elever med psykosociala problem  

I en studie av Sundell och Colbiörnsen från 1995 med uppföljning 1998 har förekomsten av 

”inlärningsmässiga, sociala, beteendemässiga, psykiska och psykiatriska problem” undersökts 

hos en slumpvis utvald grupp av elever på 23 skolor i Stockholm. Undersökningen redogör 

även för vilken hjälp som elever med nämnda problem får från skolan respektive 

socialtjänsten. Resultaten bygger först och främst på uppgifter från skolpersonal, men även på 

information insamlat genom socialtjänsten, BUP och PBU (Sundell & Colbiörnsen 2000, s. 

9).  

 Resultatet visade att kunskapen om anmälningsskyldigheten var varierande. 

Kunskapsbristerna bestod framför allt av kunskapsluckor kring att anmälningsskyldigheten 

även gäller otydliggjorda misstankar, att det är socialtjänstens sak att utreda misstankarna 

samt att anmälningsskyldigheten inte kan överflyttas till någon annan. Kunskapen om 

anmälningsskyldigheten ökade dock mellan år 1995 och 1998. Personal involverade i 

elevvården hade de bästa kunskaperna (a.a., s. 43). Skolpersonalen förväntade sig inte att en 

anmälan till socialtjänsten skulle gagna eleven i lika stor utsträckning som samtal med 

vårdnadshavarna om problemen samt en anmälan till elevvården skulle göra (a.a., s. 54). I de 

fall där skolpersonal misstänkte att elever hade psykosociala problem hade personalen oftast 

pratat om problemen med någon annan på skolan. Ungefär hälften av eleverna hade även varit 

aktuella på en elevvårdskonferens och de flesta föräldrarna var informerade om problemen. 

Skolpersonalen hade däremot inte gjort någon anmälan, mer än vid enstaka tillfällen. Och när 

anmälan gjorts var det efter en relativt lång tid. Mellan år 1995 och 1998 hade dock kontakten 

med annan skolpersonal, föräldrar och socialtjänsten ökat, så även vad gällde antalet 

elevvårdskonferenser för elever med psykosociala problem (a.a., s. 88). 
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 Skolpersonal misstänkte att ungefär 11 % av eleverna hade psykosociala problem både 

1995 och 1998. Andelen varierade dock kraftigt på de 23 skolorna, från 0 till cirka 30 %. De 

elever som borde ha anmälts enligt vad anmälningsplikten föreskriver uppgick dock till endast 

en av tio 1995 och en av fyra år 1998 (a.a., s. 77). Hälften av de elever med psykosociala 

problem (som granskades djupare i undersökningen) var eller hade varit aktuella för någon 

form av social barnavård under åren 1995-1998. Det visar att det är vanligt att barn med 

skolproblem också har problem utanför skolan. Ungefär en fjärdedel av de barn som blivit 

aktuella för social barnavård hade anmälts av skolpersonalen (a.a., s. 101). Bland de elever 

med psykosociala problem som granskades extra noga fick fyra av fem stöd från skolan, IFO 

eller BUP/PBU. Skolpersonalens bedömning av elevernas problem blev alltså bekräftade i 

stor utsträckning (a.a., s. 105). 

 Under åren 1995 till 1998 minskade både den andel av socialsekreterare som utredde de 

”specialgranskade” eleverna som hade kontaktat skolan och socialsekreterarnas 

tillfredsställelse över samarbetet. 80 % av nämnda socialsekreterare kontaktade skolan 1995, 

men endast 58% kontaktade skolan 1998. Tillfredsställelsen över samarbetet minskade från 

att tre av fyra var tillfreds 1995, till nästan hälften 1998. Socialsekreterarna märkte att 

skolpersonalen upplevde sekretessen som ett hinder. De socialsekreterare som inte kontaktat 

skolan menade att det inte hade funnits något behov av det utan att bland annat elevens 

vårdnadshavare hade kunnat bidra med nödvändig information. Sundell och Colbiörnsen 

anser dock att dessa fall var av allvarlig grad och att skolan hade kunnat ge relevant 

information till socialtjänsten samt att skolan lättare hade kunnat ge ett relevant stöd i skolan 

om socialtjänsten hade samarbetat med skolan kring de berörda eleverna (a.a., s. 117). 

 

Anmälningsbenägenhet hos barnomsorgspersonal 

Knut Sundell har gjort en svensk studie om barnomsorgspersonal och deras, enligt Sundell, 

misslyckanden med att anmäla barn som far illa. Grundskolelärare har ansetts vara en 

yrkesgrupp som kan se och därmed även anmäla missförhållanden hos eller runt ett barn till 

socialtjänsten eftersom de träffar barnen varje dag och på så sätt kan upptäcka förändringar i 

barnens beteenden samt tidigt uppmärksamma beteenden som anses normbrytande 

(Abrahams, Casey & Daro 1992, s.  229) Sundell menar att samma förhållande bör råda även 

för personal inom barnomsorgen (Sundell 1997, s. 93). Personalen kan då bli viktiga resurser 

vid stöd till barn som far illa (a.a., s. 98). Flera studier (Abrahams et al 1992, Tite 1993) har 

visat att professionella (som till exempel polis, lärare och barnomsorgspersonal) menar att det 

är mycket svårt att anmäla sina misstankar till socialtjänsten, vilket leder till att skydd till barn 
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i behov av detta hindras eller fördröjs (a.a., s. 94). Sundell hävdar dock att det finns forskning 

som lyfter fram flera faktorer som kan öka anmälningsbenägenheten. Dessa är till exempel 

tron på goda effekter av anmälan, kunskap om anmälningsskyldigheten, tidigare övning i 

identifiering av missförhållanden samt goda arbetslivserfarenheter. Rädsla för bland annat 

hämnd är däremot ett exempel på en faktor som kan ha negativ effekt på beslutet om att 

anmäla. Några studier har, enligt Sundell, även visat att liten tilltro till socialtjänstens 

hantering av ärenden har minskat anmälningsbenägenheten. Även om en anmälan har gjorts, 

kan en längre tid mellan misstanke och anmälan rimligtvis få stora konsekvenser för barnet 

(a.a.).   

 Sundell har studerat 341 verksamheter inom barnomsorgen med totalt 3767 barn inskrivna, 

i tre förorter till Stockholm. 112 av dem (3 %) misstänktes fara illa på grund av sina föräldrar. 

Några av dessa var redan kända av socialtjänsten och bortsågs därför i studien. Studien 

baseras därför på 91 barn mellan ett och sex år. Resultatet visar att de vanligaste orsakerna till 

barns missförhållanden är att deras föräldrar är neurotiska eller psykotiska (45 %) eller är 

beroende av droger (37 %). Mindre vanliga orsaker som ledde till misstankar var sexuellt 

samt fysiskt utnyttjande (10 %). En liten grupp av barn (8 %) hade problem på grund av 

föräldrarnas relationsproblem emellan sig. I många fall angav förskolepersonalen flera orsaker 

till sina misstankar. Den vanligaste kombinationen (73 %) var att båda föräldrarna samt barnet 

hade visat någon form av normbrytande beteende. I 27 % av fallen var det endast barnets 

beteende som födde misstankar medan det inte i något fall var endast förälderns beteende som 

gav upphov till misstankar (a.a., s. 95-96). De problem som uppmärksammades hos barnen 

var först och främst koncentrationssvårigheter, tecken på vanvård (till exempel smutsig och 

dåligt klädd) samt låg självkänsla. När det gällde föräldrarna var de vanligaste orsakerna till 

misstanke om missförhållanden bland annat att föräldrarna inte hämtade barnen på 

förskolan/dagmamma i tid eller inte dyk upp alls, eller att de kom berusade för att hämta 

barnen. Misstankarna uppstod i nästan hälften av fallen (48  %) inom tre månader från det att 

barnet blivit inskriven. Resterande fall av misstänkta missförhållanden upptäcktes först efter 

en betydligt längre tid (a.a., s. 97). 

 Trots anmälningsskyldigheten anmäldes endast 34 av de 91 barnen som misstänktes fara 

illa. När problemet gällde föräldrars drogberoende gjordes flest anmälningar (52 %) medan 

misstanke om problem i form av fysiskt eller sexuellt utnyttjande anmäldes i 38 % av fallen 

och psykiskt instabila föräldrar i 33 % av fallen. Inga anmälningar gjordes då barnets föräldrar 

hade relationsmässiga problem emellan sig (a.a.). 
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Inom de av barnomsorgens verksamheter, där minst ett fall av misstänkta missförhållanden 

fanns, var 41 % av cheferna medvetna om de var skyldiga att anmäla missförhållanden till 

socialtjänsten. I 46 % av förskolorna agerade cheferna inkonsekvent när det gällde 

anmälningsprocessen, vissa barn anmäldes och andra inte. Hälften av dessa chefer visste att 

de enligt lag var skyldiga att anmäla sina misstankar (a.a.). 

 Den främsta orsaken (37 %) till att inte anmäla visade sig vara osäkerheten kring om 

barnet verkligen for illa. Det var inte ovanligt att personalen inväntade resultat från egna 

försök att stötta barnet och dess vårdnadshavare (till exempel stötta en förälder i att uppfostra 

sitt barn) eller förväntade sig att föräldrarna själva skulle lösa problemet. 14 % av personalen 

valde att inte anmäla på grund av dåliga erfarenheter av tidigare anmälningar. Allt som allt 

var 63 % av personalen säkra på att ett barn for illa, men ändå motvillig till att göra en 

anmälan (a.a., s. 98).   

Sundell fann också att kön, ålder vid inskrivning och vid första misstanken, om barnet 

(och/eller föräldrarna) hade invandrat eller var infödd samt socioekonomisk status inte hade 

särskilt stor betydelse för beslutet att anmäla eller ej (a.a., s. 99). 

 Slutligen säger Sundell att vetskap om anmälningsplikten inte är nog för att garantera att 

barn som misstänks fara illa anmäls till socialtjänsten. Även socialtjänstens hantering av 

anmälningar har betydelse (a.a.). 

 

Sammanfattning av tidigare forskning 

År 2007 inkom knappt 10 000 anmälningar gällande barn som misstänks fara illa till de olika 

stadsdelarna i Stockholms stad. Av dessa anmälningar kom cirka 15 % från skolan. En FoU-

rapport från slutet av 1990-talet visar att av alla misstankar som finns att en barn far illa är det 

endast 15 % som anmäls till socialtjänsten. Med andra ord innebär detta en underlåtenhet att 

anmäla i 85 %. En annan studie, även den från slutet av 1990-talet, visar att de flesta lärarna 

som ingick i undersökningen kände till att de omfattas av lagen om anmälningsskyldighet. 

Hälften av de tillfrågade lärarna tyckte att det var bra att anmälningsplikt finns.  

 Genom enkäter och intervjuer till 100 av Sveriges kommuner har Stefan Wiklund i sin/en 

avhandling bland annat tagit reda på hur omfattande anmälningar rörande barn som misstänks 

fara illa är samt undersökt olika faktorer som kan tänkas påverka anmälningsfrekvensen. För 

barn i åldersgruppen 0-12 år inkom 24,5 anmälningar på 1000 samt för ungdomar 13-17 år 

88,2 på 1000. Wiklund menar att då tidigare forskning visat att barnavårdutredningar främst 

startats efter anmälningar visar detta att socialtjänsten är beroende av att de 
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anmälningspliktiga anmäler misstanke om barn och ungdomar som far illa för att 

socialtjänsten ska kunna upptäcka detta och ge skydd till de barn som behöver det. 

 Cocozza har gjort en akt- och registerstudie på alla inkomna anmälningar till Linköpings 

kommun 1998. Av anmälningar från professionella stod skolan för 29 %. Av alla anmälningar 

från olika professionella så utreddes 76 %. Cocozza drar slutsatsen att socialtjänsten har 

misslyckats med att slutföra en anmälningsprocess på ett sådant sätt som anmälningspliktiga 

kan anse vara berättigat. Hon menar även att de anmälningsskyldiga behöver känna sig trygga 

med och säkra på att det är värt att anmäla. 

 En studie gjord av Sundell och Colbiörnsen visade att kunskapen om anmälningsplikten 

hos bland annat skolpersonal varierade. Av skolpersonalen var det också vanligt 

förekommande att man trodde att en anmälan till socialtjänsten inte skulle gagna eleven i lika 

stor utsträckning som ett samtal från skolan med vårdnadshavarna. 

 Sundell beskriver i en annan studie att det ofta kan upplevas som svårt att göra en anmälan 

gällande barn som misstänks fara illa. Han pekar på faktorer som forskning visat kan öka 

anmälningsbenägenheten. Dessa är till exempel tron på goda effekter av anmälan, kunskap 

om anmälningsskyldigheten, tidigare övning i identifiering av missförhållanden samt goda 

arbetslivserfarenheter.  
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Berglinds handlingsteori 

Berglind (1995) bygger sin teori på två grundläggande begrepp, handling och 

handlingsutrymme (a.a., s. 10). Ett handlingsutrymme som beskrivs av individen själv kallas 

för ett subjektivt handlingsutrymme, men utrymmet kan även beskrivas utifrån, till exempel 

av en psykolog (a.a., s. 55). Ofta är vårt handlingsutrymme starkt begränsat men för det mesta 

har vi någon typ av val ändå, även om valen (handlingsalternativen) består av att ”fly eller illa 

fäkta” (a.a., s. 10). Enligt Berglind bygger handlandet delvis på medvetna avsikter och 

överväganden men mycket sker mer eller mindre automatiskt (a.a., s. 37-38).  

För att förstå handlingsutrymmet är två begrepp speciellt viktiga, att vilja och att kunna. 

Ibland vet vi människor vad vi vill och ibland vet vi det inte. Att inte veta kan till exempel 

bero på att vi inte har tänkt på det saken gäller, kanske har det inte varit aktuellt, vilket kan 

leda till att vi blir osäkra när någon frågar om just detta. Emellanåt har vi en känsla av båda 

sidor, på samma gång, vi både vill och inte vill, vi är alltså ambivalenta. Enligt Berglind kan 

denna ambivalens i värsta fall leda till handlingsförlamning. I andra situationer kan viljan till 

handling vara tydlig, men frågan om hur kan kvarstå (a.a., s. 53). 

Att kunna agera handlar såväl om den yttre möjligheten till handling som den inre 

förmågan. Att kunna kan ibland endast vara möjligt under ”normala” förhållanden. Då 

förhållandena är ofördelaktiga kan handlingen vara omöjlig. Det finns även mer eller mindre 

problematiska förhållanden mellan de båda begreppen att vilja och att kunna, som till exempel 

att vilja handla men kanske inte kunna, likaväl som det finns exempel där vi kan, men inte vill 

handla. Det finns även situationer där vi kan föredra att säga att vi inte vill, fast det egentligen 

handlar om att vi inte kan, och tvärtom, att vi föredrar att säga att vi inte kan fast det 

egentligen handlar om att vi inte vill. Det senare kan till exempel bli aktuellt vid en 

middagsbjudning till någon jag inte vill besöka. För att inte den som skickat inbjudan ska 

såras kan det kännas lockande att skylla på omständigheter som gör att jag inte kan komma, 

snarare än att berätta att jag faktiskt inte vill komma. På det sättet drar jag mig undan 

ansvaret, dock eventuellt med dåligt samvete (a.a.). En kombination av både vilja och kunna 

är naturligtvis också möjlig, ibland tillsammans med en ovisshet, att vi helt enkelt inte vet vad 

vi vill och kan. En orsak till detta kan vara den ambivalens som tidigare nämnts, att vi har 

motstridiga känslor inom oss. Att få en klar bild över vad en person vill och tror sig kunna är 

viktigt om det ska vara möjligt att förstå den personen (a.a., s. 54-55). 

Att inte kunna handlar även om fysiska hinder, att handlingen överstiger min förmåga, 

samt sociala hinder, att handlingen är förbjuden (a.a., s. 43). Vad vi kan står i förhållande till 
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omgivningens krav på oss (a.a., s. 53). Att inte kunna handla beror som sagt på hinder och 

dessa kan vara av yttre och inre slag. Yttre hinder, till exempel i form av organisatoriska 

hämningar som påverkar individen, kan ses som hinder som individen inte själv kan 

kontrollera medan inre hinder, som till exempel förmågor inom individen, i större 

utsträckning kan kontrolleras av individen själv. Dessa två kategorier av hinder kan delas upp 

i ytterligare två kategorier, stabila respektive instabila hinder. Exempel på stabila yttre hinder 

är fysiska, institutionella, organisatoriska, normativa och personliga (a.a., s. 56-57). 

Normativa hinder handlar om hinder som skulle strida mot en persons religion eller starka 

övertygelse (a.a., s. 54). Inre stabila hinder är faktorer som bristande förmåga, anlag och 

karaktär. Instabila yttre hinder kan handla om att ha otur och instabila inre hinder om trötthet 

samt tillfällig sjukdom. Gränserna mellan de olika typerna av hinder är svåra att dra, men 

enligt Berglind behöver en klar gränsdragning inte vara nödvändig. Troligtvis har individen 

själv en uppfattning om hindret är av tillfällig eller varaktig art, och det är detta vi behöver 

känna till för att förstå individen (a.a., s. 56-57).  

Oavsett om hindren är av yttre eller inre slag kan dessa väcka starka känslor. När man 

stöter på ett hinder kan frustration uppstå. Detta kan i sin tur leda till aggressivitet som kan 

riktas mot den eller dem som står hindrande i vägen eller mot sig själv (a.a., s. 77-78).   

Även normer och roller som etablerats i en organisation formar individens 

handlingsutrymme (a.a., s. 124). Berglind menar att det är viktigt att ta hänsyn till individers 

avsikter med och förväntningar på de relationer och roller som de innehar och möts av inom 

organisationen (a.a., s.101). Om rollerna är oklara eller om motstridiga förväntningar råder 

kan det ge upphov till en rollkonflikt. Detta kan bli extra tydligt vid förändringar, till exempel 

chefsbyte eller omorganisationer (a.a., s. 124). 
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Resultat 

För tydlighetens skull har vi valt att, innan vi presenterar intervjupersonerna, redogöra för den 

del av socialtjänstlagen som reglerar den om anmälningsplikt som berör lärare. Det aktuella 

stycket är hämtat från lagparagrafen och lyder enligt följande:   

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- och 
sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården är 
skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om något som 
kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Detta gäller även dem som är 
anställda hos sådana myndigheter. Sådan anmälningsskyldighet gäller också dem som är 
verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet som berör barn och unga eller n 
yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens 
område. För familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. (SoL 14:1, 2st) 
 

Som beskrivits i bakgrunden är den som omfattas av detta stycke och som misstänker att ett 

barn far illa skyldig att anmäla detta till socialnämnden. Detta ska ske genast och den som 

anmäler i tjänsten kan inte vara anonym. Alla inom förskola, skola och barnomsorg omfattas 

av lagen, detta gäller alltså även administrativ personal. Att till socialtjänsten anmäla 

misstanke om att ett barn far illa kan dock, som nämnts, väcka obehagskänslor hos den som 

anmäler.  

 
Presentation av intervjupersoner 

De sex personer vi har intervjuat har alla lärarutbildning. Intervjupersonerna har olika mycket 

erfarenhet och tankar kring anmälningsplikten vilket förklarar att varje lärare inte får lika stort 

utrymme i presentationen av resultatet. Nedan presenteras varje intervjuperson med fingerade 

namn.  

Skola A 

Christian är 30 år och har arbetat som idrottslärare i fyra år. Han undervisar i årskurserna ett 

till och med sex. 

Helen är 32 år och har arbetat som lärare i fyra år. Hon är klasslärare för en klass i årskurs ett. 

Hon undervisar i alla ämnen förutom idrott och NO.  

Peter är 42 år och har arbetat som lärare i cirka 15 år. Han undervisar elever i årskurs två, tre 

och sex. 

Skola B 

Albin är 31 år och idrottslärare. Han arbetar även på fritids. Som lärare har han arbetat i två 

och ett halvt år. Han undervisar elever från förskoleklass till och med årskurs sex.  
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Filippa är 26 år och har arbetat som lärare i knappt ett och ett halvt år. Hon undervisar i 

årskurserna tre till och med sex.   

Lena är 54 år och undervisar i årskurserna ett till två. Hon har arbetat med barn och ungdomar 

på olika sätt sedan 1983. 

  

Presentation av teman 

Vi har valt att presentera vårt resultat med tre övergripande teman. Varje tema har sedan 

indelats i underordnade teman. Teman har valts för att belysa både strukturella och 

individuella faktorer som påverkar lärares syn på anmälningsskyldigheten. Strukturella 

faktorer handlar om faktorer inom skolan, som organisation, samt samhälleliga faktorer som 

påverkar lärarens syn på anmälningsplikten, medan individuella faktorer är sådana som är 

direkt kopplade till individen. Vissa faktorer påverkas strukturellt, andra individuellt och 

somliga av både och. Ett exempel på en faktor som kan påverka lärarnas syn på 

anmälningsplikten både strukturellt och individuellt är deras kunskap om plikten. Kunskapen 

kan härstamma från lärarnas högskoleutbildning (strukturell) samt genom att lärarna själva 

har valt att ta till sig kunskap på egen hand (individuell). 

 

Om anmälningsplikten 

(O)kunskap om anmälningsplikten 

Till våra intervjupersoner ställde vi bland annat frågan om de kände till anmälningsplikten 

och vad de i sådana fall visste (eller trodde sig veta) om den. Alla intervjuade kände till 

anmälningsplikten och visste att de som lärare omfattas av den. Exakt vad lagen innefattar 

fick vi dock lite olika svar på. Peter säger: 

När man anar eller misstänker att ett barn far illa i en familj bör man göra någonting åt det […] 
Men vi eller jag, är inte tokinläst på det utan man går vidare och så får man rådfråga där, till 
elevvårdsteamet till exempel, som ska då sitta på den kompetensen om hur man fördelar vilka 
kontakter man tar. 

 

Christian är också medveten om att han som lärare har anmälningsplikt om han misstänker att 

ett barn far illa, men vart han ska anmäla vet han dock inte. Han säger att han förmodligen 

skulle anmäla till rektor först, och gå till elevvårdsteamet. Även Albin vet att han som lärare 

omfattas av lagen och vet även att han ska anmäla missförhållanden till socialtjänsten om ”det 

finns misstanke om vanvård eller att ett barn far illa i hemmet”. Han fortsätter med att säga att 

han skulle anmäla anonymt, att det aldrig skulle synas att det var han som gjorde anmälan. 
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Albin säger: ”jag kanske bara är för feg helt enkelt”. Även Lena poängterar att det går att 

anmäla anonymt så man slipper att uppge vem man är.  

Albin talar också om att han inte vet exakt hur lagen ser ut och berättar att han nu, vid 

närmare reflektion efter att vi intervjuare tagit upp ämnet, känner att han inte vet så mycket 

om lagen. Han säger: ”Alltså jag vet att jag har anmälningsplikt, sen vad den exakt säger, det 

vet inte jag.” Filippa berättar på följande vis vad hon vet om anmälningsplikten: ”När jag som 

lärare känner en oro för barnet, och den oron kan ju innefatta ganska mycket, men en oro 

kring barnet, att det far illa, då ska jag anmäla det till socialtjänsten.” Lena på samma skola 

ger en liknande förklaring. Helen svarar följande på frågan om vad hon vet om 

anmälningsplikten: ”om jag misstänker och har bevis på att ett barn far illa av de i min närhet, 

av de barnen jag kommer i kontakt med, då måste jag anmäla”.  

Flera av dem som uttrycker att de inte är helt insatta i hur lagen lyder berättar att om de 

hamnade i en sådan situation där de upptäckte att ett barn far illa, skulle de ta reda på vad som 

gällde samt gå till kollegor/arbetslag/elevvårdsteam och där jobba vidare med frågan. Peter 

säger: 

När man misstänker att något står illa till gör man någonting, inte i själva reglementet men när 
något dyker upp kring ett barn eller en familj pratar man om det i arbetslaget och kanske dryftar att 
‘det här måste vi ta tag i, det här är jätteilla’. Och då okej, då gör jag en anmälan till 
elevvårdsteamet.  

 

Tre av de intervjuade berättar att anmälningsplikten inte, vad de minns, tagits upp under 

utbildningen till lärare. Peter säger: ”det har väl nämnts, men det är inget som har satt sig […]  

eller nej, jag har inget minne alls av det från skolan”. Två uppger att den har tagits upp, men 

mycket knapphändigt. Endast en av de intervjuade uppger att anmälningsplikten togs upp mer 

än i förbifarten, att det i utbildningen togs upp fall som diskuterades och som studenterna fick 

ta ställning till huruvida de skulle anmälas eller inte. En av dem som berättar att 

anmälningsplikten inte tagits upp under utbildningen berättar att hon har fått de kunskaper 

hon har om anmälningsplikten när hon började arbeta, från kollegor som varit verksamma 

som lärare längre tid än hon själv. Lena säger: ”Det är sånt som man har lärt sig när man har 

jobbat på olika skolor. Det är mer där av äldre, erfarna lärare och rektorer som man lärt sig 

det.” 

Lärare från skola B säger att anmälningsplikten är något som diskuteras i viss mån på deras 

arbetsplats, medan de på skola A säger att man aldrig eller väldigt sällan talar om 

anmälningsplikten.  
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Uppfattning om anmälningsplikten 

När frågan gäller vad de anser om anmälningsplikten var alla intervjuade överens. De menar 

att det är bra och viktigt att anmälningsplikten finns. En av lärarna (Christian) säger:  

Givetvis är det jätteviktigt att det finns en lag på att ser vi någonting så får vi inte blunda för det 
och då tycker jag att det är jätteviktigt att man har en sådan lag, så att man inte nästlar sig undan. 
Vi är här för våra barn och vi ska hjälpa våra elever, så det är jätteviktigt att den finns.  

 

Helen framför sin åsikt om vad hon anser om anmälningsplikten på följande vis:   

Det är en arbetsuppgift som inte är den bekvämaste arbetsuppgiften och den mest roligaste 
arbetsuppgiften […] men, men man gör det ju för en bra sak […] eftersom vi ser dem, alltså vi är 
ju…, en arena där barnen är varenda dag, jag menar jag tycker att vi ska ta vårt ansvar och kunna 
och hjälpa till,  jag tycker absolut att den ska vara kvar. 

 

Svåra överväganden  

Anmälningsfaktorer  

Vid intervjutillfällena fick lärarna svara på frågor om bland annat vad som krävs för att han 

eller hon ska göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa, alltså 

vilka faktorer som påverkar läraren att göra en anmälan. Frågor ställdes också om det fanns 

situationer då läraren känt oro för en elev men inte anmält detta till socialtjänsten och varför 

beslutet om att inte anmäla fattats. För de lärare som aldrig aktivt handlat då de varit oroliga 

för ett barn (till exempel för att någon annan lärare hade samma oro och agerade) bad vi dem 

istället att föreställa sig en sådan situation, om sådana situationer enligt deras mening kunde 

uppstå.  

Flera lärare menar att beslutet om de ska göra en anmälan eller inte är situationsbundet, att 

det beror på hur omständigheterna runt just den eleven ser ut. Det är alltså svårt att säga exakt 

vilka faktorer som alltid pekar på att en anmälan bör göras. Lärarna nämner dock olika 

faktorer som kan signalera att elever eventuellt far illa. Flera lärare nämner samma faktorer. 

Det kan bland annat visa sig genom att eleven kommer till skolan trots att han eller hon är 

sjuk, har trasiga eller för små kläder, är jättehungrig, trött, kommer för sent, och att inga läxor 

fungerar. Då ”får man försöka anmäla” menar Albin. Han anser dessutom att det krävs:  

Att man ser vanvård under lång tid, att man märker på eleven att här är det någonting som inte 
stämmer. […] under en vecka kan ju många brista, under en månad också kanske, men man kanske 
ser detta under många månader i sträck. Så märker man att efter loven så kanske det är ännu värre. 

 

Andra faktorer kan vara att barnet kommer ovårdad, blek, håglös, ledsen och orolig till 

skolan, vilket kan gå ut över andra saker. Barnet kan även vara misskött, smutsig och 

undernärd samt aldrig ha med sig det han eller hon behöver ha med sig till skolan. Lena säger: 

”Är man van så, och jobbar mycket med barn så kan man se ett visst mönster, att det inte står 
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rätt till liksom […] men börjar man prata med barnen, barn är ju ärliga så, får man snart veta 

att det inte är okej.” I vissa fall har nämnda faktorer ansetts så allvarliga att Lena har gjort en 

anmälan med en gång, till exempel att ett barn är blåslaget. I andra fall, när det har handlat om 

mindre allvarliga händelser, som till exempel att gymnastikkläderna alltid glöms hemma, har 

hon istället talat med föräldrarna om att hon vill se en förändring och sker inte det menar hon 

att hon måste ta tag i det och eventuellt göra en anmälan. 

Helen beskriver att det som krävs för att hon ska göra en anmälan är att hon, i samband 

med att barnet uttalar vad det är som har hänt, har uppmärksammat ett annorlunda beteende, 

något som ”sticker ut” och att hon till exempel ser märken på kroppen som ”inte ska finnas 

där.” Hon lyfter även fram hög frånvaro som en varningssignal, både vad gäller att eleven inte 

befinner sig i skolan då han eller hon ska vara där men även att det kan handla om frånvaro 

från en viss lektion, till exempel gymnastiken, för att slippa att visa sin kropp. Peter nämner 

mycket av det som de andra lärarna också tar upp som indikationer på att något inte stämmer 

samt att man hör sig för i personalgruppen om hur de upplever en viss situation. Peter 

förklarar några anmälningsfaktorer såhär: 

Indikationer är ju till exempel frånvaro, ströfrånvaro eller borta i perioder, resultat, läxförhör, hur 
studierutiner ser ut i hemmet […] Men sen finns det också något med social kompetens om det är 
ett barn i någon klass som socialt inte är med i gruppen, som man kan uppleva att föräldrarna styr 
barnet väldigt hårt studiemässigt. Och har egentligen inte förutsättningarna att gå en vanlig klass 
och där kan man ju liksom ha diskussioner om att det här inte är bra för barnet, det mår dåligt, är 
ledsen och föräldrarna kräver att det ska vara på det här sättet väldigt hårt.  

 

Han menar vidare att om skolan har haft samtal med föräldrarna och de tycks mörka 

indikationerna på något sätt, ”då ska man inte vänta för länge” med att gå vidare med en 

anmälan. 

Som idrottslärare är Christian en del i omklädningsrummen när eleverna byter om. Då kan 

(återkommande) blåmärken upptäckas vilket kan leda till en dialog om varifrån det kommer, 

om det möjligtvis kan vara tecken på våld, vilket i så fall, enligt Christian, skulle kunna få 

honom att reagera. Däremot är psykisk ohälsa svårare att upptäcka menar han. 

Helen berättar att hon kan fatta misstankar när hon tolkar vissa signaler från barnen men att 

de kan anses vara för ”luddiga” och svåra att ”ta i” vilket gör att hon då, enligt sin 

uppfattning, inte har belägg för att kunna göra en anmälan.   

  Filippa beskriver att det finns vissa faktorer som ”får en att kanske vänta med en anmälan 

och vissa saker som får en att anmäla direkt”. Faktorer som kan göra att hon väntar med att 

anmäla är de som ”inte direkt innefattar att föräldrarna utgör någon oro för barnet, alltså att 

vara rädd för att det far illa på grund av att det blir slaget eller så […] det handlar mer om att 
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barnet behöver utredas för sin egen säkerhets skull och framtid”. I sådana situationer försöker 

Filippa föra en dialog med föräldrarna för att få dem ”med på spåret”, bland annat genom att 

utfärda åtgärdsprogram. Filippa menar att i de fall där hon kan få med sig föräldrarna behöver 

det kanske inte vara nödvändigt med en anmälan. I de fall hon inte lyckas med det, kan det 

dock bli fråga om att gå vidare eftersom det kan vara en fara för barnet att inte utredas ”socialt 

och kunskapsmässigt då barnet kan utgöra en fara för andra exempelvis”. Hon poängterar 

dock att det kan finnas en rädsla för om ”barnet kommer fara illa av anmälan”, att föräldrarna 

vid vetskap om att en anmälan har gjorts blir upprörda vilket kan göra att de eventuella 

missförhållandena riskerar att bli värre, genom att upprördheten går ut över barnet. Filippa 

tror att detta kan göra att många väntar med att anmäla, men hon hoppas att det inte är så. 

Skulle hon misstänka att det finns alkoholproblem i hemmet, att barnet blir slaget eller att 

någon förgriper sig på barnet skulle hon däremot anmäla det med en gång.  

Att det är mycket konflikter i klassen kan vara faktorer som inte anses tillräckliga för att en 

anmälan till socialtjänsten ska bli aktuell. Christian som tar upp detta exempel menar att han 

inte upplevde att det var någon i den konfliktfyllda klassen som mådde ”så illa” att han 

behövde göra en anmälan, vilket i sin tur kan bero på att han träffar de klasser han undervisar 

i några fåtal gånger varje vecka. Då blir det svårare att se och upptäcka brister i barnens hälsa 

och utveckling, menar han.  

 

Känslor  

Under de sex intervjuerna uttryckte lärarna många olika typer av känslor kopplade till 

anmälningsplikten. Känslorna togs upp flera gånger under intervjuerna. Ett område som hos 

några av intervjupersonerna väckte starka känslor var själva processen som startas efter att en 

anmälan blivit gjord. Många var de som kände frustration över att inte kunna följa 

socialtjänstens arbete efter en gjord anmälan, bristen på återkoppling samt att situationen för 

en elev inte förändrades, trots en anmälan till socialtjänsten: Peter berättar:  

Där kan man ju känna en stor frustration när man känner att det inte händer någonting […] Det är 
väl mer den känslan att man misstänker att det inte händer något, det är väl den känslan jag sitter 
på just nu. Att det är någonting och att man vet att det har tagits upp, att man vet att det har 
soc.anmälts flera gånger, men vad händer? Den där känslan ’å vad händer nu då?’ Killen mår ju 
jättedåligt, och visar det på alla sätt, och fler blir drabbade, det här är grejen också, här blir 
jättemånga drabbade i gruppen också såklart, vad händer nu då? Det är en frustration och man kan 
bli upprörd också. 

 
Lena tycker att det tar för lång tid för socialtjänsten att agera efter en inkommen anmälan: 

Det är för lång procedur för dem att komma till skott tycker jag. Ofta får man ju en massa papper 
man ska fylla i då, om hur man har sett hur barnets situation i skolan är och hej och hå så. Och det 
kan ju gå veckor innan det händer nåt, så arbetsgången är alldeles för seg… Och innan de sen gör 
hembesök så kan det gå liksom en månad till och, alltså, de här barnen behöver ju hjälp här och nu. 
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Bland annat vikten av att samverka togs upp som en möjlighet till förändring av synen på 

socialtjänstens arbete. Christian menade att socialtjänsten genom samverkan och information 

till skolorna kunde få bort den stämpel som han har en känsla av att socialtjänsten har hos 

många lärare, att ”socialtjänstens inte gör någonting”, som han uttrycker det. Helen tror att 

den rädsla hon känner över att göra en anmälan till socialtjänsten skulle vara mindre om hon 

visste mer om socialtjänstens arbete samt vilka som arbetar där: 

Då kanske det inte skulle kännas lika läskigt att anmäla heller för då vet jag till vilka jag anmäler 
och jag vet vilka människor jag kommer att få vara i kontakt med och vad som kommer att hända, 
jag kanske inte känner mig lika utsatt då heller om man har ett tätare samarbete. För nu känner 
man sig utsatt för att man…, för det är ju en värld som man inte kan 100 %. 

 
 

Alla de intervjuade är överens om att återkoppling från socialtjänsten skulle vara bra 

efter en gjord anmälan. Flera av dem känner som nämnts en frustration över att de 

lämnas utanför. Flera menar också att det inte skulle behövas så mycket för att komma 

tillrätta med denna känsla, utan information om var i utredningsprocessen socialtjänsten 

befinner sig skulle vara hjälp nog för dem och minska känslan av frustration.  

 Fyra av de sex intervjuade lärarna uppger att de känner rädsla inför att anmälan ska 

medföra negativa konsekvenser för dem själva. De uppger orsaker som till exempel att 

bli hotade. Flera av dem talar om att ett sätt att komma runt detta är att anmäla anonymt 

eller att någon annan från skolan, till exempel studierektor, står för anmälan. Peter 

uppger sin rädsla på följande vis: ”Man riskerar ju själv att råka illa ut i det. Jag har 

ingen aning om vad det här är för typ av föräldrar. Är det halvkriminella som kommer 

och jaga mig?”. De två lärare som säger att de själva inte är oroliga att råka illa ut efter 

en anmälan säger sig ändå vara medvetna om att flera av deras kollegor bär på sådana 

känslor.  

 Något annat som flera lärare tar upp är relationen till föräldrarna och hur den 

påverkas av en anmälan till socialtjänsten om att deras barn misstänks fara illa. De flesta 

är ense om att relationen till föräldrarna kommer att påverkas. Hur lärarna tänker om 

detta är dock olika. Albin menar att det kan kännas ”taskigt mot föräldrarna” och att 

denna känsla kan göra att man försöker lösa problemet på egen hand och att man drar 

sig för att göra en anmälan. Filippa är inne på samma spår: ”Och så är det väldigt lätt 

hänt att man blandar in känslor, men föräldrarna kanske kan fixa det här och så”. 

Christian påpekar att relationen till föräldrarna kan bli drabbad men poängterar att det är 
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barnet man måste ha i åtanke. Helen är den lärare som uttrycker störst olust- och 

oroskänsla över att anmäla och beskriver den enligt följande: 

Det som känns läskigt är ju att man utsätter människor som man inte känner för någonting som i 
slutändan blir någonting bra förhoppningsvis […] Man vill ju att alla ska ha det bra och må bra, 
men så är det ju inte, men det känns ändå obehagligt. Och sen att man ska ha kvar den här 
relationen med föräldrarna sen för att, det är ju ändå ens elev som går kvar, och så ska man försöka 
ha någon slags proffsig relation till dem fast man har anmält dem. Även om jag vet att det är för en 
god sak så tror ju inte jag att föräldrar som slår sina barn eller har alkoholmissbruk och behandlar 
sitt barn på ett sätt som man inte får göra, inte tror jag att de ser det så. De kommer inte och säger 
att jag har hjälpt dem. […] Jag vet inte hur man skulle kunna utforma anmälningsplikten, för att 
det är så viktigt, i det här yrket, att ha en god relation med föräldrarna, det är ju liksom A och O, 
annars blir ingenting bra. Så att jag tror mycket det att man skulle kanske, kunna göra det på 
något… Så att man inte känner sig så utlämnad. 

 
Lena säger att det kan vara bra att vara flera som berättar för föräldrarna att man har anmält 

missförhållanden runt deras barn till socialtjänsten då man aldrig säkert kan veta hur 

föräldrarna kommer att reagera. Filippa tar även upp barnets reaktion efter en anmälan:  

Man kanske är rädd för barnets reaktion om man väljer att göra mot dens vilja, och där tror jag 
verkligen att man måste ta sitt vuxna ansvar, och se konsekvenserna till att inte handla och barn är 
fortfarande små, det måste man komma ihåg, som lärare, och vet inte alltid sitt bästa… Och då får 
man ta de konsekvenserna från barnet men man vet i alla fall att, jag har fått, jag har gett dem hjälp 
liksom, och den kan, förhoppningsvis kommer barnet ta emot den. Men det är nog viktigt, att som 
lärare tänka över och att inte vara rädd för barnets reaktion för att de är fortfarande små. 

 

Två av lärarna, de som har arbetat längst, har varit med om eller känner till barn som har 

flyttat och/eller bytt skola efter att skolan har gjort en anmälan. 

 

Förutsättningar för att kunna efterleva anmälningsp likten  

Rutiner/tillvägagångssätt 

Frågor om hur en anmälan, eller de åtgärder som görs istället för att anmäla, går till på de 

olika skolorna ställdes vid intervjutillfällena, alltså vilka tillvägagångssätt som används och 

vilka eventuella rutiner som finns. I de fall där lärarna inte var säkra på hur 

rutinerna/tillvägagångssättet såg ut fick vi istället ta del av deras föreställningar om hur de 

trodde eller ansåg att det skulle/borde gå till. Vi ställde även frågor om rutiner mellan 

socialtjänsten och skolan, som till exempel återkoppling, i samband med att skolan gjort en 

anmälan. 

 Albin är en av flera lärare som är osäker på hur en anmälan går till på den skola han arbetar 

på, vilket han menar är ”läskigt” att han inte vet. Han funderar på om det är rektorn eller han 

själv som bör göra anmälan och menar vidare att om han själv ska göra det kan han välja att 

göra det antingen som lärare eller som privatperson. Senare under intervjun förklarar Albin att 

han nog skulle göra en anmälan om han ser att det behövs, men hoppas och tror att man på 

hans arbetsplats gör det tillsammans med rektorn. Han menar att om diskussioner om en elev 
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har förts, även med föräldrar, och ingenting händer, då är det tid att anmäla. Han tycker alltså, 

som flera av de andra lärarna, att man kan börja med att prata med föräldrarna när man har 

fattat misstankar om att en elev far illa och säger: 

Man kan ju börja ta det med föräldrarna, man kan ju börja den vägen, man behöver ju inte slå 
undan benen totalt och gå direkt till socialtjänsten. Då blir det jättejobbigt. Utan bara kanske börja 
med, vi upptäcker det här och det här…, han kommer alltid jättehungrig och såna saker. Äter han 
frukost hemma och äter ni middag hemma? Vad gör han på kvällarna när han kommer hem? Han 
kommer till skolan jättearg och jättetrött. Hur ser morgnarna ut och så?  

 
Lena berättar att det kan se olika ut hur en anmälan går till, alltså vem som ringer till 

socialtjänsten. Ibland kan det vara en enskild lärare som ringer och ibland kan det vara 

elevvårdsteam eller rektor som ringer. ”Alltså alla vi som jobbar här på skolan har ju 

skyldighet att anmäla” menar hon. Det finns med andra ord ingen rutin för hur en anmälan ska 

gå till, men Lena tror att det går till enligt följande: 

Jag tror att man naturligtvis tar upp det med oss i elevvårdsteamet, att jag misstänker det här och 
hur ska jag göra, och jag tror att man har en diskussion om det naturligtvis. Jag tror inte att det är 
så att man springer från lektionen och ringer […] Vi träffas ju så pass ofta och alla barnen är ju 
liksom våra barn… sen att varje klassföreståndare känner sina barn bäst, men… jag tror att är det 
någon som skulle upptäcka någonting så skulle vi nog berätta det för varann. 
 

I de fall där Lena själv har känt oro och haft misstankar om att ett barn far illa har hon alltid 

tagit kontakt med föräldrarna först för att höra om hon kan hjälpa till på något sätt. Utifrån 

samtal med föräldrar bestämmer hon sedan om hon ska gå vidare med en anmälan direkt, eller 

låta det gå en tid för att se om det blir en förbättring. Detta har att göra med hur allvarlig 

situationen är (se ovan). ”För det tycker jag är jätteviktigt, att man börjar med föräldrarna, det 

är ju deras barn trots allt. Jag känner att man inte ska gå bakom ryggen på föräldrarna utan 

man ska vara ärlig mot föräldrarna”, säger Lena. I några fall har hon sedan gått vidare och 

gjort en anmälan till socialtjänsten. 

 Helen har aldrig varit med om att göra en anmälan och berättar att de inte har diskuterat 

hur en anmälningsprocess går till på skolan där hon arbetar, men hon tror att om hon ska göra 

en anmälan ska det gå via elevvårdsteamet och till socialtjänsten. Eftersom hon har en 

uppfattning om hur hon skulle gå tillväga tror hon att hon kanske har sett något dokument om 

rutiner kring anmälningar till socialtjänsten. De gånger hon har känt oro för ett barn har hon 

tagit kontakt med föräldrarna och låtit dem veta att hon är orolig för deras barn, att det ”inte 

beter sig på ett sätt som är okej” och jobbar sedan med åtgärdsprogram där man träffas var 

sjätte vecka. När hon har kallat föräldrarna pratar de om ”vad som är problemet i skolan” och 

Helen ”försöker luska hur det är hemma”. Helen har även gett ut uppgifter och telefonnummer 

till en familjeenhet så att föräldrarna själva kan ringa och be om råd och stöd i hur man ska 

bete sig som förälder och handskas med de problem man har med sina barn.  
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 Filippa förklarar att det på hennes arbetsplats är rektorn som gör anmälan eftersom en 

rektor har det övergripande ansvaret, men det är förmodligen hon som klasslärare som känner 

oro och fattar misstankar först och hennes ansvar är då att föra det hon uppmärksammat 

vidare till rektor och elevvårdsteam. Som tidigare nämnts beror det på situationens art om 

föräldrarna kontaktas för en dialog, om hon anser att de kan vara till hjälp, eller om de hålls 

utanför. Anledningen till att föräldrarna, i vissa fall, inte kontaktas är om föräldern är en 

direkt orsak till oron (se ovan). I de fallen anser Filippa att hon har fört ärendet vidare genom 

sin anmälan och gör inget åt föräldrakontakten. I sådana situationer får inte heller eleven veta 

att hon har gjort en anmälan via sin rektor. Filippa berättar om en situation då skolan 

misstänkte vanvård, men inte anmälde utan valde att istället föra en dialog med föräldern 

vilket ledde till att föräldern berättade hur situationen såg ut, att hon redan fick hjälp bland 

annat genom BUP. Detta får Filippa att tro att man i sådana situationer kan ta hjälp av 

föräldern och att hon som lärare kan vara ett stöd, istället för att dra igång en 

anmälningsprocess. Hon poängterar dock att det beror på hur mottaglig föräldern är för att det 

ska bli en ärlig chans till förbättring. 

 Filippa har erfarenheter av att både få och inte få återkoppling från socialtjänsten efter en 

anmälan, ofta har det berott på vilken person hon har haft kontakt med på socialtjänsten. Då 

hon har fått återkoppling har den bestått av en plan för hur möten med mera är planerade, en 

bekräftelse på att socialtjänsten ”har tagit hand om det på det här sättet”, som hon uttrycker 

det. 

 Även Peter tror att lärarna på hans arbetsplats generellt sett går till den närmaste chefen 

eller till elevvårdsteamet och rådfrågar när en misstanke om någon elev har uppstått. Detta 

eftersom de ska sitta på kompetens om vilka kontakter som bör tas och hur samtalen ska föras. 

Vid misstanke skrivs ett dokument som överlämnas till elevvårdsteamet och efter ett möte 

med dem har teamet tagit över ärendet. Peter sammanfattar gången såhär: 

Om något är dåligt, vi löser det här. Tar kontakt med föräldrarna, pratar med dem, tar hit dem, 
snackar i liten skala. Är det någonting som upprepas, ta beslut, ta kontakt med elevvårdsteamet 
och så får det inte gå för långt, ta för lång tid, sen biträdande rektor […] och sen går papperna iväg 
från elevvårdsteamet till socialtjänsten.  

  

Peter har erfarenhet av att ha fått återkoppling men saknar att få någon form av plan för vad 

som händer efter anmälan, som en tidsplan, för att de inblandade ska få en uppfattning om och 

en förståelse för hur tiden framåt kommer att se ut och vilka steg som ska tas. Ibland hävdar 

socialtjänsten att de inte kan ge återkoppling på grund av sekretess, medan Peter menar att det 

borde finnas möjlighet till att öppna upp en dialog trots sekretessregler. 
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Ledning/organisation 

Som till viss del även belysts under temat ”Om anmälningsplikten” ställde vi vid 

intervjutillfällena frågan om anmälningsplikten diskuteras på lärarnas arbetsplatser. På så sätt 

fick vi en inblick i hur ledningen och skolan som organisation är kopplad till 

anmälningsplikten på just de två skolor vi har besökt. Det belystes även genom svar på våra 

frågor om skolans rutiner vid en anmälan. De som inte kunde redogöra för ledningens del i 

anmälningsprocessen har ändå försökt tänka sig hur det kan/borde vara. 

Anmälningsplikten har främst diskuterats då någon elev är föremål för en eventuell 

anmälan, men flera lärare menar att det kan vara en god idé att återkommande prata om den 

och processen runtomkring den. 

Christian berättar att det har hänt att anmälningsplikten har diskuterats, men att det sker 

sällan: 

Jag kan tänka mig att, som jag är som person, att har jag en fråga då tar jag reda på det själv, går 
till rektorer eller arbetslagsledare och frågar vad de tycker och tänker kring det då, men det skulle 
nog behöva vara en viktig punkt att diskutera, men det kommer nog först när det är någonting.  

 

Albin menar att anmälningsplikten tas upp på hans arbetsplats, men inte mycket mer än att 

man som lärare ska veta om att man har anmälningsplikt. Liknande förklaring ger Lena, att de 

uppdaterar varandra så att alla är medvetna om att de har anmälningsplikt. Hon menar även att 

alla på skolan ”är ju väldigt måna om barnen, så jag tror att för oss så ligger det varmt om 

hjärtat, det är inget konstigt”.  

 Helen har inte varit med om att anmälningsplikten har diskuterats på hennes arbetsplats, 

men menar att det är en viktig sak att prata om. Hon har en idé om att det kanske kunde vara 

en rutin vid varje uppstart eller en fast punkt på något arbetslags möte att prata om vad som 

gäller och hur rutinerna ser ut så att plikten ”finns mer levande”. Som nämnts ovan tror Helen 

att det kan finnas ett dokument om rutinerna kring en anmälan, men är inte säker på detta. 

Filippa berättar att anmälningsplikten diskuteras på elevvårdsmöte och personalmöte om 

det finns en oro för en elev, ett ”aktuellt fall”. Hon ger även en bild av skolledningens roll i en 

anmälningssituation när hon berättar om en gång då hon aldrig talade om för vare sig eleven 

eller föräldrarna att hon hade fört information vidare till studierektorn, som sedan hade gjort 

en anmälan till socialtjänsten. Föräldern trodde att det var skolans ledning som gjort anmälan 

och blev därför ”jättearg på skolledningen”. När Filippa går till rektorn med sin oro för en 

elev, för att rektorn ska göra en anmälan, känner hon sig trygg. Hon säger att hon känner att 

han står bakom henne och att hennes oro, genom hans anmälan ”är berättigad”. Filippa tror att 
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ledningens form spelar en jätteviktig roll, om man får ”bära allt det här ensamt eller få dela 

med sig…”. Peter poängterar också att det är viktigt att få stöd från skolledningen:  

Där är en fördel om man är ett arbetslag, ett gäng vuxna som jobbar då har man ju olika ingång på 
det, olika tips och så där, hur jag ska göra. Här kan man ju bidra med saker som man har varit med 
om tidigare, att man kollar lite ’vad tycker ni?’ Stöd är viktigt då, från skolledning, för annars gör 
man kanske inte en anmälan, i värsta fall. 

 

Han menar även att det är viktigt att huvudchefen är en tydlig ledare när det gäller 

anmälningsplikten och ”går i bräschen för att visa vad som är rätt och vad som är fel”. Peter 

fortsätter: ”En svag ledare som inte är där och markerar, ja, då märker man själv att man 

backar direkt, då riskerar man ju själv att råka illa ut. Men har man en chef som säger vad som 

är rätt och vad som är fel, då tror jag att man mycket lättare går vidare”. Peters arbetsplats har 

nyss fått en ny rektor och Peter tycker att det är spännande att det märks att den nuvarande 

rektorn har nya saker med sig. 

    Han ger också exempel på att det, enligt hans mening, kan gå för fort när en rektor tar tag 

i en situation kring en elev där en lärare har fattat misstankar om brister i hälsa och/eller 

utveckling. Rektorn hade vid ett tillfälle kallat en socialsekreterare för att göra en utredning 

kring en familj efter att Peter hade berättat om sina misstankar för rektorn. ”Det var inte min 

avsikt alls, det var chefen som tog det beslutet” säger Peter. I detta fall ledde det till att 

socialsekreteraren kom fram till att det inte fanns något anmärkningsvärt utan att det såg bra 

ut i familjen. Därför anser han att det ibland kan vara bra att ”inte slå på för stort” utan ta ett 

samtal själv med den berörda familjen, även om han egentligen vill orientera sin närmsta chef, 

med högre auktoritet, i problematiken och ha med sig skolledning och annan personal vid 

samtal med familjer. 

Peter säger även, precis som flera av de andra lärarna, att frågan om anmälningsplikt 

generellt inte diskuteras i arbetslaget men tycker precis som Helen att anmälningsplikten bör 

uppmärksammas varje termin eller läsår. Han säger: 

I början på varje termin eller läsår så får vi ett informationsblad eller dokument där vi får en massa 
viktig information för alla anställda som man läser igenom och skriver under att man är införstådd 
i vilka regler som finns för personal, om anmälningsplikten till exempel. Det är ett dokument man 
läser igenom och kanske förstår mer noggrant då och tänker att det här löser sig och så går man 
vidare. Man skulle ju kunna ha ett arbete kring det, i alla fall under ett par timmar då man går 
igenom vad som står i texten, vad det innebär för dig som enskild person och sen som större 
organisation som skolan…, så man blir införstådd i vad min uppgift är. 
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Sammanfattning av resultat  

Om anmälningsplikten: Alla av de intervjuade lärarna kände till anmälningsplikten och att de 

omfattas av den. Alla hade dock inte klart för sig exakt vad lagrummet om plikten säger och 

flera medgav att de har brister i kunskapen om denna paragraf. Lärarna uppgav emellertid att 

de kan ta hjälp av kollegor, elevvårdsteam samt ledning vid osäkerhet om vad 

anmälningsskyldigheten innefattar. Anmälningsplikten är inte ett självklart diskussionsämne 

på skolorna men ena av de två skolorna diskuterar den i viss mån. De flesta lärarna angav 

även att de inte fått någon djupare kunskap om anmälningsplikten under sina 

lärarutbildningar. Trots varierande kunskap är samtliga lärare överens om att lagrummet om 

anmälningsskyldighet då ett barn misstänks fara illa är bra och viktig.  

 Svåra överväganden: Lärarna framhöll att det är situationsbundet vilka faktorer som leder 

till att en anmälan till socialtjänsten görs och att det inte går att peka ut faktorer som alltid 

respektive aldrig leder till en anmälan. Lärarna gav olika exempel på detta. Det framkom att 

vissa faktorer ses som mer allvarliga och direkt leder till en anmälan medan andra ses som 

mindre allvarliga och att en anmälan görs efter en tids oro.    

 Känslor som lärarna slås av i samband med att ett barn misstänks fara illa rörde både dem 

själva, barnet och dess familj. Lärarna beskrev även känslor i samband med socialtjänstens 

agerande efter en anmälan. De vanligaste känslorna, hos lärarna själva, som togs upp var 

rädsla, frustration och ovisshet. Flera lärare påpekade dock att det är viktigast att ha barnet i 

åtanke oavsett vilka känslor man har. 

 Förutsättningar för att kunna efterleva anmälningsplikten: Kännedomen om hur en 

anmälan går till på skolorna skiftar. Några lärare är mer säkra än andra på hur 

anmälningsprocessen ser ut. Detta berodde på avsaknad eller otydlighet av rutiner. Lärarna 

beskriver att det kan vara både de själva eller skolans ledning som gör en anmälan. Flera 

understryker vikten av samarbete med föräldrarna då detta är möjligt, både då en anmälan 

görs och då beslut fattas om att istället för att anmäla vidta någon annan åtgärd. Önskan om 

återkoppling efter en anmälan var tydlig hos lärarna. 

 Flera lärare har föreslagit att ledningen borde uppdatera skolpersonalen om 

anmälningsskyldigheten med jämna mellanrum för att det ska bli tydligt vad denna skyldighet 

innebär. Några lärare framhåller även värdet av en tydlig och stark ledning som kan vara ett 

stöd vid behov i en anmälningsprocess. 
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Analys 

Här nedan presenteras resultatets koppling till Berglinds handlingsteori utifrån samma teman 

som användes vid resultatredovisningen. 

 

Om anmälningsplikten 

(O)kunskap om anmälningsplikten 

Enligt Berglind står vår förmåga till handling i förhållande till omgivningens krav (Berglind 

1995, s. 53). Anmälningsplikten är ett exempel på ett sådant krav från omgivningen. Detta 

krav blir uppenbart i form av lagstiftningen där anmälan om misstänkta missförhållanden om 

att ett barn far illa, är en skyldighet för bland annat lärare. Som vi har sett i resultatet är flera 

av lärarna osäkra på exakt vad lagstiftningen om anmälningsplikten innebär. I enlighet med 

Berglinds handlingsteori kan denna okunskap och osäkerhet ses som hinder (a.a., s. 55-57) för 

att anmälningsskyldigheten ska kunna utföras på ett korrekt sätt. Berglind beskriver att vårt 

handlingsutrymme ofta är starkt begränsat. Trots detta har vi i princip alltid någon form av val 

(a.a., s. 10). Okunskapen påverkar lärarnas handlingsutrymme genom att göra det svårt för 

dem att se vilket handlingsutrymme de har, om, och i så fall hur, det är begränsat samt vilka 

val som trots eventuella begränsningar kvarstår. Känslan av osäkerhet kan betecknas som 

ytterligare ett hinder, ett inre hinder (a.a., s. 56-57). Kunskapsbristen visade sig härstamma 

från brister i både utbildning och obefintliga/sällsynta diskussioner i ämnet på arbetsplatsen. 

Berglind talar, som sagts, om yttre och inre hinder. De yttre hindren är sådana hinder som 

tillskrivs omständigheter utanför individen och dennes kontroll och som individen därmed har 

svårt att påverka, medan inre hinder är sådana hinder som finns inom individen och som 

denne i större utsträckning kan påverka. Ibland är gränsdragningen mellan yttre och inre 

hinder svår att dra, men oftast har individen själv en uppfattning av vilken typ av hinder denna 

påverkas av och det är denna uppfattning som behöver klarläggas för att vi ska kunna förstå 

individen (a.a.). Att kunskap om anmälningsplikten, enligt de flesta lärarna, inte getts i 

särskilt stor utsträckning under lärarutbildningen kan ses som ett yttre hinder som lärarna i 

stor utsträckning inte kunde kontrollera då de inte kunde fastställa sin utbildnings läroplaner. 

De kan heller inte styra över vad ledningen på deras arbetsplats anser vara viktiga ämnen att 

föra diskussioner kring, mer än att påtala sina önskningar om att diskutera anmälningsplikten. 

Flera lärare poängterar dock att de vid misstanke om barn som far illa skulle prata med 

kollegor/arbetsteam/elevvårdsteam som besitter mer kompetens i frågan för att få kunskap om 

vad som bör göras och hur det bör göras. Därmed kan okunskapen även ses som ett inre 
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hinder som lärarna faktiskt kan påverka genom att skaffa sig mer kunskap om 

anmälningsskyldigheten och dess innebörd från dem som besitter denna kunskap. Vår 

tolkning blir därför att lärarna huvudsakligen ser sin okunskap som ett inre hinder som de är 

kapabla att undanröja. Om lärarna undanröjer okunskapen kan även det inre hindret i form av 

osäkerhet avlägsnas, då osäkerheten är starkt kopplad till okunskapen. 

När bilden av hur lärarna uppfattar sina hinder blivit tydlig för oss kan vi förstå deras 

situation. Samtidigt visar resultatet att lärarna, genom våra frågor som lett till eftertanke och 

reflektion, själva blir medvetna om sin situation och därmed, enligt vår mening, troligtvis 

klarare över vilka handlingsalternativ som står till deras förfogande. Som exempel kan Albin 

nämnas som efter reflektion över vår fråga om kunskap om anmälningsplikten kom fram till 

att han inte vet som mycket om den. Berglind använder begreppen kunna och vilja när han 

talar om handlingar. Kunskap är en förutsättning för att kunna handla rätt i en 

anmälningssituation. 

 

Uppfattningar om anmälningsplikten 

Trots en viss okunskap och osäkerhet kring anmälningspliktens innebörd finns, hos alla 

lärarna, en positiv attityd till lagen och till att vilja hjälpa de barn de möter, vilket tyder på att 

de ändå anser att anmälningsskyldigheten bör ingå i lärares handlingsutrymme. Berglind talar 

om vilja att handla. Viljan till handling, till att vara skyldig att anmäla misstanke om 

missförhållanden kring barn finns alltså hos lärarna. 

 

Svåra överväganden 

Anmälningsfaktorer 

Lärarna nämner olika faktorer som kan signalera att elever eventuellt far illa, vilket innebär att 

lärarna får indikationer på att de bör handla enligt det anmälningsplikten föreskriver. Det är 

alltså dessa faktorer lärarna beskriver som förutsättningar för att kunna handla enligt lagen. 

Handlingsutrymmet kan ofta vara begränsat, men mycket sällan obefintligt (Berglind 1995, s. 

10). De faktorer som lärarna beskriver är de faktorer där lärarna upplever att 

handlingsutrymmet är stort respektive litet för att kunna göra en anmälan till socialtjänsten i 

enlighet med anmälningsskyldigheten. Ett exempel på en faktor som en lärare menar direkt 

leder till handling i form av en anmälan är om ett barn upptäcks vara blåslaget. Då är 

handlingsutrymmet stort och handlingsalternativt att göra en anmälan tydligt. Om faktorn 

istället handlar om ofta glömda gymnastikkläder är det enligt samma lärare inte en tillräcklig 

förutsättning för att kunna anmäla. Handlingsutrymmet för att kunna göra en anmälan anses 
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då litet, men fortfarande stort för andra handlingsalternativ så som samtal med föräldrarna till 

exempel. Det är ju en ”åtgärd” som många lärare beskriver att de praktiserar vid misstanke 

om att något inte ”står rätt till” i familjen, i alla fall till en början. En annan lärare menar till 

och med att det krävs bevis på att barnet far illa för att hon ska kunna göra en anmälan. Hon 

beskriver således en stark begränsning av handlingsutrymmet för att en anmälan ska vara 

möjlig att genomföra. Hon beskriver även att hon har stött på ”luddiga” signaler som enligt 

henne inte är tillräckliga belägg för att kunna anmäla. Detta skulle Berglind kalla för en form 

av upplevelse av yttre hinder (a.a., s. 56). Om det begränsade handlingsutrymmet för att 

kunna göra en anmälan i detta fall handlar om att inte kunna anmäla eller om det egentligen 

handlar om en ovilja att anmäla låter vi här vara osagt. Enligt Berglind finns det situationer 

där en individ inte vill, men föredrar att säga att den inte kan, och tvärtom (a.a., s. 53). Om det 

gäller i detta fall låter vi alltså vara osagt, men det skulle kunna vara en möjlig tolkning med 

tanke på att flera lärare har beskrivit rädsla inför de konsekvenser som en anmälan eventuellt 

kan föra med sig. Analysen visar flera faktorer som kan bidra till viss tveksamhet hos den 

anmälningsskyldige, en känsla av att både vilja och inte vilja anmäla. Detta är vad Berglind 

skulle kalla ambivalens (a.a., s. 53).  En rädsla för att anmälan kan leda till värre 

missförhållanden har i resultatet beskrivits som ett exempel på en faktor som kan göra att 

läraren väntar med att anmäla. 

 

Känslor 

Flera av lärarna beskriver att de upplever frustration i anmälningsprocessen. Denna frustration 

kan med hjälp av Berglind förklaras av att inre och yttre hinder kan väcka starka känslor. 

Berglind nämner även aggressivitet mot hindret eller sig själv som en sådan stark känsla 

(Berglind 1995, s. 77-78). Frustrationskänslorna som framkommer i vårt resultat hör ihop med 

att lärarna inte kan följa socialtjänstens arbete efter att en anmälan är gjord, men också med 

flera lärares beskrivningar av erfarenheter av att elevens situation inte tycktes förändras trots 

ibland flera anmälningar. Frustration, upprördhet och flera andra liknande känslor är främst 

riktade mot socialtjänstens hanteringsprocess av inkomna anmälningar samt socialtjänstens 

brister när det gäller att ge återkoppling. Här handlar hindret alltså om något annat än att 

lärarna inte kan göra en anmälan och uppkommer inte förrän efter att en anmälan är gjord. Det 

är då socialtjänstens sekretess som utgör ett yttre hinder som stoppar lärarna från att känna sig 

involverade i eleven, vilket ger konsekvenserna att flera lärare upplever starka känslor av 

frustration, upprördhet och så vidare. Detta påverkar lärarnas förtroende för socialtjänsten 
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vilket i sin tur negativt påverkar synen att anmälningsplikten är en hjälp för att eleven ska få 

det skydd och det stöd den behöver.  

Som tidigare nämnts har flera lärare inre hinder i form av känslor som rädsla och obehag 

inför att anmäla och anmälans eventuella konsekvenser, som till exempel en negativ påverkan 

på relationen till föräldrarna. Detta i kombination med en misstro till socialtjänsten och dess 

arbete utgör såväl inre som yttre hinder för att anmäla. Några lärare menar dock att det går att 

råda bot på detta genom samverkan mellan socialtjänsten och skolorna samt information till 

skolorna om vilka som arbetar på socialtjänsten och om deras arbete. Berglind gör en skillnad 

mellan yttre och inre hinder genom att mena att yttre hinder till stor del kan stå utanför 

individens kontroll medan inre hinder är lättare för individen att påverka (a.a., s. 56-57). 

Eftersom hindren är av både yttre och inre karaktär kan vissa av hindren reduceras av lärarna 

själva medan andra kräver organisatoriskt agerande. Lärarna har möjlighet att påtala önskan 

om samverkan med och information om socialtjänsten, och till viss del få till stånd en 

samverkan samt få mer kunskap. För att samverkan och informationen ska förbli fortlöpande 

krävs dock att socialtjänsten och skolan som organisationer fattar beslut om dessa önskningar. 

Samma sak gäller även för önskemålen om återkoppling från socialtjänsten och att själv slippa 

stå för anmälan, som i intervjuerna nämns som tänkbara sätt att reducera de nämnda hindren. 

Att till exempel rektorn står för anmälan kan ses som en trygghet för lärarna, men det kan 

även ses som ett yttre hinder eftersom endast den som står för anmälan kan påverka den, i 

detta fall skulle möjligheten till påverkan gälla endast rektorn. En av de sex lärarna poängterar 

dock att det är viktigt att som lärare ta sitt vuxna ansvar och se till konsekvenserna av att inte 

handla i en situation där ett barn misstänks fara illa, inte lägga fokus på barnets eller någon 

annans reaktioner på att en anmälan görs som eventuellt inte stämmer överens med 

anmälningspliktens krav. Detta tyder återigen på en ambivalens hos läraren, men i detta fall 

med övervikt på ansvarsfrågan. För att läraren ska kunna öka sitt handlingsutrymme gäller 

alltså att han eller hon ger upp den känsla som säger att han/hon inte vill anmäla och istället 

fokusera på att hon/han kan, eller till och med ska anmäla.  

 

Förutsättningar för att kunna efterleva anmälningsp likten 

Rutiner/Tillvägagångssätt 

Enligt Berglind står vår förmåga i förhållande till omgivningens krav (Berglind 1995, s. 53). 

Som tidigare nämnts blir kravet om anmälan vid misstanke om barn som far illa tydligt i 

lagstiftningen om anmälningsplikten. Detta krav kan även synliggöras genom rutiner och 

riktlinjer kring en anmälan, upprättade av skolledningen. De flesta lärarna uppger dock att de 
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saknar kunskap om vilka rutiner (om sådana finns) som gäller på den skola de arbetar på, då 

en elev misstänks fara illa. Flera av dem har aningar om hur det ska gå till, men få är helt 

klara över proceduren. Även om några lärare kan förklara hur gången går till, är det ingen 

som berättar att de vet att det finns nedtecknade rutiner för hur en anmälan till socialtjänsten 

ska gå till. Det är därför rimligt att anta (vilket också syns i resultatet) att all personal på 

skolorna inte är medvetna om hur proceduren från misstanke till anmälan ser ut. En lärare 

beskriver till exempel gången från misstanke hos lärare till anmälan via föräldrar, 

elevvårdsteam och slutligen biträdande rektor, medan de andra två lärarna som arbetar på 

samma skola är osäkra på hur processen ska gå till. För att kunna handla rätt i en situation där 

en elev misstänks fara illa förutsätts ju att läraren vet hur han/hon ska gå tillväga. Än en gång 

blir Berglinds begrepp om handlingsutrymme samt inre och yttre hinder (a.a., s. 10, 56-57) 

tillämpbara. Okunskapen påverkar de yttre förutsättningarna för lärarnas handlande, det vill 

säga handlingsutrymmet. Dessa yttre faktorer genererar inre hinder hos lärarna i form av 

bland annat osäkerhet. Berglind talar om att vi människor ibland vet vad vi vill och att vi 

ibland inte vet det. Detta gäller även för begreppet kunna, att vi ibland vet vad vi kan och 

ibland vet vi det inte. Han beskriver även att ovissheten kan bero på att vi inte tidigare har 

tänkt på det saken gäller, att det kanske inte har varit aktuellt, vilket kan leda till osäkerhet då 

frågan om just detta ställs (a.a., s. 53-54). Lärarnas osäkerhet kring rutinerna vid en situation 

där det finns misstanke om att någon elev far illa handlar alltså om att de inte vet vad de kan 

göra i en sådan situation. En lärare beskriver detta precis enligt Berglinds exempel om att 

situationen inte varit aktuell, hon har aldrig varit med om att en anmälan har gjorts. När vi 

intervjuare ställer frågan om rutiner då en elev misstänks fara illa blir hon med flera därför 

osäkra. Oklara roller kan enligt Berglind leda till rollkonflikter (a.a., s. 124). Osäkerheten 

kring vem som ska anmäla eller hur en anmälan ska gå till kan skapa förvirring både i 

personalgrupp och inom individen, vilket i sin tur kan påverka om anmälningar blir gjorda 

eller ej. Även vid frågor om skolans rutiner framkommer, precis som under avsnittet om 

känslor kring en anmälningsprocess, yttre hinder knutet till starka känslor, men denna gång 

handlar det om påfrestande känslor kopplade till om, när och hur en anmälan ska göras. Flera 

lärare nämner att de vid oro har handlat på andra sätt, valt andra handlingsalternativ, än att 

göra en anmälan, till exempel genom att utfärda åtgärdsprogram, eller på något annat sätt vara 

ett stöd istället för att dra igång en anmälningsprocess. Detta kan som vi beskrivit ovan 

antingen ses som ovilja till att anmäla eller som någon annan typ av hinder för att göra en 

anmälan.  
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 Lärarna har olika erfarenheter av att, som rutin, få eller inte få återkoppling. En orsak till 

brist på återkoppling, som lärarna tar upp, är rådande sekretessregler. Den rådande sekretessen 

är en omständighet som ligger utanför individens handlingsutrymme. Det är ett yttre hinder 

som individen inte kan påverka. Berglind ger just organisatoriska faktorer som exempel på 

yttre hinder (a.a., s. 57). Det kan dock finnas andra vägar utan detta hinder, menar en lärare, 

som kan vara lämpliga att ta för att göra återkoppling möjlig, en väg utan detaljer om den 

enskilde eleven. Det finns alltså ett sätt att undanröja även detta hinder, men läraren själv kan 

inte åstadkomma detta eftersom återkopplingen ligger utanför dennes kontroll. 

 

Ledning/organisation 

Vid frågor om organisationens roll vid en anmälningsprocess nämns idéer och önskemål om 

återkommande diskussioner kring processen inom organisationen. Detta ser många lärare som 

ett viktigt inslag i arbetet för att alla ska vara införstådda med organisationens (skolans) samt 

deras eget ansvar när det gäller anmälningsplikten. Som tidigare nämnts är detta ett viktigt 

steg för att undanröja det yttre hinder av okunskap som än så länge föreligger gällande 

lärarnas förmåga och benägenhet till att anmäla misstanke om elever som far illa. Det kan 

även anses viktigt utifrån Berglinds teori om att normer och roller i organisationen formar 

personalens handlingsutrymme (Berglind 1995, s. 124). Skulle organisationen ge de anställda 

information om lagen skulle detta bidra till ökad kunskap om den vilket i sin tur skulle kunna 

undanröja hinder för att låta bli att anmäla i situationer då en anmälan till socialtjänsten får 

anses vara befogad. Ledningen har också, enligt flera av de intervjuade lärarna, till uppgift att 

stötta de anställda i en anmälningssituation. Utifrån Berglinds teori kan stödet ses som ett sätt 

att reducera personalens inre hinder av obehag av olika slag inför att göra en anmälan. Det är 

dock viktigt, enligt Berglind, att hänsyn tas till båda parters avsikter med och förväntningar på 

relationen (a.a., s. 101). Då kan bland annat rollkonflikter undvikas (a.a., s. 124). Stöd kan 

skapa bra förutsättningar för att kanske svåra, men korrekta beslut vid en anmälningssituation 

fattas. En lärare beskriver till exempel att hon har känt stöd från rektorn då hon har haft 

misstankar om att en elev for illa och att det var en trygghet för henne. Detta exempel visar att 

hon och rektorn på hennes arbetsplats tycks ha liknande avsikter och förväntningar på 

relationen mellan varandra vilket resulterar i upplevelser av stöd och trygghet och därmed 

frånvaro av rollkonflikt. En lärare menar till och med att om stöd inte fås från ledningen 

kanske anmälningar uteblir. I sådana anmälningssituationer kan de motstridiga känslorna av 

att vilja anmäla och av att inte vilja anmäla (t.ex. på grund av rädsla i kombination av 

bristande stöd från ledningen) bli lika starka. Detta är vad Berglind kallar ambivalens, vilket 
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ytterst kan leda till handlingsförlamning (a.a., s. 53). I värsta fall leder en sådan situation till 

just handlingsförlamning, läraren förmår inte att besluta sig för varken att anmäla eller inte 

anmäla, vilket i praktiken dock blir detsamma som att inte anmäla.  

 Berglind talar om att rollkonflikter exempelvis kan uppstå vid chefsbyten i organisationer 

(a.a., s. 124). Ena skolan hade nyligen fått en ny rektor vilket en lärare uttryckte märktes 

genom nya influenser på olika sätt. Detta kan påverka de normer och roller som finns i 

organisationen, både positivt och negativt. Samma lärare ger exempel på att ledningen kan 

agera för fort vilket kan leda till rollkonflikt då läraren som misstänkt missförhållandena inte 

har för avsikt att genast göra en anmälan men rektorn väljer att ändå göra det. Detta är ett 

exempel på en situation där en rollkonflikt har uppstått, då lärarens förväntningar på rektorns 

agerande inte stämmer överens med rektorns förväntningar på sitt eget agerande då han får 

indikationer på att någon elev kan fara illa. Berglind talar om motstridiga förväntningar (a.a.). 

Dessa kan upplevas som faktorer som krymper eller förvanskar handlingsutrymmet. 
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Slutsatser 

Vår studie har syftat till att undersöka och förstå lärares syn på anmälningsplikten enligt SoL 

14:1 vid misstanke om att ett barn far illa. Resultatet av denna studie visar att: 

• lärares syn på anmälningsplikten är ambivalent. Anmälningsplikten upplevs som 

viktig men samtidigt svårhanterlig, både vad gäller anmälningspliktens innebörd och 

lärarnas konkreta upplevelser i samband med en anmälningssituation 

• lärarna har brister i kunskapen vad gäller anmälningsplikten, saknar konkreta rutiner 

för hur en anmälan ska gå till samt saknar förutsättning för att kunna efterleva 

anmälningsplikten på det sätt lagstiftaren avsett 

• lärarna upplever svåra överväganden i att avgöra om omständigheter kring ett barn kan 

vara indikationer på att barnet far illa eller ej 

• lärarna efterfrågar struktur samt vid behov stöd från ledningen, före, under och efter en 

anmälningssituation 

• lärarna efterfrågar kontinuerlig samverkan med socialtjänsten 

• lärarna behöver garanteras att de kan känna sig trygga med att anmäla, vilket skulle 

kunna ske genom utformande av riktlinjer för hur en anmälningssituation ska se ut 

• lärarnas anmälan bör av socialtjänsten tas emot på ett sätt som får lärarna att känna sig 

trygga och bekväma i situationen samt att de ses som en tillgång i det fortsatta arbetet. 

Ett samarbete skulle kunna gynna barnet i större utsträckning. 
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Diskussion 

I vår studie framkommer att lärarnas syn på anmälningsplikten enligt SoL 14:1 är ambivalent. 

De intervjuade tycker att anmälningsplikten är bra men upplever den samtidigt som svår att 

efterleva. Det har framkommit att lärarnas handlingsutrymme ofta uppfattas som begränsat 

och analysen har visat att detta beror på, som Berglind kallar det, yttre och inre hinder. Det 

kan vara svårt att skilja på yttre och inre hinder men det viktiga är att individen själv förstår 

vilka hinder som står i vägen (Berglind 1995, s. 57). Om vi som genomfört denna studie ska 

kunna förstå lärarnas upplevelser av att omfattas av och efterleva anmälningsplikten, måste vi 

först förstå vilka hinder som de upplever står i vägen för dem för att de ska kunna efterleva 

anmälningsplikten fullt ut.  

Genom vår studie om lärares syn på anmälningsplikten framkom vidare att lärarna är 

medvetna om och positiva till att de är anmälningsskyldiga men att de alltså av olika 

anledningar som obehagskänslor och okunskap anser att det är svårt att efterleva den. Detta 

problem är dock inte nytt. En FoU-rapport från 1998 visade att endast 15 % av de elever som 

misstänktes ha en allvarlig social problematik anmäldes till socialtjänsten (Hindberg 1998, s. 

29).  Flera studier visar även att anmälningar först och främst gjordes efter att skolan försökt 

lösa elevens problem själva (Sundell & Colbiörnsen 1999, s. 34). Det finns dock indikationer, 

om än osäkra, på att antalet anmälningar har ökat i Sverige under den senaste tiden (Wiklund 

2006, s. 12-13). 

Mycket av det som framkom i våra resultat har således visat sig i resultat från andra 

studier, både före och efter 2000-talets början. Det verkar med andra ord som att samma 

förhållanden och samma problematik återkommer. I vår studie visade det sig till exempel att 

kunskapen om anmälningsskyldigheten enligt Sol 14:1 var varierande. Trots att alla lärare 

kände till den var många osäkra på paragrafens innebörd. Någon lärare menade att hon ska 

anmäla om hon har bevis på att ett barn far illa och en annan säger att han vet att han ska 

anmäla men är inte säker på till vem. Detta visade även resultaten av Sundell och 

Colbiörnsens studie om elevstöd till elever med psykosociala problem i 23 skolor. Lärarna i 

denna studie hade inte kunskap om att anmälningsskyldigheten även gäller otydliggjorda 

misstankar, samt att det ligger på socialtjänstens bord att utreda misstankarna. Sundell och 

Colbiörnsens studie visade även att den personal som var involverad i elevvården hade de 

bästa kunskaperna (Sundell & Colbiörnsen 2000, s. 43). Att de lärare som sitter i 

elevvårdsteamet har bättre kunskap än de som inte gör det är logiskt, menar vi, eftersom det är 

just i elevvårdsteamen som elevers problematik och behov av åtgärder eller anmälan 
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diskuteras. Flera lärare menade att det är bra att möjligheten till anonym anmälan finns. Detta 

är dock en beklaglig missuppfattning från deras sida. Det är enligt lagen inte möjligt för 

professionella, till exempel lärare, som inom sitt yrke gör en anmälan att göra detta anonymt 

(Socialstyrelsen 2004, s. 48). Det vilket visar istället ytterligare ett exempel på lärarnas 

okunskap.   

De kunskapsbrister om anmälningsskyldigheten som framkom i resultatet av studien kan 

ha flera orsaker. En orsak som lärarna själva nämner är att anmälningsplikten inte togs upp 

under lärarutbildningen samt att det inte förs några regelbundna diskussioner om den på 

arbetsplatsen för att lärarna ska ha kunskaper innan de hamnar i en situation där en anmälan 

behöver göras. Ett sätt för att fylla dessa kunskapsluckor är, föreslår vi, att socialtjänsten blir 

bättre på att informera om anmälningsplikten samt hur socialtjänstens arbete fungerar då det 

gäller barn och ungdomar. Flera lärare efterfrågar också just detta. I lagrummen SoL 3:1 samt 

SoL 5:1 a står att socialnämnden ska ”informera om socialtjänsten i kommunen” respektive 

”samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs” i frågor som rör barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Lärarna kan därmed anses ha lagligt stöd för sin önskan, 

samtidigt som SoL 14:1 förutsätter att lärarna ska ha kunskap om vad som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Varifrån denna kunskap ska komma 

framgår inte av denna lag, men då det motsatta framgår, att socialtjänsten ska ge information, 

kan det anses riktigt att ansvaret för lärarnas kunskap om vad som kräver socialnämndens 

ingripanden läggs på socialtjänsten. Som lagen är formulerad i dagsläget behöver den 

anmälningsskyldige kunskap om vad som kan innebära att socialtjänsten behöver ingripa till 

ett barns skydd. Därför är det viktigt att lärarna besitter denna kunskap. Om lärarna förväntas 

att efterfölja lagen så måste de följaktligen ha förutsättningar för det - vilket lärarna i vår 

studie menar att de inte alltid har.     

Vår studie liknar Sundell och Colbiörnsens studie även i det avseendet att personalen på 

skolan inte förväntade sig att en anmälan skulle vara till hjälp för eleven. Författarna beskriver 

att lärarna i deras studie trodde mer på samtal med vårdnadshavarna om elevens problem, 

samt att en anmälan till elevvården skulle kunna göra mer nytta än en anmälan till 

socialtjänsten (Sundell och Colbiörnsen 2000, s. 54). Flera lärare i vår studie framhäver vikten 

av att ha en dialog med vårdnadshavarna då det är möjligt. För att kunna lösa elevens problem 

är vårdnadshavarnas delaktighet mycket viktig, anser de. En lärare beskriver även att hon har 

jobbat med åtgärdsprogram de gånger hon har misstänkt att ett barn kan fara illa, istället för 

att göra en anmälan till socialtjänsten. Ofta har egna försök till att lösa problemen och invänta 

svar från dessa handlat om en osäkerhet kring om barnet verkligen far illa (Sundell 1997, s. 
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98). Samma tendens fanns i vår studie, framför allt då föräldrar/vårdnadshavare inte ansågs 

vara den direkta orsaken till lärarens oro. Av Sundell och Colbiörnsens resultat framkommer 

att det är vanligt att barn med skolproblem även har problem utanför skolan (Sundell och 

Colbiörnsen 2000, s. 101). Om så är fallet även idag, och på de skolor vi har besökt, kan alltså 

beslutet om huruvida att utfärda ett åtgärdsprogram, eller liknande stödåtgärd, vara en 

indikation på att även en anmälan till socialtjänsten kan vara befogad. Lärarnas oro över 

elevers problem kan alltså många gånger bli bekräftade om de vågar gå ett steg längre än att 

utfärda ett åtgärdsprogram där läraren försöker ”luska” hur hemförhållandena ser ut och 

istället eller samtidigt gör en anmälan. En lärare i vår studie beskriver till exempel att 

socialtjänsten har fått en stämpel av att de ”ingenting gör”. Detta kan, menar vi, vara 

ytterligare en förklaring till att lärare anser att deras egna försök till att lösa problemen är 

effektivare än en anmälan till socialtjänsten.  

Det synes med andra ord vara många likheter mellan de lärare vi har intervjuat och de båda 

studier av 23 skolor som Sundell och Colbiörnsen gjorde 1995 respektive 1998. Kunskapen 

om anmälningsplikten samt tilltron till dess effekter har alltså inte förändrats på cirka 15 år 

utifrån vad vi kan se. Poängteras bör dock att vår studie berör ett avsevärt mindre antal av 

skolpersonal än nämnda studier och våra slutsatser varken kan eller bör göras generella. 

Kvarstår gör dock att samma typ av problematik som Sundell och Colbiörnsen lyfter fram 

fortfarande existerar, mer eller mindre. 

I våra intervjuer beskrev lärarna att de i samband med frågan om anmälningsprocessen har 

en eller flera känslor i form av rädsla, frustration och ovisshet när det gäller misstankar om 

barn som far illa. Rädslan handlade framförallt om anmälans eventuella negativa 

konsekvenser för dem själva men även för barnet, medan frustrationen och ovissheten 

framförallt gällde socialtjänstens hantering av och agerande efter en inkommen anmälan på 

grund av att lärarna ofta inte fick vare sig återkoppling eller andra indikationer på att barnet 

fick det bättre. Detta resultat visade även Häggs studie om privatpersoner som gjort en 

anmälan (Hägg 2001, s. 34, 39, 41). Sundell och Colbiörnsen fann att 80 % av 

socialsekreterarna kontaktade skolan 1995, men endast 58 % gjorde det 1998. 

Socialsekreterarna menade att det inte fanns behov av kontakt utan den information de 

behövde kunde fås på annat sätt, till exempel via elevens vårdnadshavare. Det kan dock 

försvåra skolans möjligheter till att ge lämpligt stöd till elever i behov av det (Sundell och 

Colbiörnsen 2000, s. 117). Om denna trend har fortsatt är det, enligt oss, högst förståeligt att 

lärare upplever ovisshet efter en anmälan. I Cocozzas avhandling om anmälningar gällande 

barn som misstänks fara illa i Linköping, framkom att 22 % av de professionellas anmälningar 
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inte ledde vidare till utredning. Detta kan enligt henne få negativa konsekvenser i form av att 

de professionella anser att det inte är till någon nytta att anmäla och därmed inte anmäler i 

framtida likartade situationer. Cocozza menar alltså att det som ligger bakom dessa negativa 

upplevelser är socialtjänstens misslyckanden med kontakten med de professionella samt 

misslyckanden med att slutföra anmälningsprocessen som de professionella kan anse vara 

legitimt (Cocozza 2007, s. 8-9, 65). Cocozzas uppföljningsstudie 2003 visade även att 53 % 

av de professionellas anmälningar som 1998 inte hade lett till utredning nu fanns som aktuella 

eller hade varit aktuella utredningar efter 1998. Enligt Cocozza styrker detta de 

professionellas uppfattning om att socialtjänstens hantering av anmälningar och besluten om 

att inleda utredning eller ej inte är legitimt (a.a., s. 60, 66). Detta styrker alltså även lärares 

ifrågasättning av socialtjänstens hantering av anmälningar. Allmänhetens anmälningar leder 

dock mer sällan till utredning. Hela 45 % av dessa anmälningar ledde inte till utredning (a.a., 

s. 60), vilket talar för att professionella, däribland lärare, kan anses ha bättre förutsättningar 

för positiva erfarenheter än allmänheten i övrigt.  

Flera lärare tror att någon form av samverkan med socialtjänsten skulle kunna reducera 

känslorna av rädsla, frustration och ovisshet. Som nämnts efterfrågar lärarna kunskap om 

socialtjänstens arbete för att lättare kunna efterleva anmälningsskyldigheten, men det skulle 

även påverka dem genom att känna sig tryggare i sin roll som ”anmälningsskyldig”. Detta 

framstår som särskilt intressant med tanke på att Wiklunds studie visar att kommuner med 

återkommande samverkan med bland annat skolan har färre anmälda barn och ungdomar, 

trots att Wiklund inte kan bekräfta att samverkan är en faktor som direkt underlättar 

identifieringen av barn och ungdomar som riskerar att fara illa (Wiklund 2006, s.41). Om det 

färre antalet anmälningar i kommuner med återkommande samverkan med skolan beror på att 

barn och ungdomar i dessa kommuner har bättre levnadsförhållanden än de kommuner som 

inte samverkar eller om det finns andra faktorer som påverkar detta faktum framgår dock inte 

av Wiklunds studie. En möjlig faktor skulle kunna vara att socialtjänsten och skolans 

samverkan kan verka preventivt, det vill säga att barn och ungdomar kan fångas upp tidigt, 

redan innan en anmälan blir aktuell.  

Olsson menar att en orsak till att anmälan uteblir beror på bland annat brister i 

arbetsledning och internt stöd vid en anmälan (Olsson 2009, s. 192). Det är just detta som 

lärarna i vår studie efterfrågar för att kunna känna sig bekväma i en anmälningssituation.  

Enligt Socialstyrelsen ska det finnas rutiner för hur en anmälan ska gå till. Den som är 

arbetsledare på en arbetsplats där de anställda omfattas av lagen bör vara säker på att de 

anställda känner till anmälningsplikten (Socialstyrelsen 2003, s. 4). Flera av lärarna var inte 
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säkra på vad lagen innebär och vårt resultat visar på att flera har okunskap om lagen. Detta 

tyder på att arbetsledaren inte uppfyller det krav som Socialstyrelsen menar bör råda. De 

intervjuade lärarna önskade regelbunden uppdatering av anmälningspliktens innebörd från 

skolans ledning samt menade att det är viktigt med en tydlig och stödjande ledning vid en 

anmälningsprocess. Detta innebär att rektorer (alternativt biträdande rektorer) är insatta och 

medvetna om anmälningspliktens krav. I vår studie intervjuades inga rektorer och hur 

kunskapen hos dessa ser ut kan vi därför inte uttala oss om. Det framkom dock att det för flera 

lärare råder osäkerhet kring ledningens befintliga roll i en anmälningsprocess eftersom det 

bland annat saknas klara rutiner för hur en anmälan ska utföras, till exempel om det är en 

rektor som ska stå för anmälan. En lärare menar att det är rektorn på hennes skola som har det 

övergripande ansvaret för anmälan. Det borde innebära att denne har kunskap om 

anmälningsskyldigheten. Inom barnomsorgens verksamheter visar studien av Sundell att inte 

ens hälften (41 %) av cheferna var medvetna om att de är skyldiga att anmäla misstänkta 

missförhållanden till socialtjänsten, trots att det i dessa verksamheter fanns minst ett fall av 

misstänkta missförhållanden. Sundells studie visade även att det i 46 % av förskolorna fanns 

chefer som agerade inkonsekvent vid anmälningsprocesser, det vill säga att vissa barn 

anmäldes och vissa anmäldes inte (Sundell 1997, s. 97). Om liknande förhållanden råder inom 

skolan framstår lärarnas uppgifter om avsaknad av uppdatering om anmälningsplikten från 

ledningen som en tämligen logisk följd av rektorernas okunskap och då är det med andra ord 

hos fler än lärarna som kunskapsbristerna om anmälningsplikten råder. Detta vore intressant 

att forska vidare om. 

Genom forskning har det framkommit flera faktorer som kan öka 

anmälningsbenägenheten, till exempel tro på goda effekter av en anmälan, kunskap om 

anmälningsskyldigheten, tidigare övning i identifiering av missförhållanden samt goda 

arbetslivserfarenheter kring anmälningsplikten (Sundell 1997, s. 94). Alla dessa faktorer kan 

anses vara mer eller mindre saknade hos flera av de lärare vi har intervjuat, vilket tyder på att 

anmälningsbenägenheten tenderar att vara låg.  

De olika bristerna som nämnts i denna diskussion, så som att socialtjänsten upplevs 

osynlig, att det finns kunskapsluckor om anmälningsskyldigheten, brist på återkoppling med 

mera finns dock dokumenterade i SOU 2009:68 vilket innebär att det finns kännedom om att 

dessa brister existerar och har genom utredningen uppmärksammats och framförts till 

regeringen (Wigzell 2009, s. 262-263). Utredningen uppmärksammar även att många 

anmälningsskyldiga upplever och är rädda för att barnets situation inte förändras trots en 

anmälan. Framförandet av dessa brister och upplevelser kan på sikt göra en förändring möjlig. 
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Även om vi har fått bättre förståelse för lärarnas syn på och upplevelser av 

anmälningsplikten och de hinder som på olika sätt står i vägen för att lärarna ska kunna 

efterleva denna plikt, kvarstår frågor kring konsekvenserna av att anmälningsplikten är svår 

att efterleva. Får barn det stöd de behöver? Detta är en fråga vi ej fått svar på genom denna 

studie, men genom vår ökade förståelse för lärares syn på anmälningsplikten har vi kommit en 

bit på vägen. Här får dock någon annan ta vid och fortsätta utforska detta område.   
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Bilaga 1. Informationsbrev 

 

Förfrågan om deltagande i studie om lärares syn på anmälningsplikten 

gällande barn som misstänks fara illa 

 

Hej! 

 

Vi heter Emilie Donath och Ida Romhagen och läser åttonde och sista terminen på 

socionomutbildningen på Ersta Sköndal högskola och har nu påbörjat arbetet med vår  

C-uppsats. Båda har genom praktik inom utbildningen på olika sätt kommit i kontakt med 

anmälningar om barn som misstänks fara illa. Vi vill nu fördjupa vår kunskap om detta genom 

att undersöka lärares syn på anmälningsplikten. Vi vill poängtera att vår avsikt inte är att 

undersöka dina kunskaper om anmälningsplikten.  

 

Studien baseras på intervjuer med lärare verksamma i grundskolan. Varje intervju beräknas 

pågå cirka 60 minuter på en tid och plats som passar dig.  Intervjuerna kommer att spelas in 

för att minska risken för missförstånd samt öka studiens tillförlitlighet. Det material som 

erhålls genom din medverkan kommer att förvaras otillgängligt för obehöriga och endast 

användas av oss och i denna studie. Du kommer att ges möjlighet att läsa den genomförda 

intervjun. Efter avslutad studie kommer materialet att förstöras. Det kommer inte att framgå i 

studien vem som intervjuats och du har rätt att när som helst avbryta din medverkan i denna 

studie.  

 

Är du intresserad av att delta i studien, vänligen kontakta oss snarast, dock senast tisdag den 9 

mars. Vi vore mycket tacksamma om du vill medverka!  

 

Hör gärna av dig med frågor!  

 

Med vänliga hälsningar,  

 

Emilie Donath          Ida Romhagen 

Tel: xxx-xxx xx xx        Tel: xxx-xxx xx xx 

E-post: emilie.donath@student.esh.se   E-post: ida.romhagen@student.esh.se 
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Bilaga 2. Underlag till intervju  

 
Bakgrund (beskrivning av populationen) 

• Vilken utbildning har du?  

• Hur länge har du arbetat som lärare?  

• Hur länge har du arbetat på denna skola? 

• I vilken/vilka årskurs(er) undervisar du? 

• Hur gammal är du?  

• Finns det ett elevvårdsteam på din arbetsplats? 

• Samverkar din skola/arbetsplats med socialtjänsten? Om ja, på vilket sätt och hur 

fungerar det? 

 

Intervjufrågor 

Kunskap om anmälningsplikt när barn misstänks fara illa 

• Känner du till anmälningsplikten när det gäller barn som far illa? Berätta! (Vad, hur, 

synpunkter). 

• Skulle din syn på anmälningsplikten förändras om en anmälan alltid efterföljdes av 

återkoppling? 

 

Anmälningsplikten generellt på skolan 

• Hur går en anmälan till på din arbetsplats (skolan du arbetar på)? 

• Diskuteras anmälningsplikten någon gång på din arbetsplats? 

 

Egna erfarenheter 

• Har du egna erfarenheter av oro för någon elev som du misstänkt fara illa? Berätta! 

(Vad, hur, synpunkter). 

• Vad krävs för att du ska göra en anmälan till socialtjänsten? 

• Hur kändes det efter att du gjorde en anmälan (om du gjort en)? 

• Vad hände efter du anmält till socialtjänsten om att ett barn far illa? 


