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Sammanfattning 

Det här en kvalitativ studie om lågstadielärares uppfattning om att omfattas av 

anmälningsplikten vid en grundskola i en mindre kommun i mellersta Sverige. Socialtjänsten 

är den myndighet som har det yttersta ansvaret för barn som far illa. Eftersom myndigheten 

inte har några naturliga kontaktfält med dessa barn, är en förutsättning för att de ska få sådan 

kännedom att pedagoger känner till att de som professionella har en skyldighet att anmäla oro. 

Studiens frågeställningar ville besvara vilka rutiner som fanns för anmälningsplikten på 

skolan, vilken kännedom lärarna hade om dessa rutiner och den ansvarsfördelning som fanns 

samt vilken upplevelse lärarna hade av att omfattas av anmälningsplikt. Empirin samlades in 

via intervjuer med rektor och lärare genom en fallstudie vid en lågstadieskola. Resultatet 

visade på att det fanns en god kännedom om de rutiner och ansvarsfördelningen kring 

anmälningsförfarandet på skolan. Som pedagog ville man gärna känna sig säker på sin 

misstanke, innan man gick vidare med att göra en anmälan, trots att det är socialtjänstens 

uppgift att utreda detta. 
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1. Inledning 

Eftersom barn under de första levnadsåren befinner sig inom den privata sfären, kan det vara 

svårt för professionella och andra närstående att bedöma hur barnet mår. Detta eftersom 

tecken på att barn far illa ofta kan vara diffusa eller svårtolkade. Därför kan det dröja ända 

tills det att barnet kommit in i tidig skolålder innan problemen syns. (Hindberg, 2006). 

Situationer där ett barn far illa kan exempelvis vara när det utsätts för fysiskt eller psykiskt 

våld, sexuella övergrepp, kränkningar eller när barnets grundläggande behov på något sätt 

försummas (Prop. 2002/03:53). Eftersom det oftast bara är de allvarligaste skadorna som 

kommer till hälso- och sjukvårdens kännedom, är det viktigt att även vara uppmärksam på 

andra signaler om att barn kan fara illa. Misshandel kan till exempel vara den bakomliggande 

orsaken till att ett barn uppvisar beteendestörningar, koncentrationssvårigheter, depressivitet 

eller aggressivitet i skolan. (Hindberg, 2006). 

  

Det framgår i socialtjänstlagen (SoL) 2 kap. 1 § att det är kommunen som har det yttersta 

ansvaret för att de som bor där får det stöd och den hjälp som de behöver. Utöver detta 

övergripande ansvar så har socialtjänsten också ett särskilt ansvar för olika grupper i 

samhället. Kommunens ansvar gentemot barn och unga återfinns i 5 kap. 1 § SoL, där det 

framgår att socialtjänsten har ett särskilt ansvar för barn och unga som av olika skäl riskerar 

att fara illa, samt ett ansvar att arbeta förebyggande mot denna risk. (SFS 2001:453). Till 

skillnad från andra myndigheter, som till exempel skolan, har socialtjänsten förmågan att 

agera utifrån kännedom om barn som man misstänker far illa. Men samtidigt som 

socialtjänsten har det yttersta ansvaret, har myndigheten trots detta inte några naturliga 

kontaktfält med barn och föräldrar. (Hindberg, 2006). En förutsättning för att en sådan 

kännedom ska nå socialtjänsten är därför att anställda vid myndigheter, som till exempel 

skolpersonal, känner till att de som professionella har en skyldighet att anmäla oro när de 

misstänker att ett barn far illa. Denna skyldighet kallas för anmälningsplikt, vilket regleras i 

14 kap. 1 § SoL. (Socialstyrelsen, 2004; SFS 2001:453). 
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Pedagoger är exempel på professionella som kommer i kontakt med barn och unga i sitt 

dagliga arbete, och på så sätt är viktiga redskap för att upptäcka när barn far illa eller när det 

finns risk för det. Eftersom skolan kommer i kontakt med nästan alla barn, skapar det unika 

möjligheter att tidigt fånga upp utsatta barn och unga. (Skolverket, 2016a). Det är därför en 

förutsättning att professionella som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och unga anmäler 

misstankar om missförhållanden till socialtjänsten (Leviner & Eneroth, 2014). Men trots att 

anmälningsskyldigheten är lagstyrd så ger den ett stort tolkningsutrymme för de 

professionella som omfattas av den. Lärare och annan personal inom skolan vet oftast att man 

ska anmäla, men det kan ändå finnas en tvekan om huruvida man gör rätt och en oro över vad 

en anmälan leder till. Detta trots att det har betonats att det inte behöver handla om klarlagda 

uppgifter om att ett barn far illa för att kunna göra en anmälan, utan att det räcker med 

misstanke om att ett barn far illa, då det är socialtjänstens ansvar att utreda grunden för oron. 

(Leviner & Eneroth, 2014; Prop. 1996/97:124). Eftersom frågor om anmälningsplikt och barn 

som riskerar att fara illa väcker mycket känslor och frågor hos personalen, menar 

Socialstyrelsen (2004) och Skolverket (2016b; 2016c) att mycket kan underlättas om det finns 

klara rutiner på skolan för hur och till vem en anmälan ska göras. 

 

1.1 Syfte 

Syftet med studien är att undersöka lågstadielärares upplevelse och kännedom om de rutiner 

och den ansvarsfördelning som finns kring anmälningsplikten vid en lågstadieskola i en 

mindre kommun i mellersta Sverige.  

 

1.2 Frågeställningar 

 Vilka formella rutiner finns för anmälningsskyldigheten på arbetsplatsen? 

 Vilken kännedom har lågstadielärare om de rutiner som finns kring anmälningsplikten 

på arbetsplatsen? 

 Hur fördelas ansvaret kring anmälningsplikten på arbetsplatsen? 

 Hur upplever lågstadielärarna det är att omfattas av anmälningsplikt? 

 

1.3 Begreppsförklaring 

För att underlätta förståelsen av texten kommer vi nedan att förklara några av de begrepp 

och den definition av dessa som kommer att användas i det fortsatta arbetet. 

 

Anmälningsplikt är enligt Nationalencyklopedin (2016a) en juridisk term som innebär 

skyldighet för en del yrkesutövare eller myndigheter att göra anmälan om vissa 

sakförhållanden till viss myndighet.  

 

Barn Varje människa under 18 år enl. 1 kap. 2 § tredje stycket SoL (SFS 2001:453) 

 

Barnmisshandel: När en vuxen person utsätter ett barn för fysiskt eller psykiskt våld, 

sexuella övergrepp, kränkningar eller försummar att tillgodose barnets grundläggande 

behov (Socialstyrelsen, 2010). 
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Barn som far illa är ett begrepp där det inte finns någon entydig eller allmänt vedertagen 

definition. Vi har valt att utgå ifrån regeringens definition där man talar om barn som 

utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk 

försummelse eller allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj. Det innefattar 

även barn som far illa av sitt eget beteende eller som utsätts för hot, våld eller andra 

övergrepp från jämnåriga. Även barn med stora problem i skolsituationen föranledda av en 

social problematik kan också anses ingå i målgruppen (Prop. 2012/13:10). 

 

Försummelse är en varaktig bristande förmåga att tillgodose barnets basala hälsa och 

utveckling. Det kan innebära brister vad gäller näring, boende och klädsel, att barnet inte 

skyddas från fysiska risker eller skada och inte får sina behov av vård och behandling 

tillgodosedda (Department of Health, 1999)  

 

Pedagog definieras i Nationalencyklopedin (2016c) som undervisare och/eller lärare  

 

Sekretess Förbud att röja en uppgift, vare sig det sker muntligen, genom utlämnande av en 

allmän handling eller på något annat sätt, enl. 3 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen 

(SFS 2009:400). 

 

Socialnämnd är den del av kommunen som har ansvar för kommunens uppgifter enligt 

socialtjänstlagen, exempelvis att ta emot anmälan, inleda utredning och besluta om insatser. 

I en del kommuner har den här nämnden ett annat namn. (Socialstyrelsen, 2014) 

 

Socialtjänsten utför mycket av det praktiska arbetet som socialnämnden har ansvar för. 

Det är som regel anställda i socialtjänsten som anmälare har kontakt med (Socialstyrelsen, 

2014).  
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2. Metod  

 

2.1 Val av metod 

Valet av metod utgick från Svensson och Ahrnes (2011) resonemang om att man bör välja en 

forskningsmetod utifrån vilka frågeställningar man vill ha besvarade. Då syftet med studien 

var att undersöka lågstadielärares kännedom om de rutiner och den ansvarsfördelning som 

finns kring anmälningsplikten ansåg vi att en kvalitativ metod var att föredra. Kvalitativa 

studier kan användas när man vill undersöka ett fenomens innebörd eller mening och är 

användbar när man vill studera något som är mångtydigt (Widerberg, 2002; Wallén, 1996). 

Det empiriska materialet samlades in genom fem kvalitativa intervjuer som Bryman (2011) 

menar är den vanligaste metoden att använda i kvalitativ forskning och där deltagarnas 

perspektiv är utgångspunkten. Studien utgick ifrån en ontologisk förståelse där den sociala 

verkligheten ses som under ständig förändring, vilket innebär att den därför inte kan betraktas 

som slutgiltig (ibid). Därav gjordes valet att utgå ifrån ett induktivt arbetssätt, vilket enligt 

Patel och Davidsson (2003) beskrivs som att forskaren studerar forskningsobjektet utan att 

först ha förankrat undersökningen i en tidigare vedertagen teori, i detta fall lågstadielärares 

kännedom om rutiner och ansvarsfördelning kring anmälningsplikten vid en specifik 

lågstadieskola samt lärarnas upplevelse av att omfattas av anmälningsplikt. Eftersom vi har 

valt att ha ett avsnitt där vi presenterar tidigare kunskap inom ämnet är det viktigt att 

poängtera att studiens inte förhåller sig helt induktiv.  

  

Widerberg (2002) menar att intervjun är ett bra sätt för att få fram människors egna förståelse 

av ett fenomen. Syftet är att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenhet hos något, i 

det här fallet intervjupersonens uppfattning om anmälningsplikten. Detta innebär också att 

man aldrig i förväg kan formulera svarsalternativ för respondenterna eller avgöra vad som är 

“det rätta” svaret på en fråga (Patel & Davidson, 2003). Intervjuerna genomfördes därför 

utifrån en semistrukturerad intervjuguide, där vi utgick från vissa specifika frågeställningar 

och teman som skulle beröras under intervjuns gång. Detta gav intervjupersonerna relativt stor 

frihet när de besvarade frågorna, samtidigt som utrymme gavs för eventuella följdfrågor som 

kunde uppkomma under intervjun (Bryman, 2011). Intervjupersonerna fick därmed möjlighet 

att vara med och forma intervjun då det gavs tillfälle att ställa frågor utifrån det som 

berättades (Järvinen, 2005). Eftersom studien hade för avsikt att intervjua både rektor och 

lågstadielärare skapades två olika intervjuguider som var anpassade till de deras 

professionsroll (se bilaga 3 & 4). Vid intervjutillfället inhämtades ett skriftligt samtycke (se 

bilaga 2), där deltagarna tillfrågades ännu en gång om de ville delta i studien, efter att de fått 

ta del av den muntliga informationen1. Intervjupersonerna gav även sitt muntliga samtycke till 

att vi fick spela in samtalet, för att vi sedan skulle kunna transkribera intervjun för att 

underlätta resultat och analys. Vi valde att genomföra individuella intervjuerna för att inte 

riskera att intervjupersonernas utrymme för att säga sin egen uppfattning skulle påverkas. 

Nyström (2012) talar om att man vid intervjutillfällen med mer än en person kan riskera att 

talutrymmet blir ojämnt fördelat mellan intervjupersonerna, och Bryman (2011) menar att 

                                                           
1 beskrivs vidare i etikavsnittet (se s.11) 
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ännu en risk kan vara att det endast är de förväntade eller accepterade åsikterna som kommer 

fram. 

  

Innan intervjutillfället genomfördes en mindre pilotstudie genom telefonintervjuer med två 

lågstadielärare. Bryman (2011) menar att man genom en mindre undersökning får en bild av 

vilken typ av svar frågorna i studien genererar, och att forskaren därmed ges en möjlighet att 

ändra och förbättra sin studie. Tanken är inte enbart att säkerställa att de frågor man ställer 

fungerar som man har tänkt sig, utan också att undersökningen i sin helhet blir bra. I och med 

pilotstudien framkom vissa frågetecken, vilket gjorde att intervjuguiderna reviderades och 

vissa frågor förtydligades. 

 

2.2 Urval 

Urvalet genomfördes genom ett icke-sannolikhetsurval, vilket innebär att vissa enheter, eller i 

det här fallet respondenter, hade större sannolikhet att komma med i urvalet än andra 

(Bryman, 2011). Valet av vilka skolor som kontaktades gjordes genom ett 

bekvämlighetsurval, något som enligt Bryman (2011) består av såna personer som för tillfället 

råkar finnas tillgängliga för forskaren. Via kommunens hemsida hittades e-postadresser till 

fem lågstadieskolor i kommunen, och ett informationsbrev skickades ut med en förfrågan om 

att delta i studien (se bilaga 1). För att minska risken för att själva påverka studien gjordes 

valet att genomföra fallstudien med den skola som först besvarade vårt mejl. Med hjälp av ett 

snöbollsurval, fick vi genom rektorn vidare kontakt med lärare som var relevanta för studien 

(ibid). Utifrån studiens syfte behövdes ingen avgränsning för vilka skolor eller pedagoger som 

ansågs vara mer representativa än någon annan, förutom att vi valt att fokusera på 

lågstadielärare. De lärare vi fick kontakt med var inte alla lågstadielärare, men samtliga hade 

en undervisande funktion på skolan där man arbetade med lågstadieelever. 

 

2.3 Analysbeskrivning 

För att analysera den insamlade empirin användes en konventionell kvalitativ innehållsanalys. 

Denna analysmetod används vanligen när syftet är att beskriva ett fenomen, där innebörden av 

innehållet tolkas genom kodningskategorier som härstammar direkt från textdata (Hsieh & 

Shannon, 2005). De inspelade intervjuerna transkriberades först till löpande text. I denna 

transkriptionsprocess menar Patel & Davidson (2003) att det ofta sker en mer eller mindre 

medveten påverkan på underlaget för analysen, eftersom gester, betoningar och kroppsspråk 

försvinner när samtalet omvandlas till text. Transkriberingen genomfördes därför så nära det 

aktuella intervjutillfället som det var möjligt, för att bäst kunna fånga upp det som var 

underförstått. Därefter lästes utskrifterna noggrant igenom och meningsbärande enheter 

markerades för det som ansågs vara relevant för studiens frågeställningar (Graneheim & 

Lundman, 2004). Det gjordes en öppen kodning av materialet med sökord eller en fras som 

fångade upp vad intervjupersonen sagt, för att få en överblickande bild av vårt material. Olika 

mönster kunde därmed urskiljas och koderna sorterades in i kategorier baserat på hur olika 

koder var relaterade och kopplade till varandra (Hsieh & Shannon, 2005). Denna 

analysprocess resulterade i sammanlagt fem kategorier, vilket redovisas som “Rutiner för 

anmälan på skolan”, “Att upptäcka tecken på barnmisshandel”, “Faktorer som hämmar 

anmälningsbenägenheten”, “Faktorer som ökar anmälningsbenägenheten” samt 
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“Lågstadielärares relation till föräldrarna”. Koderna och kategorierna utmynnade slutligen i 

temat “Lågstadielärares upplevelse av att omfattas av anmälningsplikt” (se bilaga 5).    

 

2.4 Arbetsfördelning 

Samtliga intervjuer genomfördes så att båda undersökningsledarna var närvarande under 

samtalet. Intervjuerna delades upp på så vis att en undersökningsledare hade det övergripande 

ansvaret över samtalet, och den andre tog anteckningar och ställde följdfrågor när så passade. 

Intervjuerna transkriberades och kodades sedan av den person som varit intervjuare under 

samtalet med preliminära koder, för att bäst kunna fånga upp den latenta nivån av intervjun. 

När detta var klart gjordes en gemensam genomgång av kodningen. Då vissa koder var 

återkommande, samt att det blev ett stort utbud av koder, så lades fokus på att först sortera 

dessa koder och många koder slogs ihop till mer abstrakta och övergripande koder. 

Kategorisering och tematisering av dessa koder gjordes gemensamt. Insamling av litteratur 

och artiklar har skett separat för att sedan sammanfattas för en gemensam genomgång. 

Sammanställningen av arbetet har gjorts tillsammans för att skapa ett enhetligt arbete. 

 

2.5 Studiens trovärdighet 

När man talar om reliabilitets- och validitetskriterier vid kvalitativa undersökningar, skulle en 

direkt tillämpning av dessa begrepp innebära att man förutsätter att det är möjligt att komma 

fram till en enda och absolut bild av den sociala verkligheten (Bryman, 2011). Då vår studie 

utgått ifrån en ontologisk förståelse innebär detta att undersökningens resultat inte kan 

särskiljas från dess kontext, och därigenom inte kan generaliseras till andra verksamheter som 

omfattas av anmälningsskyldighet. Bryman (2002) talar om trovärdighet som ett 

grundläggande kriterium för bedömningen av en kvalitativ undersökning, vilket innefattar 

fyra delkriterier som alla har en motsvarighet i kvantitativ forskning, dessa är tillförlitlighet, 

överförbarhet, pålitlighet och konfirmering. Delkriterierna kommer vidare att diskuteras i 

relation till studien. 

 

2.5.1 Tillförlitlighet 

Det första delkriteriet handlar om huruvida den beskrivning av den sociala verkligheten som 

en forskare kommit fram till anses vara acceptabel i andra människors ögon. För att skapa 

tillförlitlighet i resultaten har forskningen utförts i enlighet med de regler som finns. 

Uppsatsen har utgått ifrån de riktlinjer som institutionen för socialt arbete vid Umeå 

Universitet har utformat för hur en kandidatuppsats bör vara upplagd, samt beskrivningar om 

hur kvalitativa undersökningar bör genomföras utifrån relevant metodlitteratur. Ytterligare ett 

sätt att skapa tillförlitlighet att låta intervjupersonerna ta del av det insamlade materialet, för 

att de ska kunna bekräfta att forskaren uppfattat den sociala verkligheten på rätt sätt (Bryman, 

2002). Eftersom vi inte hade någon möjlighet att genomföra detta, ställdes vid intervjutillfället 

följdfrågor vid de fall där det fanns en osäkerhet kring vad intervjupersoner menade, för att 

klargöra att intervjupersoner uppfattats på rätt sätt. 
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2.5.2 Överförbarhet 

Det andra delkriteriet handlar om huruvida resultaten går att överföra till någon annan kontext 

eller situation, eller till samma kontext vid en senare tidpunkt. För att skapa en möjlighet att 

andra personer ska kunna bedöma om resultaten går att överföra till en annan miljö, har vi 

försökt att skapa fylliga beskrivningar [thick descriptions] av intervjupersonernas berättelser 

(Bryman, 2011). Då vår studie utgått ifrån en ontologisk förståelse innebär detta att 

undersökningens resultat inte kan särskiljas från dess kontext, och därigenom inte kan 

generaliseras till andra verksamheter som omfattas av anmälningsskyldighet. Detta eftersom 

att studiens resultat kommer kunna skilja sig åt beroende på i vilken kontext studien 

genomförs och vilka som deltar i den. 

 

2.5.3 Pålitlighet 

Det tredje delkriteriet handlar om studiens pålitlighet, där forskningsprocessen försökt 

beskrivas så tydligt som möjligt för att andra ska kunna bedöma kvaliteten på den metod och 

tillvägagångssätt som valts och hur de tillämpats. Arbetet lästes därefter igenom av en annan 

kursare, och vissa förtydliganden gjordes i det beskrivna tillvägagångssättet (Bryman, 2011).  

 

2.5.4 Konfirmering 

Det sista delkriteriet handlar om att forskaren försöker att säkerställa att denne agerat i god 

tro, och inte medvetet låtit personliga värderingar påverka utförandet av och slutsatserna från 

en undersökning (Bryman, 2011). För att underbygga studiens konfirmering och inte mer än 

nödvändigt påverka valet av skola, med tanke på det bekvämlighetsurval som användes, 

gjordes valet att genomföra studien med den skola som först besvarade informationsbrevet. 

Eftersom hela forskningsprocessen genomförts tillsammans, har de val som gjorts kunnat 

diskuteras och motiveras i ett försök att förebygga att inte låta personliga värderingar påverka.  

 

2.6 Etik 

Vetenskapsrådet (2002) talar om fyra forskningsetiska principer inom humanistisk- 

samhällsvetenskaplig forskning som man som undersökningsledare bör ha i åtanke vid en 

sådan studie. Dessa är informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet samt 

nyttjandekravet. Innan varje intervju fick intervjupersonerna muntlig information om vilka vi 

var, att intervjuerna var en del av vår kandidatuppsats samt syftet med studien och hur vi 

planerade att genomföra denna. De fick även information om att det var frivilligt att delta, 

samt att de när som helst inom 14 dagar från det aktuella intervjutillfället kunde välja att 

avbryta sitt deltagande. Intervjupersonerna informerades om att det insamlade materialet 

skulle behandlas med största möjliga konfidentialitet, vilket innebär att det avidentifierats och 

kodats i sammanställningen för att minska risken för igenkännande i det färdiga resultatet. För 

att minska risken för igenkännande har både kommunen och de intervjupersoner som deltagit 

i studien avidentifierats, detta för att deltagarna inte ska känna sig utlämnade på något sätt. 

Informanterna fick även information om det endast var vi som undersökningsledare och vår 

handledare på Umeå universitet som hade tillgång till det insamlade materialet. Slutligen fick 

samtliga information om att uppgifterna endast kom att användas i kandidatuppsatsen. 
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Samtycket till att delta i studien inhämtades skriftligt av informanterna i samband med att de 

fick den muntliga informationen i början av intervjun (se Bilaga 2). 

 

2.7 Sökmotorer 

Den litteratur som använts har främst fokuserat på den anmälningsplikt som omfattar skolan, 

men också till viss del konsekvenser av barnmisshandel och hur man kan upptäcka detta. För 

att söka efter vetenskapliga artiklar har universitetsbibliotekets sökmotor samt databaserna 

SocIndex och SwePub varit till stor hjälp. De sökord som använts har varit skola, anmälan, 

socialtjänst, anmälningsskyldighet, anmälningsplikt, Sverige och de engelska 

översättningarna av dessa i olika kombinationer. Sökningen av artiklar avgränsades med 

kriterer för att det skulle vara vetenskapliga artiklar, vilket innebär att artikeln är fackligt 

granskad, samt att de skulle finnas tillgängliga som fulltext online, antingen gratis eller genom 

Umeå Universitets licensavtal med olika publikationer. 

 

Utöver litteratur och artiklar har också lagar sökts fram som var av intresse för vår studie, 

vilket främst var socialtjänstlagen och skollagen. För att få en större förståelse för vilka 

paragrafer som var av vikt för vår studie lästes olika propositioner, SOU-rapporter och 

lagkommentarer. Lagtext har hämtats från riksdagens hemsida för att säkerställa att det var 

dess aktuella formulering.  
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3. Kunskapsöversikt 

 

3.1 Anmälningsskyldigheten – en nödvändig reglering för att upptäcka barn som far illa  

Även om en grundtanke med socialtjänstlagen är att de enskilda själva ska kunna ansöka om 

hjälp och stöd hos socialtjänsten, så får myndigheten ofta kännedom om barn och ungas 

behov av stöd och skydd genom att andra anmäler oro (Leviner & Eneroth, 2014; Lundén, 

2010). Anmälningsskyldighet regleras i socialtjänstlagen 14 kap. 1 §, och tydliggör att de 

myndigheter vars verksamheter berör barn och unga är skyldiga att anmäla oro till 

socialtjänsten, om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa 

(SFS 2001:453). Anmälningsskyldigheten gäller såväl i offentliga som privata verksamheter, 

inte bara för myndigheterna själva utan även för dem som är anställda vid sådana myndigheter 

(Socialstyrelsen, 2004; Prop. 1996/97:124). I skolan gäller skyldigheten rektorer, 

förskolechefer, pedagoger, elevhälsan och övrig skolpersonal vilket regleras i 29 kap. 13 § 

skollagen (Skolverket, 2016b; SFS 2010:800). Situationer där en anmälan ska göras till 

socialtjänsten är till exempel när ett barn utsätts för fysiskt eller psykiskt våld, sexuella 

övergrepp, kränkningar eller när barnets grundläggande behov försummas eller inte 

tillgodoses (Prop. 2002/03:53; Socialstyrelsen, 2004; Skolverket, 2016c). Att få kännedom 

om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa betyder inte att detta ska vara 

klarlagt. Även svårbedömda och obestyrkta uppgifter ska anmälas om de tyder på att ett barn 

kan vara i behov av hjälp eller stöd från socialnämndens sida (Socialstyrelsen, 2010; Leviner 

& Eneroth, 2014; Prop. 1996/97:124). Detta för att socialtjänsten så tidigt som möjligt 

behöver få veta om ett barn behöver hjälp (Skolverket, 2016b). 

 

3.2 Varför är det viktigt att anmäla?  

I den lagstiftning som är till barns skydd är det genomgående tecknet att ge barn en "normal" 

uppväxt och reglera risken för att föräldrarna förhindrar en sådan. Det innebär att föräldrarna 

dels förbjuds att utsätta sina barn för övergrepp och dels att föräldrarna måste uppfostra 

barnen till att leva efter vissa kulturella normer, som exempelvis att gå i skolan, att inte stjäla 

och att inte använda droger (Sundell, Egelund, Andrée Löfholm & Kaunitz, 2007). Ett 

exempel är föräldrabalken 6 kap. 1 § där det benämns att alla barn har rätt till omvårdnad, 

trygghet och en god fostran. Där framkommer även att barn ska behandlas med respekt och 

inte får utsättas för kroppslig bestraffning eller annan kränkande behandling (SFS 1949:381). 

Barbro Hindberg (2006) är samhällsvetare, konsult och författare och har under många år 

arbetat med frågor som rör barn som far illa, bland annat vid Socialstyrelsen. I hennes bok 

“Sårbara barn - att vara liten, misshandlad och försummad” skriver hon att barn både har 

fysiska och emotionella behov som ska tillgodoses. Till de grundläggande fysiska behoven 

brukar man exempelvis räkna mat och dryck, sömn, omvårdnad, tillsyn och skydd samt vård 

vid behov. Till barnets grundläggande emotionella behov räknar man kärlek, stimulans, tröst 

och trygghet. Barn bör mötas av respekt och känna värdet av att vara en egen person. Om 

dessa grundläggande behov inte tillgodoses kan det leda till svåra konsekvenser för barnet. 

Människor förknippar ofta misshandel med fysiskt våld, men barn kan ta lika stor skada av 

försummelse och vanvård (Hindberg, 2006; HM Government, 2010). Misshandel kan enligt 

Hindberg (2006) förutom att orsaka fysiska skador, påverka såväl den psykiska som den 
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emotionella, kognitiva och sociala utvecklingen. Barn behöver stabila familjeförhållanden för 

att kunna utveckla trygga relationer inom och utanför familjen. Socialstyrelsen (2010) menar 

att otrygga relationer mellan barn och föräldrar behöver kompenseras genom andra trygga 

förhållanden där barnet kan utvecklas, så som i skolan. Förståelse hos lärare och 

fritidspedagoger om att barnet skyddas av trygga relationer skapar både ett ansvar och en 

möjlighet om att arbeta förebyggande. Det är därför viktigt med tidig upptäckt av 

missförhållanden och tidiga insatser (Hindberg, 2006). 

 

3.3 Skolan bör ha tydliga rutiner för hur anmälan ska gå till  

En grundläggande förutsättning för att socialnämnden ska få vetskap om barn som kan vara i 

behov av skydd, är enligt Socialstyrelsen (2004) att andra myndigheter och anställda som 

omfattas av anmälningsplikt känner till att de som professionella har en skyldighet att anmäla 

till socialtjänsten i de fall de misstänker att ett barn far illa. Det är inte närmare stadgat hur en 

anmälan ska göras. En anmälan kan därmed göras både skriftligt via brev, fax eller e-post men 

kan även göras muntligen (Leviner & Eneroth, 2014; Hindberg, 2006). Socialstyrelsen (2004) 

har uttalat att anmälningar som görs av en myndighet i enlighet med 14 kap. 1 § SoL, bör 

göras skriftligt med tanke på de ingripande åtgärder som kan följa, men att det i akuta 

situationer kan finnas skäl att göra en anmälan muntligen. Denna bör då bekräftas skriftligen i 

efterhand (Leviner & Eneroth, 2014; Hindberg, 2006; JO 1996/97). Att en anmälan gjorts 

skriftligt skapar garantier för att allt relevant material har lämnats, särskilt när flera personer 

står bakom anmälan. Det skapar även möjligheter för att i efterhand avgöra vem som svarar 

för de olika uppgifterna (JO 1996/97; Socialstyrelsen, 2004). En person som omfattas av 

anmälningsplikt och som gör en anmälan i tjänst kan inte vara anonym (Hindberg, 2006; 

Skolverket, 2016b). Detta kan vara en orsak till varför många pedagoger kan känna sig 

tveksamma till att göra en anmälan, och det är därför vanligt att många skolor har som rutin 

att det är rektorn som står för anmälan (Socialstyrelsen, 2010; Olsson, 2011). Det i sig 

behöver inte vara något fel, men pedagogerna har även personlig anmälningsskyldighet 

(Socialstyrelsen, 2014). Om man som professionell känner en osäkerhet kring sin oro kan man 

ringa och konsultera socialtjänsten innan en anmälan görs. Det finns då utrymme att vara 

anonym så länge man inte röjer barnets identitet (Skolverket, 2016b; Hindberg, 2006). 

  

För att underlätta anmälningsförfarandet bör det vid alla arbetsplatser där de anställda har 

anmälningsskyldighet finnas klara rutiner och handlingsplaner för hur en anmälan ska gå till, 

av vem och till vem en anmälan ska göras (Socialstyrelsen, 2010; Skolverket, 2016b; 

Hindberg, 2006). Den som har ansvaret för verksamheten bör se till att de anställda har 

kännedom om de rutiner som finns på arbetsplatsen. Eftersom många kan uppleva det som 

svårt att göra en anmälan bör den som har ansvaret även se till att personalen erbjuds stöd när 

anmälan övervägs eller har gjorts (Hindberg, 2006; Socialstyrelsen, 2004). I ärenden där det 

finns en risk för starka och hotfulla reaktioner hos den anmälde förekommer det att flera 

personer som uppfattat den aktuella oron för barnet skriver under en anmälan gemensamt 

(Socialstyrelsen, 2014). Rutiner kan här vara nödvändiga på arbetsplatsen så att den 

anmälningsskyldige kan tillgodoses det stöd som denne kan behöva (Socialstyrelsen, 2010; 

Skolverket, 2016c). 
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När en anmälan gjorts till socialtjänsten är det viktigt att veta att ansvaret för barnet inte är 

överlämnat, utan att nya uppgifter om händelser eller av försämringar av barnets situation 

måste anmälas på nytt. Det är viktigt eftersom det inte är säkert att en utredning har 

genomförts eller att utredningen avslutats utan åtgärd, vilket gör att socialtjänsten kan ha 

tappat kontakten med familjen och behöver få information om oron på nytt (Hindberg, 2006). 

Bra samverkan mellan socialtjänsten och skolan underlättar också anmälningsförfarandet 

(Hindberg, 2006). Det är viktigt att socialnämnden informerar om socialtjänstens arbetssätt, 

samt att skola och socialtjänst tillsammans diskuterar och kommer överens om lämpliga 

samverkansformer (Prop. 1996/97:124). Socialsekreterare kan exempelvis göra besök på 

skolorna och informera om anmälningsplikten och socialtjänstens verksamhet. Det kan på vis 

bli lättare att etablera en kontakt de gånger det blir aktuellt att anmäla (Socialstyrelsen, 2004). 

Skola och socialtjänst kan även närma sig varandras verksamheter genom att skolan låter 

frågan om anmälningsplikten vävas in i den ordinarie verksamheten istället för att bli något 

man gör i sista hand (Skolverket, 2016d). 

 

3.4 Barn som far illa upptäcks ofta först i skolan  

Då de allra yngsta barnen ofta befinner sig inom den privata sfären menar Hindberg (2006) att 

det kan dröja ända till barnet börjat grundskolan innan problemen börjar synas. Detta menar 

hon kan bero på att de professionella och andra närstående som möter barnet under de första 

levnadsåren kan ha svårt att bedöma hur barnet mår, eftersom tecken på att barnet far illa kan 

vara svårtolkade. Yttre tecken så som blåmärken eller ett förändrat beteende hos barnet, 

behöver inte betyda att barnet far illa. Samtidigt är det viktigt att tecken av dessa slag aldrig 

får ignoreras (Lindelöw & Olsson, 1991). En anledning till varför missförhållanden 

uppmärksammas först i skolan skulle kunna vara att skolbarnen är äldre och själva kan 

berätta, samt att det i skolan ställs högre krav på barnen än i förskolan. I skolan krävs det att 

barnen kan vara mer självständiga, de måste kunna sitta still, koncentrera sig samt kunna 

arbeta med andra barn i grupp. Detta är enligt Hindberg (2006) något som kan vara svårt för 

många utsatta barn. De verksamheter som har vardaglig kontakt med barn och unga, såsom 

skolan, har ett stort ansvar för att uppmärksamma och agera när man befarar att någon riskerar 

att fara illa (Prop. 2012/13:10). Vanliga varningssignaler på att ett barn far illa i skolan är hög 

frånvaro, förändrade skolresultat och kamratrelationer, trötthet och nedstämdhet (Skolverket, 

2016a). 

Tecken på att ett barn far illa kan ta sig i uttryck på flera andra sätt. Ibland kan flera symtom 

vara tydliga hos ett barn redan när det kommer till skolan, men ibland utvecklas dessa 

symtom tydligare över tid (Socialstyrelsen, 2010). Nedan presenteras exempel på symtom, 

som speciellt hos yngre skolbarn, kan tyda på att de utsätts för försummelse och fysiska 

övergrepp. Detta kan till exempel handla om att barnet har dålig hygien eller ett vanvårdat 

yttre, att barnet har svårigheter med avförings- eller urinkontroll eller har hämmad tillväxt 

(ibid.). Hindberg (2006) menar att det är också vanligt att barn uppvisar kroppsliga 

stressreaktioner som astma, eksem, magont, sömnsvårigheter, huvudvärk och ätstörningar. I 

en forskningsöversikt över konsekvenser av misshandel beskrivs även ångest, depression och 

dålig empatisk förmåga som vanligt förekommande (Runyon, Deblinger, Ryan & Thakkar-
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Kolar, 2004). Dålig koncentrationsförmåga, nedstämdhet och lättstördhet kan vara exempel på 

olika anledningar till varför ett barn har inlärningssvårigheter. Oroliga och otrygga barn kan 

ha svårt att koncentrera sig i skolan och ta till sig kunskap. Barn med normal intelligens kan 

ha inlärningssvårigheter om de växer upp under svåra förhållanden, även om en stor andel 

barn som är utsatta för misshandel är psykiskt försenade i utvecklingen. Många barn kan 

också ha svårt att klara av nya situationer vilket gör att dom blir oroliga och ibland också 

aggressiva (Hindberg, 2006; Socialstyrelsen, 2010). Dåligt självförtroende hos utsatta barn 

kan hindra dem från att våga pröva nya saker och knyta nya kontakter. Detta kan leda till 

problem i deras kamratrelationer. En avsaknad av djupare relationer till andra barn kan i sin 

tur leda till att de blir utstötta ur gemenskapen (Socialstyrelsen, 2010). Sundell, Egelund, 

Andrée Löfholm och Kaunitz (2007) menar att även om forskning inte kunnat identifiera 

specifika orsaker till varför en vårdnadshavare vanvårdar eller förgriper sig psykiskt, 

känslomässigt, fysiskt eller sexuellt på ett barn, har man funnit vissa riskfaktorer som 

indikerar på att ett barn far illa. Ett exempel på något som pedagoger kan vara 

uppmärksamma på är samspelet mellan barn och föräldrar. Studier har visat att föräldrar som 

utför övergrepp tenderar att bara fokusera på det negativa som ett barn gör och inte det 

positiva, de är mindre stödjande och kärleksfulla och leker mindre med sina barn, använder 

fysisk och verbal bestraffning och är mindre benägen att använda positiva föräldrastrategier. 

 

3.5 Svårt för barn att berätta  

Det finns många skäl till varför barn inte vill eller vågar berätta om vad de har varit med om 

(Hindberg, 2006). Empirisk och vetenskaplig forskning har visat att barn kan ha svårigheter 

att berätta om traumatiska händelser. I familjer där det förekommer våld eller övergrepp är det 

vanligt att man tystar ner händelsen och gör det till en hemlighet mellan förövaren och det 

utsatta barnet. Ett barn kan ha starka skuld- och skamkänslor kopplade till det som hänt, och 

drar sig därför i det längsta för att berätta om händelser som är förknippade med dessa 

känslor. Det är händer också att offren känner sig medskyldiga och tror att de varit dumma, 

olydiga eller provocerande och att de har förtjänat att bli slagna. Ju äldre barnet blir, desto 

större medvetenhet kan barnet ha kring vilka konsekvenser som ett avslöjande kan få, vilket 

kan förstärkas av den beroendeställning som ett barn har till sina föräldrar. Barn vet inte heller 

alltid att det utsatts för misshandel eller försummelse, eftersom många barn inte har någon 

kunskap om lagstiftning, och därför inte heller vet att fysiskt våld är ett brott. En förutsättning 

för att barn ska kunna berätta är att de har någon att vända sig till. Barn känner av naturliga 

skäl inte till vilka hjälpinstanser som finns eller vart man kan vända sig, därmed måste hjälpen 

finnas där barnen finns (Hindberg, 2006). Andra måste därför reagera vid misstanke om att ett 

barn misshandlats psykiskt eller fysiskt (ibid). 

 

3.6 Svårigheter med att anmäla  

Socialstyrelsen (2010) menar att anmälningsskyldigheten är ovillkorlig och inte får bli 

föremål för övervägande av den anmälningsskyldige själv. Olsson (2011) skriver att 

anmälningar är en vanlig händelse hos socialtjänsten, men att det för lärare och annan 

personal på skolan kan anses vara det mest dramatiska och känsloladdade uppdraget inom 

yrket. Trots att det kan finnas en oro för att ett barn eller en elev far illa kan det finnas en 

tvekan inför att göra en orosanmälan till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2010; Skolverket, 
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2016c). Den kanske mest framträdande orsaken till varför många pedagoger tvekar kan vara 

att man känner en osäkerhet kring om misstankarna är obefogade (Hindberg, 2006). Lindelöw 

och Olsson (1991) skriver att överväganden och bedömningar av framtida konsekvenser för 

barnet ofta finns med i bilden när en anmälan övervägs, trots att det inte ska vara så. 

Utgångspunkten med anmälningsplikten är att så långt som möjligt säkerställa att 

socialtjänsten får kännedom om när ett barn far illa eller misstänks fara illa, utan att för dens 

skull försvåra för, i det här fallet pedagoger, som har en särskild förtroendeställning gentemot 

allmänheten (Prop. 2012/13:10). Colnerud (1995) menar att det inom läraryrket finns etiska 

och moraliska dimensioner som påverkar den maktbalans som finns inom yrket. Denna 

maktbalans påverkar enligt Colnerud även den tillit och det förtroende som läraren ska äga 

gentemot barnet och dess föräldrar. Ett barn kan ha symptom som leder till oro hos personal i 

förskola och skola, men symptomen kan vara så diffusa att ingen riktigt är säker på varför 

barnet uppför sig som de gör (Socialstyrelsen, 2010; Hindberg, 2006). Eftersom det inte finns 

någon entydig eller allmänt vedertagen definition av begreppet “barn som far illa” så kan även 

det skapa en osäkerhet hos många professionella för när man ska göra en anmälan. Begreppets 

innebörd kan skilja sig både inom och mellan olika yrkesgrupper. Det är därför viktigt att vara 

tydlig med vad man menar för att minska risken för missförstånd (Hindberg, 2006). Den som 

överväger att göra en anmälan om ett barns situation kan också vara starkt engagerad i barnet, 

vilket ofta skapar en oro inför föräldrarnas reaktion om anmälan gäller hemförhållandena 

(Prop. 2012/13:10). 

 

3.7 Vilka faktorer påverkar hur personal ser på anmälningsplikten och deras 

benägenhet att anmäla?  

När det gäller anmälningar enligt 14 kap. 1 § SoL saknas det nationell statistik på hur många 

anmälningar som görs, men det finns viss forskning som är begränsad till vissa kommuner 

och län (Hindberg, 2006). Wiklund (2006) menar i sin studie att majoriteten av de 

anmälningar som görs i Sverige kommer från aktörer som omfattas av anmälningsplikt, men 

att omfattningen av och egenskaper hos anmälningar till socialtjänsten där barn misstänks fara 

illa är ett svagt utforskat område inom svensk barnvård. Cocozza, Gustafsson och Sydsjö 

(2007) menar dock att man för att kunna utvärdera anmälningspliktens effekter skulle behöva 

registrera anmälningar på en nationell nivå. Samtidigt menar dem att de siffror som skulle 

samlas in på en sådan nivå skulle vara missvisande, då större delen av anmälningar om barn 

som far illa handlar om barn som begår brott. Det är därför svårt att få fram uppgifter om 

barnmisshandelns omfattning och ännu svårare, för att inte säga omöjligt, att få fram uppgifter 

om omfattningen av psykisk misshandel och försummelse (Hindberg, 2006). Enligt 

Department of Health (2010) påverkar känslomässig försummelse barnets mentala hälsa, 

beteende och självkänsla. Detta kan påverka barnet lika mycket, om inte mer, än andra mer 

synliga former av utsatthet som till exempel fysiskt våld (HM Government, 2010). Thompson 

& Kaplan (1996) menar emellertid att de psykiska symptom som barnet uppvisar inte behöver 

vara uttryck för psykisk sjukdom, men att försummelsen gör barnet mer sårbart så att det 

lättare drabbas av psykisk sjukdom och personlighetsstörningar. 
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Samtidigt som Wiklund (2006) menar att majoriteten av de anmälningar som görs i Sverige 

inkommer från aktörer som omfattas av anmälningsplikt, menar Barnskyddsutredningen att 

forskning visar att det är många barn som misstänks fara illa men inte kommer till 

socialnämndens kännedom eftersom misstanken inte anmäls (Prop. 2012/13:10). En anledning 

till varför professionella kan tveka inför att göra en anmälan kan till exempel vara oron för att 

rubba relationen till barnet och föräldrar, och på så sätt förlora möjligheten att därefter vara ett 

stöd. Andra anledningar kan vara en bristande insikt i symptom på omsorgsbrister och vad en 

anmälan kan leda till samt att upplevelsen av att bristen på återkoppling skapar en misstro 

inför socialtjänstens möjligheter att kunna förbättra situationen för barnet (Prop. 2012/13:10; 

Hindberg, 2006). Ett forskningsprojekt visade även att förmågan att kunna identifiera barns 

utsatthet kunde variera, och att en av förklaringarna till detta kunde vara hur var och en 

definierade begreppet ”barn som far illa” (Lundén, 2010). Stefan Wiklund, docent och lektor i 

socialt arbete, menar att man förutom att känna osäkerhet på individnivå, även kan finna en 

osäkerhet på grund av organisationsfaktorer så som bristande rutiner för hur man ska anmäla 

(Skolverket, 2016d). 
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4. Resultat  

 

I följande avsnitt kommer vi att presentera resultatet av studien i form av de kategorier och 

det tema som kunde urskiljas i analysen av den insamlade empirin.  

 

Skolan som har använts i studien finns i en kommun med ca 18 000 invånare. På skolan går 

elever från förskoleklass till årskurs sex och det finns 25 anställda samt en rektor. Under 2014 

och tidiga 2015 arbetades det fram samverkansrutiner mellan skola och socialtjänst som under 

våren 2015 sammanställdes i en gemensam broschyr, för att sedan implementeras under 2016. 

Rutinerna ska följas upp varje år och syftar till att skola och socialtjänst ska vara 

framgångsrika gällande att så få barn som möjligt ska fara illa och att alla barn ska lyckas i 

skolan. När barn far illa är målet att de ska fara illa under så kort tid som möjligt. 

Informationen är hämtad från kommunens hemsida och den samverkansfolder som finns för 

kommunen. Samtliga intervjupersoner hade lång erfarenhet inom skolan.  

 

4.1 Rutiner för anmälan på skolan 

På den aktuella skolan fanns det skriftliga rutiner för hur en orosanmälan ska göras. Rektorn 

förtydligade att dessa var gemensamma för hela kommunen, och att det i rutinerna även fanns 

färdiga blanketter att tillgå när man ska göra en anmälan (se bilaga 6). På skolan var rutinerna 

något som all personal hade tillgång till, och som rektorn hade ansvaret att förmedla till 

nyanställda vid introduktionen. Alla lärare som medverkade i studien hade erfarenheter av att 

omfattas av anmälningsplikt vid tidigare arbetsplatser. En av lärarna hade erfarenheter som 

skiljde sig åt när det kom till huruvida de tidigare rutinerna överensstämde med de nuvarande. 

Hon hade erfarenheter av att arbeta i en grannkommun, och menade att rutinerna på den 

skolan hade haft skillnader i hur anmälningsförfarandet skulle gå till. Hon menade att det där 

istället varit skolhälsovården som hade kontakten med socialtjänsten. När en misstanke om att 

ett barn far illa uppstod på grund av händelser som skolan inte kunde råda över, beskrev 

samtliga intervjupersoner att ett första steg var att diskutera tillsammans med kollegor. Flera 

intervjupersoner menade att man gärna ville prata med varandra först för att se om det var 

någon fler som sett eller hört det som det som väckt oron. Nästa steg var att lyfta denna oro 

tillsammans med rektor, som hade ansvaret att föra anmälan vidare till socialtjänsten. 

Personalen och rektorn kommer då överens om man bör ringa och rådgöra med socialtjänsten 

eller om en anmälan ska göras. Rektorn påtalade att de hade som rutin att anmälan står i 

hennes namn för att personalen skulle kunna fortsätta ha en god relation till föräldrarna:   

 

”Först och främst så pratar man i arbetslaget eller på skolan om någonting som har hänt. Antingen 

beslutar vi att jag ringer och rådfrågar vad jag ska göra, eller också gör jag bara en anmälan /.../. 

Min personal gör den inte. Det är antingen jag eller kurator. Och det är ju för att personalen ska 

kunna fortsätta ha en bra relation till föräldrarna” - Rektor 

 

Rektorn kunde även delegera ansvaret att göra en anmälan till andra, såsom till skolans 

kurator, och på skolan fanns även ett elevhälsoteam (EHT) där man kunde lyfta oron. Även 

om rektor hade det övergripande ansvaret uttryckte majoriteten av intervjupersonerna att de 

kände sig delaktiga i anmälan, då det varit dem som reagerat utifrån vad de sett eller hört. 
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Anmälningsskyldigheten omfattar inte bara myndigheterna själva utan även dem som är 

arbetar där, vilket en intervjuperson underströk. Läraren menade att skyldigheten var för 

barnets bästa och att om hon fått reda på något som tyder på att ett barn far illa måste hon 

ibland agera innan hon går hem för dagen. De flesta av intervjupersonerna menade att de 

kände att de hade stöd från arbetsgruppen för att kunna gå vidare och göra en enskild 

anmälan, även om ingen av kollegorna delade samma oro. Några intervjupersoner påpekade 

att det ibland kunde vara aktuellt att lyfta oron flera gånger, om det varit så att man gjort en 

anmälan men att man inte sett någon förändring. 

 

4.2 Att upptäcka tecken på barnmisshandel 

I intervjuerna framkom att barnmisshandel kunde ta sig i uttryck på olika sätt. 

Intervjupersonerna uppgav flera orsaker till varför barn far illa, bland annat övergrepp, fysisk 

eller psykisk misshandel. Alla lärare pratade om fysiska tecken så som blåmärken som tecken 

på barnmisshandel. Det påpekades dock att det här inte skulle röra sig om engångsföreteelser 

eftersom barn i den här åldern ofta får blåmärken av naturliga skäl när de leker. De menade att 

man istället fick vara uppmärksamma på exempelvis blåmärken som har olika färg, vilket 

tyder på att det handlar om upprepade händelser. Det kunde också enligt några 

intervjupersoner handla om att barnet berättat något för dem, eller att skillnader fanns i 

barnets och föräldrarnas versioner av vad som hänt. Majoriteten av intervjupersonerna talade 

även om missförhållanden i hemmet som kunde bero på föräldrarnas egen problematik, såsom 

missbruk eller psykisk ohälsa. En intervjuperson pratade om att man ibland kunde märka av 

en förälders missbruk genom att hen “doftar” vid hämtning eller lämning av barnet på skolan. 

Ett större antal av intervjupersonerna talade om att man som lågstadielärare måste vara 

observant på ett förändrat beteende hos barnet. Detta menade dom kunde ta sig i uttryck 

genom att barnet är oroligt, inte äter ordentligt, är nedstämd eller har minskad ork. Andra 

tecken man bör vara observant på, menade två av intervjupersonerna, var om barnet sällan 

kommer i tid eller har hög eller konsekvent frånvaro. En konsekvens av detta kunde vara att 

eleven riskerar att inte nå målen. Två av intervjupersonerna menade att man ibland var 

tvungna att se över en längre tid och inte endast se till enstaka händelser. En intervjuperson 

menade även att man som professionell med erfarenheten har fått en inbyggd magkänsla för 

när ett barn far illa. Läraren beskrev det på följande sätt: 

 

“Sen har man ju ofta känner jag ändå en känsla för när någonting känns fel. För när vi har jobbat så 

länge med barn som vi har gjort /.../ så kan man ändå många gånger känna att ‘ja men nu är det 

någonting som gör det, men vad beror det på?’” - Lärare 1  

 

4.3 Faktorer som hämmar anmälningsbenägenhet 

Något som flera intervjupersoner beskrev som problematiskt var den sekretess som finns 

mellan skola och socialtjänst, och som upplevdes försvåra samarbetet. Fyra av fem 

intervjupersoner pratade om den brist på återkoppling som man som professionell kunde 

uppleva efter att ha gjort en anmälan, vilket skapade frustration. Som pedagog så ifrågasatte 

man ofta huruvida det hänt något med ärendet, och menade att frustrationen ofta låg i att man 

inte såg någon förändring trots att man gjort en anmälan. En lärare underströk att varför de 

ville ha respons från socialtjänsten var för att skolan skulle veta hur man kan hjälpa eleven 
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och familjen vidare. Rektorn menade att personalen ofta känner att “varför ska man anmäla 

när det inte händer någonting?” eftersom man inte får någon återkoppling från socialtjänsten 

på grund av sekretessen. En av lärarna påpekade att det är svårt eftersom skola och 

socialtjänst har olika sekretess. Hon menade att det ibland kunde vara bra om skolan fick en 

större insyn i vad som hänt i ett ärende, men påtalade samtidigt att viss information inte är till 

för skolans vetskap. Hon förtydligade detta med att hon som pedagog endast behövde veta de 

saker som har att göra med hur barnet är i skolan. Bristen på återkoppling var något som hon 

generellt kunde tänka sig hämmar anmälningsbenägenheten. Som pedagog kunde känna sig 

besviken i de fall där man inte kunde se någon förändring, men var samtidigt medveten om att 

det var upp till föräldrarna huruvida de vill ta emot den hjälp och det stöd som erbjuds från 

socialtjänsten. Samtidigt hade läraren erfarenhet från ärenden som handlat om allvarliga 

saker, och där effekten av en anmälan märkts av väldigt snabbt. 

 

Två av lärarna beskrev hur det för föräldrar ibland kan kännas som att personalen inkräktar på 

familjens privatliv. De menade att anmälningar som gäller hemförhållandena därför kunde 

skapa starka känslor eller reaktioner hos föräldrarna, vilket kunde upplevas som obehagligt. 

Intervjupersonerna talade utöver detta om den osäkerhet som man som professionell kunde 

känna inför huruvida man skulle göra en anmälan eller inte. Lärarna upplevde att de ville 

känna sig säkra på att deras oro var befogad innan de tog nästa steg, för att det inte skulle bli 

“fel”. En av lärarna beskrev det på följande sätt: 

 

“En del föräldrar blir ju väldigt aggressiva när det är någonting som tas upp. Det blir ju liksom ett 

obehag. Men - den känslan måste man ju kliva över. Men det gör ju att man verkligen vill vara absolut 

säker på sin sak” - Lärare 4 

 

4.4 Faktorer som ökar anmälningsbenägenheten 

Att anmälningsskyldigheten finns tyckte samtliga intervjupersoner var viktigt, då den är 

nödvändig för att socialtjänsten ska få kännedom om barn som far illa. Intervjupersonerna var 

eniga om att skyldigheten var för barnets bästa och att det var första prioritet, det handlar om 

en oro för barnet och det är därför man som lärare reagerar. Alla var överens om att 

skyldigheten skapade en möjlighet att hjälpa barnet och familjen, och majoriteten såg det som 

en naturlig del av yrket. Samtliga underströk att det handlade om en skyldighet, något som de 

var tvungna att göra om dom fick misstanke om att ett barn far illa. Att ha 

anmälningsskyldighet var i sig inte något som intervjupersonerna upplevde som betungande, 

men de beskrev däremot att det kunde upplevas som känslomässigt påfrestande när man 

upptäcker att barnet har det jobbigt.  

 

”Det är en plikt som vi har som anställda, det är ingenting vi kan säga att vi gör som vi vill med” 

- Lärare 3 

 

“Jag tycker inte att det väcker några känslor så, utan det är att man upptäcker att barn har det 

jobbigt, det är snarare de känslorna inte själva anmälan” - Lärare 1 
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Samtliga lärare påpekade att de kände ett bra stöd från kollegor och rektor för att göra en egen 

anmälan om behov uppstod. En intervjuperson lyfte att det var bra att de kunde ringa 

socialtjänsten och rådfråga om ärenden anonymt vid tveksamheter. Majoriteten av 

intervjupersonerna såg det som positivt att samverka tillsammans med socialtjänsten. Två 

lärare talade även om att det är viktigt att man fortsätter att repetera anmälningsplikten så den 

inte glöms bort. En av intervjupersonerna berättade att man under förra året deltagit i en 

halvdagsutbildning där man fått information från kommunen gällande anmälningsplikten. 

Hon betonade att det var viktigt att man får fortbildning om ämnet, då det alltid finns något 

som man kan lära sig mer om. Två av lärarna önskade att man skulle diskutera det lite oftare 

inom arbetsgruppen, alternativt ha det som en rutin vid varje skolstart. 

 

4.5 Lågstadielärares relation till föräldrarna 

Något som framgick tydligt vid samtliga intervjutillfällen var lågstadielärarnas relation till 

föräldrarna, som ibland beskrevs som svår. Generellt var tanken att skolan ville jobba 

tillsammans med föräldrarna, men det påpekades att sekretessen var ett hinder. Rektorn 

menade att de flesta föräldrar vill sitt barns bästa och tycker det är bra om man har en 

samverkan. Rektorn önskade därför att det skulle finnas mer samtal där skolan träffas 

tillsammans med föräldrar och socialtjänst, för att bryta sekretessen. Samtidigt menar hon att 

det är viktigt att ha en förståelse för att föräldrar vid en anmälan kan känna sig trängda och 

därigenom även ha svårt för att ta till sig oron. Två intervjupersoner menade dock att det 

ibland kan finnas en ovilja att förstå eller samverka från föräldrarnas sida. Rektorn betonade 

att det för föräldrar oftast kunde upplevas som starkt att bli anmäld, men underströk vid 

intervjutillfället att man som professionell får försöka möta föräldrarnas oro och förklara 

orsaken samt den anmälningsskyldighet som man har på skolan. Samtidigt som 

orosanmälningar är nödvändiga för socialtjänstens kännedom påpekade två av 

intervjupersonerna att de ville upprätthålla en förtroendefull relation gentemot föräldrarna, 

vilket kunde äventyras vid en anmälan. En intervjuperson betonade vikten av att skolan skulle 

vara en trygg plats för barnet, och menade att den goda relationen till föräldrarna var en 

grundläggande förutsättning för att de ska vilja komma dit och lämna sitt barn och inte hålla 

det hemma.  

 

”Man vet hur viktigt det är med kontakten med föräldrar och barn. Att det ska kännas att man har 

förtroende för varandra. Att man ska kunna samtala både om det som är bra och det som inte är bra” 

- Lärare 2 

 

En god relation till föräldrarna var något som betonades av alla, och samtliga beskrev det som 

skäl till varför man har som rutin på skolan att anmälan står i rektorns namn. Det framkom 

därför att det aldrig är lärarna som konfronterar föräldrarna. En av lärarna uttryckte att hon 

trots detta misstänker att vissa föräldrar genomskådar denna rutin och ändå kan förstå vilken 

lärare som står bakom oron. Hon menade att om det var någon i hennes klass ärendet gällde, 

var sannolikheten stor att det varit hon som klasslärare som låg bakom anmälan.  
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5. Tema: Anmälningsplikten – en svår balansgång 

 

Nedan presenteras det tema som framkom som den “röda tråden” eller den underliggande 

meningen i empirin. Det som ses som genomgående i alla kategorier var att lågstadielärarna 

hade en vilja att upprätthålla en god relation till föräldrarna, att det fanns en osäkerhet kring 

när man ska göra en anmälan samt att bristen på återkoppling från socialtjänsten var något 

som upplevdes som frustrerande. 

 

Det som kunde urskiljas ur den insamlade empirin var att många lågstadielärare ibland kände 

en ambivalens kring huruvida man som professionell skulle göra en anmälan eller inte. Det 

beskrevs av pedagogerna som svårt att balansera den lagstyrda skyldigheten att anmäla med 

de känslor som väcktes när misstanke uppstod om att ett barn far illa. Man menade att 

balansgången bestod av att de å ena sidan upplevde själva anmälningskyldigheten som en 

viktig och naturlig del av yrket, men att de å andra sidan även kände att “man ville ha på 

fötterna” innan man gick vidare med en anmälan. 

 

Att man som pedagog på skolan ville ha en god relation till föräldrarna var något som 

beskrevs som viktigt, samtidigt som de betonade att detta inte var något som fick komma i 

vägen för en anmälan. Barnets bästa var det som lyftes fram som det primära, och de menade 

på att andra känslor fick stå till sidan. Pedagogerna talade om anmälningsskyldigheten som 

något nödvändigt och som en möjlighet att hjälpa, samtidigt som de ville känna sig säker på 

att oron var befogad för att inte göra en anmälan “i onödan”. Den osäkerhet som många 

pedagoger kände inför att göra en anmälan grundade sig ofta i känslan av att föräldrarna 

upplevde att de inkräktade på familjens privatliv, samt i oron som fanns inför de starka 

känslor och reaktioner som föräldrar kunde uppvisa. Det påtalades även att en anmälan var 

något som skulle göras skyndsamt, att när något händer så måste personalen snabbt försöka att 

samla information och inte dröja med att lyfta detta med kollegor. Pedagogerna såg det som 

positivt att det fanns möjlighet att rådgöra med socialtjänsten innan en anmälan görs. Att ha 

anmälningsskyldighet var inte något som upplevdes vara betungande utan sågs som naturligt, 

och de upplevde att de hade bra stöd från både rektor och arbetskollegor för att kunna gå 

vidare med en egen anmälan. Många pedagoger kände dock en frustration de gånger man inte 

såg någon förändring i barnets situation i skolan trots att man gjort en anmälan. Då 

socialtjänsten står under sträng sekretess upplevde pedagogerna att det efter att en anmälan 

gjorts, var svårt att få återkoppling kring vad som hänt i ett ärende.  

 

Pedagogerna upplevde att man gärna ville känna att man hade en grund för sina misstankar, 

vilket av oss uppfattades som att man var orolig för att “göra fel”. Därför påtalades det att 

man gärna ville lyfta oron tillsammans med kollegor, för att se om andra delade samma oro. 

Samtidigt kan det i slutna grupper, där man måste fatta viktiga beslut under en stark tidspress, 

finnas en risk för grupptänkande [groupthink]. Detta innebär de som ingår i gruppen kan lägga 

sitt eget kritiska tänkande åt sidan för att nå enighet med de andra gruppmedlemmarna. 

Tendensen kan öka i de grupper där medlemmarna är likasinnade i erfarenhetsbakgrund och 

värderingar. Grupptänkande kan förebyggas om man har ett klimat där man bjuder in till ett 

fritt åsiktsutbyte mellan oliktänkande. (NE, 2016b). Precis som intervjupersonerna också 
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beskrev, så upplevde vi att de hade ett bra samtalsklimat i arbetsgruppen, och att risken för 

grupptänkande inte var speciellt stor på den aktuella arbetsplatsen. 
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6. Analys, diskussion och slutsats  

 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att undersöka lågstadielärares upplevelser av 

och kännedom om de rutiner och den ansvarsfördelning som finns kring anmälningsplikten 

vid en lågstadieskola i en mindre kommun i mellersta Sverige, vilket blev besvarat utifrån 

studiens resultat. Nedan presenteras utvalda delar av studiens resultat tillsammans med vår 

diskussion utifrån kunskapsöversikten2.  

 

Det som var framträdande i intervjuerna var att man ville känna sig säker på sin oro, vilket 

ibland gjorde att man ville se hur det man uppmärksammat hos barnet har sett ut under en 

längre tid. Den kanske mest framträdande orsaken till varför många pedagoger tvekar menar 

Hindberg (2006) kan vara att man känner en osäkerhet kring om misstankarna är obefogade. 

Anmälningsplikten innebär svåra moraliska överväganden, trots att lagen är tydlig (Lindelöw 

& Olsson, 1991). Vi uppfattade det som att den osäkerhet som många pedagoger kände inför 

att göra en anmälan, ofta var i de fall där det inte var tydligt om misstankarna grundades i att 

barnet for illa eller om det fanns andra bakomliggande orsaker. Eftersom socialtjänstlagen är 

en ramlag, innebär det att den som omfattas av anmälningsskyldighet ges ett stort 

tolkningsutrymme. Samtidigt som lagen tydliggör att man som professionell ska anmäla oro 

vid misstanke om att ett barn far illa, så finns ingen entydig definition på vad begreppet 

innebär. Det tolkningsutrymme som lagen ger kan på så vis skapa en osäkerhet för de 

professionella som omfattas av den kring när en anmälan bör göras. På skolan där studien 

genomfördes fanns heller ingen enhetlig definition av begreppet, men intervjupersonerna gav 

trots det tydliga exempel på situationer där misstankar brukar uppstå om att ett barn far illa. I 

brist på en tydlig definition kan det vara så att man söker sig till andra lagrum, som 

föräldrabalken där det i den inledande paragrafen i sjätte kapitlet står att “barn har rätt till 

omvårdnad, trygghet och en god fostran” (SFS 1949:381). Även denna paragraf ger personen 

som ska tyda lagen en bred formulering som gör att man kan ha olika uppfattningar om vad 

orden betyder, och var gränsen går mellan ‘tillräckligt god’ och ‘otillräcklig’ omvårdnad. Det 

kommer alltså alltid finnas ett visst utrymme för egna tolkningar.  

 

På den skola där vi valt att genomföra vår undersökning var rutinerna något som var 

gemensamt för hela kommunen. Till de rutiner som skolan hade för anmälningsförfarandet 

hörde att man lyfte oron kollektivt i arbetsgruppen. Colnerud (1995) menar att det kan finnas 

vissa fallgropar i möten med elever och föräldrar, där erfarenheter som finns i arbetsgruppen 

kan vara behjälpligt att diskutera tillsammans. Enligt Socialstyrelsen (2014) kan det vara bra 

för personal att diskutera situationen tillsammans med sin chef och andra erfarna kollegor, för 

att kunna avgöra om en anmälan bör göras eller inte. En intervjuperson menade att man som 

professionell med erfarenheten har fått en inbyggd magkänsla för när ett barn far illa. Denna 

“magkänsla” skulle kunna beskrivas som en typ av tyst kunskap. Bergmark & Lundström 

(2006) beskriver tyst kunskap som en erfarenhetsbaserad och personburen kompetens, något 

som man i ett givet ögonblick kan göra eller uppleva utan att omedelbart exakt kunna beskriva 

vad vi gör eller hur vi känner. Därav kunde det vara bra att lyfta sina misstankar kollektivt för 

                                                           
2 Se sid 12. 
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att se om fler hade uppmärksammat det som väckt oron. Det framkom under intervjuerna att 

deltagarna upplevde att de hade ett bra klimat i arbetsgruppen för att lyfta och diskutera 

eventuell oro för ett barn. De kände att de hade ett bra stöd för att gå vidare med en enskild 

anmälan även om ingen av de andra kollegorna delade samma oro, vilket tyder på att 

grupptänkande inte var något som förekom i den här arbetsgruppen.  

 

För att underlätta anmälningsförfarandet menar Socialstyrelsen (2010) att det vid alla 

verksamheter som omfattas av anmälningsplikt enligt 14 kap 1 § SoL bör finnas klara rutiner 

för hur en anmälan ska gå till, av vem och till vem anmälan ska göras. I lagtexten framgår att 

anmälningspliktiga är “skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa” (SFS 2001:453), samtidigt finns inga 

formella beskrivningar om hur en anmälan ska göras. Det finns vissa skriftliga riktlinjer från 

Socialstyrelsen (2014) där det framgår att en anmälan bör göras skriftligt samt att man som 

professionell inte kan vara anonym när man gör en anmälan i tjänsten. Att myndigheter bör 

göra anmälningar skriftligt är även något som påtalas av Justitieombudsmannen (1996/97), 

med tanke på de ingripande åtgärder som kan följa. Det är därefter upp till varje skola för hur 

rutinerna ska formuleras på den enskilda arbetsplatsen (Prop. 2012/13:10). 

 

En av lärarna talade om sina tidigare erfarenheter av att omfattas av anmälningsplikt vid 

tidigare arbetsplatser, och påtalade även att det funnits vissa skillnader i rutinerna för 

anmälningsförfarandet. På den tidigare arbetsplatsen som läraren jobbat vid gick anmälan inte 

genom rektorn till socialtjänsten, utan genom elevhälsan. Eftersom skola, hälso- och sjukvård 

och socialtjänst är skilda myndigheter, råder sekretess mellan verksamheterna (Lindelöw & 

Olsson, 1991). Olsson (2005) förklarar att eftersom skolhälsovården är en självständig del av 

skolan påtalar han att skolhälovården har sekretess och tystnadsplikt gentemot all annan 

skolpersonal. Läraren såg fördelar i att anmälan gick genom skolhälsovården då hon ansåg att 

denna var neutral, medan övriga lärare ansåg att det var fördelaktigt att anmälan gick genom 

rektor. På skolan fanns även ett elevhälsoteam (EHT) där man kunde lyfta den eventuella 

oron. Huruvida det ena tillvägagångssättet var bättre än det andra framgick inte ur 

intervjuerna. Men samtliga var överens om att det var bra att de som personal inte stod på 

anmälan, för att kunna upprätthålla en god relation till föräldrarna. 

 

Vid några intervjutillfällen talades det om hur det ibland kan kännas som att personalen 

inkräktar på familjens privatliv, och att detta kunde medföra starka känslor eller reaktioner 

hos föräldrarna. Olsson (1991) skriver att barnuppfostran kan betraktas som en av livets mest 

privata och heliga områden, och att många ser det som ett mycket dramatiskt steg när 

utomstående ingriper. Socialstyrelsen (2014) menar att man som professionell kan känna en 

oro för att barnets föräldrar ska bli upprörda eller undvikande när det gjorts en anmälan, och 

därigenom välja att hålla barnet hemma för att förhindra vidare insyn. En annan anledning till 

att man som professionell inte anmäler oro för barn kan vara risken för att tappa relationen till 

barnet och familjen och därmed också möjligheten att fortsättningsvis kunna vara ett stöd. Det 

kan finnas en oro inför föräldrarnas reaktioner när anmälan gäller hemförhållandena, då 

föräldrarna kan uppleva anmälningssituationen som kränkande (Prop.2012/13:10). I ett försök 
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att underbygga detta hade skolan som rutin att prata om socialtjänsten och den 

anmälningsskyldighet de hade på föräldramöten.  

 

6.1 Slutsatser 

I studiens resultat framgick att lärarna var medvetna om den skyldighet de hade som 

professionella att anmäla oro till socialtjänsten vid misstanke om att ett barn far illa. Vi kan se 

både för och nackdelar kring att först lyfta en oro kollektivt. Man kan fundera kring 

tillvägagångssättet i förhållande till lagtexten, där det står att professionella är skyldiga att 

genast anmäla vid misstanke. Då det inte preciseras mer än så i lagtexten om vad som menas 

med “genast” är tidsangivelsen något som lämnas åt pedagogernas egna tolkning. Vi har en 

förståelse för att man som anställd på skolan ser en vinst i att använda sig av gruppen för att 

stärka sin misstanke, vilket i sig inte behöver vara något negativt, så länge det inte fördröjer 

anmälningsförfarandet. Den sammanfattande bilden vi har fått av arbetet är således att skolan 

hade tydliga rutiner kring hur personalen skulle gå tillväga när en misstanke om att ett barn 

far illa uppstod. Deltagare i studien med mer begränsad erfarenhet av anmälningar upplevde 

en större osäkerhet kring när och hur en anmälan skulle göras. Vi fick dock uppfattningen om 

att samtliga i personalen var positivt inställda till de rutiner och den ansvarsfördelning som 

fanns på arbetsplatsen samt hade en god kännedom kring dessa. 

 

6.2 Metodreflektion 

Då syftet med studien var att undersöka lågstadielärares uppfattning och kännedom om de 

rutiner och den ansvarsfördelning som fanns kring anmälningsplikten, valde vi att enbart 

genomföra studien vid en lågstadieskola. Resultatet hade därför kunnat se annorlunda ut om 

någon av kommunens andra grundskolor deltagit i studien. Det är viktigt att vara medveten 

om att resultatet endast visar hur det såg ut på specifikt den här arbetsplatsen, och alltså inte 

går att särskilja från skolans kontext. I kvalitativ forskning är det dessutom viktigt att vara 

medveten om att det handlar om forskarens tolkning av deltagarnas upplevelser (Denzin & 

Lincoln, 2003). Då vi inte efterfrågade något samtycke för att kontakta intervjupersonerna i 

efterhand, hade vi ingen möjlighet att kontakta dem vid behov av eventuella förtydliganden. 

Man måste därför vara varse om olika översättningsproblem, att man inte kan framställa 

personer helt representativt och att man har förstått personen korrekt. Det handlar här om vår 

subjektiva tolkning (Denzin & Lincoln, 2003). Valet av en kvalitativ metod motiverades 

utifrån studiens syfte och att denna metod är användbar när man vill studera något som kan 

vara mångtydigt (Wallén, 1996), och som skulle kunna bli svårt att undersöka genom en 

kvantitativ metod, exempelvis en enkätstudie. Vid en enkätstudie är det viktigt att frågorna är 

tydligt formulerade och lätta att förstå, eftersom man inte har någon möjlighet att hjälpa 

deltagarna om de inte förstår. Man har heller ingen möjlighet att ställa eventuella följdfrågor 

till respondenterna för att få dom att fördjupa sitt svar (Bryman, 2011). Nackdelen med en 

kvalitativ studie är att det är svårt att generalisera resultaten till andra verksamheter än den där 

studien genomförts. Ett sätt att skapa tillförlitlighet hade kunnat vara att låta 

intervjupersonerna ta del av vår empiri för att låta dem bekräfta att vi uppfattat det som sagts 

på rätt sätt. 
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6.3 Avslutande diskussion 

Då vi valde att enbart rikta in oss på en skola, hade det varit intressant att genomföra 

ytterligare en studie i en annan kommun, för se hur och om rutinerna skiljer sig åt mellan 

skolor och i så fall på vilket sätt. Vi fick en känsla av att det var en sammansvetsad 

arbetsgrupp som gav en enhetlig bild av de rutiner som fanns på arbetsplatsen. Det intryck vi 

fick var att pedagogerna kändes trygga i det dom berättade för oss, och att det var rutiner som 

fungerade för dem. Det hade dock varit intressant att mer ingående ta reda på hur 

lågstadielärarna tyckte om själva utformningen av riktlinjerna, om det skulle vara något 

nationellt och lagstyrt, eller om det skulle vara upp till varje skola att utforma dessa. Precis 

som vi nämnde tidigare i arbetet så finns det idag inga formella beskrivningar för hur en 

anmälan ska göras eller vad som ska ligga till grund för oron. Även om det inte fanns någon 

entydig definition för vad som menas med begreppet “barn som far illa”, varken i lagen eller 

på skolan, så upplevde vi att pedagogerna på ett bra sätt kunde beskriva och ge exempel på 

olika situationer som kunde ligga till grund för en anmälan. Trots att lärarna påtalade att de 

kände sig trygga med att gå vidare med en egen anmälan, fick vi känslan av att den enskilda 

pedagogen gärna ville känna att det fanns en kollektiv oro innan de gick vidare med en 

skriftlig anmälan. I ett vidare steg hade det även kunna vara intressant att undersöka hur 

skolans rutiner upplevs av socialtjänsten, samt hur samarbete mellan skolan och socialtjänst 

fungerar, för att få en helhetsbild. Detta då flera pedagoger uttryckte att det finns 

förbättringsmöjligheter vad gäller samarbetet mellan verksamheterna. 

Vi upplever att detta är ett relativt outforskat område med stora kunskapsluckor, vilket även 

framgick vid insamlingen av material till studiens kunskapsöversikt. En anledning till detta 

förklarades av Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) vara att man behöver nationell data på 

anmälningspliktens effekter, men att dessa samtidigt skulle bli missvisande då anledningarna 

till anmälningarna inte särskiljs från varandra. Däremot så finns möjligheter att fylla dessa 

kunskapsluckor i enskilda regioner, då Hindberg (2006) menade att det finns viss statistik 

begränsade till ett visst antal kommuner och län. I denna studie fanns ambitionen att hitta 

sådan statistik gällande den kommun och det län som våra intervjuer härstammar från, men 

sådana siffror fanns ej tillgängliga.   



29 
 

7. Referenslista 

 

Bergmark, Å. & Lundström, T. (2006). Metoder i socialt arbete - vad är det?. I A. Meeuwisse, 

S. Sunesson & H. Swärd (red.), Socialt arbete. en grundbok. (s. 166-182). Stockholm: Natur 

& Kultur 

Bryman, A. (2002). Samhällsvetenskapliga metoder. (1 uppl.). Malmö: Liber ekonomi. 

Bryman, A. (2011). Samhällsvetenskapliga metoder. (2 uppl.). Malmö: Liber AB 

Cocozza, M., Gustafsson, P., & Sydsjö, G. (2007). Who suspects and reports child 

maltreatment to Social Services in Sweden? Is there a reliable mandatory reporting process? 

European Journal of Social Work, 10(2), s.209-223 

Colnerud, G. (1995). Etik och praktik i läraryrket: en empirisk studie av lärares yrkesetiska 

konflikter i grundskolan. (Lindköping studies in education and psychology, 44). Stokholm: 

HLS 

Department of Health (1999). Working Together to Safeguard Children. London: The 

Stationary Office 

Graneheim, U. H., & Lundman, B. (2004). Qualitative content analysis in nursing research: 

concepts, procedures and measures to achieve trustworthiness. Nurse Education Today, 24(2), 

105–112. 
 

Hindberg, B. (2006). Sårbara barn - att vara liten, misshandlad och försummad. Stockholm: 

Förlagshuset Gothia AB. 

HM Government. (2010). Working Together to Safeguard Children. A guide to inter-agency 

working to safeguard and promote the welfare of children. Department of Children, Schools 

and Familes. 

Hsieh, H-F. & Shannon, S. E. (2005). Three Approaches to Qualitative Content Analysis. 

Qualitative health research, 15(9), s.1277-1288. DOI: 10.1177/1049732305276687 

JO 1996/97. Justitieombudsmännens ämbetsberättelse. Hämtad 2016-11-13 från 

https://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3

%A4ttelse%201996-97.pdf 

Järvinen, M. (2005). Interview i en interaktionistisk begrebsramme. I M. Järvinen & N. Mik-

Meyer (red.) Kvalitative metoder i et interaktionistiskt perspektiv. Interview, observation og 

dokumenter. (s.27-48). Köpenhamn: Hans Reitzel forlag 

Leviner, P. & Eneroth, E. (2014). Socialtjänstens ansvar för barn och unga. I E. Eneroth 

(red.). Juridik för socialt arbete. (2 uppl.). (s.111-156). Malmö: Gleerups Utbildning AB. 

Lindelöw, U. & Olsson, S. (1991). Sekretess och anmälningsplikt i barnomsorg och skola: 

[etik och metoder i föräldrasamarbetet]. (2 uppl.). Stockholm: Natur & Kultur   

Lundén, K. (2010). Att upptäcka omsorgssvikt hos förskolebarn. Stockholm: Allmänna 

Barnhuset 

https://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3%A4ttelse%201996-97.pdf
https://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3%A4ttelse%201996-97.pdf
https://www.jo.se/Global/%C3%84mbetsber%C3%A4ttelser/JOs%20%C3%A4mbetsber%C3%A4ttelse%201996-97.pdf


30 
 

Nationalencyklopedin [NE]. (2016a) Anmälningsplikt. Hämtad 2016-11-04 från 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anm%C3%A4lnin

gsplikt 

Nationalencyklopedin [NE]. (2016b). Groupthink. Hämtad 2016-11-15 från 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/groupthink 

Nationalencyklopedin [NE]. (2016c). Pedagog. Hämtad 2016-11-04 från 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/pedagog 

Nyström, A.-S. (2012). Mellan empati och kritisk granskning? Forskningsdeltagande som 

risk. H. Kalman & V. Lövgren (Red.). Etiska dilemman: Forskningsdeltagande, samtycke och 

utsatthet. (s. 71-86). Malmö: Gleerups Utbildning. 

Olsson, S. (2011). Sekretess och anmälningsplikt i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur 

AB 

Olsson, S. (2005). Samverkan, sekretess och anmälningsplikt i skolhälsovårdens vardag. 

Stockholm: Gothia 

Patel, R. & Davidson, B. (2003). Forskningsmetodikens grunder - att planera, genomföra och 

rapportera en undersökning. Lund: Studentlitteratur AB. 

Prop. 2002/03:53. Stärkt skydd för barn i utsatta situationer m.m. Tillgänglig: 

https://data.riksdagen.se/fil/E7CBD209-CECD-4C75-8AF9-81D50BB1F9F9 

Prop. 2012/13:10. Stärkt stöd och skydd för barn och unga. Hämtad 2016-10-14 från: 

https://data.riksdagen.se/fil/7EA90B2B-4039-4606-9602-196148EB7D22 

Prop. 1996/97:124. Ändring i socialtjänstlagen. Hämtad 2016-10-14 från: 

http://www.regeringen.se/contentassets/98858fb2b3f44588b423d1f3220ae313/del-1-andring-

i-socialtjanstlagen 

Runyon, M. K., Deblinger, E., Ryan, E. E. & Thakkar-Kolar, R. (2004). An overview of child 

physical abuse. Trauma, violence & abuse, 5(1). s.65-85 

SFS 1949:381. Föräldrabalk. Stockholm: Justitiedepartementet 

SFS 2001:453. Socialtjänstlag. Stockholm: Socialdepartementet. 

SFS 2009:400. Offentlighets- och sekretesslag. Stockholm: Justitiedepartementet L6 

SFS 2010:800. Skollag. Stockholm: Utbildningsdepartementet 

Skolverket. (2016a). Samverkan kring barn som far illa. Hämtad 2016-10-15, från 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-

som-far-illa 

Skolverket. (2016b). Anmälningsskyldighet. Hämtad 2016-10-15, från 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-

som-far-illa/anmalningsskyldighet-1.105103 

http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anm%C3%A4lningsplikt
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anm%C3%A4lningsplikt
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/anm%C3%A4lningsplikt
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/groupthink
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/groupthink
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/pedagog
http://www.ne.se.proxy.ub.umu.se/uppslagsverk/ordbok/svensk/pedagog
https://data.riksdagen.se/fil/E7CBD209-CECD-4C75-8AF9-81D50BB1F9F9
https://data.riksdagen.se/fil/E7CBD209-CECD-4C75-8AF9-81D50BB1F9F9
https://data.riksdagen.se/fil/7EA90B2B-4039-4606-9602-196148EB7D22
https://data.riksdagen.se/fil/7EA90B2B-4039-4606-9602-196148EB7D22
http://www.regeringen.se/contentassets/98858fb2b3f44588b423d1f3220ae313/del-1-andring-i-socialtjanstlagen
http://www.regeringen.se/contentassets/98858fb2b3f44588b423d1f3220ae313/del-1-andring-i-socialtjanstlagen
http://www.regeringen.se/contentassets/98858fb2b3f44588b423d1f3220ae313/del-1-andring-i-socialtjanstlagen
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa/anmalningsskyldighet-1.105103
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa/anmalningsskyldighet-1.105103
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa/anmalningsskyldighet-1.105103


31 
 

Skolverket. (2016c). Orosanmälan. Hämtad 2016-10-15, från 

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-

som-far-illa/orosanmalan-1.249468 

Skolverket [Skolverkets filmer]. (2016d, 21 april). Orosanmälan [Videofil]. Hämtad från 

https://www.youtube.com/watch?v=ZAyJfVCQwHU 

Socialstyrelsen (2014). Anmäla oro för barn stöd för anmälningsskyldiga och andra 

anmälare. Stockholm: Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen (2004). Anmälningsskyldighet om missförhållanden som rör barn. Stockholm: 

Socialstyrelsen. 

Socialstyrelsen. (2010). Barn som utsätts för fysiska övergrepp. Västerås: Edita Västra Aros 

Sundell, K., Egelund, T., Andrée Löfholm, C. & Kaunitz, C. (2007). Barnavårdsutredningar - 

en kunskapsöversikt. Stockholm: Gothia Förlag 

Svensson, P. & Ahrne, G. (2011). Att designa ett kvalitativt forskningsprojekt. I G. Ahrne & 

P. Svensson (red.) Handbok i kvalitativa metoder. (s.19-35). Malmö: Liber 

Thompson, A. E. & Kaplan, C. A. (1996). Childhood Emotional Abuse. British Journal of 

Psychiatry, 168(2). s.143-148 

Vetenskapsrådet (2002). Forskningsetiska principer inom humanistisk-samhällsvetenskaplig 

forskning [Elektronisk resurs]. Stockholm: Vetenskapsrådet. 

Wallén, G. (1996). Vetenskapsteori och forskningsmetodik. Lund: Studentlitteratur 

Widerberg, K. (2002). Kvalitativ forskning i praktiken. Lund: Studentlitteratur 

Wiklund. (2006). Wiklund, S. (2006). Signs of child maltreatment. The extent and nature of 

referrals to Swedish child welfare agencies Barnavårdsanmälningar i Sverige: Omfattning, 

källor och problembilder. European Journal of Social Work, 9(1), s.39-58. 

  

http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa/orosanmalan-1.249468
http://www.skolverket.se/skolutveckling/miljo-och-halsa/elevhalsan/samverkan-kring-barn-som-far-illa/orosanmalan-1.249468
https://www.youtube.com/watch?v=ZAyJfVCQwHU
https://www.youtube.com/watch?v=ZAyJfVCQwHU


32 
 

Bilaga 1 

Information till rektor på xxxxxxxxx lågstadieskola angående “Studie om 

lågstadielärares kännedom om rutiner och ansvarsfördelning kring 

anmälningsplikt” 
 

Projektets bakgrund 
Socialtjänstlagen är i Sverige den lag som reglerar socialtjänstens skyldighet att hjälpa invånarna i 

kommunen, samt reglerar det särskilda ansvar som finns för barn och unga. Socialtjänsten har det 

yttersta ansvaret för barn och unga som av olika skäl riskerar att fara illa samt ett ansvar att arbeta 

förebyggande mot detta, men har samtidigt inga naturliga kontaktfält med barn och föräldrar.  
Eftersom de yngsta barnen befinner sig inom den privata sfären, och de tecken på att barn kan fara illa 

är ofta diffusa och svårtolkade, så dröjer det ofta till barnet kommit i skolåldern innan problemen 

börjar synas. Då många barn inte vill eller är rädda för att uttrycka sig om missförhållanden i hemmet, 

är det viktigt att andra reagerar om de får misstanke om att att barn far illa. Därmed är det ofta en 

förutsättning att professionella som i sitt dagliga arbete kommer i kontakt med barn och unga, såsom 

skola, anmäler misstanke om missförhållanden till socialtjänsten. Med bakgrund till detta anser vi 

att det är av stor vikt att undersöka hur skolans rutiner för anmälningsplikten fungerar i 

praktiken. Vi som kommer att genomföra studien heter Jenny Nilsson och Erica Bohman som 

studerar vår sjätte termin på Socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Studien kommer att ligga till 

grund för vår kandidatuppsats. 
 

Syfte 
Syftet med studien är att undersöka lågstadielärares kännedom om rutiner och 

ansvarsfördelning som finns kring anmälningsplikt.  
 

Studiens genomförande 
Studien kommer att genomföras genom minst fyra intervjuer med lärare för lågstadieelever på 

skolan, samt med rektor. Varje deltagare kommer att intervjuas vid ett tillfälle, och om 

tillåtelse ges kommer intervjun att spelas in för att därigenom tillförsäkra studiens 

tillförlitlighet. Vi skulle uppskatta om intervjuerna kunde genomföras under veckorna v43-44. 
 

Vad innebär det att delta? 
Som deltagare i studien innebär det att de uppgifter du/ni lämnar till oss som 

undersökningsledare kommer att behandlas konfidentiellt. Detta innebär att ingen obehörig får 

ta del av materialet samt att det kommer att förvaras på ett sätt som för materialet åtkomligt 

endast för undersökningsledare och handledare för kandidatuppsatsen på Umeå Universitet. 

Den information ni ger kommer enbart att användas i den skriftliga uppsatsen och kommer 

återges på ett sådant sätt att enskilda individer inte kommer att kunna identifieras. Er 

medverkan är helt frivillig och ni kan när som helst avbryta ert deltagande utan närmare 

motivering, inom två veckor från det aktuella intervjutillfället. 
 

Ni tillfrågas härmed om deltagande i denna undersökning, med förhoppning om svar snarast. 
 

Avslutningsvis vill vi säga att du/ni gärna får ta kontakt med oss för ytterligare information 

eller eventuella frågor, antingen per telefon eller mail.  
 

Med Vänliga hälsningar, 
 

Jenny Nilsson   Erica Bohman 

Mobil: 07x-xxx xx xx   Mobil: 07x-xxx xx xx 

e-post: j...............@gmail.com  e-post: e....................@hotmail.se 
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Bilaga 2 
 

 

Samtycke till deltagande i studie 
 

 

Samtycke för deltagande i ”studie om lågstadielärares kännedom om rutiner och 

ansvarsfördelning kring anmälningsplikt” 

 

Härmed samtycker jag till att deltaga i nämnda studie vilket betyder att medverka på intervju. 

Jag har tagit del av såväl skriftlig som muntlig information om studie syfte och upplägg. Jag 

har också informerats om innebörden av mitt deltagande och att jag när som helst inom  

14 dagar efter intervjutillfället kan välja att avbryta mitt deltagande. Jag har även informerats 

om att det jag berättar kommer att behandlas på ett sådant sätt att min identitet inte röjs. Jag är 

även införstådd i hur mina uppgifter kommer att behandlas och nyttjas under studien. 

 

Datum och ort 
 

…………………………………………………. 

 

Namn 
 

…………………………………………………. 
 

…………………………………………………. 
Namnförtydligande 
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Bilaga 3 

 
Intervjufrågor (till rektor). 
 
 

Bakgrund: 
 Hur länge har du varit rektor på skolan? 

 

Lågstadielärares kännedom: 
 Vad tänker på när du hör ordet anmälningsplikt? 
 Vilken funktion skulle du säga att anmälningsskyldigheten har för skolan? 
 Hur upplever du att ha anmälningsplikt? 

o Vad väcker det för känslor hos dig? 
 Hur definierar ni begreppet “barn som far illa”? 

 

Rutiner: 
 Finns det några färdiga rutiner på skolan för hur ni ska gå tillväga när det uppstår en 

misstanke om att ett barn far illa? 
o Hur ser dessa ut? 
o Är rutinerna skriftligt eller muntligt formulerade? 
o Vem har tillgång till att ta del av dessa? 

 

Ansvarsfördelning: 
 Vem har ansvaret för att förmedla information om anmälningsplikten till nyanställda 

på skolan?  
 Upplever du att den enskilda läraren har stöd från skolan för att göra en anmälan? 
 Vem har ansvaret för att orosanmälan görs till socialtjänsten?  

 

Övrigt 
 Vilka fördelar ser du med anmälningsskyldigheten? 
 Ser du några svårigheter med denna?  
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Bilaga 4 

 
Intervjufrågor (till lärare). 
 

 

Bakgrund: 
 Hur länge har du anställd som lågstadielärare på skolan? 

 

Lågstadielärares kännedom: 
 Vad tänker på när du hör ordet anmälningsplikt? 
 Hur upplever du att ha anmälningsplikt? 

o Vad väcker det för känslor hos dig? 
 Hur definierar ni begreppet “barn som far illa”? 

 

Rutiner: 
 Finns det några färdiga rutiner på skolan för hur ni ska gå tillväga när det uppstår en 

misstanke om att ett barn far illa?  
o Hur ser dessa ut? 
o Är dessa rutiner skriftligt eller muntligt formulerade? 
o Vem har tillgång till att ta del av dessa?  

 Har du tidigare arbetat på andra arbetsplatser som omfattats av anmälningsplikt? 
o om JA: Fanns några skillnader gällande rutiner? 

 

Ansvarsfördelning: 
 Vem har ansvaret för att förmedla information om anmälningsplikten till nyanställda 

på skolan?  
 Om du som enskild lärare misstänker att ett barn far illa på skolan, upplever du då att 

du har stöd från skolan för att du ska kunna göra en anmälan? 
 Vem har ansvarar för att orosanmälan görs till socialtjänsten?  

 

Övrigt 
 Vilka fördelar ser du med anmälningsskyldigheten? 
 Ser du några svårigheter med denna?  
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Kodnings- och kategorischema Bilaga 5 

 Manifest nivå  Latent nivå 

Exempel på 

meningsbärande enheter 
 

”Först och främst så pratar man i 

arbetslaget eller på skolan om 

någonting som har hänt. Antingen 

beslutar vi att jag ringer och 

rådfrågar vad jag ska göra, eller 

också gör jag bara en anmälan 

/.../. Min personal gör den inte. Det 

är antingen jag eller kurator. Och 

det är ju för att personalen ska 

kunna fortsätta ha en bra relation 

till föräldrarna” – Rektor 

Koder 
 

All personal har tillgång till rutiner 
Anmälan går genom rektor  
Anmäla flera gånger 
Diskutera med kollegor och rektor 
Händelser skolan ej kan råda över 
Lyfta oron i elevhälsan (EHT) 
Pedagoger delaktiga i anmälan  
Rektor har ansvaret 
Rådfråga om man är osäker 
Skriftliga rutiner 

 

Kategorier 
 

Rutiner för anmälan på 

skolan 
 

Tema 
 

Lågstadielärares 

upplevelse av att 

omfattas av 

anmälningsskyldighet 

 

 

"Det kan vara jättemycket. Att från 

att de inte kommer till skolan till 

att de blir på något sätt 

misshandlade, eller lever i en 

familj där det är droger /.../ eller 

övergrepp" – Rektor 

 

”Det behöver ju inte vara fysiska 

tecken /…/ Det liksom syns på 

personen i fråga”– Lärare 2 

Barnet berättar 
Frånvaro 
Fysiska tecken 
Fysisk och psykisk misshandel 
Föräldrars problematik 
Missförhållanden  
Når inte målen 
Upprepade händelser 
Ändrat beteende  
Övergrepp  

Att upptäcka tecken på 

barnmisshandel 
 

“En del föräldrar blir ju väldigt 

aggressiva när det är någonting 

som tas upp. Det blir ju liksom ett 

obehag. Men - den känslan måste 

man ju kliva över. Men det gör ju 

att man verkligen vill vara absolut 

säker på sin sak” – Lärare 4 

Brist på återkoppling  
Frustration 
Ingen förändring 
Inkräktar på privatliv 
Känna osäkerhet 
Känslomässigt jobbigt 
Relationen till föräldrar 
Sekretess stör samverkan 
Starka reaktioner hos föräldrar 
Vill vara säker 

Faktorer som hämmar 

anmälningsbenägenheten 
 

”Det är en plikt som vi har som 

anställda, det är ingenting vi kan 

säga att vi gör som vi vill med” – 

Lärare 3 

 
“Jag tycker inte att det väcker 

några känslor så, utan det är att 

man upptäcker att barn har det 

jobbigt, det är snarare de 

känslorna inte själva anmälan” – 

Lärare 1 

Barnets bästa 
Fortbildning och utbildning 
Känner oro 
Lång erfarenhet 
Möjlighet att hjälpa 
Naturlig del av yrket 
Nödvändig för socialtjänstens 

kännedom 
Samverkan 
Skyldighet 
Stöd att göra egen anmälan 

Faktorer som ökar 

anmälningsbenägenheten  
 

”Man vet hur viktigt det är med 

kontakten med föräldrar och barn. 

Att det ska kännas att man har 

förtroende för varandra. Att man 

ska kunna samtala både om det 

som är bra och det som inte är 

bra” – Lärare 2 

Förtroendefull relation till föräldrar 
Föräldrars ovilja att förstå 
Föräldrars ovilja att samverka 
Föräldrar har svårt att ta till sig 
Samverkan med föräldrar 

 

Lågstadielärares relation 

till föräldrarna  
 



37 
 

Bilaga 6 

 
Blankett för anmälan enligt 14 kap 1§ Socialtjänstlagen 

En anmälan kan lämnas per telefon, men för att undvika missförstånd eller att viktiga detaljer går 
förlorade ser vi gärna att Ni kompletterar med ett skriftligt dokument. Detta kan faxas till  
xxx – xx xx xx.  Ni kan också ringa och rådgöra kring ett barn/ungdom till socialtjänstens 
mottagningstelefon. Mottagningstelefonen xxxx – xxx xxx för Barn och familj är öppen alla 
vardagar  kl. 8.00 – 16.30. Om Ni inte får svar, lämna ett meddelande på röstbrevlådan med 
namn och telefonnummer så ringer vi åter till Er så snart vi har möjlighet.  
 
 Anmälningsdatum …………… 
 

Anmälare 

Namn 

 

Adress 

 

Telefon/mobilnr 

 

E-postadress 

 

Relation till barnet 

 

Medanmälare 

 

Telefon/mobilnr 

 

Anmälan gäller 

Namn 

 

Personnr 

 

Adress 

 

Telefon/mobilnr 

 

 
Vårdnadshavare (kryssa i om föräldrarna är vårdnadshavare) 

 

Moder  

Namn 

 

Personnr 

 

Adress 

 

Telefon/mobilnr 

 

 Fader  
Namn 

 

Personnr 

Adress 

 

Telefon/mobilnr 

 

 

Annan 

Namn 

 

Adress 

 

Telefon/mobil 
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Barnet/ungdomens boende (om föräldrarna är separerade) 
 
 .................................................................................................................................................................... 
 
Finns fler barn i familjen som riskerar att fara illa? 
 
Namn  Ålder 
  
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 
 ................................................................................................................................  
 ................................................................................................................................  
 

Behov av tolk  Ja  Nej Språk: 

  
 

Orsak till anmälan (skriv på separat blad om utrymmet inte räcker) 
Beskriv vad det är som gör att du anmäler just nu (händelser, symtom) 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Om anmälan avser våld, finns synbara märken/skador? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

Tror ni att det är en akut fara för den unge idag?  Ja  Nej 

Vad händer om inget görs nu? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

 
 

Hur länge har du varit orolig? Beskriv vad som har hänt under denna tid; datum för händelser 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

 

Beskriv eventuella tidigare åtgärder/insatser som du eller någon annan vidtagit. När? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  
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Inför kommande kontakter med berörda 
Är det något särskilt att beakta när vi kontaktar barnet/ungdomen eller vårdnadshavaren? 

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 ....................................................................................................................................................................  

 

 

Övrigt 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 

 .................................................................................................................................................................... 
 

 
 
Känner vårdnadshavaren eller barnet/ungdomen till att anmälan görs? 
 

 Moder (om vårdnadshavare)  Fader (om vårdnadshavare) 

 

 Annan vårdnadshavare  Barnet/ungdomen 

 
 OBS! Informera inte någon i familjen när anmälan avser våld/övergrepp! 
 
Om socialtjänsten bedömer det nödvändigt, skulle du/ni kunna tänka er att medverka vid en 
träff för att diskutera anmälan med de berörda? 
 

 Ja  Nej 

 
 
 
Mentor/kontaktperson till barnet/ungdomen:  
 
 ................................................................................................................  
 ................................................................................................................  
Namn 
 Telefon   
 
 
Namnunderskrift 
 
 .................................................................................................................................................................... 
Ansvarig anmälare 
 

 
 
 
 
Med vänliga hälsningar  
Socialtjänsten Barn och familj 
Mottagningsgruppen  
 
 
 


