
UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för socialt arbete
Moment B, uppsats 15 hp
Termin 6
Höstterminen 2013

”... för det finns ju barn som har ljugit.”
Rektorers syn på skolans ansvar för barn som far illa eller misstänks fara illa.

”...obviously there are children who lie.” 
Principals' views on the school's responsibility for children who are abused or are suspected of being 

abused. 

Handledare: Författare: 
Marek Perlinski Lisa Öman

Malin Persson

UMEÅ UNIVERSITET
Institutionen för socialt arbete
Moment B, uppsats 15 hp



Termin 6, HT -13
Författare: Lisa Öman och Malin Persson
Handledare: Marek Perlinski
Titel: “... för det finns ju barn som har ljugit.”
Title: “... obviously there are children who lie.”

Sammanfattning
Tidigare forskning finner det angeläget med vidare studier gällande lokala organisationsförhållanden för anmälningspliktiga 
professioner. Studien syftar därför till att kartlägga hur rektorer som ansvarar för årskurs 7-9 på kommunala grundskolor i 
en kommun i norra Sverige ser på skolans ansvar när barn far illa eller då det finns misstanke om att ett barn far illa. Utöver 
detta studeras även hur rektorerna resonerar kring barn som far illa eller misstänks fara illa samt skolans rutiner och 
tillvägagångssätt i samband med detta. Fyra kvalitativa intervjuer av semistrukturerad karaktär ligger till grund för studien 
och intervjuerna har därefter analyserats med hjälp av en kvalitativ innehållsanalys. Resultatet visar att barn som far illa anses 
vara ett brett begrepp och att det i många situationer är svårt att avgöra om ett barn far illa eller inte. Skolans ansvar för 
dessa barn anses vara stort och anmälningsskyldighet ses som en del  i detta ansvar. Tillvägagångssätt skiljer sig i mångt och 
mycket mellan de olika skolorna. Det handlar framförallt om huruvida det finns riktlinjer eller rutiner för hur personal ska gå 
tillväga då barn far illa eller misstänks fara illa samt om och på vilket sätt rektor involveras vid anmälan. 

Sökord/Nyckelord
Anmälningsskyldighet, barn som far illa, skolan



Innehållsförteckning

1. Inledning 1
1.1 Problembakgrund 2
1.2 Syfte och frågeställningar 2
1.3 Begreppsdefinitioner 2
1.4 Ansvarsfördelning 2

2. Metod 3
2.1 Kvalitativ intervju 3
2.2 Kvalitativ innehållsanalys 3
2.3 Urvalsförfarande 4
2.4 Genomförande 4
2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet 5
2.6 Etiska reflektioner 6

3. Uppsatsens teoretiska tolkningsram 7
3.1 Barn som far illa 7
3.2 Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga 7
3.3 Barns reaktioner på olika former av omsorgssvikt 8
3.4 Skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa 8
3.5 Anmälningsskyldigheten ur ett barnperspektiv 8
3.6 Ansvaret vid anmälan 9
3.7 När en anmälan ska göras 9
3.8 Tillvägagångssätt vid anmälan 10
3.9 Följder av en utebliven anmälan 10

4. Tidigare forskning 11

5. Resultat 13
5.1 Presentation av respondenterna 13
5.2 Skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa 13
5.3 Barn som far illa eller riskerar att fara illa 14
5.4 Rutiner och tillvägagångssätt vid anmälan 16

6. Analys 20
6.1 Skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa 20
6.2 Barn som far illa eller riskerar att fara illa 20
6.3 Rutiner och tillvägagångssätt vid anmälan 23
6.4 Slutsatser 25



7. Diskussion 26

Referenslista 28
Bilaga 1 – Intervjuguide 30
Bilaga 2 – Mail om förfrågan att vara med i studien 31



1. Inledning

1.1 Problembakgrund
Vårdnadshavare har det yttersta ansvaret för att barn och unga får en trygg och harmonisk uppväxt och 
har till uppgift att skapa goda uppväxtvillkor för barnen. Samhället ska i samband med denna uppgift 
fungera som ett komplement till och ett stöd för föräldrarna genom att erbjuda en väl fungerande 
barnomsorg, skola och en såväl aktiverande som engagerande kultur- och fritidsverksamhet (Frost & 
Sköld, 1995). När den som har vårdnaden om ett barn av olika anledningar inte förstår eller förmår att 
ta sitt ansvar och ge sitt barn den trygghet de enligt lag har rätt till, träder samhällets ansvar för att 
skydda barn och unga som riskerar en ogynnsam utveckling in (Frost & Sköld, 1995; Socialstyrelsen, 
2004). 

Skolan är den plats där alla barn, utan undantag, befinner sig under en stor del av uppväxten. Bortsett 
från hemmiljön är det i skolan barn och unga, från det att de är sex eller sju år gamla tills dess att de är 
sexton eller sjutton år, spenderar största delen av sin tid. För majoriteten av dessa barn är skolstarten 
startskottet för en tolv år lång skolgång som avslutas först efter att de har blivit myndiga. Skolans 
övergripande ansvar är med anledning av detta både stort och tungt och genom att vara goda 
kunskapsförmedlare samt att fostra barn och unga till goda samhällsmedborgare förmår skolan att i de 
allra flesta fall ta detta ansvar. Detta först och främst genom välutbildade pedagoger som skapar 
gynnsamma villkor för en stor del av våra barn och unga. Skolan möter dock även de barn och unga 
som skolan inte räcker till för. Det är då, när barn och unga behöver mer än vad skolan kan och ska ge, 
som ansvaret ska överlåtas till socialtjänsten (Frost & Sköld, 1995). 

Enligt 14 kap. 1c § Socialtjänstlagen (SoL) bör var och en som får kännedom om eller misstänker att ett 
barn far illa anmäla detta till socialnämnden. De som arbetar med barn och ungdomar har dock enligt 
14 kap. 1 § SoL en anmälningsskyldighet som är odiskutabel, myndigheter och yrkesverksamma är 
därför skyldiga att upprätta en anmälan om de får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. 
Även uppgifter som är svårbedömda eller obestyrkta ska, om dessa tyder på att ett barn kan vara i 
behov av skydd och stöd eller hjälp från socialnämndens sida, anmälas till socialtjänsten (Ljusberg, 
2008). 

Barnavårdens uppdrag är angeläget. Det kan handla om livsavgörande frågor för en del av dem som har 
svårt att göra sina röster hörda. Den vård som förmedlas till utsatta barn och unga – särskilt 
omhändertaganden i familjehem och på institutioner – är ett relativt välbeforskat område. Däremot 
saknas bred kunskap om det omfattande arbete som utförs innan vården förmedlas. En väsentlig del av 
barnavårdens verksamhet består av att identifiera barn och ungdomar som har problem, för att sedan 
bestämma om – och i sådana fall hur – samhället ska ha aktiv del i försöken att lösa problemen. 
Välrefererad forskning visar dock på stora brister i hur detta hanteras i praktiken (Frost & Sköld, 1995). 

För att kunna ge barn och unga det skydd de har rätt till måste varje skolenhet ha en beredskap för hur 
de ska hantera sitt ansvar. Vissa riktlinjer bör finnas oberoende av lokala förutsättningar. Dessa bör, 
utöver att ge kunskap om skyldigheterna, fungera som en trygghet för personalen i hur man bör gå 
tillväga vid misstanke om att ett barn eller en ungdom far illa (Frost & Sköld, 1995). Wiklund (2006) 
menar att det är angeläget med vidare forskning kring lokala organisationsförhållanden för 
anmälningspliktiga professioner. 
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1.2 Syfte och frågeställningar
Utifrån den problembakgrund som presenteras ovan framstår det som angeläget att studera hur skolan 
ser på sitt ansvar för barn som far illa eller misstänks fara illa. 

Studien syftar därför till att kartlägga hur rektorer som ansvarar för årskurs 7-9 på kommunala 
grundskolor i en kommun i norra Sverige ser på skolans ansvar när barn far illa eller då det finns 
misstanke om att ett barn far illa. 

För att undersöka detta ställs följande frågeställningar:

o Hur resonerar rektorerna kring barn som far illa eller misstänks fara illa?

o Vilka rutiner har skolan vid misstanke om att ett barn far illa?
 

1.3 Begreppsdefinitioner
Under detta avsnitt presenteras begrepp som behöver förklaras, preciseras eller utvecklas med 
anledning av hur de används i forskning och litteratur. 

Med begrepp som barn, unga/ungdomar avses, om inget annat är specificerat, alla människor under 18 år.

Begrepp som vårdnadshavare och föräldrar används synonymt och avser de vuxna som har det 
huvudsakliga ansvaret för barnet. Detta behöver inte nödvändigtvis vara de biologiska föräldrarna.  

I studien används begreppen anmälningsskyldighet och anmälningsplikt synonymt. Detta med anledning av 
att såväl forskning och litteratur som respondenterna använder sig av begreppen på detta sätt. 
Begreppen avser den skyldighet skolans personal har för barn som far illa eller misstänks fara illa.

Även formuleringar som ”barn som far illa eller riskerar fara illa” och ”barn som far illa eller misstänks fara illa” 
används synonymt. 

1.4. Ansvarsfördelning
Denna studie har i huvudsak utförts gemensamt och arbetets olika delar har endast undantagsvis delats 
upp mellan författarna. Intervjuer samt kodning, kategorisering och val av teman har genomförts 
tillsammans. Transkriberingen delades dock upp. Malin har haft det huvudsakliga ansvaret för stora 
delar av kapitel 2, ”Metod”, och Lisa för stora delar av kapitel 3, ”Uppsatsens teoretiska tolkningsram”. 
Båda har dock tagit del av och varit involverade i arbetet med dessa kapitel. Empiri, analys och 
slutsatser samt diskussion har utformats gemensamt. Texten har, för att uppnå så god språkbehandling 
som möjligt, kontinuerligt omarbetats av båda författarna.  
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2. Metod
Detta kapitel inleds med en beskrivning av de metoder som används i studien, kvalitativa 
intervjuer och kvalitativ innehållsanalys. Vidare följer en redogörelse för hur dessa har kommit 
att tillämpas under avsnittet ”genomförande”. Därefter beskrivs urvalsförfarandet, studiens 
reliabilitet, validitet och generaliserbarhet samt de etiska reflektionerna. 

2.1 Kvalitativ intervju
Valet av metod beror först och främst på vad som, i förhållande till den tid och de medel som 
finns till förfogande, verkar ge bäst svar på valda frågeställningar (Patel & Davidson, 2011). I 
kvalitativ forskning är intervjuer sannolikt den mest använda formen av datainsamlingsmetod. 
Den kvalitativa intervjun erbjuder en flexibel intervjuprocess och kan variera tämligen stort när 
det gäller på vilket sätt forskaren väljer att gripa sig an den (Bryman, 2011). Med hjälp av 
kvalitativa intervjuer, som syftar till att upptäcka och identifiera egenskaper och beskaffenheten 
hos något, är det möjligt att få komplexa och innehållsrika svar på enkla och raka frågor (Trost, 
2010). Vid kvalitativa intervjuer går det inte att på förhand aldrig formulera svarsalternativ för 
intervjupersonen eller på något sätt bestämma vad som är det ”sanna” svaret på en fråga. 
Kvalitativa intervjuer kan således sägas vara riktade mot ett induktivt eller abduktivt arbetssätt 
(Patel & Davidson, 2011).

Då datainsamlingsmetoden involverar frågor måste graden av standardisering och strukturering 
beaktas. Detta handlar om hur mycket ansvar intervjuaren har över frågornas utformning och 
inbördes ordning samt i vilken utsträckning intervjupersonen beroende av egen inställning eller 
tidigare erfarenheter kan tolka frågorna fritt. Graden av strukturering bestämmer med andra ord 
intervjupersonernas ”svarsutrymme”. I en helt strukturerad intervju kan vi förutsäga vilka svar 
som är möjliga och intervjupersonen har minimalt med utrymme att svar inom (Patel & 
Davidson, 2011). Vid semistrukturerade intervjuer har forskaren en lista över relativt specifika 
teman som ska beröras under intervjun. Intervjupersonen har dock möjlighet att forma svaren på 
egen hand och ges utrymme att svara fritt. Frågorna behöver inte ställas i en på förhand fastställd 
ordning och det finns möjlighet för forskaren att under intervjuns gång lägga till frågor som 
sedan tidigare ej finns med i intervjuguiden (Bryman, 2011). 

2.2 Kvalitativ innehållsanalys
Innehållsanalys tillämpas i huvudsak vid analyser av dokument och texter och förknippas 
framförallt med analyser av massmedialt innehåll.  Metoden är mycket flexibel och kan bland 
annat även komma att tillämpas på många olika slag av ostrukturerad information som till 
exempel utskrifter av ostrukturerade eller semistrukturerade intervjuer. Innehållsanalys går att 
tillämpa på en rad olika sätt och enligt Weber (Weber, i Hsieh & Shannon, 2005) är valet av 
innehållsanalys först och främst ett resultat av vilka teoretiska och materiella intressen forskaren 
har samt problemet som studeras.  

Den kvalitativa innehållsanalysen har ett tillvägagångssätt som innefattar sökande efter 
bakomliggande teman i det material som analyseras. Tillvägagångssättet är relativt vanligt vid 
kvalitativa analyser av dokument och saknar vanligtvis närmare beskrivningar av hur man går 
tillväga för att hitta dessa bakomliggande teman. (Bryman, 2011). En konventionell 
innehållsanalys, som är ett av flera tillvägagångssätt vid en kvalitativ innehållsanalys, används 
vanligtvis tillsammans med en studiedesign som har för avsikt att beskriva ett fenomen och är 
speciellt lämplig då befintliga teorier och/eller litteraturen om ett fenomen är begränsad (Hsieh 
& Shannon, 2005). Vid dataanalysen läses det insamlade materialet inledningsvis igenom ett 
flertal gånger för att få en känsla för innehållet (Tesch, i Hsieh & Shannon, 2005). Materialet gås 
därefter igenom ord för ord för att lyfta ut exakta ord, så kallade koder, som anses säga något om 
innehållet (Miles & Huberman; Morgan; Morse & Field, i Hsieh & Shannon, 2005). I takt med 
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att processen fortgår blir forskaren medveten om vilka koder som är mer förekommande än 
andra. Koder som anses höra ihop sorteras därefter in i kategorier i ett försök att organisera 
koder till meningsfulla kluster (Coffey & Atkinson; Patton, i Hsieh & Shannon, 2005). En 
kvalitativ, konventionell innehållsanalys tillämpas i studien med anledning av dess flexibilitet och 
då det kan tillämpas på utskrifter av semistrukturerade intervjuer som använts för studien. En 
kvalitativ innehållsanalys har underlättat kategoriseringen av det transkriberade materialet genom 
kodning och teman. 

Figur 1. Teman och exempel på koder.

2.3 Urvalsförfarande
På kommuns hemsida fanns samtliga grundskolor, årskurs 7-9, i kommunen listade. Dessa, såväl 
kommunala som privata skolor, var totalt 19 till antalet. Samtliga rektorer på dessa skolor 
kontaktades per mail. Av dessa valdes de fyra först svarande ut för att delta i studien. Då de 
tillfrågade själva valde att svara på förfrågan om deltagande kan det icke-slumpmässiga urvalet 
kallas för ett urval genom självselektion (Perlinski, 2009).

2.4 Genomförande
För att samla in information användes semistrukturerade kvalitativa intervjuer som efter 
samtycke spelades in med hjälp av diktafon.. Dessa genomfördes på respondenternas respektive 
arbetsplatser och utgick till stor del från den på förhand utarbetade intervjuguiden. 
Intervjuguiden bestod av tre övergripande teman; ”bakgrund”, ”tankar om skolans ansvar” och 
”skolans rutiner vid anmälan”. Bakgrunden syftade till att få en bild av skolan och rektorns 
tidigare erfarenheter. De två senare innehöll frågor som ”Vad har du för kunskap om 
anmälningsplikten?” och ”Hur går ni tillväga vid en anmälan?” (Se bilaga 1).

Intervjuerna transkriberades därefter ordagrant samt i sin helhet. Med andra ord formulerades 
både frågorna och respondenternas utsagor i skrift. Materialet lästes därefter igenom ett flertal 
gånger och material som ansågs vara irrelevant för studiens syfte sållades bort. Det kvarvarande 
materialet kodades, enligt reglerna för en tämligen konventionell innehållsanalys, styckevis där 
kodens syfte var att beskriva styckets innehåll. Ett försök att sortera koderna i teman gjordes 
sedan, där koder som inte passade in sorterades bort. Detta resulterade i tre teman som resultatet 
kom att presenteras under. Dessa tre teman var ”Skolans ansvar för barn som far illa eller 
riskerar att fara illa”, ”Barn som far illa eller riskerar att fara illa” samt ”Rutiner och 
tillvägagångssätt”. Tilläggsord som inte påverkat utsagornas innebörd samt ord som ansågs 
påverka studiens reliabilitet negativt har i vissa fall utelämnats.  Respondenternas utsagor har på 
vissa ställen sammanfattats till kortare beskrivningar och ursprungliga citat har emellanåt 
sammanfogats eller förändrats såtillvida att delar ut citatet har plockats bort. Detta har då 
markerats med tre punkter (…). 

Analysinnehållet presenterades tillsammans med utvalda delar ur empirin för att ge stöd och 

4

Teman Koder
Skolans ansvar för barn som far illa eller 
riskerar att fara illa

”Stort ansvar”, ”anmälningsskyldighet” och 
”skyldig att veta, ha kunskap om 
anmälningsskyldighet”

Barn som far illa eller riskerar att fara illa ”Var går gränsen?”, ”Vitt begrepp” och 
”Utåtagerande, indikation”

Rutiner och tillvägagångssätt vid anmälan ”Rådgivande samtal”, ”rektor anmäler” och 
”Lärarna kan det självklara, annars fråga”



förståelse för de slutsatser som dragits. Som ett sista steg i processen följer en slutdiskussion där 
resonemang kring eventuella förklaringar och orsaker till studiens resultat förs. 

2.5 Reliabilitet, validitet och generaliserbarhet
Forskning bör bedrivas och presenteras på ett sätt som ger uttryck för god kompetens och hög 
kvalitet (Thornberg & Fejes, 2009). Denna kvalitet kan bedömas utifrån kriterier som validitet, 
reliabilitet och generaliserbarhet (Patel & Davidson, 2011).

Validitet, ett begrepp som har sitt ursprung i den kvantitativa forskningstraditionen, används inte 
sällan för att beskriva kvalitet i forskning rent generellt. Begreppet refererar enligt Kvale (1997) 
till i vilken utsträckning den eller de metoder som används i studien undersöker det som var 
avsett att undersökas samt ”den utsträckning i vilken våra observationer verkligen speglar de 
fenomen eller variabler som intresserar oss”(Pervin, 1984, citerad i Kvale, 1997, s. 215). 
Intervjuguiden och de kompletterande följdfrågorna samt det praktiska genomförandet har 
fungerat som en försäkran om och en garanti för att intervjuerna i så stor utsträckning som 
möjligt undersöker det som är relevant för studien, det vill säga det som avses att undersökas. 
Vidare har analysen av det insamlade materialet troligtvis påverkats av förförståelse och tidigare 
erfarenheter, detta då objektiva bedömningar kan anses vara i stort sätt omöjliga. Enligt Bryman 
(2002) är det idag sällsynt att forskare ansluter sig till uppfattningen om att objektivitetsprincipen 
kan omsättas i praktiken. 

Reliabilitet rör bland annat frågan huruvida resultaten påverkas av slumpmässiga eller tillfälliga 
betingelser (Bryman, 2011). Studiens reliabilitet kan eventuellt ha påverkats av att vi är relativt 
oerfarna i rollen som intervjuare. Följdfrågor som en mer erfaren intervjuare hade ställt kan 
därför har missats. Dock kan det finnas en fördel av att vara två intervjuare under samtliga 
intervjuer. På detta sätt ökar chansen för att ställa relevanta och viktiga följdfrågor. Med hjälp av 
den på förhand utformade intervjuguiden minimerades risken för ledande frågor. Den har även 
fungerat som en försäkran om att ungefär samma frågor ställs till samtliga respondenter. Vid 
intervjutillfällen gavs även tillåtelse att använda diktafon, något som gjorde det möjligt att i stor 
utsträckning försäkra att respondenten uppfattats korrekt. 

Inför intervjuerna fördes ett resonemang kring huruvida respondenterna skulle uppleva 
intervjuerna som en ”kunskapskontroll” eller inte med anledning av att det i och med den 
rättsliga regleringen finns mer eller mindre ”rätta” svar på frågor som rör 
anmälningsskyldigheten. Om respondenterna upplevde intervjuerna som en kunskapskontroll 
har detta troligtvis påverkat deras vilja att svara sanningsenligt och nyanserat. Såväl validiteten 
som reliabiliteten kan således ha påverkats av detta.  

Generaliserbarhet handlar om i vilken mån resultaten som erhålls vid studien även gäller för 
personer, situationer, händelser eller fall som inte ingått i den aktuella studien och innefattar 
frågor som hur, var, när och för vilka individer eller grupper resultaten från studien är 
användbara (Thornberg & Fejes, 2009). Kvale (1997) använder sig i detta sammanhang av 
begreppet analytisk generalisering. Detta innebär att forskaren, genom en analys av likheter och 
skillnader mellan situationer, gör en bedömning av i vilken utsträckning resultaten kan ge 
vägledning för vad som kommer att hända i en annan situation. Denna bedömning ger 
tillsammans med forskarens argument, enligt Kvale, i sin tur en möjlighet för läsaren att själv ”…
bedöma riktigheten i generaliseringsanspråket” (s. 211). Studien ses som en fallstudie, då 
skolorna skulle kunna ses som enskilda fall. Stake (1995) skriver att generaliserbarheten för 
denna typ av studier är låg och att enskilda fall i första hand studeras för att kunna säga något om 
andra fall. Det är därför inte möjligt att dra slutsatser om en större population utifrån ett enskilt 
fall. Stake påpekar dock att ”…people can learn much that is general from single cases”(s. 85). 
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Rektorsrollen och hur skolan är organiserad bör enligt uppfattning inte skilja sig mer än 
marginellt från skola till skola. Med andra ord är varken rollen som rektor eller skolans 
organisering på något sätt unik för det enskilda fallet. 

2.6 Etiska reflektioner
Individskyddskravet är en självklar utgångspunkt för forskningsetiska överväganden och innebär 
rätt till skydd mot otillbörlig insyn, psykisk eller fysiska skada, förödmjukelse och kränkning. 
Humanistisk- samhällsvetenskapliga forskningsrådet (HSFR) har i sin tur specificerat detta i fyra 
allmänna huvudkrav; informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och 
nyttjandekravet (Vetenskapsrådet, 2002). Genom att berörda personer informerats, muntligt och 
skriftligt, om den aktuella undersökningens syfte samt delgetts information om att deltagandet är 
frivilligt och att de när som helst kan avbryta sin medverkan har informationskravet tagits i 
beaktande. I och med detta uppfylls även samtyckeskravet då respondenterna getts möjlighet att 
avbryta sin medverkan utan att detta medfört negativa följder för dem (Vetenskapsrådet, 2002). 
Vid intervjutillfället informerades respondenterna även om vad uppgifterna skulle komma att 
användas till, det vill säga enbart forskning, samt att resultatet av undersökningen senare 
kommer finnas publicerad på DiVA, Digitala vetenskapliga arkivet.

Konfidentialitetskravet anses vara uppfyllt i och med att uppgifter om personer som ingår i 
undersökningen behandlats konfidentiellt. Personuppgifter har försvarats på ett sådant sätt att 
obehöriga inte kunnat ta del av dem (Vetenskapsrådet, 2002). För att säkra detta har uppgifter 
om respondenterna sparats på lösenordsskyddade datorer som ingen annan haft behörighet till. I 
samband med intervjuerna gavs samtycke till att använda diktafon och innehållet raderades efter 
att materialet förts över till lösenordsskyddad dator. Risken för och konsekvenserna av att 
individer oavsiktligt blir identifierade måste vägas mot värdet av det förväntade 
kunskapstillskottet (Vetenskapsrådet, 2002). Med anledning av detta har överväganden kring 
vilken bakgrundsinformation som ska presenteras om respondenterna varit nödvändiga och 
exakta årtal för hur länge respondenterna har varit verksamma som lärare respektive rektorer har 
bland annat utelämnats. Av samma anledning benämns skolorna som ”större” eller ”mindre” 
skolor istället för det exakta elevantalet. Det finns heller inte utskrivet exakt vilka 
ansvarsområden rektorerna på de olika skolorna har, då detta skulle kunna leda till att personer 
med insyn i verksamheten kan identifiera respondenterna. Endast uppgifter som kan vara av 
intresse för analys och förståelse och som inte skulle kunna underlätta identifiering finns med 
(Trost, 2010) 

Även nyttjandekravet har tagits i beaktande genom att de uppgifter som samlats in om enskilda 
personer endast använts enligt forskningsändamålet (Vetenskapsrådet, 2002).
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3. Uppsatsens teoretiska tolkningsram
Ämnet för denna uppsats är komplext och mångfacetterat. Det är omöjligt att avhandla utifrån 
en sammanhållen teoribildning eller ett teoretiskt perspektiv. För att täcka olika aspekter av 
problematiken presenteras för ämnet relevanta lagar, skolans organisatoriska ansvar, ett urval av 
den kunskap som finns om barns behov och föräldrars omsorgsförmåga samt barns reaktioner 
på olika former av omsorgssvikt. Tillsammans med följande kapitel, som behandlar tidigare 
forskning på området, syftar kapitlet till att ge läsaren en ökad förståelse för ämnet. 

3.1 Barn som far illa
På svenska finns ingen vedertagen definition av begreppet barn som far illa. I engelskan används 
”Child abuse and neglect” och ”child maltreatment”. Vi talar, förutom om barn som far illa, även 
om utsatta barn och barn i kris. Ibland används barnmisshandel som en samlande beteckning. 
Under senare år har dock ordet omsorgssvikt, som vanligtvis delas in i fem kategorier: fysisk och 
psykisk misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och försummelse, blivit allt vanligare. 
Gemensamt för en stor del av de barn som far illa är att de drabbas av psykiska trauman. Det 
gäller i första hand barn som har utsatts för eller bevittnat misshandel, sexuella övergrepp eller 
upplevelser av krig och flykt. Trauma kan definieras som en känslomässig chock som djupgående 
och varaktigt skadar individens psykologiska utveckling (Hindberg, 1999). 

Barn som far illa eller riskerar att fara illa på grund av eget, riskabelt beteende eller 
missförhållanden i hemmet är två huvudgrupper av barn och unga som ingår i målgruppen för 
socialtjänstens insatser. Med riskabelt beteende menas exempelvis missbruk, kriminalitet, eller 
något annat självdestruktivt beteende. Missförhållanden i hemmet kan vara fysiskt eller psykiskt 
våld, sexuella övergrepp, kränkningar samt psykisk eller fysisk försummelse. Föräldrarnas 
förmåga att ge barnet vad det behöver för sin utveckling är centralt när det gäller att bedöma om 
ett barn riskerar att fara illa. Det finns dock ingen allmänt accepterad gräns för vad som kan 
anses som oacceptabla brister i föräldrarnas omsorgsförmåga (Socialstyrelsen, 2006). 

3.2 Barns behov och föräldrars omsorgsförmåga
Tolkningen av begrepp som barns behov och föräldrars omsorgsförmåga samt bedömningen om 
ett barns behov blir tillgodosedda varierar över tid, mellan kulturer, sociala klasser och 
yrkesgrupper (Hindberg, 1999). Hindberg menar vidare att omsorgsförmågan innehåller 
komponenter som att uppfostra, att tillfredsställa barnets behov samt att sörja för att barnet 
utvecklas så bra som möjligt. En bedömning av omsorgsförmågan måste således ske med 
utgångspunkt från barns behov, som förändras i takt med att barnet växer och utvecklas och inte 
är en gång för alla givna. Föräldrarna kan dessutom besitta resurser att tillfredsställa barnets 
behov i en viss ålder, men sakna dem i en annan. En annan möjlighet är att föräldrarnas förmåga 
att tillfredsställa barnets behov kan vara god i perioder, men inte tillräckligt god i andra. 
Omsorgsförmågan kan påverkas av en rad olika faktorer, såsom livskriser, missbruk, konflikter i 
familjen och psykisk sjukdom. Då detta kan vara förändligt över tid är omsorgsförmågan således 
ej att betrakta som statisk (Hindberg, 1999). 

Barns behov kan i grova drag delas in i grundläggande behov och övriga behov. Om de 
grundläggande behoven, som rör omvårdnad och skydd, inte blir tillgodosedda tar barnet djup 
och allvarlig skada som i efterhand kan vara svår att reparera. Avsaknad av fysisk och psykisk 
kontakt kan i längden leda till att barnet blir deprimerat, passivt eller att det stannar upp i sin 
kroppsutveckling. En förutsättning för barnets normala känslomässiga utveckling och det bästa 
skyddet mot misshandel, övergrepp, vanvård och försummelse är att relationen mellan barnet 
och föräldern är stark och varm. De behov som benämns som ”övriga behov” är företrädesvis 
av psykologisk natur och kan, om de inte tillgodoses, också störa barnets utveckling (Hindberg, 
1999). Enligt Hindberg resulterar detta dock sällan i skador av irreparabel natur.
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3.3 Barns reaktioner på olika former av omsorgsvikt
Barns reaktioner på olika former av omsorgssvikt är sällan så specifika att man utifrån dem kan 
fastställa vilken typ av omsorgssvikt som barnet är utsatt för. Det är enbart i undantagsfall som 
symtomen eller tecknen säger något om vad barnet varit utsatt för. Det kan vara fallet vid fysisk 
misshandel och i en del fall vid sexuella övergrepp, men oftast reagerar barn med likartade 
symtom, oavsett vad de varit utsatta för. Gemensamt för många barn, oavsett problem, är hög 
ångestnivå, sömnsvårigheter, psykosomatiska symtom, koncentrationsstörningar, 
beteendeproblem, inlärningssvårigheter och relationsproblem. Utsatta barn kan sakna symtom 
eller reagera likartat på olika typer av påfrestningar, men de kan också reagera olika på samma 
typ av påfrestning. Exempelvis vänder en del barn problemen inåt, blir tysta och tillbakadragna 
medan andra agerar ut, blir bråkiga och aggressiva. Problembilden är ofta komplex. Den vanliga 
bilden är att barnet är utsatt för flera olika former av omsorgssvikt, misshandel och övergrepp 
samtidigt. Dessutom samvarierar omsorgsbristerna i allmänhet även med andra problem i 
familjen, såsom missbruk och psykisk sjukdom (Hindberg, 1999).

3.4 Ansvarsbegreppet
Begreppet ansvar har för de flesta av oss olika innebörd beroende på en rad faktorer som 
exempelvis vilka vi är, vilka erfarenheter vi har, vilken profession vi tillhör eller vilken situation 
vi befinner oss i. Exempel på en rad situationer där begreppet går att finna kan vara ansvaret en 
förälder känner för sitt barn, en bilförares ansvar för att följa trafikreglerna och ansvaret en 
arbetstagare har för sina arbetsuppgifter. I vårt samhälle utvecklas ständigt normsystem i form av 
skrivna och oskrivna regler och vi som medborgare ansvarar för att efterleva de regler som 
utvecklas. Bland dessa finns även en mängd juridiska regler. Vi kan inte känna till dem alla, men 
vi ansvarar för och har en skyldighet att följa dem. Utöver detta finns även en rad regler som inte 
är juridiskt reglerade utan kan benämnas som till exempel moraliska normer och värderingar. 
Synen på barnuppfostran kan vara ett exempel på detta. Det är i vår syn av vad som är rätt och 
fel som vi utvecklar begreppet ansvar. I den fortsätta framställningen kommer fokus ligga på ett 
av de juridiska ansvarsområden skolan har för barn som far illa, nämligen 
anmälningsskyldigheten som finns reglerad i SoL (Bengtsson & Svensson, 2006). 

3.5 Anmälningsskyldigheten ur ett barnperspektiv
Det yttersta ansvaret för barn som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten och det är där 
samhällets kompetens och resurser finns samlade (Frost & Sköld, 1995). De första 
bestämmelserna om anmälningsskyldighet infördes redan år 1924. Dessa bestämmelser har 
efterhand skärpts och med tiden kommit att omfatta fler yrkesgrupper. En revidering gjordes 
1998 när socialtjänstlagen till stora delar förändrades. Ytterligare ändringar tillkom därefter 2003 
och medförde bland annat att antalet anmälningsskyldiga myndigheter utökades (Olsson, 2011). 

Anmälningsskyldigheten, som finns reglerad i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (SoL), kan ses som en 
yttersta garanti för att barn i utsatta situation ska uppmärksammas (Israelsson, Wallin & Wärme, 
2012). I paragrafen, som tar upp vilka myndigheter och yrkesverksamma som omfattas av denna 
anmälningsskyldighet, går att läsa följande:

Följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om 
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa:

1. myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom,

2. andra myndigheter inom hälso- och sjukvården, annan rättspsykiatrisk 
undersökningsverksamhet, socialtjänsten och kriminalvården,

3. anställda hos sådana myndigheter som avses i 1 och 2, och
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4. de som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven enskild verksamhet och fullgör 
uppgifter som berör barn och unga eller inom annan sådan verksamhet inom hälso- och 
sjukvården eller på socialtjänstens område.

Myndigheter, befattningshavare och yrkesverksamma som anges i första stycket är skyldiga att 
lämna socialnämnden alla uppgifter som kan vara av betydelse för utredning av ett barns behov 
av stöd och skydd (14 kap. 1 § SoL).

Sköld & Frost (1995) menar att det borde vara enkelt att förstå att socialtjänsten, för att kunna ta 
sitt ansvar, är beroende av andra och att framförallt de som arbetar och verkar bland barn och 
unga tar sin del av ansvaret och anmäler vid misstanke om att barn far illa. Även Bengtsson & 
Svensson (2006) påtalar att det är nödvändigt att nämnden, för att kunna fullgöra sin skyldighet, 
får veta när det kan misstänkas att ett barn behöver hjälp eller skydd.

3.6 Ansvaret vid anmälan
Anmälningsskyldigheten är ett enskilt ansvar (Bengtsson & Svensson, 2006). Personalens ansvar 
har sin utgångspunkt i anställningen och via denna aktiveras de avtal och lagar som reglerar 
ansvaret. Skyldigheten att anmäla omfattar samtliga anställda, oberoende av 
professionstillhörighet, för de myndigheter vars verksamhet berör barn och unga. I skolan 
omfattas exempelvis inte bara rektor, lärare och elevhälsans personal utan även administrativ 
personal och vaktmästare. Lagen innebär också att det inte går att lämna över sin skyldighet att 
anmäla till någon annan personal inom verksamheten. Förstahandsuppgifter är av allra största 
vikt med anledning av de juridiska aspekterna kring rättssäkerhet och den vidare hanteringen av 
ärendet (Ljusberg, 2008). Frost och Sköld (1995) pekar även de på att skyldigheten att anmäla 
inte går att lägga över på någon annan än den som bär på misstanken och känner till de aktuella 
förhållandena. Dock menar de att man kan skilja på vem som anmäler i praktiken och vem som 
formellt står för anmälan. Om beslut om anmälan fattats i samråd med exempelvis skolledning så 
skulle både den som bär på misstanken och rektor kunna vara de som formellt står för beslutet. 
Enligt Boström och Lundmark (2012) har många skolor rutiner för hur man överlämnar 
anmälningar till socialtjänsten och på vissa skolor kan det vara så att rektorn gör alla anmälningar 
till socialtjänsten. De påpekar dock att oavsett vilken policy man väljer kvarstår den personliga 
skyldigheten att anmäla, då denne inte kan delegeras. Det råder alltså ingen riktig konsensus om 
vem som ska stå för anmälan mer än att ett personligt ansvar råder.

3.7 När en anmälan ska göras
Som ovan nämnts ska en anmälan enligt 14 kap 1 § SoL göras genast till socialnämnden om något 
kan innebära att de behöver ingripa till ett barns skydd. Det är barnets behov som ska vara 
utgångspunkten i en sådan situation (Socialstyrelsen, 2004).  Att anmälan ska göras genast 
innebär att den inte i onödan får fördröjas. Det finns dock utrymme för en kort tidsfrist, ett så 
kallat rådrum. Detta ger möjlighet att snabbt överväga vad som ska göras genom att till exempel 
rådfråga nära arbetskamrater, en chef alternativt konsultera socialtjänsten (Olsson, 2011). Det 
sistnämnda går att göra genom att inte nämna det aktuella barnets namn. Om barnet inte 
avidentifieras i kontakt med socialtjänsten måste de ta ställning till de uppgifter som inkommit, i 
likhet med en anmälan. Hur lång tid man kan dröja med en anmälan går inte att besvara rakt av 
utan beror på hur allvarlig oron är för barnet (Olsson, 2011).

Tankar om att en anmälan endast ska göras när det finns misstankar om allvarliga 
missförhållanden kan finnas hos många, men så är inte fallet. Ett barn som inte får sina 
grundläggande behov tillgodosedda i hemmet eller av någon annan anledning far illa ska, för att 
barnet ska få hjälp så tidigt som möjligt, uppmärksammas genom en anmälan. Det kan alltså röra 
sig om omständigheter som antingen kan kopplas till barnets miljö eller till barnets eget 
beteende. Annorlunda uttryckt ska en anmälan göras redan vid misstanke om förhållanden som 
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kan innebära att socialnämnden behöver ingripa (Socialstyrelsen, 2004). Även uppgifterna som är 
obestyrkta eller svårbedömda är viktiga att anmäla då det sedan är socialnämndens ansvar att 
utreda vilka grunder som finns för uppgifterna och det eventuella behovet av åtgärder 
(Socialstyrelsen, 2004; Olsson 2011; Bengtsson & Svensson, 2006). Frågan om vilka förhållande 
som ska anmälas är inte helt enkel och måste alltså avgöras från fall till fall (Socialstyrelsen, 
2004).

3.8 Tillvägagångssätt vid anmälan
Socialstyrelsen (2004) förordar klara rutiner och handlingsplaner för hur och till vem anmälan 
ska göras. Ändå finns inga formella regler för hur en anmälan ska gå till (Socialstyrelsen, 2004; 
Olsson, 2011). Den som har ansvaret för en verksamhet bör enligt Socialstyrelsen dock förvissa 
sig om att all personal känner till när och hur en anmälan ska göras. En aktuell adress- och 
telefonlista till ansvariga på socialnämnden, socialjouren, om sådan finns, och polisen bör alltid 
finnas tillgänglig. Anmälan kan vara skriftlig eller muntlig och måste, då professionella på 
myndigheter vars verksamhet rör barn och ungdomar gör en anmälan, undertecknas eftersom 
endast privatpersoner kan göra en anmälan anonymt. Skriftligt kan anmälan lämnas via brev, fax 
eller e-post. Detta med hänsyn till de ingripande åtgärder som den kan medföra av 
socialnämnden samt att det även ger nämnden en bättre möjlighet att, med hänsyn till innehållet 
i anmälan, bedöma huruvida adekvata åtgärder vidtagits. Undantag finns dock för när en 
anmälan från en myndighet ändå kan behöva göras muntligt via exempelvis telefon. Detta kan 
vara nödvändigt vid akuta situationer då exempelvis ett barn blivit misshandlat eller utsatt för 
sexuella övergrepp. En sådan anmälan bör dock bekräftas skriftligt i efterhand (Socialstyrelsen, 
2004). Olsson (2011) menar att det på flera håll i landet eftersträvas att skolan ska göra anmälan i 
ett trepartsmöte med föräldrarna närvarande. Detta för att föräldrarna tidigt ska få vetskap om 
vad oron gäller och för att de ska kunna ställa frågor eller lämna egna synpunkter. Enligt Olsson 
bäddar en sådan anmälan även för en fortsatt kontakt mellan socialtjänst och skola. 
Justitieombudsmannen (JO) har uttalat att anmälan bör vara skriftlig och det bör med anledning 
av detta räcka med att socialtjänsten vid ett muntligt trepartsmöte snabbt dokumenterar 
skolpersonalens oro skriftligt alternativt att skolpersonalen till mötet tar med sig en skriftlig 
anmälan, som föräldrarna visats tidigare, och överlämnar denna vid mötets början.  Av 
allmänheten kan det inte begäras att anmälningar ska lämnas skriftligt utan dessa kan exempelvis 
även ske per telefon (Socialstyrelsen 2004).

3.9 Följder av en utebliven anmälan 
I SoL finns inte någon särskild straffsanktion för den som, trots skyldigheten att anmäla, 
underlåter att göra detta. En anställd kan däremot dömas till ansvar för tjänstefel enligt 20 kap. 1 
§ Brottsbalken eller disciplinpåföljd enligt 14 § lagen (1994:260) om offentlig anställning, LOA. 
Möjligheten att meddela detta gäller dock inte anställda i kommuner och landsting. För dessa 
gäller istället disciplinpåföljd med stöd av kollektivavtal för kommunalt anställda. Där sägs att 
den arbetstagare som i anställningen gjort sig skyldig till fel eller försummelse kan åläggas 
disciplinpåföljd i form av löneavdrag alternativt skriftlig varning. Anställda vid yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet omfattas dock inte av ovan nämnda straffsanktioner och kan 
således inte ställas till ansvar för tjänstefel (Socialstyrelsen, 2004). 
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4. Tidigare forskning 
Nedan presenteras tidigare forskning gällande barn som far illa och anmälningsskyldigheten. 
Både nationella och internationella studier behandlas för ett vidare perspektiv. Kapitlet kan ses 
som en fortsättning på uppsatsens teoretiska tolkningsram då de tillsammans syftar till att ge 
läsaren en ökad förståelse för ämnet.

Forskning tyder på att olika yrkesgrupper inom till exempel socialtjänst, hälso- och sjukvård och 
rättsväsende har olika syn på vad skadlig behandling av barn är samt att meningarna även kan 
vara delade inom en och samma yrkesgrupp. De professionellas syn kan även skilja sig från 
allmänhetens och de utsatta barnens egna uppfattningar om vad skadlig behandling av barn är 
(Hindberg, 2006). 

En studie som redovisar amerikanska förhållanden visar att det upprättades över 3,3 miljoner 
anmälningar gällande barn som far illa i USA år 2008. Av dessa kom 566 198 anmälningar, 
ungefär 17 procent, från skolans personal (Krase, 2013). Liknande nationell statistik, det vill säga 
hur många anmälningar som årligen upprättas i Sverige, har inte gått att finna. Däremot visar 
Östbergs (2010) och Wiklunds (2006) forskning att anmälningar oftast kommer från polis, tätt 
följt av anhöriga eller grannar och skolan som tredje vanligaste källa. Även Cocozza (2007) 
finner att anmälningar i första hand upprättas av polis. Till skillnad från Östberg och Wiklund 
finner hon dock att skolan anmäler som andra vanligaste källa. Genom personlig kontakt med 
Umeå kommun framkommer att det år 2012 inkom 1264 anmälningar till socialtjänsten i Umeå 
kommun. Av dessa var totalt 198 anmälningar upprättade av personal inom skolans verksamhet. 
Siffran kan jämföras med antalet anmälningar inkomna från polisen, 555 stycken, och antalet 
anmälningar från anhöriga, 124 stycken (Mottagningsenheten, Umeå socialtjänst, personlig 
kontakt, 7 oktober, 2013). 

Satsningar kring anmälningsskyldigheten har haft stor betydelse för ökningen av den 
polisanmälda misshandelsbrottsligheten mot barn. En kartläggning från Brottsförebyggande 
rådet (BRÅ) tyder på att den största delen av ökningen av polisanmäld barnmisshandel under 
2000-talet beror på förändringar i anmälningsbeteendet hos föräldrar, personal på förskola och 
skola samt socialtjänst. När det gäller den särskilt kraftiga ökningen som syns i statistiken under 
perioden 2005–2009 visar Brottsförebyggande rådets kartläggning att den först och främst 
handlar om en ökning av antalet polisanmälningar som upprättats av socialtjänsten. Merparten av 
dessa avser en ökning av det antal anmälningar som initierats av personal på förskola och skola 
(Shannon, 2011).

Personal inom skola och barnomsorg fullgör enligt rapporter från forsknings- och 
utvecklingsrådet (FoU-byrån) i Stockholm i mycket liten utsträckning sin anmälningsskyldighet. 
”Hand i hand”, en rapport där 23 slumpvis utvalda grundskolor i Stockholm undersökts, visar att 
skolpersonal sällan anmäler oro till socialtjänsten samt att det enbart upprättades anmälningar i 
15 procent av fallen där barn misstänktes ha allvarlig social problematik. Rapporten pekar även 
på att det tar lång tid innan skolpersonal kontaktar socialtjänsten (Bengtsson & Svensson, 2006) 

Anmälan till socialtjänsten ska göras vid misstanke om förhållanden som kan innebära att 
socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Studier har visat att det kan vara svårt att 
avgöra när detta inträder och att det inte är ovanligt att det går väldigt långt eller att ett 
tvångsingripande kan bli nödvändigt innan en anmälan har gjorts (Socialstyrelsen, 2004; Olsson 
2011; Bengtsson & Svensson, 2006). Flertalet studier visar att det, trots att skolan tidigt 
uppmärksammar barn som far illa, dröjer innan anmälan görs. Skolans personal arbetar istället in 
i det längsta med att lösa elevernas sociala och psykiska problem med skolans egna resurser. 
Först när dessa är uttömda vänder man sig till socialtjänsten. I vissa fall kan det dröja flera år 
innan en anmälan görs. Trots att tre av fyra i personalen har vetskap om att de är skyldiga att 
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anmäla när det finns risk för att ett barn kan fara illa tar många av dem på sig ett 
utredningsansvar (Bengtsson & Svensson, 2006). Detta går i linje med andra studier som visar att 
rektorer föredrar att lösa problemen på skolan istället för att anmäla, något som inte 
överensstämmer med gällande lagstiftningen för anmälan (Payne & Payne, i Alvarez, Kenny, 
Donohue & Carpin, 2004).

Tidigare studier pekar på att bristande kunskap i hur man går tillväga vid en anmälan är ett 
hinder för att barn som far illa eller misstänks fara illa rapporteras till socialtjänsten (Stein, i 
Alvarez et al., 2004). Många yrkesverksamma saknar rutiner för när och hur man gör en anmälan 
(Abrahams et al.; Beck, Ogloff, & Corbishley; Hazzard; Kim, i Alvarez et al., 2004). Det har även 
visat sig att yrkesverksamma, trots en föreställning om kunnighet gällande barn som far illa, har 
en rad felaktiga föreställningar om tillvägagångssättet vid anmälan samt att enbart tre procent av 
lärarna är medvetna om hur skolans rutiner för anmälan ser ut (Kenny, 2004).

Frost & Sköld (1995) skriver att vissa riktlinjer, som ger kunskap om skyldigheterna och även 
fungerar som trygghet för personalen i hur man bör gå tillväga vid misstanke om att ett barn eller 
en ungdom far illa, bör finnas oberoende av lokala förutsättningar. Studier pekar även på att 
utbildningsinsatser bör ge specifika riktlinjer för rapportering av barnmisshandel, samt informera 
om konsekvenserna vid underlåtenhet att rapportera (Tower, i Alvarez et al., 2004). Det finns, 
som tidigare nämnt, en problematik med att yrkesgrupper som är anmälningsskyldiga av olika 
skäl underlåter att anmäla. En av de aspekter kommittén mot barnmisshandel i Sverige pekat på 
som rimlig orsak är att personal på privata skolor inte omfattas av de regler om disciplinpåföljd 
som gäller för offentligt anställda (Bengtsson & Svensson, 2006). Alvarez et al. (2004) ser rädslan 
för att det ska leda till negativa konsekvenser för den utsatte, förövaren eller dem själva som en 
rimlig orsak till anmälningsskyldig personal underlåter att rapportera oro. Enligt Alvarez et al. är 
denna orsak dock inte så vanligt förekommande som de professionella möjligen tror. 

Som tidigare nämnts är det inte ovanligt att yrkesverksamma saknar, eller har bristande kunskap 
om, rutiner för när och hur man gör en anmälan (se exempelvis Abrahams et al.; Beck, Ogloff, & 
Corbishley; Hazzard; Kim, i Alvarez et al., 2004; Kenny, 2004). Studier av amerikanska 
förhållanden visar även att rutiner för rapporteringen av barn som far illa, inom vilken tidsram 
anmälan ska göras och hur den ska göras, varierar mellan staterna. De flesta stater kräver att en 
muntlig rapportering sammanställs så snart som möjligt och inte senare än inom det första 
dygnet efter att misstanken uppkommit. Vissa stater kräver sedan att även en skriftlig rapport 
lämnas och när detta ska ske varierar mellan 1-7 dagar efter den muntliga sammanställningen. 
Även kravet på innehåll i den skriftliga rapporten varierar, där vissa stater kräver att särskilda 
formulär fylls i medan andra accepterar att det skrivs ner och skickas på annat sätt, exempelvis 
via fax eller mail (Tower, i Alvarez et al., 2004). De flesta stater kräver också att den som har 
anledning att misstänka något är den som måste göra anmälan (Nalepka, O’Toole & Turbett, i 
Alvarez et al, 2004). 

12



5. Resultat
Kapitlet har strukturerats efter de teman som framkommit av innehållsanalysen. Dessa teman är 
”Skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa ”(5.2.), ”Barn som far illa eller 
riskerar att fara illa” (5.3.) och ”Rutiner och tillvägagångssätt vid anmälan” (5.4.). Referat och 
citat presenteras växelvis. Längre citat används då det funnits anledning att framhäva eller av 
andra anledningar exakt återge vad respondenten sagt. Kapitlet inleds med en kort presentation 
av de intervjuade.

5.1 Presentation av respondenterna
De intervjuade arbetar som rektorer på kommunala grundskolor, årskurs 7-9, i en kommun i 
norra Sverige. Två av dessa ligger i ett större samhälle. Samtliga har lärarbakgrund och har 
genomfört rektorsutbildning. 

Pär arbetar som rektor på en större skola och ansvarar för hälften av eleverna samt personal runt 
den ordinarie undervisningen, däribland elevvårdande personal. Han har, innan rektorstjänsten 
som varat ett par år, arbetat inom skolans verksamhet i ungefär tio år.

Leif är rektor för en mellanstor skola och ansvarar för ett mindre antal elever samt en del 
personal runt den ordinarie undervisningen, däribland elevvårdande personal.  Han har arbetat 
som rektor i drygt tjugo år och har dessförinnan arbetat inom skolans verksamhet i drygt femton 
år.

Åsa arbetar på en mindre skola och ansvarar för samtliga elever, personal samt en del personal 
utanför den ordinära undervisningen. Hon har arbetat som rektor i drygt fem år och har 
dessförinnan arbetat inom skolans verksamhet i drygt tjugo år.

Susanne arbetar på en relativt stor skola och ansvar för halvparten av skolans elever och personal. 
Hon har arbetat som rektor i drygt fem år och har sedan tidigare ungefär femton år erfarenhet 
från skolans verksamhet. 

5.2 Skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa
Tre av de fyra rektorerna beskriver anmälningsskyldigheten som skolans ansvar. Det är dock 
endast Pär som beskriver anmälningsskyldigheten i första skedet. Leif berättar istället om alla 
elevers rätt att lyckas i skolan. Han menar att det är starkt markerat att ”den svenska skolan ska 
vara kompensatorisk i alla avseenden”.  Med detta menar han att alla ska få lyckas i skolan 
oavsett hur man har det runt omkring sig och att många barn har sitt andrum i skolan. När han 
därefter tar upp skolans skyldighet att anmäla påpekar han att det sker först när skolan inte 
längre har verktyg att hjälpa barnet själv. Även Susanne menar  att det inte går att tänka att 
socialtjänsten ska ta allt ansvar och därför har skolan ett stort ansvar när det kommer till att 
arbeta med barnen utifrån vad de får kännedom om i skolan.

Åsa är den av rektorerna som inte tar upp anmälningsskyldigheten i samband med skolans 
ansvar. Hon anser att det går att se skolans ansvar på flera sätt och säger följande:

...om man ska gå på ett korrekt politiskt svar så har vi ju allt ansvar. Men, jag tänker  
såhär… vi har ju ansvar när vi vet att barn far illa, när vi ser att barn far illa. Sen är jag  
inte så säker på att vi har ansvar för allting som vi tror när barn far illa.

Vidare tänker hon att skolan har ett stort ansvar då de ser mycket och träffar barnen nästan varje 
dag. Skolan fungerar nästan som barnets familj och känner dem ibland bättre än deras egen 
familj. 
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5.3 Barn som far illa eller riskerar att fara illa
Pär, Leif och Susanne uppfattar alla begreppet ”barn som far eller riskerar att fara illa” som 
omfattande. De beskriver det dock på olika sätt. 

Leif tycker att barn som far illa eller riskerar att fara illa kan inrymma oändligt mycket och tar 
som exempel upp barn som inte vill bo hemma längre och därför ”straffar ut sig för att slippa bo 
hemma”, elever vars pappor inte vill ha med sina barn att göra, de som är så kallade 
”hemmasittare” och han nämner även att det förekommit fall av suicid på skolan. En gemensam 
nämnare för många av dessa menar han är att eleverna slutar komma och skolan därför känner 
oro. Även Susanne tar upp förekomsten av när eleverna slutar komma till skolan och menar att 
frånvaron i sig gör att barnet far illa eftersom barnet då inte får den utbildning som han eller hon 
har rätt till. I första hand tror hon att man tänker på barn som lever i missbruksmiljö eller blir 
utsatt för någon typ av övergrepp när man pratar om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Hon påtalar dock att det även kan röra sig om barn som är oroliga för en sjuk förälder och 
därför stannar hemma eller ett barn med funktionshinder där skolan inte har ekonomi nog för 
att ge det stöd barnet har rätt till. 

Pär är av samma åsikt, att begreppet är omfattande. Det kan till exempel röra sig om barn vars 
föräldrar inte klarar av föräldrarollen på olika sätt. Det kan vara barn som blir utsatta för våld 
eller sexuella trakasserier, eller de som på annat sätt blir behandlat så att de mår dåligt.  Pär 
förtydligar att det nödvändigtvis inte behöver röra sig om fysiskt våld.     

Åsa benämner inte begreppet som omfattande. Hon beskriver istället barn som far illa eller 
riskerar att fara illa som de som utsätts för våld eller hedersrelaterat våld samt de som har 
föräldrar som dricker för mycket alkohol eller lider av psykisk ohälsa. På högstadiet brukar 
indikationen på att barn far illa kunna vara frånvaro, att de är väldigt utåtagerande eller att de på 
något vis blir föremål för elevhälsans personal. 

Rektorerna anser att frågan om huruvida en anmälan ska upprättas eller inte är lättare att ta 
ställning till i vissa situationer. 

...alkohol, våld, det som elever berättar…är ju oftast, det är ju oftast enkelt. (Åsa)

På liknande sätt resonerar både Pär och Susanne som tar upp barn som lever i missbruksmiljö, 
de som blir slagna, utsätts för övergrepp eller på annat sätt utsätts fysiskt. 

Gemensamt för alla rektorer är förekomsten av situationer där de anser det svårt att avgöra om 
ett barn far illa eller riskerar att fara illa, situationer där de inte riktigt vet om de ska anmäla eller 
inte. Stora delar av intervjuerna handlar om just det, situationer som anses svårbedömda. 

Susanne beskriver de svåraste fallen som de då föräldrarna är vältaliga och det inte på ytan direkt 
går att se att det finns någon anledning för oro. Det kan vara situationer då det inte rör sig om 
sociala grupper där barnen kommer i trasiga kläder, utan snarare tvärt om, familjer där man 
upplever att det finns en trygg och bra hematmosfär men där man ändå känner att något är fel. 
Susanne beskriver det som att hon då har en gnagande känsla av att något är fel. Hon tycker 
dock inte att det finns några svårigheter med att ta steget och anmäla. Hon ser det inte som 
dramatiskt, utan tvärtom, hellre gör de på skolan en anmälan för mycket. 

Leif menar att man behöver något att ”ta på” för att anmäla och sådana gånger kan de göra en 
anmälan och sedan gömma sig bakom exempelvis hög frånvaro, när de egentligen tror att det 
handlar om något annat. Detta gör de i hopp om att socialtjänsten ska uppmärksamma om det är 

14



något annat. 

Åsa, Leif och Pär talar alla om gränsdragningar. Pär frågar sig bland annat följande:
 

Var går gränsen för att barn far illa? Och vad innebär det att barn far illa? Far ett barn illa  
om föräldrarna låter barnet sitta och spela dator till klockan två varje morgon? Det är en  
fråga. Eller far ett barn illa om för att den inte äter frukost hemma? Eller far ett barn illa för  
att den inte äter lunch på skolan?

Exemplen ovan tillsammans med situationer där man märker att barnet inte har den hygien han 
eller hon borde ha ger Pär som exempel på situationer då det är svårt att veta om en anmälan ska 
göras eller inte och han har inget riktigt svar på det. Han berättar även att det är vanligt att elever 
sitter uppe och spelar dataspel på nätterna. Personal på skolan har i sådana lägen kommit och 
undrat om en anmälan borde göras men Pär ställer sig frågande till om det är fog för en anmälan. 
Han tror sig inte ha gjort någon anmälan med enbart det som underlag.

Både Pär och Leif ser fördelar med att barn som far illa är ett omfattande begrepp. Leif anser att 
det inte finns något behov av att smalna av begreppet för att det ska vara lättare att avgöra när de 
ska anmäla. Han menar att skolan gör dessa bedömningar och att det inte finns några absoluta 
sanningar eller riktlinjer som skulle hålla i alla lägen. Istället handlar det om att använda huvudet 
och då är det enklare om det finns många huvuden som kan hjälpas åt. Pär menar att 
gränsdragningen skulle blivit ännu svårare om det hade handlat om antalet tillfällen ett barn blivit 
slaget. Istället för som nu, om ett barn blivit slaget och säger såhär: 

Jag  menar,  det  kan nog  hända i  de  flesta  familjer  att  någon  förälder  någon  gång  tappar  
konceptet och då är det frågan, är det då... går socialtjänsten då in där och gör en utredning?  
Kommer det bedömas då att den föräldern behandlar sitt barn på ett sådant sätt att den inte är  
lämplig som förälder? Ja, det måste ju socialtjänsten utreda för vi kan ju inte...  vi kan ju  
liksom inte göra dem bedömningen själva. Det är ju inte våran kompetens, utan får vi reda på  
att ett barn far illa, ja men då gör vi en anmälan sen måste ju dom utreda det. Eller ska vi  
sätta gränsen på tre först? Vi vet ju liksom inte, jag menar det är ju jättesvårt att ha... utan  
det överlåter jag med fullt förtroende till socialtjänsten för att utreda... (Pär)

I likhet med det ovan nämnda diskuterar även Åsa var gränsen ska dras. Hon menar att lärarna 
ofta har frågor om i vilka situationer de ska anmäla och brukar sådana gånger be dem komma 
och diskutera sina funderingar med henne, istället för att sådant ska äga rum i exempelvis 
personalrum. Hon säger dock att hon inte alltid sitter på svaren utan att de då får resonera 
tillsammans. Vid sådana tillfällen kan rådgivande samtal med socialtjänsten bli aktuellt. Ett extra 
svårt område uppges vara föräldrar med psykisk ohälsa.

...där famlar jag lite grann. Inte bara lite! Det kan jag göra i andra ärenden också, men just  
det där,  att känna igen det, det är svårt. (Åsa)   

 
Hon önskar i sådana situationer mer kunskap för att kunna se tecken hos föräldrarna, då dessa 
barn sällan berättar något. En annan svårighet är den vågskål som ofta blir aktuell. Vad är sant, 
vad är inte sant och vem kan stå för det här, frågar hon sig. 

Leif är inne på ett liknande spår. Han menar att när det handlar om barn, eller i synnerhet 
tonåringar, kan de spela ut alla möjliga register om de inte får sin vilja fram. Svårigheten är att 
han inte vet om det är sant eller inte det barnet berättar. Trots det måste skolan anmäla så fort 
misstanke finns och det blir då en gränsdragning.
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... man lirkar och lirkar tills man känner att nää, men det här håller inte, vi måste. (Leif)

Exempel på en sådan situation kan vara när det handlar om misshandel. Leif menar att de är 
svårt att bedöma ”…för det finns ju barn som har ljugit”. Han påtalar dock att skolan trots 
svårigheterna ska göra en anmälan.

5.4 Rutiner och tillvägagångssätt vid anmälan
Rektorerna säger sig vara osäkra på huruvida skriftliga rutiner och riktlinjer för hur personal ska 
gå tillväga då barn far illa eller misstänks fara illa finns, alternativt att det saknas. Samtliga är dock 
övertygande om att skolans personal, med eller utan skriftliga rutiner och riktlinjer, känner till sin 
anmälningsskyldighet i och med att aktuell lagstiftning är tydlig med vad som gäller. Majoriteten 
upplever inte heller något behov av att upprätta skriftliga rutiner och riktlinjer för hur personal 
ska gå tillväga då barn far illa eller misstänks fara illa. 

Det har vi inte några specifika rutiner för så utan dom känner till vad skollagen säger och det  
behövs  inga  rutiner  för  det.  Alltså  det  kommer upp till  vårt  bord  och då gör  vi  bara en  
anmälan. Det är inte svårare än så. (Susanne) 

Pär har från tidigare arbetsplatser erfarenhet av att en handlingsplan för tillvägagångssättet ska 
finnas i en så kallas likabehandlingsplan. Där ska det finnas beskrivet hur personal ska gå tillväga 
då barn far illa eller misstänks fara illa. Han säger sig dock vara osäker på om någon sådan finns 
på hans nuvarande arbetsplats.  Även Leif säger sig vara osäker på vilka dokument som skriftligt 
finns tillgängliga för skolans personal. Åsa har tidigare erfarenheter av att ta fram olika planer 
och handlingsdokument för skolans personal. På grund av hög personalomsättning menar hon 
dock att det, för att ge effekt, skulle behövas tas upp en gång i månaden. I likhet med övriga 
rektorer påpekar hon att det inte finns så mycket att orda om vad gäller riktlinjer.

Riktlinjerna är ju att dom ska göra en anmälan. Känner dom tvekan och inte vet så tar dom  
det med mig så det är alltså egentligen riktlinjerna. (Åsa)

Till skillnad från övriga respondenter har Åsa en genomgång av anmälningsskyldigheten inför 
varje läsår:

Som rektor tar jag upp anmälningsplikten varje läsårsstart, men jag har ju inte den kunskapen  
att jag kan gå igenom att såhär ser ni barn till alkoholister, såhär ser dom här ut, utan mer att  
vilka typer som ska anmälas och nu har vi den rutinen att dom kommer till mig, med allt. 

Susanne uppger att hennes personal har tillgång till en handbok där det bland annat finns 
information om anmälningsskyldigheten, men att de utöver detta inte får någon regelbunden 
information eller utbildning om barn som far illa eller anmälningsskyldigheten. 

Tillvägagångssättet vid upprättande av anmälan skiljer sig från skola till skola. Skillnaderna 
handlar framförallt om vem som står för anmälan och vid vilken tidpunkt anmälan upprättas. 
Samtliga rektorer känner till att det är den enskilde pedagogen som enligt lag är skyldig att 
anmäla oro till socialtjänsten. Trots detta är det enbart en av dem som beskriver ett 
tillvägagångssätt där detta sker även i praktiken.

Den kunskap jag har är ju att det är den som har oron som ska göra anmälan. (…) Alla som  
jobbar i en skola har ju skyldighet att anmäla till socialtjänsten att man misstänker att ett  
barn far illa. Och det är ju den som ska sköta anmälan. (Pär)
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Pär uppger att rollen som rektor trots detta innebär ett visst ansvar vid anmälan och att han 
bland annat har till uppgift att se till att den som gör anmälan kan få stöd av honom eller kurator 
i hur anmälan ska formuleras samt att den blir skyndsamt inskickad. 
 
Resterande rektorer uppger att anmälningar till socialtjänsten vanligtvis upprättas av rektor. 
Huruvida detta skiljer sig från anmälan till anmälan, om skolhälsovården involveras eller om 
rektor alltid står för anmälan skiljer sig dock från skola till skola. Susanne berättar att det med 
anledning av att skolledningen inte har möjlighet att se allting som sker på skolan är viktigt att all 
personal, oavsett yrkesgrupp, på ett eller annat sätt uppmärksammar barn som de misstänker far 
illa. Anmälan upprättas därefter av alltid av rektor. Åsa menar att beslutet om vem som formellt 
står för anmälan tas gemensamt med den som bär på oron. Det råder med andra ord ingen 
konsensus om vem som ska stå för anmälan rent formellt.

Personalen har ju en anmälningsskyldighet, det har ju alla vuxna, men dom gör anmälan via  
någon av oss rektorer. Och det tycker jag också är bra för vi har ju ett behov av att känna till  
om det är så att man har uppmärksammat något och det är också lite för att skydda vår  
personal.  Vi  gör  dom,  det  är  något  vi  har  tagit  på  oss  och  det  vet  alla  som jobbar här.  
(Susanne)

…alltså dom kan ju inte komma till mig och påstå saker utan vi pratar om det här och sen  
som jag säger så nästan alla fall så är det vi två eller att jag säger ”Jamen, den här får du stå  
för”. Och så är det. Sen har vi lärare som.. som gör, som är väldigt säkra på det här.. i sitt  
agerande. Dom gör anmälningar själv utan att jag ens vet om det och det är helt okej, absolut.  
(Åsa)

Leif berättar att personalen, som är uppdelade i arbetslag, träffas varje vecka. Vid dessa träffar 
fyller personalen i ett protokoll där det bland annat finns utrymme för att göra rektor 
uppmärksam på oro för elever. En alternativ väg från oro till anmälan är via elevvårdsteamet. 
Vid dessa tillfällen handlar det vanligtvis om stödbehov eller frånvaro som vuxit. På Susannes 
skola finns liknande rutiner då hon har regelbunden kontakt med sin personal och ingår i det 
elevhälsoteam som träffas varje vecka. Utöver detta träffar hon respektive arbetslag en gång i 
månaden. Vid dessa tillfällen menar hon att det finns möjlighet att lyfta oro för elever.

Jag har inte upplevt att det är någonting som har dröjt med att komma till vår kännedom eller  
så, det är inte min känsla. Men det kan jag förstås inte vara hundraprocentigt säker på, att det  
inte sitter någon annan vuxen personal i skolan som vet någonting som dom inte har sagt. Det  
vet jag ju inte, men jag tror i alla fall ganska säkert att alla vet vad dom ska göra om dom får  
veta något som inte känns bra. (Susanne)

Åsa berättar att personalen inte sällan behöver och vill ha stöttning vid en anmälan och att de 
emellanåt diskuterar, inte bara vem som ska stå för anmälan, utan även kring huruvida en 
anmälan ska upprättas eller inte. Detta bland annat med anledning av att anmälan vanligtvis 
innebär att du blir kallad till socialtjänsten tillsammans med föräldrarna. Pär och Leif berättar att 
lärarens relation till vårdnadshavaren är en vanlig orsak till att rektor väljer att stå för anmälan. 
Pär menar att personalen kan tycka att det är jobbigt att lämna en anmälan då de ofta har en 
relation till berörd vårdnadshavare och då är orolig för att det ska bli besvärligt.

Med svåra föräldrar så händer det ibland eller det händer ganska ofta att jag får står för  
anmälan och det är jag som träffar dom. Och det kan jag tänka är helt okej därför att läraren  
ska bibehålla en relation till den här eleven. Det behöver ju inte jag så jag stöttar lärarna på så  
sätt. Och det tycker dom är riktigt bra. Så jag får mer och mer funderingar av lärare och så  
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kommer vi fram till hur vi ska göra, för det mesta så skriver vi under den båda två. (Åsa)

Rektorerna beskriver att det i samband med att barn far illa eller misstänks fara illa involveras en 
rad utomstående personer, däribland socialtjänst, ungdomsgård, elevhälsa och polis. Leif berättar 
att skolan har tät kontakt med socialtjänst, polis och fritidsgård och att de, för att få en bild av 
vad eleverna håller på med på fritiden, har kontinuerliga möten med fältassistenter och personal 
från fritidsgården. 

Vi har alltid en bild av vad ungarna har hållit på med på fritiden. Och vi hjälps åt kring det  
här. (…) För hur helgerna har varit påverkar hur skolan är på måndag för många elever. Det  
här har vi haft i massor av år, därför att vi har vinning av det. Precis som folk i området i  
väldigt hög grad hjälper varandra och jobbar i team för att man är tvungen. Man fixar det inte  
annars. Man behöver stöd och hjälp av varandra. (Leif)

Pär berättar att skolan alltid gör en polisanmälan vid våldshändelser och att socialtjänsten per 
automatik involveras eftersom polisen är skyldig att anmäla detta till socialtjänsten.  Pär och Åsa 
har vid ett flertal tillfällen även personligen tagit kontakt med socialtjänsten för rådgivning:

Känner vi en oro eller om det är så att vi inte vet hur vi ska göra, då tycker jag att det är  
jättebra att vi kan ringa till någon och diskutera det här vet vi…Vad tycker ni? Och så får  
man ju en kommunikation. Jag skulle tro att till hundra procent så följer ju skolan det råd  
som vi får från socialtjänsten. (Pär)

Ibland har jag använt, det gjorde jag i förrgår, rådgivande samtal, där jag ringer upp och inte  
talar om vem eleven är utan bara vill höra ”Vad säger ni på socialtjänsten om det här?”. Nu  
sa dom att ”Nej, det är ingen anmälan. Det kan du inte anmäla på”. ”Men okej, tack” eller  
så säger dom att ”skicka in den” så det är också nånting jag använder mig av. (Åsa)

Rektorerna har olika åsikter kring om, i vilket skede och av vilken anledning föräldrarna bör 
informeras om anmälan. Åsa uppger att föräldrarna, beroende på vad misstanken gäller, i regel 
involveras i ett tidigt skede. Hon berättar att hon tycker att ”det är ett bra sätt att jobba” samt att 
hon vet vilka hon inte ska tala om det för, för att de inte ska bli så förskräckta. Pär resonerar på 
ett liknande sätt och menar att såväl skola som socialtjänst vinner på att skolan upprättar 
anmälningar i samförstånd med föräldrar. Han menar att man på detta sätt kan få till det 
samtycke som gör att socialtjänst och skola ”…kan utbyta information som alla då tycker är 
viktig för att båda myndigheterna ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt för att barnet ska 
känna sig tryggt oavsett vart det är”. Till skillnad från Åsa och Pär, som båda hänvisar till att det 
beror på vad misstanken gäller, informerar Susanne alltid föräldrarna om att en anmälan 
upprättas. 

…jag informerar alltid föräldrar att ”nu kommer vi faktiskt att göra en anmälan och det här  
är  för  att  hjälpa  er” så  att  dom känner  till  det.  Annars  så  kan det  bli  väldigt  fel  när  
socialtjänsten ringer upp så att föräldrar informeras ju alltid. Men sen kan den ju göras precis  
när som helst. Det är ju inte att man samlar ihop till ett visst tillfälle…en månad eller så…
den här terminen har jag inte gjort någon så det är ju väldigt olika. Ibland är det oftare och  
ibland så är det inte alls…och som sagt så försöker vi nu lägga mer att det blir en ansökan  
från  föräldrahåll,  det  blir  mycket  mer  positivt  redan  från  början  då.  Samarbetet  mellan  
föräldrar och socialtjänsten. (Susanne)

Utöver att föräldrarna informeras vid anmälan har Susanne även erfarenhet av så kallade 
orosmöten. Till dessa möten kallas föräldrarna då skolan haft en känsla av att de kanske behöver 
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blanda in socialtjänsten. Skolans oro och tankar runt detta diskuteras då med föräldrarna. 

Hon upplever att arbetet med barn som far illa eller misstänks fara illa har förändrats de senaste 
åren. 

Förr tror jag att vi jobbade mer direkt med att anmäla. Nu jobbar vi på ett lite annat sätt  
tillsammans med föräldrar och med elevhälsan att först försöka få vårdnadshavaren och familj  
att förstå att det är bra om de ansöker om hjälp därför att vi kan se.. Men vi har ju en solklar  
skyldighet att anmäla om det trots det inte sker någonting från familjehåll och i vissa fall så går  
man direkt till anmälan. (Susanne)

Elevhälsan, som beskrivs som en länk mellan skolledning och socialtjänst, har enligt Susanne ett 
stort ansvar för att påtala behovet av en anmälan till socialtjänsten. Hon säger att ett bra 
samarbete med elevhälsan är viktigt, bland annat med anledning av att de kan ”….slå larm om att 
ja men nu går det en självmordsvåg bland unga” (…) det måste vi vara uppmärksamma på och vi 
har elever som är suicidala och sådär och då måste vi hålla ögonen och sådär”.

I motsats till det Susanne säger menar Åsa ”…att det ibland kan vara väldigt lättvindigt från till 
exempel elevhälsan och att de säger ”ja, har du den minsta fundering.. gör anmälan, gör 
anmälan!”. Hon har erfarenhet av att samarbetet med föräldrarna vanligtvis försvinner i samband 
med en anmälan. Utöver svårigheterna som rör anmälningsskyldigheten påtalar Åsa ett behov av 
en mall eller ett formulär för anmälan. 

Och då kan man också om man nu känner osäkerhet…jag tänker att då kan man titta på  
den där mallen och så se då att ”Jaha, jamen absolut.. det här måste jag ju fylla i” när man ser  
vad som ska…vad som ska med. (…) Sen kan man ju på den här mallen ändå ha ett stort  
”friskrivningsfält” men, ja…det tycker jag. 

Även om hon inte tar upp behovet av skriftliga rutiner och riktlinjer för hur personal ska 
gå tillväga vid misstanke om att ett barn far illa eller riskerar fara illa så önskas riktlinjer 
när anmälan väl görs.
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6. Analys
Under denna rubrik presenteras en analys där resultatet tolkas utifrån den teoretiska 
tolkningsramen och tidigare forskning. Detta presenteras under rubriker motsvarande 
uppsatsens analytiska teman och ligger till grund för uppsatsens diskussion. 

6.1 Skolans ansvar för barn som far illa eller riskerar att fara illa
Det yttersta ansvaret för barn som riskerar att fara illa ligger hos socialtjänsten och det är även 
där samhällets kompetens och resurser finns samlade (Frost & Sköld, 1995). Skolan har dock ett 
ansvar som innebär en skyldighet att enligt 14 kap 1 § SoL genast anmäla till socialnämnden om 
de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Tre av de fyra 
rektorerna beskriver anmälningsplikten som skolan ansvar. Endast en av dem beskriver dock 
anmälningsskyldigheten i första skedet. Leif berättar istället först och främst om alla elevs rätt att 
lyckas i skolan. När han därefter tar upp skolans skyldighet att anmäla påpekar han att det sker 
först när skolan inte längre har verktyg att hjälpa barnet själv. Det kan tolkas som något av en 
motsättning till det som står i 14 kap 1 § SoL, nämligen att anmälan ska upprättas genast. 

Precis som Leif anser även Susanne att skolan, istället för att tänka att socialtjänsten ska ta allt 
ansvar, har ett stort ansvar när det kommer till att arbeta med barnen utifrån vad de får 
kännedom om i skolan. Det är svårt att tyda huruvida det hon beskriver går i enlighet med vad 
lagen säger om att genast anmäla, eller om det blir en motsättning till denna. Det skulle kunna 
tolkas som en motsättning om det hon beskriver gäller samtliga situationer, alltså även de 
situationer där det finns en misstanke om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Om det 
Leif och Susanne beskriver innebär att de på något sätt dröjer med att anmäla i situationer där de 
känner oro går det i linje med vad flertalet studier visar på. Studier visar nämligen att skolan, 
trots att de tidigt uppmärksammar barn som far illa, ändå dröjer med att göra en anmälan till 
socialtjänsten och att skolans personal istället försöker lösa elevernas sociala och psykiska 
problem med skolans egna resurser. Först när dessa resurser är uttömda vänder de sig till 
socialtjänsten, något som i vissa fall visat sig dröja flera år. Detta sker fastän tre av fyra har 
vetskap om att de är skyldiga att anmäla vid misstanke för att ett barn kan fara illa. Trots detta tar 
skolpersonalen på sig ett utredningsansvar (Bengtsson & Svensson, 2006). Även internationella 
studier visar att rektorer föredrar att lösa problem på skolan istället för att anmäla, något som 
inte stämmer överens med gällande lagstiftning (Payne & Payne, i Alvarez, Kenny, Donohue & 
Carpin, 2004).

Åsa nämner inte anmälningsskyldigheten i samband med att hon pratar om vilket ansvar skolan 
har, utan menar istället att ett politiskt korrekt svar skulle vara att skolan har allt ansvar för dessa 
barn. Hon berättar att skolan är ansvarig när barn far illa och när skolan ser att barn far illa, men 
att hon inte är säker på att ”...de har ansvar för allt de tror när barn far illa.” Vidare förklarar hon 
att skolan har ett stort ansvar genom att de träffar barnen nästan varje dag och att de ibland 
känner dem bättre än vad deras familjer gör. Det står inte klart om det Åsa beskriver betyder att 
hon ser anmälningsskyldigheten som en självklar del i skolans ansvar, och därför inte nämner 
den vid ord, eller om anledningen till att hon inte nämner det beror på att hon inte alls relaterar 
anmälningsskyldigheten till skolans ansvar. 

6.2 Barn som far illa eller riskerar att fara illa 
I Sverige saknas en vedertagen definition av begreppet barn som far illa och förutom det 
används även utsatta barn och barn i kris. I litteraturen återkommer även begrepp som 
barnmisshandel och omsorgssvikt, varav det sistnämnda i sin tur vanligtvis delas in i ytterligare 
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fem kategorier: Fysisk och psykisk misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och försummelse 
(Hindberg, 1999). Socialstyrelsen (2006) delar in de som ingår i målgruppen för socialtjänstens 
insatser i två huvudgrupper, de som far illa på grund av eget, riskabelt beteende och barn som far 
illa eller riskerar att fara illa på grund av missförhållanden i hemmet. Exempel på riskabelt 
beteende hos unga är missbruk, kriminalitet eller något annat självdestruktivt beteende. 
Missförhållanden i hemmet kan vara fysiskt eller psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkningar 
samt psykisk eller fysisk försummelse. Föräldrarnas förmåga att ge barnet vad det behöver för 
sin utveckling är central när det gäller att bedöma om ett barn riskerar att fara illa. Det finns dock 
ingen allmänt accepterad gräns för vad som kan anses som oacceptabla brister i föräldrarnas 
omsorgsförmåga (Socialstyrelsen, 2006). Tre av de fyra rektorerna uppfattar och beskriver barn 
som far illa eller riskerar att fara illa som omfattande. Att det inte finns någon vedertagen 
definition skulle kunna vara en förklaring till den gemensamma uppfattningen om begreppets 
omfattning. Det skulle dessutom vara en orsak till att majoriteten av rektorerna säger sig vara 
osäkra på vad barn som far illa är för någonting och att de beskriver vilka barn som far illa på 
olika sätt.

Utöver de ovan nämnda begreppen använder rektorerna även andra förklaringar till vad barn 
som far illa eller riskerar att fara illa kan vara och de namnger det ofta med andra ord än de som 
återfinns i litteratur. Leif beskriver bland annat barn som far illa som de som ”straffar ut sig för 
att slippa bo hemma, barn vars pappor inte vill ha med dem att göra, elever som är så kallade 
”hemmasittare” samt de elever som gjort suicidförsök. Han menar också att ett tecken på att ett 
barn eller ungdom far illa kan vara att eleven slutar att komma till skolan. Även Susanne tar upp 
det faktum att elever uteblir från undervisningen och menar att frånvaron i sig gör att barnet far 
illa, först och främst på grund av att eleven då inte får den utbildning han eller hon har rätt till. 
Detta kan förstås som att respondenterna beskriver barn som far illa eller riskerar att fara illa på 
en än mer konkret och vardagsnära nivå än vad litteraturen gör. Detta blir framförallt tydligt när 
de återkommer till att beskriva specifika situationer i sina förklaringar till vilka dessa barn är. 
Ytterligare exempel på det är, som Susanne beskriver det, barn som är oroliga för en sjuk 
förälder och därför stannar hemma från skolan och barn med funktionshinder som skolan inte 
har ekonomi nog för att ge det stöd eleven behöver och har rätt till.

Rektorerna ger ett antal exempel på situationer där de upplever det vara enklare eller svårare att 
avgöra huruvida ett barn far illa eller riskerar att fara illa. Åsa anser att ställningstagande är enkelt 
när det handlar om alkohol, våld och det elever berättar. Majoriteten av rektorerna är överens 
om att situationer där det handlar om missbruk, våld och andra former av övergrepp ät enklare 
än andra när det kommer till bedömning om ett barn far illa eller inte. En möjlig förklaring till att 
gränsdragningen i vissa situationer anses vara ”enklare” än andra kan vara att flera av de begrepp 
rektorerna nämner är sådana som finns beskrivna i litteraturen, däribland fysiskt våld och 
sexuella övergrepp (Hindberg, 1999; Socialstyrelsen, 2006). Något som dock inte går i linje med 
övriga rektorers resonemang är det Leif anser om att barn som utsätts för misshandel är svårt att 
bedöma med anledning av att det funnits barn som ljugit och att trovärdigheten därför kan 
ifrågasättas. Ytterligare något som talar emot ett sådant resonemang är att Åsa anser det vara 
svårt att upptäcka barn som far illa på grund av föräldrars psykiska ohälsa, trots att litteraturen 
beskriver hur omsorgsbrister i allmänhet samvarierar med problem såsom bland annat psykisk 
sjukdom (Hindberg, 1999). 

Rektorerna använder sig inte av begreppet omsorgssvikt. Om man ser till ovanstående 
resonemang skulle en anledning till kunna vara att begreppet endast kommit att användas de 
senaste åren (Hindberg, 1999). Om rektorernas sätt att beskriva barn som far illa är ett resultat 
eller en återspegling av de begrepp som finns beskrivna i litteraturen återstår frågan om var och i 
vilket sammanhang de tagit del av dessa begrepp. Skulle det kunna röra sig om vad som varit en 
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del av respondenternas utbildningsbakgrund eller kan det till exempel handla om hur media talar 
om fenomenet? Ett annat sätt att förstå varför dessa former av omsorgssvikt anses vara enklare 
när det kommer till att avgöra om barn far illa eller inte skulle kunna bero på att rektorerna anser 
att missbruk, våld och övergrepp har en högre allvarlighetsgrad än andra former av 
omsorgssvikt. Ytterligare en möjlig förklaring till denna uppfattning kan vara att tecknen på 
dessa typer av omsorgssvikt är mer konkreta än andra. Det sistnämnda stöds av att flera av 
rektorerna anser det vara svårare när de inte ser några tecken på barnet. 

Gemensamt för samtliga rektorer är förekomsten av situationer där de inte vet om de ska anmäla 
eller inte. Stora delar av intervjuerna handlar om situationer där rektorerna beskriver att det är 
svårt att veta om ett barn far illa eller riskerar att fara illa.  Susanne menar att de svåraste fallen är 
de där föräldrarna är vältaliga och där det inte på ytan går att se något som ger anledning till oro. 
Det kan röra sig om situationer där barnet inte kommer i trasiga kläder, utan tvärt om, där hon 
egentligen upplever att det finns en trygg och bra hematmosfär men där hon ändå känner att 
något är fel. Leif menar att det behövs något att ”ta på” för att göra en anmälan och de tillfällen 
när någon sådant inte finns kan de på hans skola göra en anmälan och ”gömma sig” bakom till 
exempel hög frånvaro. Både Susannes och Leifs exempel kan kopplas till litteraturen och ges 
förklaring genom att barns reaktioner på olika former av omsorgssvikt sällan är så specifika att 
man utifrån dem kan fastställa vilken typ av omsorgssvikt barnet utsatts för. Det är bara i 
undantagsfall som symtomen eller tecknen säger något om vad barnet varit utsatt för. Utsatta 
barn kan helt sakna symtom och inte visa något utåt (Hindberg, 1999) vilket talar för att det kan 
vara som flera rektorer upplever det. Det vill säga, att man känner att något är fel men kan inte ta 
på det. Barnen visar alltså inte alltid några tecken på att något inte står rätt till.  Då misstanken 
om att ett barn far illa eller riskerar att fara illa skall anmälas omedelbart behövs inte några bevis 
eller något att ”ta på”. Det är viktigt att anmäla även om uppgifterna är obestyrkta eller 
svårbedömda och är sedan socialnämndens ansvar att utreda vilka grunder som finns för 
uppgifterna och det eventuella behovet av åtgärder (Socialstyrelsen, 2004; Olsson 2011; 
Bengtsson & Svensson, 2006). Frågan om vilka förhållande som ska anmälas är inte helt enkel 
och måste alltså avgöras från fall till fall (Socialstyrelsen, 2004).

Flera rektorer tar upp problemet med gränsdragningar, det vill säga var gränsen går för när 
skolan ska anmäla. Pär ställer själv frågan om var gränsen för att ett barn far illa går, vad barn 
som far illa innebär samt om ett barn far illa om föräldrarna låter barnet sitta uppe och spela 
dator till tidigt på morgonen. Han säger sig inte ha några enkla svar. I litteraturen beskrivs att 
föräldrarnas förmåga att ge barnet vad det behöver för sin utveckling är central vid bedömningen 
av om ett barn riskerar att fara illa. Det finns dock ingen allmänt accepterad gräns för vad som 
kan anses som oacceptabla brister i föräldrarnas omsorgsförmåga (Socialstyrelsen, 2006). Utifrån 
det som nämns ovan är det inte svårt att förstå rektorernas upplevelse av att det är svårt att veta 
var de ska dra gränsen. 

När Åsa berättar om svårigheterna med gränsdragningar tar hon upp det faktum att lärarna ofta 
har frågor om i vilka situationer de ska anmäla. I sådana situationer brukar hon be dem komma 
och diskutera sina funderingar, men påpekar dock att hon själv inte alltid har svaren utan att de 
då får resonera tillsammans. När så är fallet kan det blir aktuellt med ett rådgivande samtal till 
socialtjänsten. Tidigare forskning tyder dock på att olika yrkesgrupper har olika syn på vad 
skadlig behandling av barn är. Även inom samma yrkesgrupp kan meningarna vara delade 
(Hindberg, 2006). Med detta i åtanke bör det vara relativt vanligt förekommande att lärare, 
rektorer och socialtjänst vid rådgivande samtal har olika uppfattning om huruvida det aktuella 
barnet far eller riskerar att fara illa. Det är här viktigt att poängtera att anmälningsskyldigheten är 
ett enskilt ansvar (Bengtsson & Svensson, 2006). Skyldigheten att anmäla omfattar samtliga 
anställda oberoende av professionstillhörighet och lagen innebär att man inte kan lämna över sin 
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skyldighet till någon annan (Ljusberg, 2008). Det innebär att även om delade meningar råder 
gällande huruvida ett barn blivit utsatt för skadlig behandling så kvarstår skyldigheten att anmäla 
för den som bär på misstanken. I praktiken skulle därför den lärare som känt oro vara skyldig att 
anmäla även utan medhåll från exempelvis rektor och socialtjänst.   

Åsa anser att psykisk ohälsa hos föräldrarna är extra svårt och att hon famlar där. Det menar hon 
att hon kan göra även i andra situationer, men att känna igen psykisk ohälsa är särskilt svårt. Hon 
önskar mer kunskap för att kunna se tecken på psykisk ohälsa hos föräldrarna, då barnen till 
dessa föräldrar sällan berättar något. Det är intressant att Åsa önskar ökad kunskap för att kunna 
se tecken hos föräldrarna, istället för kunskap som ger möjlighet se tecken hos de utsatta barnen 
som skolan träffar. Särskilt med tanke på att Åsa själv säger att skolan många gånger känner 
barnet bättre än vad deras egen familj gör. Som tidigare nämnt är visserligen barns reaktioner på 
olika former av omsorgssvikt sällan så specifika att man utifrån dem kan fastställa vilken typ av 
omsorgssvikt som barnet är utsatt för (Hindberg, 1999). Det skulle med andra ord vara svårt att 
genom ökad kunskap bedöma om barnet far illa just på grund av föräldrars psykiska ohälsa. 
Barnen reagerar nämligen ofta med likartade symtom, oavsett vad de har varit utsatta för, och 
därför skulle kunskap om dessa symtom vara till hjälp för att se de utsatta barnen. Gemensamt 
för många utsatta barn oavsett problem, är hög ångestnivå, sömnsvårigheter, psykosomatiska 
symtom, koncentrationsstörningar, beteendeproblem (Hindberg, 1999).

6.3 Rutiner och tillvägagångssätt vid anmälan 
Anmälningsskyldigheten, som regleras i socialtjänstlagen kan ses som den yttersta garantin för att 
barn som befinner sig i utsatta situationer ska uppmärksammas (Israelsson, Wallin & Wärme, 
2012). Anmälningsskyldigheten omfattar samtliga anställda, oberoende av professionstillhörighet, 
för de myndigheter vars verksamhet berör barn och unga. I och med det omfattas inte bara 
rektor, lärare och elevhälsans personal. Även administrativ personal och vaktmästare har i och 
med att de arbetar inom en verksamhet som berör barn och unga en lagstadgad skyldighet att 
anmäla (Ljusberg, 2008). Susanne ser anmälningsskyldigheten som en förutsättning för att barn 
som misstänks fara illa på ett eller annat sätt ska bli uppmärksammade. Skolledningen har enligt 
Susanne inte möjlighet att se allting som sker på skolan och är i mångt och mycket beroende av 
att personalen håller ögon och öron öppna. Det kan tolkas som att Susanne, precis som 
Israelsson et al. (2012) skriver, först och främst ser anmälningsskyldigheten som en slags 
försäkran om eller en garanti för att barn som far illa eller misstänks fara illa ska komma till 
hennes kännedom. Med tanke på att anmälningsskyldigheten är ett enskilt ansvar (Bengtsson & 
Svensson, 2006), kan man tolka ovan nämnda uttalande som att Susanne ser störst vinster med 
att ett barn som misstänks fara illa uppmärksammas för skolledningen. Det kan till exempel 
handla om att Susanne är orolig för att, om hon istället påtalar det enskilda ansvar som 
anmälningsskyldigheten innebär för skolans personal, riskerar att barn som far illa eller misstänks 
fara illa inte uppmärksammas på grund av att personal av en eller annan anledning inte själva gör 
en anmälan till socialtjänsten. Personalen kan med andra ord inte lämna över sin skyldighet att 
anmäla till annan personal inom verksamheten (Ljusberg, 2008; Frost  & Wärme Sköld, 1995). 
Trots att rektorerna uppger att de känner till detta enskilda ansvar är det enbart Pär som 
beskriver ett tillvägagångssätt där detta sker i praktiken. Han säger sig, i och med rollen som 
rektor, dock ha ett ansvar för att anmälan skyndsamt skickas in. 

Det är inte ovanligt att skolors rutiner för hur man överlämnar anmälningar till socialtjänsten, 
trots att skyldigheten att anmäla inte kan delegeras, innebär att rektor står för alla anmälningar till 
socialtjänsten (Israelsson, Wallin & Wärme, 2012). Frost och Sköld (1995) skiljer på vem som i 
praktiken anmäler och vem som står för anmälan rent formellt och menar att beslut att anmäla, 
som till exempel fattas i samråd med skolledningen, skulle kunna skrivas under av båda parter. 
Det råder med andra ord ingen konsensus om vem som ska stå för anmälan mer än att det 
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handlar om ett personligt ansvar.
Rektorerna vittnar om att det många gånger är långt ifrån självklart vem som ska stå för anmälan 
på deras skolor. På vissa skolor är det alltid rektor som står för anmälan medan det på andra 
skolor kan variera beroende på vad som bestäms i samråd mellan rektor och den som bär på 
misstanken. Åsa uppger att lärare på hennes skola kan göra anmälningar på egen hand och utan 
att rektor involveras, vilket är okej enligt henne.  

Anmälan till socialtjänsten ska enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen göras omedelbart. Det finns 
dock utrymme för en kort tidsfrist, ett så kallat rådrum, som ger de som är skyldiga att upprätta 
en anmälan möjlighet att göra en snabb övervägning kring vad som ska göras genom att till 
exempel konsultera socialtjänsten (Olsson, 2011). Hur lång tid man kan dröja med en anmälan 
går dock inte att enkelt besvara utan måste enligt Olsson bero på hur allvarlig oron för barnet är. 
Två av rektorerna har vid ett flertal tillfällen använt sig av möjligheten att konsultera 
socialtjänsten. Orsaken har kunnat vara att de inte vet hur de ska gå vidare om de känner oro för 
ett barn eller en ungdom. Pär menar att skolan sedan till hundra procent följer de råd de får av 
socialtjänsten. 

Socialstyrelsen (2004) förordar klara rutiner och handlingsplaner för hur och till vem anmälan 
ska göras och menar att den som har ansvaret för en verksamhet bör förvissa sig om att all 
personal känner till när och hur en anmälan ska göras. Rektorerna uppger trots detta att de 
antingen är osäkra på huruvida skriftliga rutiner och riktlinjer för hur personal ska gå tillväga då 
barn far illa eller misstänks fara illa finns eller att detta av en eller annan anledning saknas. 
Rektorerna är dock övertygande om att skolans personal, med eller utan skriftliga rutiner och 
riktlinjer, känner till sin anmälningsskyldighet. Majoriteten av dem upplever inte heller något 
behov av att upprätta skriftliga rutiner och riktlinjer för hur personal ska gå tillväga då barn far 
illa eller misstänks fara illa. Åsa är ensam om att påtala behovet av en mall eller ett formulär för 
anmälan. 

Rapporter från forsknings- och utvecklingsrådet (FoU-byrån) i Stockholm visar att personal 
inom skola och barnomsorg i mycket liten utsträckning fullgör sin anmälningsskyldighet och att 
det i regel tar lång tid innan skolpersonal kontaktar socialtjänsten (Bengtsson & Svensson, 2006). 
Brist på kunskap i hur man går tillväga vid en anmälan har enligt tidigare studier visat sig vara ett 
hinder för rapportering (Stein, i Alvarez, Kenny, Donohue & Carpin, 2004). Det har även visat 
sig att yrkesverksamma, trots en föreställning om sin kunnighet gällande barn som far illa, har en 
rad felaktiga föreställningar om tillvägagångssättet vid anmälan samt att enbart 3 % av lärarna var 
medvetna om hur skolans rutiner för anmälan såg ut (Kenny, 2004). I och med att majoriteten av 
rektorerna säger sig vara osäkra på huruvida skriftliga rutiner och riktlinjer finns eller uppger att 
dessa saknas finns det en risk för att barn som far illa eller misstänks fara illa inte rapporteras. 
Detta trots att rektorerna är övertygade om att personalen känner till sin anmälningsskyldighet. 
Rektorerna nämner själva ingenting om anledningen till denna övertygelse, mer än att de anser 
lagstiftningen vara tydlig. En möjlig förklaring till att de inte ifrågasätter personalens kunskap 
skulle kunna vara att personalen, precis som Kenny (2004) skriver, har en föreställning om sin 
kunskap gällande barn som far illa. Personalen skulle med andra ord kunna ge sken av att besitta 
kunskap på området trots att de enligt Kenny har en rad felaktiga föreställningar om 
tillvägagångssättet vid anmälan. 

Alvarez et al. (2004) ser rädslan för att anmälan ska leda till negativa konsekvenser för den 
utsatte, förövaren och dem själva som en rimlig orsak till att barn som far illa eller misstänks fara 
illa inte rapporteras. Författarna påpekar dock att detta inte är så vanligt förekommande som de 
professionella möjligen tror. Rektorerna vittnar om att lärare många gånger drar sig för att 
anmäla. Av intervjuerna framkommer dock inget som tyder på att skolan för den sakens skull 
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underlåter att rapportera oro till socialtjänsten i och med att de själva, i rollen som rektor, då står 
för anmälan. Rektorerna uppger att lärarnas relation till vårdnadshavaren och/eller barnet är en 
vanligt förekommande orsak till att rektor står för anmälan. 

Olsson (2011) menar att det på flera håll i landet eftersträvas att skolan ska göra anmälan i ett 
trepartsmöte med föräldrarna närvarande. Detta för att föräldrarna tidigt ska få vetskap om vad 
oron gäller och kunna ställa frågor eller lämna egna synpunkter. Enligt Olsson bäddar en sådan 
anmälan även för att man i det aktuella ärendet kan ha en fortsatt kontakt mellan socialtjänst och 
skola.
Majoriteten av rektorerna uppger att föräldrarna informeras om att en anmälan upprättas. En av 
dem menar att såväl skola som socialtjänst vinner på att skolan upprättar anmälningar i 
samförstånd med föräldrarna. Detta upphäver den sekretess som många gånger gör att 
socialtjänst och skola inte kan utbyta den information som enligt rektorn är nödvändig för att 
båda parter ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt och för att barnet ska kunna känna sig 
tryggt oavsett var det är. Ytterligare en rektor betonar vikten av att gott samarbete mellan 
föräldrar och socialtjänst och säger att hon, för att få till detta, strävar efter att få till en ansökan 
från föräldrahåll istället för att göra en anmälan. 

6.4 Slutsatser 
Sammanfattningsvis kan vi konstatera: 

o Att barn som far illa anses vara ett omfattande begrepp.  
o Att majoriteten av rektorerna anser att skolans ansvar för barn som far illa är stort och 

att anmälningsskyldigheten är en del i detta ansvar. 
o Att flera rektorer tycker att det är viktigt att först göra vad de kan för barnet i skolan och 

att en av rektorerna uppger att skolan inte anmäler förrän de själva inte har verktyg att 
hjälpa barnet. 

o Att det i många situationer upplevs svårt att avgöra om ett barn far illa eller riskerar att 
fara illa. 

o Att det skiljer sig åt mellan skolorna huruvida det finns riktlinjer eller rutiner för hur 
personal ska gå tillväga då ett barn far eller misstänks fara illa. 

o Att majoriteten av rektorerna inte ser ett behov av att upprätta skriftliga rutiner för hur 
man går tillväga vid anmälan.

o Att det skiljer sig åt mellan skolorna gällande vem som står för anmälan genom på vilket 
sätt rektor involveras. 

o Att rektorerna känner till det enskilda ansvaret för att anmäla, men endast en respondent 
beskriver ett tillvägagångssätt där detta sker i praktiken.
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7. Diskussion
Vi finner det intressant hur majoriteten av rektorerna påpekar att skolan har ett stort ansvar för de barn 
som far eller riskerar att fara illa, samtidigt som barnperspektivet inte verkar vara fokuset i alla 
situationer som rör dessa barn.  Rektorerna är medvetna om skolans och den enskilde personalens 
anmälningsskyldighet till socialtjänsten. Trots det upplever majoriteten av rektorerna det som långt 
ifrån självklart vem eller vilka som ska anmäla. De gånger rektorn står för anmälan istället för den som 
bär på misstanken handlar det vanligtvis om att skydda relationen mellan lärare, elev och förälder. Detta 
kan tolkas som en motsättning till det rektorerna själva säger om att alltid ha barnets bästa för ögonen. 
Ytterligare något värt att uppmärksamma i sammanhanget är hur en av rektorerna talar om 
anmälningsskyldigheten som ett hjälpmedel eller försäkran för att de i sin roll som rektor ska få 
kännedom om alla barn som far illa eller misstänks fara illa av personalen. Det går här att resonera kring 
möjliga orsaker till att rektorn talar om denna funktion framför det enskilda ansvaret som ska vara för 
barnets bästa. Rektorerna talar i termer av att lyfta det formella ansvaret från lärarna och att skydda sin 
personal från upprörda föräldrar. Skulle det istället kunna handla om att rektorn upplever att det 
enskilda ansvaret inte fungerar och på grund av det tar saken i egna händer? Detta behöver, trots att 
rektorn i mångt och mycket bortser från den enskilde personalens anmälningsskyldighet, inte stå i 
motsats till tanken om barnets bästa. Tvärtom skulle detta kunna vara ett resultat av att rektorn har 
erfarenhet av att personal underlåter att anmäla misstanke om att ett barn far illa till socialtjänsten. 
Detta på grund av rädsla för konsekvenser, brist på kunskap om barn som far illa och/eller okunskap 
om tillvägagångssätt vid anmälan. 

Ytterligare något anmärkningsvärt är att rektorns roll i anmälningsprocessen skulle kunna anses vara 
central då han eller hon i de flesta fall verkar vara den som står för anmälan. Det är ingen självklarhet 
att rektorn skulle behöva ha den rollen då anmälningsskyldighet, som tidigare beskrivet, är ett enskilt 
ansvar och personalen skulle kunna anmäla på egen hand när det känner oro för ett barn. Det är 
intressant hur rektorn sätter sig i en sådan position där  han eller hon blir viktig i anmälningsprocessen 
samtidigt som det av resultatet framgår att det på skolorna antingen inte finns några skriftliga rutiner 
eller riktlinjer för anmälan alternativt att rektorn inte känner till om något sådant finns. En rektor som 
själv tar på sig en roll som innebär ett stort ansvar för att de barn som far illa eller riskerar att fara illa 
rapporteras bör kunna tänkas ha goda kunskaper på området och vara väl insatt i rutiner och 
tillvägagångssätt. Det blir utifrån det ovan beskrivna svårt att se att rektorerna och skolan skulle ha 
barnets bästa i fokus.    

Något som går utanför studiens egentliga syfte och frågeställningar och därför inte berörs närmre är det 
faktum att socialtjänstens arbete efter mottagen anmälan ofta kommer på tal i intervjuerna. Flera 
rektorer ställer sig kritiska till socialtjänstens sekretess och menar att den, i och med att skolan inget får 
veta, bidrar till att skolan inte kan hjälpa sina elever på bästa sätt. Trots detta säger de sig, i vissa fall, ha 
förståelse för sekretessens funktion. Samverkan med socialtjänsten anses många gånger inte fungera 
optimalt efter att anmälan lämnats in och detta tycks påverka rektorerna med tanke på hur ofta deras 
intervjusvar närmar sig just detta område.

Med tanke på antalet verksamma rektorer i kommunen hade en totalundersökning förmodligen varit 
möjlig. Av praktiska skäl är det dock inte möjligt att genomföra inom ramen för denna kandidatuppsats. 
Antalet intervjuade bestämdes på förhand och begränsades till fyra personer. En önskan om studien 
skulle genomföras på nytt hade dock varit att utöka antalet. En marginell ökning hade sannolikt inte 
påverkat studiens generaliserbarhet i någon större bemärkelse, men hade möjligen resulterat i en större 
förståelse och en än mer mångfacetterad bild av det studerade ämnet. Med ett annorlunda 
urvalsförfarande hade möjligheten att studera såväl kommunala skolor som friskolor varit större. Detta 
hade varit intressant med tanke på att friskolor och kommunala skolor omfattas av olika lagstiftningar 
och har olika ekonomiska förutsättningar. Huruvida detta skulle påverkat studiens resultat är dock 
oklart. I och med att enbart en profession varit i fokus går det inte att med säkerhet säga att den bild 
rektorerna gett av andra professioner på skolan är sanningsenlig eller stämmer överens med personalens 
egen bild av det som beskrivs. Resultatet visar att flera rektorer inte önskar några skriftliga rutiner och 
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riktlinjer samt att de tror sig veta att skolans personal vet vad de ska göra, då de menar att lagen är 
tydlig. Då detta inte är uppgifter från personalen själv, utan andrahandsuppgifter, vore det angeläget att 
vidare studera hur den övriga personalen på skolan ser på detta samt huruvida stämmer överens med 
resultatet för denna studie.

Utöver detta framkommer även att flera rektorer känner ett ansvar för att kartlägga och arbeta med de 
eventuellt utsatta barnen i skolan. Anledningar till detta är att de anser sig känna barnen väl. En rektor 
menar att skolan, först när de själva saknar verktyg för att kunna hjälpa barnet på egen hand, gör en 
anmälan till socialtjänsten. Samtliga rektorer uppger dock att gällande lagstiftning är tydlig med vad som 
gäller kring anmälan och att personalen på skolorna inte är i behov av riktlinjer utöver detta. Trots detta 
förekommer det på åtminstone en skola att de dröjer med att anmäla för att först nyttja sina egna 
resurser. Handlar detta om att lagstiftningen inte är tydliga i alla avseenden?  Socialtjänsten har det 
största ansvaret för barn som far eller riskerar fara illa och skolan har en anmälningsskyldighet till 
socialtjänsten. Anser sig skolan själva ändå ha ett större ansvar än socialtjänsten? Anser de sig ha bättre 
resurser för att hjälpa barnet eller varför dröjer de med att anmäla? Flertalet av rektorerna vill kunna se 
tecken eller ha något att ta på för att anmäla, är det därför kartläggning sker innan anmälan till 
socialtjänsten görs? Då det inte tycks handla om kunskapsbrist gällande lagens innebörd kvarstår frågan 
hur man skulle kunna komma till rätta med problemet. Detta skulle kunna vara av intresse för framtida 
studier. 
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Bilaga 1 - Intervjuguide

Bakgrundsfrågor
Berätta kort om skolan?

o Hur många elever har skolan? 
o Hur stor del av eleverna har du ansvar för? 
o Vilken personal ansvarar du över? 

Hur länge har du arbetat som rektor?

Vad har du för utbildning?(Grund- och eventuellt vidareutbildning)
o Om du har arbetat med annat efter utbildningen, vad har du arbetat med då?

Tankar om skolans ansvar 
Vad tänker du att skolan har för ansvar för barn som far illa eller misstänkts fara illa?

o Vad innebär ”barn som far illa” för dig?

Vad har du för kunskap om anmälningsskyldigheten?
o Känner du att du har tillräckligt med kunskaper kring barn som far illa och  

anmälningsskyldigheten?
o Känner du att personalen har tillräcklig kunskap? 

Har du som rektor märkt av några svårigheter med anmälningsskyldigheten? Egna 
erfarenheter? Hos andra?

Rutiner
Finns det några riktlinjer för hur personal på skolan ska gå tillväga när barn far illa eller 
när det finns misstankar om att ett barn far illa?

o Om ja – Hur ser dessa ut och finns de tillgängliga för personalen? Hur?
o Om nej – Hur tänker du kring detta?

Hur går ni tillväga vid en anmälan?
o När görs den?
o Hur görs den?
o Varför görs den?
o Vem gör den?
o Vilken roll har du?
o Vilka involveras och hur?

Finns det tillfällen då du har varit tveksam om du/ni ska anmäla eller inte? 
o Beskriv en sådan situation?

Finns det något tillfälle då det har varit självklart? 
Vad tänker du är den vanligaste orsaken till att ni anmäler?
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Bilaga 2 – Mail om förfrågan att vara med i studien

Hej namn!

Vi är två studenter på socionomprogrammet, Lisa Öman och Malin Persson, som skriver vår 
kandidatuppsats vid Umeå Universitet. 

Vårt examinationsarbete (kandidatuppsats) handlar om hur rektorer ser på skolans ansvar då det 
finns misstanke om att barn far illa eller riskerar att göra det. 

Vi undrar därför om det finns möjlighet att få träffa dig för att prata kring dessa frågor vid något 
tillfälle under perioden 131017-131101? 

Vi räknar med att det behöver avsättas cirka 1 timma, varav intervjun beräknas ta cirka 45 min. Om 
du kan tänka dig att delta kommer det du säger under intervjun givetvis behandlas konfidentiellt och 
redovisas i uppsatsen på ett sätt som omöjliggör kopplingar till dig som person. 

Vi är flexibla vad gäller plats för intervjun. 

Tack på förhand!

Lisa Öman
lisa.oman@hotmail.com 
073-8256325

Malin Persson
malin_persson89@hotmail.com
076-7713373
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