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Sammanfattning

Barn som far illa är en utsatt grupp i vårt samhälle. Många gånger är orsaken till att barn far illa att
de personer som barnet är i beroendeställning till, vårdnadshavarna, brister i sin föräldraförmåga.
Till skydd för barnen har vissa yrkesgrupper anmälningsskyldighet till socialtjänsten vid misstanke
om att ett barn far illa. Många av dessa anmälningar görs av skolan och det är därför intressant att
undersöka hur lärare ser på sin anmälningsskyldighet och hur de resonerar kring att göra
orosanmälningar. Syftet med uppsatsen är att beskriva lärares förhållningssätt till sin
anmälningsskyldighet med fokus på årskurs 4-6. Sex lärare och en rektor från två städer
intervjuades och materialet analyserades sedan genom en kvalitativ innehållsanalys. I studien
framkom att lärare gör egna bedömningar av barnets situation innan en anmälan till socialtjänsten
görs. Barn som utsattes för omsorgssvikt bedömdes inte vara i en lika utsatt situation som de barn
som utsatts för våld eller sexuella övergrepp, där misstankar ofta ledde till en omedelbar anmälan. I
fall där barnet misstänktes vara offer för försummelse var det inte ovanligt att skolan avvaktade
med att anmäla för att se om egna insatser kunde hjälpa barnet. En risk med detta är att barn i
utsatta situationer får vänta längre på hjälp.

Nyckelord: Barn som far illa, anmälningsskyldighet, lärare



Innehållsförteckning

1. Inledning ....................................................................................................................................3
1.1 Syfte och frågeställningar .........................................................................................................3
2. Bakgrund ...................................................................................................................................5
2.1 Barnperspektivet .......................................................................................................................6
2.2 Barn som far illa .......................................................................................................................6
2.3 Att göra anmälan .......................................................................................................................8
3. Tidigare forskning ....................................................................................................................9
4. Metod .......................................................................................................................................11
4.1 Urval .......................................................................................................................................12
4.2 Tillvägagångssätt ....................................................................................................................13
4.3 Databearbetning ......................................................................................................................13
4.4 Etiskt förhållningssätt .............................................................................................................14
4.5 Trovärdighet ...........................................................................................................................14
5. Resultat och analys .................................................................................................................15
5.1 Presentation av intervjupersoner och skolor ...........................................................................16
5.2 Synen på anmälningsskyldighet .............................................................................................16
5.3 Barn som far illa .....................................................................................................................17
5.4 Skolans bedömningar och insatser ..........................................................................................18
5.5 Hindrande och underlättande faktorer vid anmälan ................................................................20
5.6 Anmälningsprocessen .............................................................................................................21
5.7 Uppfattningen om socialtjänsten och dess insatser ................................................................22
5.8 Tema: Anmälningsskyldighet – i gråzonen mellan lag och bedömning .................................23
6. Diskussion och slutsatser ........................................................................................................24
6.1 Huvudresultat ..........................................................................................................................25
6.2 Diskussion av huvudresultat ...................................................................................................26
6.3 Metodreflektion ......................................................................................................................28
6.4 Avslut ......................................................................................................................................29

Referenser

Bilaga 1: Missivbrev
Bilaga 2: Intervjuguide lärare
Bilaga 3: Intervjuguide rektor
Bilaga 4: Kodningsmodell
Bilaga 5: Arbetsfördelning





1. Inledning

Alla barn har enligt lagen rätt till en trygg uppväxt. När vårdnadshavare inte kan ta tillräckligt
ansvar för sina barn måste samhället gå in för att stödja och skydda barn som annars riskerar en
ogynnsam utveckling. Det är kommunens socialnämnd som har det yttersta ansvaret och för att
nämnden ska kunna ta sitt ansvar behöver de uppmärksammas av andra som känner oro för barn
(Socialstyrelsen, 2014). Vissa myndigheter, anställda och yrkesverksamma är skyldiga att genast
anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att barn far illa
(14:1 SoL). Dessa personer är skyldiga att lämna alla uppgifter som kan vara av betydelse för
socialnämndens utredning av ett barns behov av stöd och skydd. Det hänvisas i flera yrkesspecifika
lagar till socialtjänstlagen för att tydliggöra anmälningsskyldigheten, t.ex. i skollagen
(Socialstyrelsen, 2014).

Kriteriet för när anmälningsskyldiga ska anmäla förtydligades 2013. Kriteriet ”något som kan
innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” ersattes av ”får kännedom om eller
misstänker att ett barn far illa” (Prop. 2012/13:10, s. 46). Meningen med den nya formuleringen var
att anmälaren inte längre skulle behöva sätta sig in i om socialnämnden behöver ingripa till ett barns
skydd utan kan utgå från sina egna iakttagelser och sin egen bedömning om ett barn far illa eller
misstänks fara illa. För att förbättra samverkan med den som är anmälningsskyldig infördes även
nya bestämmelser om möten i samband med att en anmälan görs och om återkoppling.
Vägledningen tydliggör att anmälningsskyldigheten är absolut och ovillkorlig och inte får bli
föremål för överväganden av den som är anmälningsskyldig. Om anmälaren ändå tycker att det
kännas svårt att veta om situationen är sådan att en anmälan ska göras eller inte, kan han eller hon
behöva stöd från andra, sin chef, erfarna kollegor på arbetsplatsen eller genom att konsultera
socialtjänsten. Tidiga och rätt anpassade insatser för barnet kan ge en positiv utveckling och alltför
ingripande insatser kan undvikas (Prop. 2012/13:10). Således innebär lagen att det lämnas ett stort
tolkningsutrymme till den som är anmälningsskyldig och att en “misstanke” kan innebära olika för
olika individer (Rädda barnen, 2012). Situationer där barn kan fara illa kan vara många och ha flera
orsaker. Det kan handla om kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse, relationsproblem mellan
barnet och övriga familjen eller att barnet utsätts för sexuella övergrepp, fysiskt eller psykiskt våld.
Ett barn eller en ungdom kan också fara illa på grund av eget beteende. Då kan det handla om
kriminalitet, missbruk och annat självdestruktivt beteende, det kan också handla om att de utsätts
för hot, våld eller andra övergrepp från jämnåriga (Prop. 2012/13:10). 

Ljusberg (2008) skriver ”Att inte anmäla är en aktiv handling, att anmäla är att ställa sig på barnets
sida” (s 181). Barn berättar inte alltid själva vad de varit utsatta för. Anledningar till det kan vara att
barn inte vet att de har blivit utsatta för ett brott, att det är tystnad och hemlighållande och inget man
pratar om varken inom familjen eller med någon annan, barnet är beroende av föräldrarna och
känner lojalitet, rädsla för konsekvenserna, barn som inte minns, förnekande, känslor av skuld och
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skam, ingen att berätta för eller vet vart de ska vända sig (Hindberg, 2006). Detta skriver också
Ljusberg (2008) om, men också att barnet kan hotas eller mutas att inte berätta. Ibland kan det
också vara så att vuxna runt omkring inte uppmärksammar barnets signaler, inte finns där eller
lyssnar när barnet försöker berätta.

Lärare är en av de yrkesgrupper som har anmälningsskyldighet och de har en unik möjlighet att
följa barn eftersom de träffar dem varje dag och ofta under en längre tid. Lärare är en av de
yrkesgrupper som gör flest orosanmälningar trots att forskning visar att lärare tenderar att inte
anmäla alla misstänkta fall av barn som far illa (Glad, Jergeby, Gustafsson & Sonnander, 2013). De
vanligaste orsakerna till att förskolelärare misstänker att barn far illa är försummelse på grund av
föräldrar med psykisk sjukdom eller missbruk. De grundar ofta sina misstankar på avvikande
beteende hos förälder eller barn, i de flesta fall hos båda. Områdets socioekonomiska status har
också visat sig ha betydelse för hur många barn som misstänks fara illa. Fler barn far illa i områden
med låg socioekonomisk status än i områden med hög socioekonomisk status (Sundell, 1996).

Inom socialt arbete är anmälningsskyldighet något som förekommer inom de flesta områden och
begreppet “barn som far illa” något som det behövs kunskap om, allra helst inom socialtjänsten. Det
har tidigare forskats mycket om olika professioners anmälningsskyldighet och om “barn som far
illa” ur olika perspektiv. Många har haft fokus på samverkan mellan socialtjänst och andra
myndigheter (Germundsson, 2011), medan andra fokuserat på exempelvis socialsekreterare eller
förskolelärare (Sundell, 1996). Flera av de svenska studierna bygger på större undersökningar.
Utifrån detta uppfattar vi att det är mindre fokus på lärare i mellanstadiet än på andra åldersgrupper
och vill därför göra en mer fördjupande studie av mellanstadielärares förhållningssätt till
anmälningsskyldighet. Vi har också valt att intervjua lärare på skolor i områden med låg
socioekonomisk status eftersom tidigare forskning visar att det finns fler utsatta barn i sådana
områden. Socialtjänsten är beroende av att andra professioner anmäler sin oro och därför är det
intressant att undersöka hur lärare ser på sin anmälningsskyldighet och hur de resonerar kring att
göra orosanmälan. Vi har valt att göra en kvalitativ intervjustudie i två olika städer, vilket innefattar
tre olika skolor. Den insamlade datan har sedan analyserats utifrån en konventionell innehållsanalys
och kategorier samt tema har formulerats.

1.1 Syfte och frågeställningar
Syftet med studien är att beskriva några lärares förhållningssätt till sin anmälningsskyldighet med
fokus på årskurs 4-6.

- Hur ser lärarna på sin anmälningsskyldighet?
- Vad har lärarna för bild av “barn som far illa”?
- Vad gör lärarna om de fattar misstanke om att ett barn far illa? 
- Vilka faktorer hindrar respektive underlättar att göra en anmälan om att barn far illa, enligt 
   lärarna? 
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2. Bakgrund

Svensk barnlagstiftning har genomgått en stor förändring under 1900-talet. Före 1917 års
barnlagstiftning fanns endast ett fåtal stadgar på familjerättens område (Prop. 2002/03:53). I
propositionen finns också beskrivet att föräldrar hade en självklar rätt att aga sina barn i dessa tider.
Det fanns till och med bestämmelser om att föräldrar var skyldiga att aga sina barn. Den första
barnavårdslagen trädde i kraft 1926 och gav samhället för första gången en möjlighet att
omhänderta vissa barn som utsattes för misshandel eller annan vanvård i hemmet, men våld mot
barn var fortfarande accepterat i uppfostrande syfte. Lagen omarbetades under 1960-talet, och
ersattes senare av socialtjänstlagen (1980:620) och lagen (1980:621) med särskilda bestämmelser
för unga, vilka trädde i kraft 1982. Skolagan förbjöds uttryckligen i folkskolestadgan först 1958 och
efter det dröjde det ytterligare 21 år innan Sveriges riksdag år 1979 antog den så kallade
antiagalagen (Prop. 2002/03:53).

I 1:1 SoL lyder att socialtjänsten ska främja människornas ekonomiska och sociala trygghet,
jämnlikhet i levnadsvanor, aktiva deltagare i samhällslivet. Där står också att insatser ska bygga på
respekt för människors självbestämmanderätt och integritet. I 2 § beskrivs att i åtgärder som rör
barn ska barnets bästa särskilt beaktas och när det rör vård eller insatser är det alltid barnets bästa
som ska vara avgörande. I lagen definieras också att ett barn är varje människa under 18 år.
Socialtjänsten ska enligt 5:1 SoL bland annat verka för att barn och ungdomar växer upp under
trygga och goda förhållanden. De har rätt till trygghet, vilket innebär att ha någon att lita på och
leva under stabila förhållanden. De har också rätt till omvårdnad, vilket innebär barns materiella
behov så väl som psykiska behov. Barnet ska också känna att det behövs och att hen får utveckla sin
förmåga att efter hand frigöra sig från sitt beroende av sina vårdnadshavare (Prop. 1997/98:7). Från
och med den 1 januari 2013 har socialnämnden en skyldighet att informera anmälaren enligt 14:1b
SoL om att utredning inletts eller inte har inletts, eller om en utredning redan pågår. Detta gäller
dock enbart när anmälaren begär det och om det inte är olämpligt. Nämnden har också möjlighet att
informera anmälaren på eget initiativ. JO har konstaterat i ett fall att skolan inte bör bedriva någon
egen utredning när det gäller misstänkta missförhållanden, utan anmälan bör göras omedelbart
(Prop. 1997/98:7). Anmälan ska ske även om den anmälningsskyldige får vetskap om att en annan
myndighet redan har anmält eller ska göra anmälan om misstänkta missförhållanden. Skyldigheten
att anmäla påverkas inte heller av att det redan pågår en utredning eller att barnet tidigare har haft
kontakt med socialtjänsten. Om oron för barnet kvarstår trots anmälan till socialtjänsten redan är
gjord så gäller fortsatt anmälningsskyldighet (Socialstyrelsen, 2014). 

Principen om barnets bästa är förankrad i all lagstiftning som rör barn (Prop. 1997/98:182). Den
närmare innebörden av barnets bästa är emellertid inte definierad i lag. Vad som är barnets bästa får
i stället avgöras i varje enskilt fall, utifrån en bedömning av förhållandena i det enskilda fallet. Inga
andra intressen får ta över det som är bäst för barnet. De gånger socialtjänsten kan gå in och
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tvångsomhänderta ett barn enligt 2 § LVU är på grund av fysisk eller psykisk misshandel,
otillbörligt utnyttjande, brister i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som utgör en
påtaglig risk för den unges hälsa eller utveckling skadas. Ett barn kan också omhändertas på grund
av sitt egna beteende enligt 3 §.

Det saknas nationell statistik när det gäller anmälningar om barn som far illa och så länge det
saknas fakta och kunskap blir det lättare att bortse från problemet (Hindberg, 2006). Socialstyrelsen
(2012) lämnade dock en rapport där det uppskattades att det gjordes ca 140 000 orosanmälningar
per år. Dessa berörde ca 60 000 barn och med ca 30 000 inledda utredningar i riket. Rapporten
visade också att det i första hand var polisen som anmälde och i andra hand förskola/skola. Den
visade även ett samband mellan kommunernas och stadsdelarnas utbetalningar av ekonomiskt
bistånd och nivån på antalet anmälningar. Kartläggningar visar att 150 000 - 200 000 barn växer
upp i familjer där det förekommer våld (Frenzel, 2014; SOU, 2001:72). Hindberg (2006) skriver om
vilka tecken på omsorgssvikt personal på BVC och förskola reagerar på och anmäler till
socialtjänsten. Resultatet visade att de vanligaste observerade tecknen var känslomässiga brister i
barn- föräldrarelationen, fysisk vanvård och försummelse. BVC anmälde 24 procent och förskolan
11 procent av de fall där de misstänkte att barn for illa. Att det var mindre vanligt att förskolan
gjorde anmälningar trots att barnen vistades där så pass mycket, förklarades med att man trodde att
den täta kontakten med föräldrarna och strävan efter en god relation hindrade personalen från att se
barn som far illa och anmäla det.

2.1 Barnperspektivet
Socialstyrelsen (2004) skriver att begreppet barnperspektiv kan innefatta flera olika saker. Det kan
handla om rättigheter, barns välmående, barns vilja och barns röst, innebörder som inte
nödvändigtvis sammanfaller. Enligt FN:s barnkonvention är utgångspunkten i barnperspektivet
respekten för barnets fulla människovärde och integritet samt barndomens egenvärde. Barn är inte
bihang till föräldrar eller passiva mottagare av föräldrapåverkan. De är inte heller vuxna i miniatyr,
utan unika individer med egna behov och egna uppfattningar om verkligheten. Kommittén mot
barnmisshandel har beskrivit tre former av barnperspektiv – det vuxna barnperspektivet, samhällets
barnperspektiv och barnets egna perspektiv. De menar också att vuxna aldrig riktigt kan se
verkligheten utifrån ett barns perspektiv, utan de kan bara ha ett vuxet barnperspektiv som är präglat
av egna barndomserfarenheter, kunskaper och det kulturella sammanhanget (Socialstyrelsen, 2004).

2.2 Barn som far illa
Barn som far illa är ett brett begrepp som kan definieras på många sätt. Enligt
Världshälsoorganisationen (WHO, 2015) omfattar begreppet barn som far illa barn som utsätts för
alla former av fysiska och psykiska kränkningar, sexuella övergrepp, försummelse och vanvård och
exploatering som skadar eller kan skada barnets hälsa, utveckling eller värdighet. Fysisk misshandel
och sexuella övergrepp mot barn har en särställning inom området eftersom det är brottsliga
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handlingar. Barn kan ta lika stor skada av vanvård och försummelse, men det är inte brott i juridisk
mening (Hindberg, 2006). Barn som bevittnar våld i familjen eller utsätts för kränkningar från
föräldrar eller jämnåriga (Ljusberg, 2008) räknas också till begreppet liksom barn som far illa på
grund av det egna beteendet. Det kan då handla om kriminalitet, missbruk eller annat
självdestruktivt beteende (Prop. 2012/13:10).

Barn behöver ha vuxna omkring sig som ger dem trygghet och kärlek. En orsak till att barn idag
lever i utsatta livssituationer kan vara att vårdnadshavarna inte klarar av sitt föräldraskap (Brodin,
2008a). Detta kan bero på att föräldern har en funktionsnedsättning, missbruk, psykisk ohälsa eller
andra svårigheter (Brodin, 2008b) vilket räknas som riskfaktorer (Hindberg, 2006). Barn påverkas
också av familjens livsvillkor såsom ekonomiska förhållanden, sjukdom eller hälsa, arbetslöshet,
och hemlöshet. Hemlöshet är en realitet även för familjer i Sverige som kan ha blivit bostadslösa till
följd av vräkning och flyttar mellan olika tillfälliga boenden. Det kan påverka barnen negativt
eftersom de saknar en fast punkt i tillvaron och kanske inte har möjlighet att bygga upp ett socialt
nätverk. År 2004 vräktes 1000 familjer i Sverige från sina hem (Brodin, 2008b). Unga föräldrar,
föräldrar som själva utsatts för misshandel eller försummelse under uppväxten, låg utbildning och
social isolering är andra faktorer som ökar risken för att barn ska misshandlas eller försummas
(Hindberg, 2006). Egenskaper hos barnet såsom kön, ålder, funktionsnedsättning och
kamratproblem kan också spela in genom att vissa barn på grund av dessa faktorer är mer utsatta.
Vissa riskfaktorer såsom missbruk, depression, låga inkomster och tidigare historia av våld i
familjen, är starkare än andra – särskilt när de sammanfaller.

Att ett barn far illa kan visa sig på många sätt och variera beroende på vad barnet är utsatt för.
Omsorgsvikt, en vanlig anledning till orosanmälningar till socialtjänsten (Cocozza, Gustafsson &
Sydsjö, 2007), kan handla om att barnet försummas känslomässigt eller inte får tillräcklig stimulans
eller basal omvårdnad av sina vårdnadshavare under en längre tid. Hindberg (2006) skriver att detta
kan visa sig genom yttre tecken exempelvis att barnet har dålig hygien och luktar illa, är olämpligt
klädd, har utslag eller är undernärda eller överviktiga. Det kan också vara tecken på att barnet inte
har fått den vård det behöver, såsom hål i tänderna. En annan form av omsorgssvikt kan vara att
föräldrarna inte ser efter barnet så att det råkar ut för olyckor. Dessa barn missas lätt eftersom
tecknen ofta är ospecifika. Omsorgssvikt ökar risken för psykisk ohälsa hos barn och deras förmåga
att ha relationer med andra människor. Vissa barn får svårt att sätta gränser och är kontaktsökande
på ett sätt så att de tyr sig till vem som helst medan andra har svårt att knyta an och drar sig undan
(Hindberg, 2006). Barn som utsätts för misshandel kan uppvisa yttre tecken såsom blåmärken och
benbrott men påverkas även psykiskt. Symptom på att ett barn far illa eller utsätts för våld kan vara
aggressivitet, koncentrations-svårigheter, ångest, depressivitet eller beteendeproblem. Flickor
tenderar att bli mer depressiva och pojkar mer utåtagerande. En amerikansk studie visade att fler
barn med inlärningssvårigheter var utsatta för någon form av misshandel, övergrepp eller
försummelse än barn utan inlärningssvårigheter (Hindberg, 2006). Vidare kan barnet få svårt att
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känna empati för andra människor och riskerar att dras in i missbruk, kriminalitet och att ta sitt liv
som följd av de psykiska skador misshandeln orsakat. Barn som mobbar andra barn har ofta upplevt
våld i hemmet. Det är även vanligt med skuldkänslor hos barnet efter våldet eller övergreppet
eftersom att det kan tro att det själv har orsakat eller borde kunnat förhindra det som hände, eller för
att den vuxne förövaren lägger skulden på barnet eller förnekar händelsen. Även barn som inte
själva blir slagna men tvingas bevittna våld i hemmet kan få svåra psykiska problem, exempelvis
ätstörningar, magont, huvudvärk, beteendeproblem, ångest, depression och självdestruktivitet för att
nämna några. Dessutom skadas deras tillit till vuxna allvarligt (Hindberg, 2006).

2.3 Att göra anmälan
Det finns inga formella krav på hur en anmälan ska utformas, den kan göras både skriftligt eller
muntligt (Socialstyrelsen, 2014). Rekommendationen är att göra det skriftligt, men i brådskande fall
kan det göras muntligt. Anmälan ska göras till socialtjänsten i den kommun där barnet är bosatt. När
en orosanmälan inkommer till socialtjänsten ska det genast göras en skyddsbedömning, vilket ska
göras samma dag som anmälan inkommer eller senast dagen efter. Sedan ska en
förhandsbedömning göras om utredning ska inledas eller inte och det ska ske inom 14 dagar efter
anmälan inkommit (11:1 a SoL). Sedan 1 oktober 2014 gäller nya bestämmelser i socialstyrelsens
föreskrifter och allmänna råd (SOSFS 2014:4) för socialnämndens arbete med våldsutsatta barn och
barn som bevittnat våld. Det ska utan dröjsmål inledas en utredning om det finns kännedom om att
ett barn har blivit utsatt för eller bevittnat våld. En utredning som gäller ett barns skydd och stöd ska
vara slutförd senast inom fyra månader. Att en utredning görs innebär inte alltid att ett barn får en
insats. Ibland bedömer socialtjänsten att barnet inte behöver några insatser och i andra fall vill
vårdnadshavarna inte ta emot hjälp. I vissa fall kan barnet ändå få vård utan samtycke enligt LVU.
De insatser som kan bli aktuella kan vara utformade på olika sätt. Det kan vara insatser hemma eller
som innebär placering utanför hemmet i familjehem eller i ett HVB (hem för vård eller boende). De
vanligaste insatserna är i form av biståndsinsats, så som kontaktfamilj, kontaktperson, strukturerade
öppenvårdsprogram eller stöd till föräldrarna. Barnets bästa ska alltid vara avgörande i beslut eller
åtgärder som rör barnet (1:2 SoL; Socialstyrelsen, 2014).

Hinder för att personal med anmälningsskyldighet ska göra en anmälan är, enligt Hindberg (2006),
oro för att misstankarna ska stämma eller osäkerhet inför om de inte stämmer och de visar sig vara
obefogade. Det är också vanligt med en oro för att det ska bli värre om socialtjänsten kontaktas, att
de inte gör någonting eller att barnet omhändertas. Ljusberg (2008) skriver om liknande hinder och
menar även att det i Sverige finns en kultur av att respektera familjens integritet, vilken i vissa fall
kan väga tyngre än barnets behov. Det kan också handla om att man tror att de egna insatserna är
goda nog, att man inte vill skada relationen till föräldrarna eller att man tror att det bara är tillfälligt
och kommer att bli bättre (Hindberg, 2006). Det kan också vara svårt för vuxna att tro att barn kan
misshandlas och det kan vara smärtsamt att se. Hindberg redogör för forskning som visar att det är
vanligt att vuxna söker andra förklaringar till barnets utsatthet än att tro att ett barn verkligen blivit
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misshandlat. Andra hinder som redovisas är att det är lättare att identifiera sig med föräldrarna och
vuxenvärlden än att se situationen ur barnets perspektiv. Otillräckliga kunskaper bland
yrkesverksamma som möter barn om bemötande av utsatta barn och deras behov och samhällets
kultur där familjens integritet väger tyngre än barnets rätt till skydd är andra hinder. Det kan också
bero på att i en pressad arbetssituation sänks ribban och att sådant som tidigare skulle ha lett till
reaktioner istället får passera. Det blir ett sätt att legitimera att utsatta barn inte uppmärksammas,
vilket kan vara både medvetet eller omedvetet. Det blir en högre tolerans för vilken nivå som är
acceptabel eller tillräckligt bra.

3. Tidigare forskning

Det saknas uppgifter om hur många barn i Sverige som far illa. Uppskattningsvis lever 150 000 -
200 000 barn i hem där det förekommer våld (Frenzel, 2014; SOU, 2001:72). I en föräldraenkät
uppgav 2.9 % av deltagarna att de hade slagit sina barn (Jansson, Jernbro & Långberg, 2011).
Statens folkhälsoinstitut beräknar att ca 20 % av alla barn i Sverige växer upp med en eller två
missbrukande föräldrar (Ljungdahl, 2008). Det finns idag ingen nationell statistik över hur många
orosanmälningar som görs eller hur många barn som berörs och därför handlar de flesta siffror om
uppskattningar eller generaliseringar av mindre undersökningar. Socialstyrelsen uppskattar i en
rapport från 2012 att det görs ca 140 000 orosanmälningar per år. Dessa berör ca 60 000 barn och
leder till ca 30 000 inledda utredningar i riket. Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) kom i en
studie fram till att 4 % av barnen i Linköpings kommun misstänktes fara illa. Wiklund (2006)
uppskattar att det i genomsnitt görs 289 anmälningar per kommun och år i Sverige. De flesta
orosanmälningar, ca 60 %, rör ungdomar 13-17 år till skillnad från i andra länder där yngre barn där
yngre barn utgör merparten av fallen. Majoriteten av anmälningarna görs av personer som har
anmälningsskyldighet genom sitt yrke. När det gäller ungdomar gjordes de flesta anmälningarna på
grund av kriminellt beteende och då främst av polisen. Därefter gjordes flest anmälningar av skolan
(Wiklund, 2006; Socialstyrelsen, 2012). Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) fick liknande
resultat då de undersökte orosanmälningar som kommit till socialtjänsten i Linköpings kommun
under ett års tid. De menar dock att polisens rapporter i många fall inte rör barn som far illa
eftersom de automatiskt gör en orosanmälan när barn begår någon typ av brott.

Forskning visar att antal orosanmälningar i ett område påverkas av dess socioekonomiska status
genom att fler barn misstänks fara illa i områden med sämre socioekonomiska förhållanden
(Sundell, 1996; Jansson, Jernbro & Långberg, 2011), såsom hög andel utbetalningar av ekonomiskt
bistånd (Socialstyrelsen, 2012). I en nationell studie (Jansson, Jernbro & Långberg, 2011)
undersöktes förekomsten av kroppslig bestraffning och andra kränkningar av barn genom en
enkätstudie riktad till föräldrar och en annan riktad till barn. Enligt studien ökar risken för våld mot
barn vid dåliga boendeförhållanden samt lägre utbildning och högre arbetslöshet hos föräldrarna.
Repressalier, kränkningar och hot mot barn är vanligare i familjer med dålig ekonomi och där
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föräldrarna inte bor tillsammans. Föräldrar som kommer från länder där kroppslig bestraffning av
barn är vanligt är mer positiva till aga än svenskfödda föräldrar. Dock är det viktigt att tänka på att
de flesta utländska föräldrar inte slår sina barn. Risken för våld ökar vid stress och trötthet.
Sammanfattningsvis menar författarna att de enskilt största riskfaktorerna för våld mot barn är våld
mellan föräldrarna, ensamstående förälder, dålig ekonomi och stressade föräldrar. Barn som lider av
en kronisk sjukdom eller har en funktionsnedsättning löper större risk att bli utsatta för våld och
försummelse.

Vad gör att lärare misstänker att ett barn far illa? I Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) uppges
de vanligaste anledningarna till en anmälan vara omsorgssvikt (Sundell, 1996) (34 %) eller barnets
eget beteende (41 %). Av anmälningarna utgjorde 4 % misstankar om fysisk misshandel och 3 %
om sexuella övergrepp. Även i andra studier är antalet anmälningar på grund av fysiskt våld eller
sexuella övergrepp få (Sundell, 1996; Wiklund, 2006). Några barn misstänktes fara illa på grund av
relationsproblem föräldrarna emellan. Man grundade ofta sina misstankar på avvikande beteende
hos förälder eller barn, i de flesta fall hos båda. De tecken man uppmärksammade hos barn var
exempelvis koncentrationsproblem, aggressivitet, inåtvändhet, lågt självförtroende, vad barnet själv
sade och tecken på omsorgsvikt t.ex. smutsiga kläder. Varningssignaler hos föräldrarna kunde vara
att de uppträdde irrationellt, inte kom och hämtade sitt barn eller var påverkade av droger eller
alkohol när de gjorde det (Sundell, 1996).

Glad, Jergeby, Gustafsson och Sonnander (2013) menar att lärare har en unik möjlighet att följa
barn eftersom de träffar dem varje dag och ofta under en längre tid. Lärare är en av de yrkesgrupper
som gör flest orosanmälningar trots att forskning visar att lärare tenderar att inte anmäla alla
misstänkta fall av barn som far illa. Detta kan bero på brist på kunskap och osäkerhet på den egna
förmågan att bedöma vad som ska anmälas (Glad, Jergeby, Gustafsson & Sonnander, 2013;
Socialstyrelsen, 2012). För många lärare är det viktigt att bevara relationen till föräldrarna för att på
så sätt kunna stödja barnet och ofta försöker man hjälpa barnet genom insatser via skolan innan en
anmälan görs (Rädda barnen, 2012; Sundell, 1996). Misstro mot de sociala myndigheterna, rädsla
för att förvärra situationen och att man hellre söker andra förklaringar till det man uppmärksammat
än att barnet far illa är andra möjliga orsaker. Det är dessutom lätt för vuxna att identifiera sig med
föräldrarnas situation vilket gör att barnen kan komma i skymundan. Sundell (1996) kom fram till
liknande resultat vid en undersökning av barn som far illa på förskolor. Bara 37 % av alla
misstänkta fall hade anmälts vid tidpunkten för studien. Den vanligaste orsaken till att man inte
gjorde en anmälan var att man kände sig osäker på om barnet verkligen for illa. I många fall
avvaktade man med en anmälan för att se om man själv kunde hjälpa föräldrarna eller väntade på att
föräldrarna skulle lösa sina egna problem (t.ex. våld i nära relation). En annan vanlig anledning till
att man inte anmälde var dåliga erfarenheter av att ha anmält andra fall till socialtjänsten. Nästan
hälften var missnöjda med sin kontakt med socialtjänsten, främst på grund av att man inte hade fått
någon återkoppling när man anmält. Bara 40 % av de fall som anmäldes resulterade i att familjerna
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fick hjälp vilket kan ha inverkat på förskolornas benägenhet att anmäla. Förskolelärarna tenderade
att anmäla i högre grad om misstankarna gällde föräldrar med missbruk jämfört med föräldrar med
psykisk sjukdom eller misstankar om exempelvis psykiskt och sexuellt våld. Man anmälde även i
högre grad om misstankarna kunde härledas från både barnets och föräldrarnas beteende.
Benägenheten att anmäla ökade också om man var medveten om sin skyldighet att anmäla och om
barnet uppvisade flera tecken på att fara illa. Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) menar att
många professionella upplevde att deras anmälningar inte ledde till någon anmälan. Av de fall som
anmäldes av professionella utreddes 76 %, vilket var en högre siffra än för anmälningar från
släktingar och allmänheten, men som ändå kan betraktas som låg (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö,
2007).

Förtroendet mellan lärare och socialsekreterare kan påverka arbetet med orosanmälningar, enligt
Germundsson (2011). Han undersökte mötet mellan socialsekreterare och lärare i situationer när
barn far illa eller riskerar att fara illa utifrån teorier om sociala representationer, det vill säga den
information och de attityder, föreställningar och åsikter om ett objekt som återfinns inom en viss
grupp. Socialsekreterarnas representation av lärarna var huvudsakligen positivt laddad men man
ansåg samtidigt att lärare saknade kunskap om socialsekreterares arbetsfält. Lärarnas representation
av socialsekreterarna färgades i högre grad av negativa associationer, främst riktade mot
socialtjänsten som organisation och mot lagar och regler som upplevdes som ett hinder i arbetet
med barn som far illa. När Glad, Jergeby, Gustafsson och Sonnander (2013) jämförde lärare och
socialarbetares bedömningar av vilken stöd och stimulans barn får i sin hemmiljö kom man fram till
att lärare ofta bedömer barnets hemsituation som mer tillfredsställande än vad socialarbetare gör. I
en kanadensisk studie (King & Scott, 2014) studerades orosanmälningar från olika professioner för
att undersöka det faktum att tidigare studier visat att anmälningar från lärare anses ogrundade i
högre grad av sociala myndigheter jämfört med anmälningar från andra professioner. Studien visade
att 45,3 % av de anmälningar som gjordes av lärare bedömts som ogrundade jämfört med 28,4 % av
dem som gjorts av andra yrkesgrupper. Till skillnad från andra yrkesgrupper grundade lärare oftare
sina misstankar på barnets beteende istället för den vuxnes, vilket enligt författarna kan var en
förklaring till studiens resultat. En annan förklaring är att lärare ansågs mindre trovärdiga än andra
professioner av sociala myndigheter (King & Scott, 2014). Germundsson (2011) skriver att tillit
mellan professioner är viktigt för samarbetet. Brist på tillit kan påverka samverkan negativt
eftersom det kan orsaka att man själv inte gör sin del av samarbetet, detta eftersom man tänker att
den andre yrkesutövaren ändå inte gör sitt.

4. Metod

Uppsatsen bygger på en kvalitativ studie vilket ansågs lämpligast utifrån syftet; att beskriva lärarnas
förhållningssätt till sin anmälningsskyldighet. Vi har valt att använda en kvalitativ metod eftersom
den passar bättre än kvantitativ då man vill förstå eller hitta mönster i en studie (Trost, 2005). Den
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kvalitativa metoden är lämplig när man vill få djupare förståelse för människor i en viss kontext,
exempelvis genom att undersöka en persons upplevelse av eller förhållningssätt till ett fenomen
(Dalen, 2015). Det förhållningssätt i vilket vi gick in i forskningsprocessen var mestadels induktivt
(Bryman, 2011) genom att datamaterialet har styrt processen. Detta för att vi ville ta fasta på
lärarnas eget perspektiv av anmälningsskyldighet och inte styra datamaterialet för mycket. Dock är
det svårt att göra en renodlad induktiv undersökning då man alltid har en förförståelse om det man
ska undersöka och vi har därför även använt oss av tidigare forskning i utformningen av studien.

4.1 Urval
Studien utfördes i två mellanstora svenska städer och omfattade personal från tre olika skolor. Sju
personer, sex lärare och en rektor, intervjuades under studien, tre i “stad ett” och fyra i “stad två”.
Intervjupersonerna i ”stad ett” kom från samma skola medan intervjupersonerna i “stad två” kom
från två olika skolor, detta eftersom inte tillräckligt många lärare från den först tillfrågade skolan
kunde ställa upp.

Man kan säga att urvalet skedde i två led, där det första steget var val av skolor och det andra val av
intervjupersoner ur respektive personalgrupp. Valet av skolor skedde genom att skolan i “stad ett”
(där vi hade en kontakt) matchades med likvärdiga skolor i “stad två” utifrån betygssnitt i
matematik, svenska och engelska och vissa socioekonomiska faktorer såsom antal utrikes födda,
andel arbetslöshet, utbildningsnivå och familjer med försörjningsstöd. För att få fram denna
information använde vi oss av statistik från respektive kommun samt från hemsidan valjaskola.se
(Skolverket, 2015). Skolorna som valdes för studien hade ett lägre medelvärde vad gäller betyg och
låg i områden med sämre socioekonomiska förhållanden än övriga skolor i städerna generellt.
Tanken med detta var att hitta lärare med erfarenhet av utsatta barn. Forskning visar nämligen att
sämre socioekonomiska faktorer ökar risken för att barn ska fara illa (Sundell, 1996; Jansson,
Jernbro & Långberg, 2011). För att få större spridning gjordes undersökningen i två olika städer,
dock utan ambitionen att jämföra dessa.

Urvalet av lärare på respektive skola skedde genom olika typer av bekvämlighetsurval. Ett
bekvämlighetsurval innebär att urvalet sker utifrån de personer som är lättillgängliga, exempelvis
personer man har kontakt med eller som råkar befinna sig på en viss plats vid tillfället för intervjun
(Lantz, 2011). En av författarna har en kontakt på skolan i ”stad ett” och denna person tillfrågade
sina kollegor om de kunde tänka sig att ställa upp som intervjupersoner. Några personer anmälde
sitt intresse och fick mer information om studien (se bilaga 1) via email. De svarade sedan
författaren som bokade tid för intervju telefonledes. Skolorna i “stad två” kontaktades först via
telefonsamtal till lärarnas personalrum för att få en personlig kontakt med lärarna där. Därefter
skickades ett missivbrev (se bilaga 1) ut till lärarnas email-adresser. Författaren åkte också och
delade ut missivbrev på en av skolorna. Urvalet av intervjupersoner skedde genom att de själva
anmälde sig eller genom att de som svarade i telefon eller råkade finnas på plats när författaren
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besökte skolan tillfrågades om de ville delta. På en av skolorna träffade författaren på rektorn som
berättade att hen gjorde de flesta orosanmälningarna. Det ansågs därför relevant för studien att få
med hens synpunkter vilket är anledningen till att en rektor intervjuades i en studie om lärare. En
person anmälde sig självmant till studien efter att det tänkta antalet intervjupersoner var uppnått.
Eftersom det antogs att hen hade något att säga om anmälningsskyldighet utökades antalet
intervjupersoner.

4.2 Tillvägagångssätt
När ett ungefärligt forskningsområde hade bestämts sonderades tidigare forskning genom att söka
på databaser som Soc Index och SwePub. Ord som användes i sökningen var
”anmälningsskyldighet”, ”lärare”, ”child maltreatment”, ”teachers” och ”report”. Efter detta
formulerades syfte och frågeställningar. Dessa reviderades efter att data hade samlats in för att
bättre fånga upp intressanta resultat. Inför datainsamlingen konstruerades en gemensam
intervjuguide vilken användes i alla intervjuer (se bilaga 2). En modifierad version av denna
användes då rektorn skulle intervjuas (se bilaga 3). Som metod valdes kvalitativa semi-
strukturerade intervjuer. Sådana intervjuer innehåller teman som forskaren vill beröra men
intervjuguiden behöver inte följas strikt utan ger intervjuaren utrymme att ställa följdfrågor och att
kasta om ordningen på frågorna. En semi-strukturerad intervjuguide lämpar sig bättre än en
ostrukturerad i de fall man har ett tydligt fokus med sin forskning (Bryman, 2011). Intervjuguiden
innehöll 19 frågor uppdelade på tre teman: ”bakgrund”, ”anmälningsskyldighet och barn som far
illa” och ”att göra en anmälan” (se bilaga 2). Rektorsintervjun bestod av samma teman men hade 18
frågor (se bilaga 3). Alla intervjuer spelades in med hjälp av diktafon och gjordes på skolan, utom
en som genomfördes på ett bibliotek. Intervjuerna var mellan 37 och 75 minuter långa. När en
intervju var klar transkriberades den omgående. En mer ingående beskrivning av arbetsfördelningen
finns i bilaga 5.

4.3 Databearbetning
Då allt datamaterial hade samlats in analyserades det genom en konventionell kvalitativ
innehållsanalys (Graneheim & Lundman, 2004), en typ av kvalitativ innehållsanalys som berör det
påtagliga, manifesta innehållet i en text men också det latenta, det vill säga textens underliggande
mening. Detta gjordes genom att transkriberingarna kodades med en öppen kodning (Bryman,
2011). Författarna gick igenom texten och tog ut så kallade meningsbärande enheter (meningar som
besvarar syfte och frågeställningar). Varje sådan enhet förseddes med en kod, alltså ett ord som
beskrev andemeningen i enheten, och koder och meningar klistrades in i ett dokument där citat som
berörde samma saker klumpades samman. Omgrupperingar skedde flera gånger innan vi fick fram
de sex kategorier som presenteras i resultatet. Till sist utkristalliserades ett tema ur dessa kategorier
(se bilaga 4). Under databearbetningen har vi arbetat i programmet Google Documents för att lättare
kunna överblicka processen.
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4.4 Etiskt förhållningssätt
Vid forskning på människor bör man förhålla sig till ett antal etiska förhållningsregler. En
grundprincip är att studien ska göra mer nytta än den riskerar att skada (Nygren, 2012). Vidare finns
fyra viktiga etiska krav att förhålla sig till: nyttjandekravet, informationskravet, samtyckeskravet
och konfidentialitetskravet. Nyttjandekravet innebär att intervjupersonerna informeras om vad
datamaterialet kommer att användas till och att det inte nyttjas på något annat sätt om inte
intervjupersonerna har godkänt detta. Informationskravet innebär att man informerar om studiens
syfte, gärna både muntligt och skriftligt. För att uppfylla samtyckeskravet ska informanterna
frivilligt delta i undersökningen samt få information om att det är möjligt att avbryta sitt deltagande
om man så önskar. Konfidentialitetskravet handlar om att forskaren avidentifierar data så att
intervjupersonerna inte avslöjas och att materialet förvaras på ett säkert sätt (Bryman, 2011). 

Innan varje intervju informerades intervjupersonen om intervjuns syfte, hur materialet skulle
användas, att intervjun var frivillig och att det var möjligt att avbryta sitt deltagande. Inför
intervjuerna skickades ett missivbrev (se bilaga 1) med information ut till alla deltagare. Vår
bedömning var att studien skulle kunna vara till nytta för yrkesgruppen lärare, men inte innebar
några större risker för intervjupersonerna. Möjligen skulle reflektionen kring anmälningsskyldighet
kunna ha lett till tvivel om man gjort rätt i olika situationer. Ett etiskt problem med studien var att
frågorna skulle kunnat locka intervjupersonerna att bryta mot sin sekretess och säga för mycket
eftersom man uppmanades berätta om specifika fall. De intervjupersoner som av olika anledningar
kände sig osäkra efter intervjun erbjöds därför att läsa igenom vad de hade sagt och hade då
möjlighet att stryka i transkriberingen. Vi har vidare tänkt igenom vilka citat vi valt ut till uppsatsen
för att man inte ska kunna känna igen något specifikt fall. Eftersom uppsatsen handlar om ett så
pass känsligt ämne som barn som far illa har vi valt att inte namnge de städer eller skolor där
studien genomförts och därför har vi inte heller angett de källor vi har använt för att göra
matchningen. Materialet har avkodats från egennamn. Vi övervägde att ge lärare och städer
figurerade namn men valde bort detta då andra i personalgruppen på skolorna i några fall visste om
vilka som deltog, däribland rektorn på en skola. Detta kunde inte undvikas eftersom vi i ett fall
använde oss av en kontakt för att hitta intervjupersoner och i ett annat fall besökte skolan. Därför
har vi valt att inte förknippa citat med någon speciell intervjuperson utan använder uttryck som ”en
lärare” och ”en intervjuperson”. Eftersom bara två män deltog i studien har vi valt att använda oss
av ordet “hen” när vi refererar till en intervjuperson. 

4.5 Trovärdighet
Trovärdigheten i kvalitativ forskning kan värderas utifrån forskningens “tillförlitligheten”,
“överförbarhet”, “pålitlighet” och “konfirmering” (Bryman, 2012). Två av lärarna fick läsa igenom
transkriberingar på egen begäran och komma med kommentarer och godkännande. Utifrån
tillförlitligheten i studien är det möjligt att det hade varit bättre om alla intervjupersonerna fått
denna möjlighet, men det fanns tyvärr inte tid till detta. En intervjuperson ville inte att vissa saker
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skulle publiceras som citat i uppsatsen, det mesta av det var emellertid information som ändå skulle
ha försvunnit i avkodningen, såsom namn och fakta om skolan. Dock har allt material varit med i
analysen. De citat som finns med har i vissa fall “snyggats till” för att underlätta för läsaren, dock,
anser vi, utan att ha förlorat sin essen s . För att studien ska kunna vara överförbar till andra
sammanhang har vi beskrivit den miljö som intervjupersonerna befunnit sig i så långt det varit
möjligt utifrån konfidentialitetskravet. Alla skolor låg i områden med sämre socioekonomiska
förhållanden än genomsnittet i respektive stad, detta för att intervjupersonerna skulle komma från så
lika miljöer som möjligt. För att studien ska anses pålitlig har vi haft för avsikt att beskriva vårt
tillvägagångssätt noggrant. Arbetsgången har dokumenterats kontinuerligt under studiens olika steg.
Vi har även försökt förklara hur vi har tänkt kring de val i metoden som kan vara svåra att förstå för
den som inte varit med i forskningsprocessen, exempelvis valet att ha med en rektor i studien. Vad
gäller konfirmeringen är det svårt att vara helt objektiv när man skriver om ett så laddat ämne som
barn som far illa, men vi har försökt hålla oss till vad intervjupersonerna har sagt. Vi har diskuterat
möjliga tolkningar med varandra under arbetets gång för att medvetandegöra vårt förhållningssätt
till resultaten. 

5. Resultat och analys

I analysen av materialet framkom sex kategorier: synen på anmälningsskyldighet, barn som far illa,
skolans bedömningar och insatser, hindrande och underlättande faktorer vid anmälan,
anmälningsprocessen o c h uppfattningen om socialtjänsten och dess insatser. Utifrån de sex
kategorierna bildades sedan ett övergripande tema Anmälningsskyldighet - i gråzonen mellan lag
och bedömning utifrån det som återkom i alla kategorier. Kategorin skolans bedömningar och
insatser utmärkte sig från de övriga genom att bedömningar och insatser hela tiden återkom även i
de andra kategorierna, men ibland mer på den latenta nivån (Bryman, 2011). Att lärare gjorde olika
bedömningar återkom i alla kategorierna, men sammanhanget där detta framkom gjorde att det ändå
hörde till andra kategorier än kategorin Skolans bedömningar och insatser. Materialet i denna
kategori var dessutom så omfattande att vi inte såg någon annan möjlighet än ha den som en egen
kategori, detta för att inte gömma undan resultat. Då kategorin Skolans bedömningar och insatser
innehöll så mycket ny information tyckte vi inte heller att det passade att bara göra kategorin till
tema. Därför har vi valt att utse en huvudkategori för att visa på data som återkommer, samtidigt
som vi har ett tema där även aspekter från de övriga kategorierna lyfts fram. Trots att studien
genomfördes i olika städer har inte syftet varit att jämföra städer och skolor utan vi har valt att
endast se lärarna som representanter för sin yrkesgrupp. Det fanns heller inte några tydliga
skillnader, förutom i kategorin anmälningsprocessen där det framgick att lärarna på två av skolorna
hade mer kunskap om hur man gick tillväga när man gjorde en anmälan, vilket kan vara värt att
nämna. 
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5.1 Presentation av intervjupersoner och skolor
Intervjupersonerna var mellan 40-56 år gamla och hade arbetat mellan 12-22 år i yrket. Fem av
intervjupersonerna arbetade för tillfället enbart med årskurs 4-6 och två med årskurs 1-6. En skola
hade från förskoleklass upp till årskurs 6, den andra hade årskurs 1-6 och den tredje skolan hade
från förskoleklass upp till årskurs 9. Alla skolorna i studien hade således både låg- och
mellanstadie. Antal elever på skolorna skiljde sig åt. Alla lärare oavsett skola beskrev att skolorna
ligger i områden där man främst bor i hyresrätter och där många av barnen har trassliga
hemförhållanden. Lärarna beskrev att det i områdena fanns flera barn från hem med sociala
problem. Det var områden där det bor många med invandrarbakgrund och i skolorna var mer än
hälften tvåspråkiga och hade ett annat modersmål än svenska. Det beskrevs också att det fanns en
stor respekt för olikheter och att det var en god stämning bland lärare och elever på alla skolorna.
Lärarnas kontakt med barnens föräldrar kunde variera utifrån barnets behov och föräldrarnas
intresse, vissa hade de kontakt med varje vecka och andra en gång per termin. En intervjuperson
beskrev att en fördel med området var att många föräldrar var öppna för att ta emot hjälp.
Uppskattningsvis gjordes det anmälningar från flera gånger per år till några gånger i månaden. En
lärare upplevde att det var vanligare att göra anmälningar på den skolan där läraren arbetar än till
exempel på en skola som låg i ett villaområde. 

5.2 Synen på anmälningsskyldighet 
Samtliga intervjupersoner hade varit med om att göra anmälningar till socialtjänsten. De flesta
ansåg att det är bra och viktigt att lärare har anmälningsskyldighet eftersom de träffar barnen så
mycket:

”Far barn illa så måste ju någon reagera och det är klart att skolan är ju en instans som får väldigt
mycket insyn. Så det är klart att jag tycker att det ska vara en anmälningsskyldighet... Däremot har

jag ju lite synpunkter på hur den anmälningsskyldigheten ser ut...”

Trots att alla intervjupersoner var medvetna om att man inte behöver några bevis utan att endast en
misstanke bör föranleda en anmälan kunde man vara osäker på om man skulle anmäla. Man trodde
att de flesta fall av oro att barn som far illa anmäls, men också att det kunde missas. Någon ansåg
dock att anmälningsskyldigheten är ett åtagande lärare har enligt lag och att det inte finns några
förmildrande omständigheter för att inte anmäla. Att anmäla kunde ses som att ta sitt ansvar:

” Då har vi ju i alla fall inte bara hållit det kvar hos oss utan lyft det 
en nivå eller gett det vidare så att man har påpekat mer utåt också, 

att här står det inte rätt till och vi har tagit vårt ansvar där.”

Vissa barn är kända av socialtjänsten sedan innan och där fyller skolan på med information, även 
om intervjupersonerna uppgav att det inte alltid fungerar. En utav lärarna påpekade hur viktigt det 
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är att anmäla igen om man inte ser någon förbättring medan en annan lärare sa att de inte gjorde 
anmälan igen om de redan gjort det förut.

”Men om man anmält och så ser man att det fortsätter att, att barnet fortsätter att må dåligt så
måste man anmäla. Om det återkommer på något sätt så måste man göra det igen.”

Det upplevdes även som en mindre sak att göra en anmälan om man gjorde det ofta:

”Det var en väldigt bra skola så det handlade inte om vuxna som inte brydde sig, men jag upplevde
en större oro kring anmälningar, det var en mycket större sak. [...] Men jag tror att ju fler

anmälningar man har gjort desto mindre grej blir det att göra en anmälan.”

5.3 Barn som far illa
Den här kategorin handlar om hur lärarna relaterade till begreppet “barn som far illa” och vad som
fick dem att misstänka att så var fallet. Många berättade om situationer man själv hade stött på. Det
kunde handla om barn som inte får kärlek och omvårdnad eller att barnet utsattes för psykisk
misshandel. Det kunde även handla om att familjen inte hade någonstans att bo eller att barn far illa
av att bo växelvis hos olika föräldrar. Andra barn får ta för mycket ansvar och tar hand om föräldrar
och syskon när föräldrarna brister.

”Det är ju allt från barn som tvingas ta större ansvar än vad dom egentligen borde. Som man
förstår att det är, i mitt fall som har tolv, trettonåringar, förstår att det är den här eleven som

egentligen tar hand om sina småsyskon.”

Vissa barn oroar sig, enligt lärarna, så mycket över hemsituationen att de inte kan koncentrera sig
på skolan och på att leka som andra barn. Ibland klarar föräldrarna inte av att sätta gränser eller
upprätthålla strukturen hemma så att barnet får mat, går och lägger sig och blir väckt på morgonen,
och det ansågs inte heller vara bra för barnet.

”Men sen bara den här dagliga vården, att inte barnen kommer i säng, att de sitter och spelar dator
hela nätterna, att de inte klarar av skolan på grund av att de inte har frukost, lunch, middag,

kläder... den delen. Fysisk närhet… det är ju barn som far illa.”

Flera lärare tänkte på barn som utsätts för våld eller sexuella övergrepp när de hörde begreppet
“barn som far illa”, samtidigt som man uppgav att de fallen inte är så vanliga. Man ansåg att de
flesta föräldrar vill sina barn väl, men att föräldrars missbruk, funktionsnedsättning eller psykiska
mående kan orsaka att barnen far illa eftersom det kan leda till att den vuxne inte kan fungera i sin
föräldraroll. En lärare sa att det finns fördomar om att det är främst i familjer med
invandrarbakgrund som barn far illa men att hen upplevde att i nästan alla fall hon varit med om
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hade barnet haft svenska föräldrar. Ofta är det vad barnen berättar som får lärarna att börja fundera.
Exempelvis kan barn som pratar om sex på ett konstigt sätt få lärarna att misstänka sexuella
övergrepp. För små, för kalla eller smutsiga kläder, bristande hygien, frånvaro från skolan och sena
ankomster väcker också misstankar.

”Det är ju det här med kläderna, om man kommer i t-shirt på morgon, frånvaron och lite hur den…
ja det här med ont i magen. Men också hur den verkar liksom i humöret, är det en sån som går och

ser ganska dyster ut i både tid och otid, då blir man ju också lite fundersam. Sen är vi alla olika
men… Och hur är den liksom socialt och sådär eller drar den sig undan…”

Förändring i sinnesstämningen, svårigheter med det sociala samspelet, dåliga skolprestationer,
koncentrationssvårigheter och att barnet slåss nämndes som varningssignaler men kunde samtidigt
ha andra förklaringar. Att ett barn söker mycket uppmärksamhet hos lärarna kan vara ett tecken på
att barnet inte får sitt behov av kärlek och omsorg tillgodosedda hemifrån. Barn som kommer till
skolan utan att ha ätit frukost, är trötta och håglösa och har ont i magen kan också misstänkas fara
illa. En lärare betonade att diagnosen ADHD kan förväxlas med symptom på att ett barn far illa och
att man bör vara uppmärksam på detta. En annan lärare menade att barn i olika åldrar uppvisar olika
tecken på att fara illa och att man måste lära sig hur barn i en viss åldersgrupp normalt beter sig. En
tredje intervjuperson trodde att det är lättare att missa de barn som reagerar genom att bli tysta och
inåtvända än de barn som blir utåtagerande. Flera lärare beskrev att misstankarna ibland är mer en
känsla av att allt inte står rätt till men också att det beror mycket på de egna värderingarna vad man
reagerar på.

”Så sa några elever så här; ja, men hans mamma är inte bra. Hon är inte snäll.
Jaha, vad är det då då? Nej, hon röker inne i lägenheten. Ja, det var väl inte.. det var det 

värsta liksom och då känner man så här att ja, fast det var väl .. Alltså röka inne i en lägenhet det
händer, det gör ju faktiskt folk. Men det tyckte de var hemskt så att det är ju så olika vart man

lägger värderingar någonstans. För det är ju faktiskt inte förbjudet eller skadligt 
eller man tycker att det är rätt äckligt.”

5.4 Skolans bedömningar och insatser
Denna kategori handlar om hur lärarna gör egna bedömningar och analyser av hur ett barns
situation ser ut och vad anledningen till det är. Utifrån de bedömningarna gör skolan egna insatser
för att få till en förändring innan man gör en orosanmälan. Flera av lärarna beskrev att det ibland är
bättre att invänta resultatet av egna insatser eller föräldrars försök att förbättra situationen, särskilt
om föräldrarna uppfattas som samarbetsvilliga. Detta för att inte förstöra relationen till familjen
eller barnet. Ibland stannar lärarnas oro vid att man pratar om barnet utan att gå vidare med
informationen och i andra fall väntar man för att kunna uppmärksamma fler tecken eftersom man är
osäker. Generellt så letar lärarna naturliga orsaker till varför ett barn gör eller säger på ett visst sätt.
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Det kan också vara så att barnet har det bättre och sämre i perioder och att man väntar för att se om
situationen ska förbättras av sig själv innan man anmäler. I ett fall som en lärare berättade om fanns
en oro för att föräldrarna drack väldigt mycket. Barnet visade dock inga yttre tecken på att fara illa,
men berättade däremot mycket om sin hemsituation. Läraren med kollegor resonerade kring om de
verkligen skulle göra anmälan utifrån sina åsikter om hur föräldrar bör vara eller inte, till slut
gjordes ändå en anmälan.

”Det är väl också en elev där vi tror att vi vet att föräldrarna dricker väldigt mycket. Eleven
berättar många saker. Men där vi väl egentligen inte kan se att den eleven kanske far så illa så att
det finns inga yttre tecken. Skolan funkar jättebra, det är liksom ser ut att äta bra och sova bra och

välklädd och funkar bra socialt och då kan man ju tänka att det är ju inte förbjudet. 
Det är ju inte olagligt att vara alkoholister i perioder.”

Det beskrevs också att det kan bli en slags acceptans när ett barn beter sig illa om man vet att barnet
har det jobbigt hemma. När det väcks en viss oro kan lärarna undersöka om barnet har samma
kläder varje dag i skolan, om det tas med idrottskläder eller om barnet duschar och byter om efter
idrotten. Intervjupersonerna återkom vid ett flertal tillfällen till hur de egna värderingarna eller
samvetet säger, många jämförde med sina egna barn som också kan ha blåmärken eller säga saker
som inte stämmer.

”Jag menar som barn far ju runt och slår sig och min dotter hon har ju blåmärken från topp till tå
ibland. Och skulle man titta på henne hon ser ut som ett kaos ibland med håret på ända och

blåmärken överallt och ja, skulle man då fundera så skulle man nog kunna nog hitta saker och
anmäla där så är det ju.”

Flera lärare beskrev att det många gånger handlar om en gråzon och att man inte vill göra anmälan
som en förstahandsåtgärd. Det beskrevs rakt ut eller genom de bedömningar som görs att man ska
vara rätt säker. Det räcker inte med ett tecken eller flera tecken utan det måste vara något mer som
gör att man känner sig säker. Det händer att lärarna avvaktar med att anmäla misstankar om att barn
far illa. Detta kan enligt lärarna leda till att man i vissa fall avvaktar för länge.

“För enligt lagen ska den ju in direkt när vi ser att ett barn far illa. Men det tror jag är problem på
de flesta enheter att man ibland väntar för länge, för att vi tror att vårt eget arbete ska löna

framgång tillräckligt på något sätt.”

De insatser som skolan och lärarna gör för att hjälpa en elev eller familjen där de finns en oro är att
skicka barnet till kuratorn, bemöta på ett positivt sätt, prata med föräldrarna om sin oro, ibland flera
gånger utan resultat, föräldramöten eller föräldrautbildningar om t.ex. mat och sömn. Ibland handlar
det om att informera utlandsfödda föräldrar om det svenska samhället. En av intervjupersonerna
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nämnde att det finns en åtgärdstrappa vid frånvaro. På en av skolorna erbjuds frukost till de elever
som behöver. En lärare beskrev att hen försökte hjälpa en elev och dess vårdnadshavare med
elevens hygien. Detta genom att prata med barnet och göra överenskommelse att läraren skulle
kontrollera barnets hygien dagligen, vilket ledde till en tillfällig förbättring. I vissa fall handlar det
om att stärka barnen, hjälpa dem att hantera en problematisk situation som troligtvis inte kommer
att ändras. Övergripande reflekterade flera lärare över att det är lätt att komma in på andra
professioners områden när man försöker hjälpa barnen. Några tyckte att det var viktigt att tänka på
vad som är lärarens roll och vad som är någon annans ansvar.

”När man ser att barn är uppvisar tecken på någon slags oro eller vad det är så tittar ju vi oftast på
skolsituationen och så först vad kan vi förändra här. Jag menar man vill ju reda ut är det här

någonting.. om vi inte har några misstankar att det kommer från hemmet så vill ju vi förändra det
vi kan i den här miljön först men om det går en lång tid och ingenting händer då är de ju

förmodligen någonstans annars problemet kommer ifrån.”

5.5 Hindrande och underlättande faktorer vid anmälan
Den här kategorin innehåller de faktorer som intervjupersonerna trodde kunde utgöra hinder eller
underlätta att göra anmälan om oro för ett barn. Det som togs upp som hinder var att skriva under
som enskild lärare och oro för att skada relationen till familjen eller eleven. Det fanns olika slags
rädslor som kunde utgöra hinder. Det kunde handla om dåliga erfarenheter, oro för att göra det värre
för barnet eller familjen eller för vad som kunde hända när en anmälan gjorts t.ex. att föräldrar
skulle bli arga och hämnas eller att socialtjänsten skulle ta barnen. Flera intervjupersoner beskrev
att en orosanmälan kunde kännas som ett påhopp eller var förknippad med en känsla av att sätta dit
föräldrarna och lärarna ifrågasatte sig själva varför de skulle veta bättre.

”För att det är ju ändå så att jag som undervisande lärare.. Jag kommer ju att umgås med dem här
föräldrarna och ha den här kontakten och för många föräldrar så är det här ett påhopp. Man tar
det ju negativt och då är det svårt.. då är det bättre att dom är lite oense med rektorn än med mig

som undervisande lärare som ska ha barnet och komma i kontakt med föräldrarna. Då är det
lättare tror jag..”

Obehag inför att behöva berätta för föräldrarna själv skulle kunna vara en faktor som gör att lärare
avstår från att göra anmälan. En intervjuperson trodde att lärare kunde känna obehag inför att se att
barn kan fara illa, vilket kunde göra att man inte ville se tecken som barn visar. Andra hinder som
nämndes var att man hade för mycket andra saker att göra än att göra anmälan eller att man ändå
inte trodde att socialtjänsten skulle göra något så att det inte kändes som att det spelade någon roll
om man anmälde. Några intervjupersoner trodde att skolor där man gör många orosanmälningar
tenderar att missa barn som far illa och att det blir en högre tröskel för vad som anmäls.
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”På en skola med väldigt annorlunda sammansättning familjer så är vår tröskel för beteendena.. vi
har ju mycket högre tröskel. Vi reagerar ju senare i barns beteenden [...] vi måste försöka vara
observanta på hela tiden. Men det är.. det är ett problem att vi som kollektiv accepterar mera

illamående innan vi förstår det så att säga.”

Det som lärarna istället beskrev som underlättade var att det är rektorn som står på anmälan, en bra
organisation som fångar upp signaler från barnen, att det finns forum för lärare att lyfta frågor om
barn som far illa, mer kunskap och en samsyn på vad barn som far illa är och att läraren känner sig
trygg i hur processen med orosanmälan går till. Det underlättar också om skolan försökt göra någon
insats, men inte fått någon respons från föräldrarna eller om läraren har en god relation till barnet
och kan se skillnader i barnets beteende. Insikten om att det inte behöver vara tidskrävande att göra
en anmälan eller om barnet har anförtrott sig till läraren kunde också göra det lättare. Ett barns
beteende tar en av lärarna upp som en faktor. Om ett barn beter sig illa och förstör för de andra
barnen utan anledning så är det mer ett måste att göra något åt situationen.

”Ja, eller rätt upp och ner när det är så mycket kvaddar både den och övrig grupps undervisning
liksom. Du mår så dåligt så du uppför dig odrägligt där och då får varken du eller nån annan nåt

gjort. Då behöver vi lyfta till nån.”

Andra exempel på underlättande faktorer var snabb kontakt med socialtjänsten och ett bättre
samarbete överhuvudtaget, lathundar och rutiner eller att kunna lämna olika grader av oro. Det som
kunde utgöra hinder eller underlätta beroende på situationen var hur vanligt eller ovanligt det var att
göra orosanmälan på skolan eller om ledarskapet på skolan var bra eller dåligt när det gällde att ta
oro på allvar. Om det exempelvis var ovanligt på en skola att göra anmälan så trodde några lärare
att det kunde göra att man i högre grad drog sig för att göra anmälan, eller t.ex. om ledarskapet var
bra och tog en lärares oro på allvar så kunde det kännas lättare att göra anmälan.

5.6 Anmälningsprocessen
I den här kategorin sammanställs lärarnas berättelser om vilket stöd som finns när anmälan ska
göras och hur anmälan går till på de olika skolorna. De flesta av intervjupersonerna beskrev att det
finns forum där de kan diskutera sin oro, antingen i arbetslaget eller i ett elevhälsoteam som består
av psykolog, skolsköterska mfl. En lärare hade även erfarenhet av att ha stöd av ett centralt team
som hade hand om flera skolor, men läraren tyckte att det bästa var om stödet fanns på skolan så att
alla visste vilka elever det handlade om.

”Vi resonerar ju tillsammans med kurator och rektor och skolsköterska. Och så har vi ju också ett
elevvårdsteam på skolan, där det finns ytterligare specialpedagoger och psykolog med. Och i

samtal då med dom.”
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Flera av intervjupersonerna beskrev att de gör anmälan genom att först diskutera sin oro i
arbetsgruppen och sedan är det rektor eller kurator eller både och som skriver och skickar in
anmälan. Vissa av lärarna diskuterar sin oro med ett elevhälsoteam som sedan tar över och för
anmälan vidare, de lärarna gör aldrig själva anmälan till socialtjänsten. Andra lärare är själva
ansvariga för att göra anmälan när de har ansvar över ett visst barn, som exempelvis klasslärare. 

“Klassläraren och kuratorn eller kuratorn gör själva jobbet, och ett par lärare då kanske som
träffar dem mest och så..”

“Som om man tänker på de senaste gångerna det har hänt då är det ju.. har det ju varit situationer
och då är det ju jag som lärare som är ansvarig för ett visst barn som får ta den situationen.”

Ofta meddelas föräldrarna i samband med att en anmälan kommer att göras av den eller någon av
dem som står för anmälan, om det inte handlar om övergrepp eller våld. I den här kategorin märktes
skillnader mellan skolorna när det gällde vetskap om vilka rutiner som gäller. På två av skolorna
tenderade lärarna generellt sätt ha bättre vetskap om vilka rutiner som fanns och hade en större
säkerhet kring hur en anmälan skulle göras och hur det gick till. En lärare tog med sig skolans
handlingsplan där det beskrevs olika steg för hur de skulle gå till väga och vilka som skulle
kontaktas och när. Några av lärarna sa också att de trodde att det fanns rutiner för hur anmälan
skulle gå till, men de hade aldrig sett några. Handlade oron om droger, berättade en lärare,
kontaktades både polis och socialtjänst. Lärarna berättade att det kan ta olika lång tid att göra en
anmälan. Processen med att göra en anmälan kan ta från några timmar till veckor, månader eller i
värsta fall år. Situationer som upplevs som akuta, såsom när lärarna misstänker att ett barn blivit
utsatt för övergrepp eller fysiskt våld, anmäls snabbt, medan det oftast tar längre tid när det rörde
sig om misstankar om omsorgssvikt.

5.7 Uppfattningen om socialtjänsten och dess insatser
Kategorin handlar om vilka konsekvenser en anmälan haft, hur lärarna upplever socialtjänstens
arbete och hur familjen har reagerat. Efter en anmälan har man i en del fall märkt att en utredning
har inletts eftersom socialtjänsten bett om uppgifter eller genom saker som barn och föräldrar
berättat. Insatser som en anmälan har lett till är exempelvis omhändertagande, fosterhemsplacering,
kontaktfamilj, samtalshjälp och stöd till föräldrarna i hemmet. I flera fall ansåg man att insatserna
hade förbättrat barnets situation, medan insatsen andra gånger uppfattas som negativ eller
verkningslös. En vanlig uppfattning var dessutom att socialtjänsten inte gör någonting, trots
upprepade anmälningar från skolan.

”Ja men lite så, kanske tyvärr, att man är lite bränd där eller, dom där sexton gångerna som man
har, som du verkligen har gjort anmälan och det är en utredning påbörjad och så går det myriader

av tid och man tycker att det fortfarande inte blir ett enda dugg liksom.”
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Synen på socialtjänsten skiljde sig åt lärare emellan. Vissa menade att socialtjänsten gör vad de kan 
för att hjälpa medan andra uppfattade socialtjänsten som en stressad organisation som sällan gör 
något för att lösa familjernas problem. De flesta lärarna visste inte hur socialtjänsten arbetar eller 
vilka insatser de kan erbjuda. Många var kritiska till den återkoppling de fått efter en anmälan. I 
många fall upplevde man att man inte fått någon återkoppling alls vilket kunde leda till att det var 
svårt att släppa sin oro för barnet. Den återkoppling man önskade var om misstankarna stämmer 
eller ej, vad familjen får för hjälp av socialtjänsten och vilket håll processen går åt.

”Jaa, vi hade feedback där, en av dom få gånger tycker jag som man har fått feedback och fått bra
feedback. För det har jag känt ibland att jag behöver inga detaljer utan man kan säga att ”vi

jobbar nu och det går åt rätt håll”. Sen behöver inte jag… ”vi känner att det här, det här verkar bli
bättre och såhär och är det er uppfattning i skolan också?” det skulle ju räcka, det skulle vara

värdefullt tycker jag.”

Detta skulle förbättra samarbetet mellan socialtjänst och skola och till och med kunna öka
benägenheten att anmäla enligt vissa. Mer personlig kontakt med personalen på socialtjänsten
efterfrågades också. Att ta emot insatser från socialtjänsten beskrevs som laddat. Vissa talade om
den skam det är för föräldrar att bli anmälda medan andra hade exempel på familjer som varit
tacksamma och välkomnat det stöd socialtjänsten erbjudit efter en anmälan.

”Jag tror att man har ju en stämpel på sig att man har misslyckats om man behöver soc hjälp.
Medan det faktiskt finns en del jättekloka föräldrar som ringer själv till soc och säger att nu

behöver jag hjälp med mitt barn och det tycker jag ju är stort. Då har man ju förstått att det här är
inte för att vi vill stämpla er utan det här är för att ni kan få en ny möjlighet.”

Många upplevde att föräldrar kan bli arga och upprörda efter en anmälan och att det kan försämra
samarbetet och i vissa fall även relationen till barnet. Ibland har man sett att barn blir tystare och
mer reserverade efter en anmälan medan andra verkar glada över att exempelvis ha fått en
kontaktfamilj. 

5.8 Tema: Anmälningsskyldighet - i gråzonen mellan lag och bedömning
I arbetet med temat har vi analyserat materialet utifrån vårt syfte, alltså vilket förhållningssätt
lärarna har till sin anmälningsskyldighet. Under kategoriseringen och senare under formandet av
temat blev det tydligt att en av kategorierna utmärkte sig från de andra och vi valde den till
huvudkategori, vilket tidigare nämnts i början av “Resultat och analys”. Lärarnas bedömning av
barnets situation återkommer gång på gång i datamaterialet. Dels bildar det en egen kategori,
skolans bedömningar och insatser, men i alla kategorierna återfinns detta sätt att tänka . I denna
huvudkategori beskrivs vad skolan gör för att hjälpa barn och föräldrar i svåra situationer och hur
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intervjupersonerna resonerar kring att anmäla i olika fall. Innan en anmälan görs sker alltid någon
typ av bedömning. Graden av bedömning kan ses som ett spektra där den ena ytterligheten handlar
om en avvägning när enstaka händelser övergår till ett mönster och där den andra ytterligheten kan
vara att skolan har vetskap om missbruksproblem i familjen, men ändå avvaktar med att göra en
anmälan. I kategorin synen på anmälningsskyldighet framgår det att lärarna vet att man ska anmäla
bara vid en misstanke. Trots detta är man ändå osäker på om man ska anmäla i vissa fall. I kategorin
barn som far illa visar detta sig genom att varningssignaler hos barn kan ha andra förklaringar,
exempelvis en diagnos. Lärarna beskrev att det inte alltid behöver vara konkreta tecken utan att man
ibland mest får en känsla av att barnet far illa och att det dessutom kan variera vad som är tecken
utifrån vilka värderingar man har. I kategorin hinder och underlättande faktorer framgår det att de
positiva och negativa konsekvenser som lärarna tror kan följa på en anmälan kan utgöra hinder för
eller underlätta en anmälan. De gör alltså en avvägning som kan påverka om det blir en anmälan
eller ej. I anmälningsprocessen beskrivs att en del av gången utgörs av diskussioner mellan personal
på skolan huruvida andra har sett samma saker som man själv. Ofta sker beslutet i samråd med
kurator eller rektor. Vissa situationer kan upplevas vara akuta och anmäls då snabbt medan man i
andra fall väljer att avvakta av olika anledningar. Kategorin uppfattningen om socialtjänsten och
dess insatser beskriver vad som har hänt efter anmälan och vad socialtjänsten gjort för att hjälpa
barnet. Bättre återkoppling från socialtjänsten till skolan anses kunna öka benägenheten att anmäla.
Attityden att socialtjänsten inte gör något och att det är ett misslyckande att hamna där torde inte
öka antalet anmälningar, även om detta inte sägs rakt ut. Sammanfattningsvis förhåller sig varje
lärare till anmälningsskyldighet på sitt eget vis och gör olika bedömningar utifrån egna erfarenheter,
värderingar och kunskaper om barn som far illa och anmälningsskyldighet. Vi har därför valt att
kalla vårt tema Anmälningsskyldighet - i gråzonen mellan lag och bedömning. Ett citat som
beskriver temat på ett bra sätt är: 

“Det blir en gråzon det här med anmälan... formellt så bör vi nog göra anmälningar lite snabbare
ibland, men vi gör ett val när vi är inne i samvetet. Vi ser en framgång i barnens mående, genom

att vi jobbar på ett sätt ihop med föräldrar på ett sätt så det blir förbättring. Skulle vi göra en
anmälan i alla lägen så är risken att vi skulle sabba den möjligheten.”

6. Diskussion och slutsatser

Syftet med studien var att beskriva några lärare i årskurs 4-6 förhållningssätt till sin
anmälningsskyldighet med hjälp av fyra frågeställningar. Lärarna såg anmälningsskyldigheten som
något bra och viktigt, men det kunde finnas en osäkerhet kring hur man skulle bedöma vissa fall av
oro. Barn som far illa kunde innefatta en mängd olika situationer, där många nämnde fall med barn
som får ta ett vuxenansvar, föräldrar med missbruk och omsorgssvikt. Misstankarna ledde ofta till
diskussioner skolpersonalen emellan och det var vid dessa tillfällen det bestämdes om en anmälan
skulle göras eller inte. Ofta gick anmälan via rektorn. Det fanns flera olika faktorer som kunde
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hindra eller underlätta att lärarna gjorde en anmälan. Underlättande faktorer kunde vara en bra
organisation, att det fanns forum där man kunde diskutera olika fall, ledare som var insatta i ämnet
med mera. Hindrande faktorer var bland annat att skriva under anmälan som enskild lärare och en
rädsla för att situationen skulle förvärras. Det kunde också handla om att skolan trodde att de eller
föräldrarna kunde göra insatser eller om föräldrarnas eventuella reaktion. Lärarnas förhållningssätt
till sin anmälningsskyldighet kan därför beskrivas som ett spektra av olika bedömningar eftersom
barn som far illa är ett oklart begrepp. En anmälan utgår från lärarens egen bedömning av vad ett
barn som far illa är och värderingar om vilka situationer som är acceptabla eller hållbara. 

6.1 Huvudresultat
Intervjupersonerna var medvetna om sin skyldighet att anmäla misstankar om barn som far illa
enligt lag men det fanns en osäkerhet kring vad man skulle anmäla och om man skulle anmäla flera
gånger. Man var medveten om vad man var skyldig att göra men i praktiken kunde det vara svårt att
veta vad och när man skulle anmäla. Alla lärarna visste att man skulle anmäla en gång, men det
fanns en viss osäkerhet kring om man behövde anmäla igen om oron kvarstod efter anmälan.
Tillsammans täcker lärarna de flesta av de situationer där barn kan fara illa och de tecken på detta
som nämndes i kapitel 2 (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2007; Hindberg, 2006). Det fanns tydliga
tecken och mindre tydliga tecken. Barn som utsatts för övergrepp eller misshandel bedömdes vara i
en värre situation än barn som utsatts för omsorgssvikt. Värderingar och erfarenheter kunde också
spela roll för när en enskild lärare uppfattade att ett barn for illa. Det handlade också om den känsla
lärarna fick inför situationen. Vid misstankar gjordes en avvägning huruvida barnet verkligen for
illa, om det fanns någon annan förklaring, konsekvenser för barn och familj eller ifall situationen
kunde förbättras med hjälp av skolans egna insatser. Det var viktigt för intervjupersonerna att
bevara relationen till föräldrarna, och skolan gjorde ofta egna insatser för att försöka förbättra
situationen innan man tog steget att anmäla. Detta när tecknen tydde på omsorgssvikt. Våld och
sexuella övergrepp anmäldes snabbare. Det var lätt att skolan tog på sig andra professioners roller
när man på olika sätt försökte hjälpa barn och föräldrar. Försämrad föräldrarelation, att situationen
kunde förvärras, och attityden att en anmälan till socialtjänsten ändå inte leder till hjälp var exempel
på vanliga faktorer till att man inte gjorde en anmälan. Saker som underlättade var exempelvis en
bra stödstruktur kring anmälningar på skolan och nära kontakt med socialtjänsten. På de flesta
skolor fanns någon form av stödstruktur eller forum att diskutera olika situationer när en lärare
misstänkte att ett barn for illa. Anmälningen skickades ofta in i samråd med annan personal,
exempelvis rektor eller kurator. Processen kunde ta från ett par timmar upp till flera år. När man väl
hade gjort en anmälan fick lärarna oftast inte veta vad den ledde till vilket kunde leda till misstro
gentemot socialtjänsten. Detta kunde påverka benägenheten att anmäla för vissa. Alla lärarna tyckte
att det var viktigt med någon slags återkoppling. 
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6.2 Diskussion av huvudresultat
Resultaten i studien överensstämmer väl med tidigare forskning på området när det gäller
anledningar till att lärare avvaktar med eller inte alls gör en anmälan (Rädda barnen, 2012;
Ljusberg, 2008; Socialstyrelsen, 2012; Sundell, 1996). Att socioekonomiska faktorer har påverkan
när det kommer till barn som riskerar att fara illa visar tidigare forskning av bland annat Sundell
(1996), Socialstyrelsen (2012) och Jansson, Jernbro och Långberg (2011). I den här studien har inte
den faktorn undersökts närmare, men den har däremot återkommit som en underliggande faktor i
vårt resultat, där lärarna är av uppfattningen att barnen i dessa områden far illa i större omfattning
än andra barn. Sammantaget uppmärksammar lärarna i denna studie många av de tecken som nämns
i tidigare forskning och litteratur om barn som far illa och liksom i dessa tas orsaker till att barnet
far illa såsom föräldrars missbruk, funktionsnedsättning och relationsproblem mellan föräldrarna
upp (Brodin, 2008b; Hindberg, 2011; Sundell, 1996). Till skillnad från i Sundells (1996) studie av
förskolelärare observerade våra intervjupersoner främst barnens beteende, och inte så mycket
föräldrarnas. Ur denna aspekt liknade vår studie mer Scott och King (2014) och Wiklunds (2006)
resultat. Exempelvis antydde några lärare att i situationer där föräldrarna var samarbetsvilliga och
hade ordnade liv avvaktade man oftare med att kontakta socialtjänsten. Till skillnad från Wiklund
(2006) där få fall benämndes som omsorgssvikt rörde sig många av våra intervjupersoners exempel
om just detta. Dock kan det vara svårt att jämföra då syftet med vår studie inte har varit att kartlägga
förekomsten av olika fall av barn som far illa. Vi upplever att det är främst i de fall där barnet på
olika sätt uppvisar tecken på omsorgssvikt som lärarna känner sig osäkra. Situationen uppfattas då
inte lika akut eller allvarlig som när exempelvis våld förekommer och det är vanligare att man då
avvaktar med att anmäla för att se om det kan bli bättre. 

Anmäler man mot föräldern eller för barnet? (Ljusberg, 2008). Flera av lärarna pratade om att
bevara relationen till föräldrarna eller om föräldrarnas reaktioner. Att göra en anmälan kunde
kännas som att “sätta dit” föräldrarna. Man hänvisade också till egna erfarenheter av föräldraskap,
exempelvis att de egna barnen kunde vara smutsiga eller ha blåmärken. Man identifierade sig alltså
med föräldrarna (Hindberg, 2006), vilket kan leda till att man av välvilja letar naturliga förklaringar
till det man ser i första hand. En vuxen kan inte helt och hållet sätta sig in i hur det är att vara barn
(Socialstyrelsen, 2004) och därför är det inte konstigt att det kan vara lättare att identifiera sig med
föräldern trots att man vill barnet väl. 

Glad, Jergeby, Gustafsson och Sonnander (2013) menade att lärare oftare bedömer barnets
hemsituation som mer tillfredställande än vad socialarbetare gör. Om det är så kan det vara en orsak
till att anmälningar som borde gjorts inte görs. I vår studie pratar lärarna mycket om kunskap och att
det har betydelse för vad och när man anmäler, detta kanske kan vara en anledning till skillnaden i
bedömningar. I Sundell (1996) saknade lärarna återkoppling från socialtjänsten vilket ledde till oro
för barnen och misstro mot socialtjänsten. Detta var också fallet i vår studie. Vi tror att bilden av
socialtjänsten kan påverka förhållningssättet till anmälningsskyldigheten. Ser man socialtjänsten
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som en organisation som kan hjälpa eller som försvårar för föräldrar och barn? Fler av
intervjupersonerna beskriver det som ett misslyckande att hamna hos socialtjänsten. Utifrån vår
studie tror vi att om det inte var lika laddat att bli anmäld till socialtjänsten skulle kanske fler
anmäla och fler föräldrar ta emot de insatser som erbjuds dem. Om det var mer allmänt känt vad
socialtjänsten kan hjälpa till med och vad de faktiskt gör, kanske den bilden skulle se annorlunda ut.
En lärare trodde att tilliten kanske skulle öka om det som socialtjänsten gör som blir bra syntes mer.
Läraren menade att det idag enbart syns när det är något som blir fel eller inte blir så bra.

Å ena sidan skulle mer återkoppling kanske leda till ett bättre samarbete mellan skola och
socialtjänsten i vissa fall och ge skolan möjlighet att hjälpa barnet. Å andra sidan är det viktigt att
värna om den enskildes integritet. Naturligtvis kan det vara svårt för en lärare att inte få veta vad
som händer, men det bör inte väga tyngre än den enskildes integritet. I slutändan menar vi att detta
har med att tillit att göra. Om lärarna kunde lita på att socialtjänsten utreder och erbjuder insatser till
familjer där barn far illa skulle de kanske lättare kunna släppa sin oro när de har gjort sin anmälan.
Samtidigt är tillit något man ömsesidigt bygger upp. Enligt den senaste lagändringen (Prop.
2012/13:10) kan anmälaren få veta om en utredning har inletts, inte inletts eller redan pågår, men få
av lärarna i vår studie hade fått någon sådan återkoppling. Enligt Germundsson (2011) kan brist på
tillit till andra yrkesgrupper hindra samarbete mellan olika professioner. Detta eftersom det kan leda
till att man inte gör sin egen del eftersom man har uppfattningen att de andra ändå inte gör sin. Det
som visade sig i vår studie var att en lärare ansåg att bättre återkoppling från socialtjänsten skulle
leda till högre anmälningsfrekvens, vilket påminner om Germundssons resultat. Det var enbart en
lärare som uttryckte detta rakt ut, i några av de andra intervjupersonernas berättelser kan man dock
ana en underliggande ton av misstro.

Några särskilt intressanta resultat som visade sig i studien och som är värda att tas upp i
diskussionen nämns nedan. I King och Scotts (2014) studie visades att lärares anmälningar i högre
grad var ogrundade än andra professioners anmälningar. Vi har inte undersökt denna aspekt
närmare i vår studie, men kan dock tänka oss att i de fall där man väntar så pass länge med en
anmälan och där det är en högre tröskel bör en anmälan vara befogad när den väl görs. Ett annat
intressant resultat som visade sig var att flera lärare nämnde att de barn som tenderade att bli
inåtvända och tystlåtna riskerades att missas i högre grad än de barn som blev utåtagerande. Detta
kan bero på att det blir mer ett måste att göra något åt situationen när ett barn blir utåtagerande och
andra barn påverkas. Vi kan visserligen förstå att det kan vara lättare att uppmärksamma barn som
blir utåtagerande, men det gör det inte mindre viktigt att också se de barn som blir inåtvända. 

En annan intressant aspekt är att vi tycker oss se en normalisering av orosanmälningar och barn som
far illa på skolorna. För det första menade en del intervjupersoner att det kunde vara en högre
tröskel för anmälningar på deras skola eftersom den ligger i ett socialt utsatt område, detta nämns
även av Hindberg (2006). Andra lärare bekräftade detta genom att berätta om situationer där de
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hade avvaktat med att göra en anmälan. De menade att det kunde ta längre tid för dem att
uppmärksamma att ett barn far illa än på andra skolor. Detta eftersom det är så vanligt med att barn
visar tecken på att fara illa att fokus till slut bara hamnar på dem som har det allra värst. Det kunde
visa sig genom att man inte anmälde fall som man trodde skulle ha anmälts av andra skolor. Vi
anser att detta kan leda till en normalisering av barnets situation. För det andra kan en normalisering
ses åt andra hållet genom att lärarna uppgav att det var lättare att göra en orosanmälan om det var
vanligt förekommande på skolan. När det väl uppmärksammas att ett barn far illa på en skola med
många sociala problem kan det därför vara lättare att göra en anmälan. Således verkar det som att
erfarenhet av barn som far illa både inverkar positivt och negativt på benägenheten att anmäla. 

6.3 Metodreflektion
I studien använde vi oss av semistrukturerade intervjuer och konventionell kvalitativ
innehållsanalys (Bryman, 2011) för att samla in och analysera data. Även om alla metoder har sina
styrkor och svagheter är vi nöjda med det tillvägagångssätt vi haft. Vi har med hjälp av vald metod
kunnat besvara syfte och frågeställningar. Problem med kvalitativ metod kan vara att man som
forskare riskerar att påverka intervjupersonen och hur de svarar på frågorna (Bryman, 2011). Vårt
kroppsspråk och sätt att prata och ställa frågor kan ha påverkat hur trygga intervjupersonerna kände
sig i intervjusituationen och hur fritt de kunde tala om ämnet. Även vår ålder, kön och att vi är
socionomstudenter kan ha påverkat intervjuerna. En annan risk är att lärarnas svar på
intervjufrågorna påverkats av att några av dem visste om att andra visste att de deltog. Vi uppfattade
trots detta att de som valde att delta gjorde det för att de tyckte att det var ett viktigt och intressant
ämne. Under arbetets gång finns risken att vi har tolkat vissa saker på ett sätt som
intervjupersonerna inte menade. Detta skulle kunna påverka studiens tillförlitlighet. De
intervjupersoner som läste sina transkriberingar påpekade dock inte att vi skulle ha misstolkat deras
svar. Dock tror vi att den största risken att misstolka texten var när vi kodade och kategoriserade
materialet. Vi har kodat varsin del och det finns alltid en risk att man tolkar citat på olika sätt. Detta
är dock inget vi har märkt av och i de fall vi har upptäckt citat som varit svåra att hitta rätt kodord
till har vi diskuterat det och hjälpts åt. Här har det varit en fördel att vi varit två eftersom vi då har
kunnat kontrollera varandras tolkningar. 

Ett oväntat problem var att vi under analysen av data upptäckte att det fanns väldigt mycket
intressanta resultat som inte alltid hade med vårt syfte och frågeställningar att göra. Detta ledde till
att det bitvis varit svårt att analysera utifrån syftet. Vi tror inte att det har påverkat själva resultatet,
men det har gjort att det kanske har tagit längre tid än det annars skulle ha gjort. Detta problem
kanske skulle kunnat undvikas genom en mer snäv intervjuguide, men då blir istället problemet att
lärarna har mindre utrymme att tala fritt och kanske det blir mindre trovärdiga svar. På de skolor där
studien utfördes var många elever flerspråkiga, vilket innebar att lärarna mötte många barn och
föräldrar med annan etnisk bakgrund än svensk. Vi har inte undersökt detta faktum närmare, men
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kanske kan elevernas olika kulturella bakgrund påverkat lärarnas sätt att förstå och bedöma olika
situationer. 

Kritik mot kvalitativ forskning brukar vara att det är svårt att generalisera resultaten till andra 
kontexter, detta eftersom man ofta intervjuar relativt få personer i en viss miljö (Bryman, 2011). 
Detta gäller även för vår studie. Det är svårt att veta om resultaten skulle bli likadana om vi 
intervjuade andra lärare. Enskilda skolors kontext skulle kunna inverka på lärarnas förhållningssätt 
till anmälningsskyldighet. Dock anser vi att det framkom i analysen av resultaten att lärarna hade ett
liknande förhållningssätt. Resultaten i denna studie överensstämmer också väl med resultat i 
tidigare forskning, vilket ökar studiens tillförlitlighet. 

Två aspekter av metoden kan vara värda att reflektera lite extra kring. Den ena är att vi har 
intervjuat en rektor i en studie om lärare, den andra att vi i resultatet både har en huvudkategori och 
ett tema. Anledningen till att vi till att börja med valde att intervjua rektorn på en skola var att hen 
berättade att hen gjorde alla skolans anmälningar. Rektorn hade ett förflutet som lärare och var 
därför insatt i lärarnas situation, samtidigt som hen satt på mycket kunskap. Det var dessutom vår 
avsikt att intervjua rektorn utifrån lärarnas perspektiv. Vi har inte sett några nackdelar med detta. 
Det skulle kunna vara så att en rektor är mer mån om skolans anseende än lärare, men det var inte 
vår uppfattning efter intervjun. Vi har förklarat det faktum att vi har en huvudkategori och ett tema 
tidigare i uppsatsen. Vi har stött på ett liknande förfarande i annan forskning (Moen, 2006) och fått 
inspiration därifrån. Fördelen har varit att vi har kunnat lyfta fram den del av vårt resultat som har 
varit mest framträdande samtidigt som vi i temat också kunnat lyfta fram den latenta nivån 
(Bryman, 2011) av data. 

6.4 Avslut
Anmälningsskyldigheten försätter läraren i en situation där hen måste göra bedömningen om när
barn far illa, ibland utan att ha adekvata kunskaper i ämnet. Detta följer av det tolkningsutrymme
som finns i lagen och kring begreppet “barn som far illa”. Trots att lärare ska anmäla bara vid en
misstanke ligger det ändå vissa avvägningar bakom vad en sådan situation innebär och hur man ska
tyda tecknen. Alla gör sina egna bedömningar utifrån sin egen kunskap och värderingar och för
många lärare finns det alltid ett visst mått av osäkerhet när man ska göra en anmälan. En anmälan
uppfattas i de allra flesta fall som något negativt. Vi kan se att det saknas en samsyn kring vad barn
som far illa är och att varje skola och även enskilda lärare skapar sina egna referensramar kring
begreppet. Detta kan bero på att begreppet beskrivs otydligt i lagen vilket lämnar öppet för olika
tolkningar (Rädda barnen, 2012). En risk med detta är att skolan tar på sig rollen som den som ska
lösa barnets familjesituation genom att med egna insatser försöka förmå föräldrarna att bättra sig.
På ett sätt är det naturligtvis bra att så många som möjligt försöker hjälpa familjen. Om skolans
egna insatser ersätter eller gör att man avvaktar med att göra en anmälan till den myndighet som
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verkligen har mandat att hjälpa barnet är risken dock att man i längden motverkar sitt syfte genom
att barn får leva i en utsatt situation längre än nödvändigt. Detta stämmer även överens med det JO
konstaterade (Prop. 1997/98:7). På skolor där många barn far illa ser vi en risk att utsatta barn
normaliseras, vilket kan leda till att bara de värsta fallen uppmärksammas. Samtidigt kan det även
ske en normalisering av att göra orosanmälningar vilket kan underlätta för lärare att anmäla. Vi tror
att det är viktigt att inte se anmälan som en sista utväg utan en chans för barnet att få den hjälp det
behöver. Slutligen anser vi att lärare har en viktig roll när det gäller att upptäcka utsatta barn. Det
vore därför önskvärt att öka kunskapen om barn som far illa inom denna yrkesgrupp samt utveckla
ett närmare samarbete och ökat förtroende mellan socialtjänst och skola. Utifrån resultaten i studien
skulle det vara intressant att undersöka effekten av skolans insatser när barn far illa. Men även hur
mycket skolan egentligen ska “hjälpa” eller hur man kan gå tillväga för att bygga upp ett gott
samarbete och tillit mellan skola och socialtjänst.
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Missivbrev Bilaga 1

Hej,

Vi är två studenter som läser termin sex på socionomprogrammet vid Umeå Universitet. Under
våren skriver vi vårt examensarbete och skulle därför vilja intervjua några lärare i årskurs 4-6.
Syftet med studien är att synliggöra mellanstadielärares förhållningssätt till sin
anmälningsskyldighet vid misstanke om att barn far illa. Intervjun kommer att gå till så att du får
svara på ett antal frågor kring olika teman. Det kan exempelvis handla om dina tankar och
erfarenheter av orosanmälningar och om barn som far illa.

Att delta i studien är helt frivilligt och du avgör själv vilka frågor du vill svara på. Ditt namn
kommer inte att nämnas i uppsatsen, utan vi kommer att avidentifiera det du säger så långt det går.
Intervjun kommer att spelas in och transkriberas och i uppsatsen kommer vi att använda oss av citat
från intervjun. Materialet kommer att förvaras så att endast vi har tillgång till det men kommer att
presenteras för vår handledare på universitetet vid några tillfällen. Den färdiga uppsatsen kommer
att presenteras för lärare och studenter på socionomprogrammet termin 6 vid Umeå Universitet
samt publiceras på databasen Diva.

Ditt deltagande skulle uppskattas väldigt mycket och vi hoppas och tror att det även kan vara
givande för dig. För att anmäla ditt intresse för att bli intervjuad eller om du har frågor kan du
kontakta någon av oss på mail eller telefon.

Hälsningar,

Karolina Pettersson Karin Lundström

Tel: 070-XX XX XXX Tel: 070-XX XX XXX
E-mail: XXXX@XXX.se E-mail: XXXX@XXX.se



Intervjuguide lärare Bilaga 2
Den kursiva texten är förslag på följdfrågor.

Bakgrund
Hur gammal är du?
Hur länge har du arbetat som lärare?
Hur länge har du arbetat på skola X?
Hur många elever undervisar du/ansvarar du för? 
Har du särskilt ansvar för vissa elever/klasser? Vilka årskurser?
Hur mycket kontakt har du med elevernas föräldrar?
Berätta lite om skolan och de elever som du undervisar? Antal elever? Hur är stämningen? 

Anmälningsskyldighet och barn som far illa
Vad anser du om att lärare har anmälningsskyldighet till socialtjänsten? bra/dåligt?
Hur går det till när det görs en anmälan till socialtjänsten på din skola? Är det något varje lärare 
har ansvar för själv eller går man genom rektor/kurator? Vilken hjälp finns att tillgå?
Hur ofta skulle du säga att det görs anmälningar till socialtjänsten på din skola? vanligt/ovanligt?, 
1/vecka el en/år?
Tror du alltid att misstankar om att barn far illa anmäls på din skola?
Vad tänker du på när du hör begreppet “barn som far illa”?
Vad skulle få dig att misstänka att ett barn far illa? Vilka tecken..? 

Att göra anmälan
Har du någon gång misstänkt att ett barn farit illa? Berätta om den situationen..? Hur resonerade 
du? Gjorde du en anmälan? Om inte - vad skulle du göra då? Vad fick dig att anmäla?
Har du någon gång känt dig osäker på om du ska göra en anmälan? Berätta..? Vad hände? Vad var 
det som gjorde att du var osäker? Hur gick du vidare? Hur säker måste man vara ?
Forskning visar att misstankar om att barn far illa inte alltid anmäls till socialtjänsten. Vilka faktorer
tror du spelar in när en lärare inte anmäler trots misstankar? Vilka hinder kan finnas? Vad skulle 
behöva förändras för att fler ska anmäla sina misstankar? exempel..?
Vilka faktorer tror du spelar in för att en lärare ska göra en anmälan? exempel..?
Vad tror du det kan få för konsekvenser om en anmälan görs och det visar sig att misstankarna inte 
stämde? Konsekvenser lärare, barn, familj?
Hur lång tid brukar processen med att göra en anmälan ta, från att man fattar misstankar till att 
anmälan går vidare till Socialtjänsten?
Har du märkt att det har hänt något efter att en anmälan gjorts? någon skillnad?



Intervjuguide rektor Bilaga 3

Bakgrund
Hur gammal är du?
Hur länge har du arbetat som rektor? Är du lärare i grunden? Hur länge?
Hur länge har du arbetat på skola X?
Vilken kontakt har du med elevernas och deras föräldrar?
Berätta lite om skolan och eleverna? hur många elever..? Hur är stämningen..? lugn/bråkig?

Anmälningsskyldighet och barn som far illa
Vad anser du att lärare har anmälningsskyldighet till socialtjänsten? bra/dåligt?
Hur går det till när man gör en anmälan till socialtjänsten på din skola? Är det något varje lärare 
har ansvar för själv eller går man genom rektor/kurator? Vilken hjälp finns att tillgå?
Hur ofta skulle du säga att det görs anmälningar till socialtjänsten på din skola? vanligt/ovanligt?, 
1/vecka el en/år?
Tror du alltid att misstankar om att barn far illa anmäls på din skola?
Vad tänker du på när du hör begreppet “barn som far illa”?
Vad tror du får lärare att misstänka att ett barn far illa? Vilka tecken..?

Att göra anmälan
Har du någon gång misstänkt att ett barn farit illa under ditt yrkesliv? Berätta om den situationen..?
Hur resonerade du? Gjorde du en anmälan? Om inte - vad skulle du göra då?
Har du någon gång känt dig osäker på om du/ni ska göra en anmälan? Berätta..? Vad hände? Vad 
var det som gjorde att du var osäker? Hur gick du vidare? Hur säker måste man vara ?
Forskning visar att misstankar inte alltid anmäls, Vilka faktorer tror du spelar in när lärare/skola inte
gör en anmälan trots misstankar? Vilka hinder kan finnas? Vad skulle behöva förändras för att fler 
ska anmäla sina misstankar? exempel..?
Vilka faktorer tror du spelar in för att en lärare/skola ska göra en anmälan? exempel..?
Vad tror du det kan få för konsekvenser, om en anmälan görs och det visar sig att misstankarna inte 
stämde? För lärare, barn, familj?
Hur lång tid brukar processen med att göra en anmälan ta, från att man fattar misstankar till att 
anmälan går vidare till Socialtjänsten?
Har du märkt att det har hänt något efter att en anmälan gjorts? någon skillnad?



Kodningsmodell Bilaga 4

Manifest/konkret nivå Latent/underliggande nivå

Meningsbärande enheter Koder Kategorier Tema

”far barn illa så måste ju någon reagera 
och det är klart att skolan är ju en instans 
som får väldigt mycket insyn. Så det är 
klart att jag tycker att det ska vara en 
anmälningsskyldighet... Där emot har jag 
ju lite synpunkter på hur den 
anmälningsskyldigheten ser ut...”

Anmälningsskyldighe
t insyn, Stort ansvar, 
Anmäla misstankar, 
Skyldighet, 
Osäkerhet, Inte tveka, 
Viktigt

Synen på 
anmälnings-
skyldighet

Anmälningss-
kyldighet – i gråzonen
mellan lag och 
bedömning

“Ja, inte det där. Ähm… Jaa… Ja det är ju 
brister i omsorgen och det kan ju vara ja eh
övergrepp, våld, det kan vara att, ah… att 
inte liksom man ah uppfostra barnen och ta
hand om dom på vettigt sätt. Dom kanske 
är lite, ute lite för sent, är i fel gäng och ah.
Eh, men, ah det kan va lite olika”

Barn som far illa, 
ansvar, högt pris, 
måndagar, delad 
vårdnad, missbruk

Barn som far illa

”jag menar som barn far ju runt och slår 
sig och min dotter hon har ju blå märken 
från topp till tå ibland. Och skulle man titta
på henne hon ser ut som ett kaos ibland 
med håret på ända och blåmärken överallt 
och ja, skulle man då fundera så skulle man
nog kunna nog hitta saker och anmäla där 
så är det ju.”

Barn slår sig, reda ut 
oron, acceptans, 
samtal föräldrar, 
situation osäker,

Skolans 
bedömning och 
insatser

”På en skola med väldigt annorlunda 
sammansättning familjer så är våran 
tröskel för beteendena.. vi har ju mycket 
högre tröskel. Vi reagerar ju senare i barns
beteenden [...] vi måste försöka vara 
observanta på hela tiden. Men det är.. det 
är ett problem att vi som kollektiv 
accepterar mera illamående innan vi 
förstår det så att säga.”

Högre tröskel, att göra
anmälan, lättare att 
anmäla, rädsla, 
obehagligt, hot

Hindrande och 
underlättande 
faktorer vid 
anmälan

”vi resonerar ju tillsammans med kurator 
och rektor och skolsköterska. Och så har vi
ju också ett annat elevvårds, det här är ju 
liksom elevvårdsteamet på skolan. Men så 
finns det ju elevhälsoteamet som, där det 
finns ytterligare specialpedagoger och 
psykolog med. Och i samtal då med dom.”

Stödfunktioner, 
anmäla igen, 
samarbete, rutiner, 
ansvarig lärare

Anmälningspro-
cessen

”Man vill ju inte.. för ingen vill ju hamna 
hos socialtjänsten, de flesta ser nog det 
som ett misslyckande.”

Soc misslyckande, 
återkoppling, 
Samverkan soc, 
Stämplad, Misstror, 
Inga insatser 

Uppfattningen om
socialtjänsten och
dess insatser



Arbetsfördelning Bilaga 5

Arbetet har delats upp likvärdigt mellan oss båda. Vi har tillsammans formulerat syfte och
frågeställningar, intervjuguide, planering av arbetet, diskuterat metodval och tillvägagångssätt,
stycket om trovärdighet, gjort det mesta av analysarbetet, skrivit diskussion och metodreflektion.
Karolina har haft huvudansvaret över missivbrev, kodningsmall, inledning, bakgrund,
barnperspektiv, att göra anmälan och datainsamling på skola ett. Karin har haft huvudansvaret över
sammanfattningen, stycket barn som far illa, tidigare forskning, skrivandet av metoden och
datainsamling på skola två och tre. Transkribering av datainsamlingen har delats lika så att vi båda
har transkriberat lika mycket tid, sedan kodades de transkriberingarna av var och en. Karin har gjort
tre intervjuer och Karolina fyra. I arbetet med kategorierna har vi haft löpande diskussioner och har
sedan haft ansvar för tre kategorier var och resterande delar som tema och ingress,diskussion,
metodreflektion, har vi gjort tillsammans. Karolina har till sist satt ihop arbetet till en helhet i ett
dokument och detta har sedan Karin korrigerat och godkänt.

Att skriva tillsammans har haft både fördelar och nackdelar, men mest fördelar. Det har varit en
fördel att kunna diskutera med varandra under analyseringen av materialet och ha någon att bolla
sina idéer med. Det har också gjort det möjligt för oss att intervjua fler personer än om en person
gjort studien själv. När man skriver två kommer man in i processen med två olika tolkningsramar,
vilket ibland har lett till att man ibland tolkar olika, men samtidigt har lett till mer kritisk
granskning av de egna tolkningarna. En nackdel är att vi har fått jobba mer med att skriva ihop
texten så att den blir enhetlig, men i slutändan tror vi att det delade författarskapet för oss har
inneburit att arbetet har fått en bättre kvalitét. 


