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SAMMANFATTNING 

Lärare har enligt 14 kap. 1§ SoL skyldighet att anmäla till socialnämnden vid 
misstanke om att barn far illa. Trots att anmälningsskyldigheten är absolut, visar 
forskning att enbart ca 20 % av alla misstänkta fall anmäls. Syftet med 
undersökningen var att utifrån några lärares och en socialsekreterares perspektiv 
ge förståelse för anmälningsskyldigheten. Anledningen till att bådas perspektiv 
undersöktes låg i det faktum att lärarnas anmälningsskyldighet i stor grad 
påverkar socialtjänstens arbete. Utifrån syftet valdes en kvalitativ metod. 
Därefter genomfördes halvstrukturerade intervjuer med tre lärare och en 
socialsekreterare. Svaren som framkom under intervjuerna analyserades utifrån 
tidigare forskning. Resultatet visade att den störst bidragande faktorn till varför 
lärare inte alltid fullgör anmälningsskyldigheten är brist på återkoppling från 
socialtjänsten. Andra orsaker som framkom var rädsla över att ha obefogade 
misstankar, oro för att barnet ska få det sämre i och med en anmälan samt att 
förhållandet mellan lärare och föräldrar ska försämras. Resultatet visade även att 
lärarna upplever samverkan med socialtjänsten som bristfälligt, medan 
socialsekreterarens upplevelser var av mer positiv art. Det framkom även att 
lärarna efterlyser mer kunskap om tecken på barn som far illa samt om 
socialtjänstens arbete. Trots att resultatet inte är generaliserbart överensstämmer 
det mesta med tidigare forskning.  
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FÖRORD 

Vi vill rikta ett stort tack till samtliga respondenter som låtit sig intervjuas i denna 

undersökning och berättat om sina upplevelser och erfarenheter kring ämnet. Det har varit 

intressant och lärorikt för oss och utan er hade denna undersökning inte varit genomförbar. Vi 

vill även rikta ett tack till vår handledare Ulf Engqvist som varit oss behjälplig på många sätt 

under skrivandet av denna C-uppsats. 
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DEFINITIONER OCH FÖRKORTNINGAR 

Vi vill göra en del förtydliganden för att senare i arbetet undvika upprepningar.  

• Med barn och unga avser vi personer mellan 0-18 år.  

• Med socialtjänsten/socialnämnden avser vi den kommunala verksamhet som bevakar 

att barn får stöd och hjälp vid behov.  

• För att förenkla för läsaren har vi valt att ibland kalla socialsekreteraren vi intervjuat 

för ”hon”.  

• Med skola avses grundskola.  

• Med lärare avses den personal som arbetar med undervisning i grundskola.  

• BrB – Brottsbalken (1962:700)  

• FB – Föräldrabalken (1949:381) 

• LBU - Lag om stöd och skydd för barn och unga  

• LOA – Lag (1994:260) om offentlig anställning  

• LVU – Lag (1990:52) med särskilda bestämmelser om vård av unga  

• RB – Rättegångsbalken (1942:740) 

• SekrL - Sekretesslagen (1980:100) 

• SoL – Socialtjänstlagen (2001:453) 
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BAKGRUND 

Enligt 6 kap. 1§ FB har barn rätt till omvårdnad, trygghet och god fostran. Barn skall 

behandlas med aktning för sin person och egenart och får inte utsättas för kroppslig 

bestraffning eller annan kränkande behandling. Med omvårdnad menas inte enbart rätten att få 

de materiella behoven tillgodosedda utan även de psykiska och sociala (Socialstyrelsen, 

2007). Enligt barnkonventionen artikel 19 stycke 1 ska lämplig lagstiftning vidtas för att 

skydda barnet mot vanvård, psykiska-, fysiska- och sexuella övergrepp (Barnombudsmannen, 

2008).  

Då föräldrarna inte förmår tillgodose barnens behov, har kommunerna i Sverige ett allmänt 

ansvar att ingripa. Detta för att barn och ungdomar, enligt 5 kap. 1§ SoL, ska få sina 

grundläggande behov av omvårdnad och skydd tillgodosedda. För att socialnämnden ska 

kunna ingripa där det behövs har myndigheter vars verksamhet kommer i kontakt med barn 

och ungdomar en lagstadgad skyldighet att anmäla till socialnämnden vid misstanke om att 

barn far illa (Socialstyrelsen, 2007). Anmälningsskyldigheten anges i 14 kap. 1§ andra stycket 

SoL:   

”Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvården, annan rättpsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 

kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

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

(Nordström & Thunved, 2008, sid. 269) 

Exempel på sådana myndigheter är åklagar- och polismyndigheter, skolmyndigheter, psykisk 

barn- och ungdomsvård, barnavårdscentraler, och verksamheter som finns inrättade för allmän 

ungdomsvård (Socialstyrelsen, 2007). 

Anmälningsskyldigheten gäller dock inte enbart för myndigheten som sådan utan även för de 

som är anställda vid myndigheten (Socialstyrelsen, 2007). Med anställda menas 

”arbetstagare som har anställningsavtal med de myndigheter som anges i 14 kap. 1§ andra 

stycket socialtjänstlagen. Detta gäller oberoende av vilka arbetsuppgifter dessa arbetstagare 

utför, dvs. även om de har administrativa eller praktiska uppgifter som inte direkt berör 

myndighetens verksamhet” (Socialstyrelsen, 2007 sid. 26). Dessa personer kan inte lämna en 

anonym anmälan då de i sin tjänst får kännedom om att barn far illa. Däremot uppgifter de 
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erhåller på fritiden har de ingen skyldighet att anmäla och kan således lämna en anonym 

anmälan (Olsson, 2006).   

Trots att anmälningsskyldigheten är absolut är det långt ifrån alla fall som anmäls (Olsson, 

2006). Forskning visar att enbart ca 20 procent av alla misstänkta fall inom skolan anmäls till 

socialnämnden (Sundell & Colbiörnsen, 1999).  

SYFTE  

Syftet med arbetet var att utifrån några lärares och en socialsekreterares perspektiv ge 

förståelse för anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1§ andra stycket SoL. Utifrån syftet har 

dessa frågeställningar framkommit:   

• Har lärare kunskap om de rutiner som finns kring anmälan på deras respektive skola?  

• Hur uppfattar lärare och socialsekreterare samverkan med varandra kring anmälan?  

• Vilka faktorer är av betydelse för att lärare skall göra en anmälan till socialtjänsten?  

• Vilka faktorer påverkar lärare att avstå från att göra en anmälan?  

METOD 

Val av metod 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är den kvalitativa metoden att föredra när syftet med 

undersökningen är att ta del av människors inställningar kring ett ämne. Då syftet med denna 

undersökning var att få en förståelse för anmälningsskyldigheten och därför ta del av 

respondenternas syn och inställningar kring ämnet, valdes denna metod.  

För att snabbt få en översikt kring kunskapsläget om ämnet anmälningsskyldighet inom 

skolan kontaktades författaren Staffan Olsson via e-post. Han har författat böcker samt 

föreläser inom ämnet. Staffan Olsson informerade om aktuell forskning och litteratur inom 

området.  

Efter att ha varit i kontakt med Staffan Olsson uppsöktes artiklar och litteratur via 

Mittuniversitetets biblioteksdatabas. Sökorden som användes var: anmälningsskyldighet, 

samverkan mellan skola och socialtjänst samt anmälningsplikt. Därefter kontaktades docent 
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Knut Sundell och högskolelektor Ulf Humlesjö, som gjort studier om samverkan mellan skola 

och socialtjänst. De upplyste om ytterligare forskning och litteratur inom området.  

Under bearbetning av litteratur och forskning framkom det att mycket av det som var skrivet 

kring ämnet antingen var utifrån lärares- eller socialtjänstens perspektiv. Eftersom 

socialtjänsten är beroende av lärares anmälningsskyldighet väcktes intresse för att ta del av 

bådas perspektiv. Dock låg lärarnas perspektiv mer i centrum för denna undersökning och 

därför gjordes tre intervjuer med lärare och enbart en med socialsekreterare.  

Undersökningens arbetsgång  

Under undersökningens gång har författarna befunnit sig på olika orter för att sedan träffats en 

gång i veckan för att gå igenom upprättat material. Under några veckor befann sig författarna 

även tillsammans på studieorten för att träffa handledaren och arbeta tillsammans. Fördelarna 

med detta arbetssätt har varit att uppsatsskrivandet har varit mer flexibelt och möjligheterna 

till att lägga upp sin tid oberoende av den andra har varit större. Litteraturdelen delades upp 

mellan författarna, och skrevs på olika orter för att sedan sammanställas. Mestadels av 

resultat, analys samt diskussion gjordes tillsammans, detsamma gäller bakgrund, syfte och 

metod. Transkriberingen av intervjuerna delades upp mellan författarna, sedan 

sammanställdes resultatet gemensamt. Nackdelen har varit att dubbelt arbete enstaka gång 

uppstått på grund av missförstånd mellan författarna. Helhetsbilden av arbetssättet upplevs 

ändå som gynnsamt för undersökningens genomförande.  

Urval 

Ett slumpmässigt urval utfördes först på alla grundskolor inom en medelstor kommun och 

därefter skickades e-post med förfrågan om deltagande ut till rektorer på tio grundskolor. 

Rektorerna kontaktades för att i sin tur vidarebefordra förfrågan om deltagande till lärarna. På 

grund av bristande respons valdes istället ett bekvämlighetsurval, som enligt Bryman (2007) 

är en form av icke-sannolikhetsurval, där respondenter väljs utifrån att de finns lättillgängliga 

för forskaren. Anledningen till detta urval berodde på den rådande tidsaspekten och 

tillgängligheten. Kontakt togs med tre lärare som en av författarna sedan tidigare hade relation 

till. Samtliga lärare undervisar på olika grundskolor inom samma kommun. 

Bekvämlighetsurval tillämpades även vid val av socialsekreterare, även detta berodde på 

tidsaspekten som författarna var tvungna att förhålla sig till. Även denna hade en av 

författarna sedan tidigare relation till. Fördelarna med detta låg i förenklingen av rekrytering 
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av respondenter. Det upplevdes även bidra till att respondenterna vågade öppna sig mer 

gällande deras inställningar till ämnet. Nackdelar med detta tillvägagångssätt kan ha varit att 

det funnits en viss förförståelse till respondenterna, samt att respondenterna kan ha lämnat 

svar de trodde författarna önskade. Kvale och Brinkmann (2009) menar dock att detta kan 

inträffa trots att ingen tidigare relation finns.  

Då en av frågeställningarna i arbetet var att se hur socialsekreterare och lärare uppfattar 

samverkan med varandra, gjordes därför även en intervju med en socialsekreterare. Utifrån 

svaren från lärarna formulerades temafrågor till socialsekreteraren. Vilket bidrog till en ökad 

förståelse för komplexiteten kring ämnet.  

Genomförande och bearbetning av intervjuer  

De kvalitativa intervjuerna genomfördes utifrån en halvstrukturerad intervjuform, som enligt 

Kvale och Brinkmann (2009) innebär att frågor ställs utifrån vissa teman och är varken strängt 

strukturerade eller helt öppna. I intervjuerna ställdes frågor på ett sådant sätt att både fakta 

och inställningar erhölls. Detta är enligt Kvale och Brinkmann (2009) något som bör ingå i en 

kvalitativ forskningsintervju. Halvorsen (1992) menar att detta gör att respondenten kan 

uttrycka sina åsikter på ett betydligt friare sätt jämfört med formella intervjuer som innehåller 

betydligt mer strukturerade frågor. 

Eftersom en av författarna hade en relation till samtliga respondenter sedan tidigare var den 

andra författaren mer aktiv under intervjuförfarandet. Anledningen till detta var att minska 

risken för en viss påverkan i svaren från respondenterna. Innan intervjuerna genomfördes 

insamlades fakta och utifrån denna utvecklades temafrågor kring anmälningsskyldighet och 

samverkan mellan skola och socialtjänst. Under intervjuerna reflekterade författarna högt över 

vad som sades för att undvika missförstånd och en för vid tolkning. Detta är något Kvale och 

Brinkman (2009) tar upp som en del av de kvalitetskriterier som ställs på en intervju. 

Intervjuerna spelades in med hjälp av en diktafon. För att spara tid delades 

transkriberingsarbetet upp mellan de båda författarna.  

Analysmetoder 

En hermeneutisk ansats valdes för att analysera intervjuerna, då detta ansågs vara lämpligt för 

en kvalitativ studie, där insamlandet av empiri enbart bestod av ett fåtal intervjuer. Analysen 

av intervjuerna tolkades sedan för att få fram det respondenterna förmedlat i intervjuerna, 

deras egna tolkningar, åsikter och föreställningar. 



 
 

10 

Enligt Kvale och Brinkmann (2009) är syftet med en hermeneutisk tolkning att erhålla en 

gemensam förståelse av fenomenet då målet inte är att direkt komma fram till den absoluta 

sanningen utan endast att ge en tolkning på hur den kan uppfattas.  

Undersökningen har utgått från en induktiv ansats vilket innebär att man börjar med 

observationer utan teori. Undersökningen kan därför betecknas som empirinära, då inga 

teorier använts (Halvorsen, 1992).  

För att analysera intervjuerna användes meningskoncentrering, där man förkortar och 

sammanfattar intervjupersonens uttalanden till kortare formuleringar (Larsson, Lilja & 

Mannheimer, 2005).  För att göra intervjumaterialet mer överskådlig delades detta in i olika 

teman, något som enligt Larsson, et al. (2005) kallas för meningskategorisering.  

Etiska överväganden  

Under hela studiens genomförande har etiska överväganden tagits i beaktande. 

Respondenterna har vid intervjutillfällena informerats muntligt om syftet och nyttjandet av 

intervjumaterialet samt erhållit information om konfidentialitet. Respondenterna har 

garanterats anonymitet i samtliga fall, inga personnamn eller kommunnamn nämns därför i 

texten. Däremot används ibland beteckningen hon för socialsekreteraren, detta enbart för att 

göra texten mer flytande och undvika upprepningar. Det var även viktigt att respondenterna 

själva kände kontroll över intervjuförfarandet och därför informerades de om att de när som 

helst kunde avbryta intervjun. De visste även att intervjuerna skulle raderas direkt efter 

transkriberingen. Risken att intervjupersonerna skulle fara illa av denna undersökning 

bedömdes vara näst intill obefintliga. För att undvika etiska överträdelser studerades 

undersökningsområdet grundligt innan intervjuerna genomfördes (Kvale & Brinkmann, 

2009). 

Relationen som sedan tidigare fanns till respondenterna har inneburit etiska överväganden 

eftersom personlig relation påverkar resultatet (Kvale & Brinkmann, 2009). Dock har 

fördelarna bedömts uppväga nackdelarna då det var svårt att få tag på respondenter till 

undersökningen.  
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Tillförlitlighet 

När man skall beskriva tillförlitlighet används ofta begreppen reliabilitet och validitet. Med 

reliabilitet menas att samma resultat uppnås vid liknande undersökningar. Validitet innebär att 

forskaren verkligen mäter det han/hon avser att mäta i undersökningen. Diskussionen kring 

reliabilitet och validitet inom den kvalitativa forskningen är delad. Man kan inte på ett enkelt 

sätt fastställa reliabiliteten inom kvalitativ forskning då man inte gör någon direkt mätning av 

denna. Istället vill man upptäcka och beskriva ett visst fenomen i en viss kontext. Då 

kvalitativ forskning utgår från en induktiv metod innebär det svårigheter att fastställa 

validiteten, då forskaren i början av undersökningen inte har något färdigt begrepp att mäta 

(Kvale & Brinkmann, 2009). Larsson et al. (2005) menar däremot att dessa begrepp går att 

använda inom kvalitativ forskning dock behöver begreppen bedömas annorlunda än vid 

kvantitativ forskning.  

Larsson et al. (2005) beskriver betydelsen av validitet inom kvalitativ forskning och menar att 

det innebär att forskaren fångar in det han/hon avser att fånga in, istället för att mäta det som 

avses att mäta. Detta görs genom att forskaren ställer uttömmande frågor samt försöker få så 

informationsrika uppgifter från respondenterna som möjligt. Detta är någonting som 

tillvaratagits i arbetet med denna undersökning. Författarna har i genomförandet av 

intervjuerna ställt öppna, korta frågor för att möjliggöra att få uttömmande svar från 

respondenterna. Detta för att få en detaljrik beskrivning av respondenternas uppfattning och 

upplevelser kring ämnet. Det faktum att författarna läste in sig på ämnet innan genomförandet 

av intervjuerna kan bidra till en ökad validitet, då relevanta temafrågor inom ämnet ställdes 

till respondenterna. 

Larsson et al. (2005) beskriver även vikten av forskarens förmåga att kontrollera, ifrågasätta 

och tolka sina upptäckter för att få hög validitet. Detta är något som tagits i beaktande under 

undersökningens gång då författarna kontinuerligt kontrollerat, ifrågasatt och tolkat resultaten. 

Något som underlättats av att undersökningen är gjord av två personer med skilda perspektiv. 

För att uppnå god reliabilitet och undersöka konsistensen i svaren från respondenterna ställdes 

likartade frågor flera gånger. Författarna har även vid ett tillfälle transkriberat samma del av 

en intervju, för att se om resultatet skiljde sig åt. Det framkom att resultatet inte skiljde sig åt i 

något väsentligt avseende. Dessa metoder har använts utifrån Larsson et al. (2005) 

beskrivningar om reliabilitet inom kvalitativ forskning.  
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Generaliserbarhet 

Eftersom denna studie är en mindre kvalitativ undersökning är det inte möjligt att generalisera 

resultatet (Larsson, et al., 2005). Detta har inte heller varit avsikten med undersökningen, då 

intresset har varit att ta del av respondenternas personliga åsikter och erfarenheter kring 

ämnet. Urvalet är inte heller representativt för dessa yrkesgrupper, då det gjordes ett 

bekvämlighetsurval. Däremot tyder vissa resultat på återkommande trender som man kan 

koppla ihop med tidigare forskning.  
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EN ÖVERSIKT AV KUNSKAPSLÄGET 

Tidigare forskning 

Knut Sundell och Maria Colbiörnsen gjorde år 1995 och 1999 en undersökning av 23 

slumpvis utvalda grundskolor i Stockholmsområdet. Undersökningen visade att skolan enbart 

tog kontakt med socialtjänsten angående ett fåtal elever som misstänks ha psykosociala 

problem. År 1995 anmäldes 13 procent av de misstänkta fallen och år 1999 hade denna siffra 

stigit till 23 procent. Undersökningen visade även att skolan först försökte lösa problemet 

själv vilket resulterade i att det tog lång tid från det att skolan upptäckte elevens problem 

innan en anmälan gjordes. År 1999 tog detta i genomsnitt 10 månader (Sundell & 

Colbiörnsen, 1999).  

Sundell och Colbiörnsen (1999) har även undersökt kunskapen kring anmälningsskyldighet 

hos skolpersonal. Den visade att 93 procent visste att de omfattades av 

anmälningsskyldigheten, 76 procent visste vem anmälan skulle göras till, 54 procent visste att 

de skulle anmäla trots att tidigare anmälan gjorts, 56 procent visste att 

anmälningsskyldigheten gäller vid enbart misstanke och 42 procent visste att man ska anmäla 

trots att chefen säger nej. 29 procent visste hur en anmälan skulle göras samt 41 procent 

tyckte att lagen om anmälningsskyldighet var bra.  

När skolpersonalen fick svara på vad de hade för förväntade konsekvenser av en anmälan till 

socialtjänsten svarade hälften att de trodde en anmälan skulle gynna barnet, nästan hälften 

trodde att en anmälan skulle försvåra föräldrasamarbetet och ungefär en tredjedel förväntade 

sig personligt obehag (Sundell, 1999).   

Forskning baserad på tio svenska kommuner visar att 21 procent av anmälningarna till 

socialtjänsten kom från skolan och att socialsekreterare i en tredjedel av 

barnavårdsutredningarna tog kontakt med skolpersonal (Sundell & Karlsson, 1999).  

I en annan forskning har Knut Sundell undersökt hur ett antal kommuner i ett tidigt stadium 

lyckats med att se och ingripa när barn far illa. Forskningen visar att stöd från 

kommunledningen, samverkansrutiner i form av fasta mötestider, gemensam fortbildning över 

yrkesgränserna och återkoppling från socialtjänsten om vad som händer efter anmälan var 

viktiga faktorer för en positiv samverkan. Undersökningen visade även att en förankring av 

samarbetsarbete tar lång tid och kräver uthållighet och målmedvetenhet (Lundborg, 1997). 
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Barnskyddsutredningen 

År 2007 tillsatte regeringen en utredare som skulle se över bestämmelserna i SoL och LVU. 

Utredningen fick namnet Barnskyddsutredningen. Ambitionen med utredningen har varit att 

göra lagen mer användarvänlig, lättillgänglig och göra den lättare att förstå för både de som 

ska tillämpa lagen samt för enskilda föräldrar och barn (Socialdepartementet, 2009).  

Några förslag från Barnskyddsutredningen är att anmälningsskyldiga genast ska anmäla om 

de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa. Nu står det i lagen 

att de ska anmäla om de i sin verksamhet får kännedom om något som kan innebära att 

socialnämnden behöver ingripa till barns skydd. Anledningen till denna ändring är att man vill 

förtydliga när en anmälan ska göras (Socialdepartementet, 2009)  

Barnskyddsutredningen vill även att anmälningsskyldiga vid anmälan ska kunna tillkalla ett 

möte med socialtjänsten. Socialtjänsten ska i sin tur se till att mötet blir av och kalla barn och 

vårdnadshavare, om det anses vara lämpligt utifrån barnets bästa. Anledningen till att anmälan 

bör ske i mötesform är att barn och föräldrar ska få ett mer respektfullt bemötande i en 

anmälningssituation. Samtidigt vill man underlätta samarbetet med den som har gjort anmälan 

(Socialdepartementet, 2009).  

Då brist på återkoppling kan påverka anmälningsbenägenheten negativt föreslår 

Barnskyddsutredningen att möjligheterna till detta behöver klargöras. De vill därför att 

socialtjänsten ska bli uppgiftsskyldiga och kunna informera den som är anmälningsskyldig om 

ställningstagandet om att inleda eller inte inleda en utredning (Socialdepartementet, 2009).  

Utredningen föreslår även att skolan bör öka sina insatser för att handlingsplaner, rutiner och 

kunskap finns. Även tillsynsmyndigheterna bör på ett bättre sätt kontrollera att dessa rutiner 

följs (Socialdepartementet, 2009).  

Istället för att införa straffsanktioner vid underlåtenhet att anmäla och därmed riskera 

överrapportering, menar utredningen att man istället behöver öka kunskaperna om reglerna 

vid anmälningsskyldigheten. Detta för att öka anmälningsbenägenheten. Andra åtgärder som 

kan öka denna är utbildning kring anmälningsskyldighet vid grund- och vidareutbildningsnivå 

(Socialdepartementet, 2009).  
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Barn som far illa och tecken de kan uppvisa 

Fysiska övergrepp 

Med fysiska övergrepp menas barn som skadas genom antingen fysiska övergrepp eller 

underlåtenhet, som till exempel dålig tillsyn (Killén, 2007). Enligt Fahrman (1993) är tecken 

på denna typ av övergrepp blåmärken, benbrott, skärsår och förgiftning. Killén (2007) menar 

att fysisk misshandel inte alltid lämnar yttre tecken. Det kan till exempel vara huvudskador 

hos barn som blivit skakade, en skada som inte uppmärksammas förrän lång tid efteråt. De 

fysiska tecknen försvinner dock efter ett tag, vilket kan göra det svårt att upptäcka. De 

psykiska såren finns trots detta kvar och barnet lever med rädsla av att återigen bli utsatt för 

övergrepp. Barnet kan även känna sig avvisat och som en dålig människa. För att slippa detta 

kan barnet själv börja avvisa andra eller försöka undvika att utlösa den vuxnes ilska (Killén, 

2007). 

Vanvård  

Vanvård kan ofta pågå redan från födseln. Barnet kan dessutom vara vanskött under själva 

graviditeten om modern missbrukat alkohol och droger (Killén, 2007). Denna typ av 

övergrepp kallar Fahrman (1993) för passiv fysisk misshandel och menar att denna typ av 

misshandel ofta förekommer hos föräldrar med förståndshandikapp vilka inte har förmåga att 

ta hand om sitt barn på ett adekvat sätt. Enligt Killén (2007) är tecken på denna typ av 

övergrepp att barnet är smutsigt, dåligt skött och luktar illa. Hos äldre barn kan dålig 

tandhygien vara ett tecken. En annan typ av vanvård är bristande bekräftelse och 

understimulering. Detta kan leda till en försenad psykomotorisk och språklig utveckling samt 

dålig kontaktförmåga. Det finns även mindre extrema fall av vanvård, till exempel att barnet 

inte får tillräckligt med mat och kläder. Det finns även känslomässig vanvård, då föräldrarna 

inte är kapabla att engagera sig på ett positivt känslomässigt sätt (Killén, 2007).  

Psykiska övergrepp 

Psykiska övergrepp är svåra att definiera och omfattar barn i väldigt olika livssituationer 

(Killen, 2007). Övergreppet handlar enligt Fahrman (1993) om ett kontinuerligt direkt 

avvisande av barnet.  

Tecken på tillfogad psykisk smärta och skada kan utvecklas efter hand och vara mer eller 

mindre uppenbara för omgivningen. Psykiska övergrepp skiljer sig från fysiska övergrepp 

bland annat genom att barnet inte behöver vara medvetet om att det är utsatt för övergrepp. 
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Gemensamma tecken på de olika övergreppen är att barnet fylls med ångest och aggressioner. 

De kan även utveckla identitetsproblem då de inte har någon vuxen person att identifiera sig 

med. Barn som bevittnar våld i hemmet utsätts återkommande för traumatiska upplevelser och 

hinner aldrig bearbeta ett trauma innan de utsätts för ett nytt (Killén, 2007).  

Sexuella övergrepp 

När föräldrar eller andra omsorgspersoner engagerar ett barn i sexuella aktiviteter kallas det 

för sexuellt övergrepp. De sexuella övergreppen behöver inte vara fysiska i form av våldtäkt 

utan kan även vara att barnet och den vuxne ser på pornografiska filmer tillsammans, eller att 

barnet får se på när den vuxne onanerar. Barnet lockas ofta in i övergreppssituationen som en 

lek (Killén, 2007). Fahrman (1993) beskriver att det svåraste med denna typ av övergrepp är 

att barnet är i beroendeförhållande till den vuxne, barnet har därmed inte möjlighet att välja 

bort den vuxne. Enligt Killén (2007) har barn olika sätt att visa att de är utsatta för sexuella 

övergrepp, generellt sätt visar de yngre barnen det mer direkt, medan de äldre barnen blir 

mindre direkta med växande medvetenhet. De yngre barnen kan förmedla sina sexuella 

erfarenheter genom lekar, teckningar och uttalanden. De äldre barnen behåller dock oftast 

hemligheten för sig själv, om de inte berättar för en jämnårig kamrat. Hemligheten säkras från 

den vuxnes sida genom hot och mutor, något som kan leda till mångåriga övergrepp. Tecken 

på att barn blivit utsatta för sexuella övergrepp kan vara ett tidigt sexualiserat beteende, 

undvikande av: jämnåriga kamrater, gymnastiklektioner och skolläkarundersökningar. 

Däremot tar de ofta kontakt med skolsköterskan för att klaga över magsmärtor och 

huvudvärk. Barn som blir utsatta för sexuella övergrepp har ofta sömnrubbningar, fobier, 

mardrömmar och självmordstankar (Killén, 2007). 

Anmälan 

Vad är en anmälan? 

”Alla uppgifter, såväl skriftliga som muntliga, som kommer till socialnämndens kännedom om 

att ett barn kan befaras illa bör ses som en anmälan” (Socialstyrelsen, 2007, sid 19). 

Skyldigheten att anmäla är absolut och innebär att anmälan inte får bli ett föremål för ett 

övervägande av den anmälningsskyldige själv (Socialstyrelsen, 2007). 

Utifrån de uppgifter i anmälan som socialnämnden erhåller är de skyldiga att ta ställning till 

vad uppgifterna innebär och inleda en utredning om förhållandena kräver det. Den 

anmälningsskyldige som anmält kan inte ta tillbaka sin anmälan. De är även skyldiga att 
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informera nämnden när förhållandena ändras, enligt 14 kap. 1§ fjärde stycket SoL. Detsamma 

gäller för den som har lämnat uppgifter som senare visar sig vara felaktiga. Även andrahands 

uppgifter ska tas som en vanlig anmälan trots att den enskilde inte själv iakttagit 

förhållandena utan fått tagit del av dem genom en annan person (Socialstyrelsen 2007). 

När ska en anmälan göras?  

En anmälan skall genast göras till socialnämnden om det kan antas att det förekommer brister 

i omsorgen eller något annat förhållande i hemmet som medför fara för barnets hälsa eller 

utveckling och det finns anledning för socialnämnden att bevaka barnets intressen, i sista hand 

med stöd av LVU. Anmälningsskyldigheten avser de fall där omständigheterna antingen kan 

kopplas till barnets miljö eller till barnets eget beteende (Socialstyrelsen, 2007).  

Det kan vara svårt för personer utanför socialtjänsten att avgöra om och när 

anmälningsskyldigheten inträder. Det är därför inte ovanligt att förhållandena kring barnet blir 

så allvarliga att tvångsomhändertagande jämlikt LVU blir tillämpligt innan anmälan görs. En 

anmälan ska göras om uppgifterna tyder på att ett barn misstänks fara illa, trots att uppgifterna 

är svårbedömda eller obestyrkta. Det är socialtjänstens roll att undersöka uppgifterna närmre 

samt utreda det eventuella behovet av åtgärder. Lärarna får dock samråda med sina kollegor 

för att kunna klarlägga om iakttagelserna är så pass allvarliga att man måste anmäla. Detta får 

däremot inte medföra att anmälan fördröjs (Socialstyrelsen, 2007). 

Rutiner för anmälan 

Vid myndigheter och yrkesmässigt bedrivna enskilda verksamheter bör det finnas rutiner för 

hur en anmälan skall göras. Den som har ansvaret för verksamheten bör förvissa sig om att all 

personal känner till när och hur en anmälan skall göras. En aktuell adress- och telefonlista till 

ansvariga på socialnämnden, socialjouren (om sådan finns), och polisen bör alltid finnas 

tillgänglig (Socialstyrelsen, 2003b). 

En anmälan bör göras skriftligt. I en akut situation kan det dock vara nödvändigt att göra en 

anmälan per telefon. I sådana fall bör en muntlig anmälan sedan bekräftas skriftligt. 

Arbetsledningen på respektive arbetsplats bör utarbeta rutiner för det stöd den 

anmälningsskyldige kan behöva i samband med att en anmälan övervägs eller har gjorts. Det 

är som regel lämpligt att den som gör en anmälan enligt 14 kap. 1§ andra eller tredje stycket 

SoL själv informerar vårdnadshavarna om varför en anmälan görs (Socialstyrelsen, 2003b).  
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Tjänstemannen som anmäler kan känna oro för vad som kommer att hända med barnet vid en 

anmälan och hur föräldrarna kommer reagera. Därför är det vanligt att rektorn på skolan har 

som regel att skriva under anmälan. Oavsett vem som gör detta är det alltid den person som 

känner till omständigheterna som har ett personligt ansvar för att anmälan görs 

(Socialstyrelsen 2007).  

Återkoppling från socialtjänsten 

Socialnämnden bör bekräfta till anmälaren att anmälan tagits emot och av vem samt lämna 

telefonnummer till denne. Svenska Kommunförbundet har tagit fram en blankett som kan 

användas för denna bekräftelse (Socialstyrelsen, 2003b). Däremot får de enligt 7 kap. 4§ 

första stycket SekrL inte lämna ut uppgifter om en enskilds personliga förhållanden utan 

samtycke. Socialtjänsten har dock möjlighet att lämna ut dessa uppgifter under förutsättning 

att den enskilde samtycker enligt 14 kap. 4§ SekrL. Erfarenhet visar att vårdnadshavare sällan 

har något emot att olika myndigheter samverkar för att hjälpa familjen på bästa sätt. Därför är 

det viktigt att socialtjänsten bör sträva efter att få till stånd en sådan samverkan. Erfarenheter 

visar att anmälningsbenägenheten ökar vid återkoppling ifrån socialtjänsten. Det kan även 

vara lättare för skolan att stötta barnet om man har insyn i socialtjänstens utredning 

(Socialstyrelsen, 2007).  

En möjlighet till återkoppling är att socialsekreteraren tillsammans med den anmälda familjen 

sätter sig ned tillsammans med anmälaren då det bedöms vara lämpligt i det enskilda fallet. 

Det kan vara bra då anmälaren får möjlighet att själv förklara varför han/hon anmälde 

familjen och på vilka grunder. Det ger även familjen möjlighet att berätta hur de själva ser på 

anmälan och socialsekreteraren kan informera om sitt arbete och vilka insatser socialtjänsten 

kan erbjuda (Socialstyrelsen, 2003a).  

Faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten  

Olika undersökningar visar att det är långt ifrån alla barn som misstänks fara illa som anmäls 

till socialnämnden (Socialstyrelsen, 2007). Den största faktorn till detta är att skolan inte får 

den återkoppling de önskar från socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2003a). Olsson (2006) 

instämmer med detta och tillägger att kontakt i övrigt med socialtjänsten i pågående utredning 

är en bidragande faktor till lärares anmälningsbenägenhet.  

Andra faktorer till att anmälan inte alltid görs är dålig kunskap kring gällande lagstiftning 

(Olsson, 2006). Detta är något Hindberg (2001) instämmer med och menar även att lärare ofta 
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tror att de egna insatserna ska vara tillräckliga eller att problemet är tillfälligt och kommer 

lösas av sig själv.  

En annan orsak till att lärare inte alltid anmäler beror på rädsla och osäkerhet om vad man ser 

i skolan och hur det ska tolkas (Olsson, 2006). Även Socialstyrelsen (2007) tar upp 

psykologiska faktorer som kan påverka, till exempel att man är rädd för att misstankarna är 

obefogade. Lärare ska dock inte spekulera i orsaker till eventuella tecken barn kan uppvisa, 

misstankarna behöver inte heller vara bekräftade vid anmälan. Dock kan det vara svårt för 

anmälaren att inte väga in detta (Socialstyrelsen, 2007). 

 Brister i arbetsledningen samt bristande rutiner och internt stöd i skolan, inför, vid och efter 

en anmälan påverkar även anmälningsbenägenheten, liksom otillräcklig kunskap om och 

bristande tillit till socialtjänstens arbete (Olsson, 2006). Även socialstyrelsen (2007) menar att 

det ibland finns en misstro till socialtjänsten och vissa har dåliga erfarenheter utav anmälan 

vilket kan bidra till minskad anmälningsbenägenhet. Man vill även vara säker på att barnet 

kommer få det bättre i och med en anmälan. Många förväntar sig även att anmälan omedelbart 

ska leda till en förbättrad situation för barnet, vilket det ofta inte blir. En annan bidragande 

faktor är att vissa tror att en anmälan alltid leder till tvångsomhändertagande av barnet 

(Socialstyrelsen, 2007). 

En anmälan kan även uppfattas som en misstroendeförklaring mot föräldrarna. Många är 

oroliga för att kontakten med föräldrarna kommer att försämras. Tanken på att möta 

föräldrarna och tala om att anmälan är gjord kan vara ett hinder för att anmäla 

(Socialstyrelsen, 2007).  

Dålig samordning i synsätt och rutiner mellan skola och socialtjänst är en annan bidragande 

faktor (Olsson, 2006). 

Sundell et al. (2008) tar upp olika faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten positivt hos 

anmälaren: 

• Juridiska faktorer - Det handlar främst om anmälningsskyldighetens juridiska 

utformning och om anmälarens kunskaper kring anmälningsskyldigheten. Kunskapen 

kring dessa lagar ger en mer anmälningsbenägenhet (Sundell et al., 2008). 
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• Personbundna faktorer - Andra viktiga faktorer är huruvida anmälaren tränats i att 

identifiera barn som far illa, har en högre utbildning, lång arbetslivserfarenhet samt 

har egna barn. Dessa faktorer tillsammans med att anmälan upplevs gynna barnet ökar 

sannolikheten att misstankar faktiskt anmäls (Sundell et al., 2008).  

 

• Problemrelaterade faktorer – innebär att faktorer som rör själva problemet påverkar 

anmälningsbenägenheten. Exempelvis tenderar anmälningsbenägenheten öka när 

barnet är yngre och när det finns misstankar om sexuella övergrepp.  Även när 

misstankar bedöms som allvarliga samt upplevs som klarlagda och om den förklaring 

föräldrar ger till ett barns skada inte är rimligt i förhållande till skadans allvar, barnets 

ålder eller skadans placering på kroppen ökar anmälningsbenägenheten (Sundell et.al., 

2008).  

Vad händer efter att anmälan görs?  

När socialtjänsten erhållit en anmälan görs först en förhandsbedömning. Där beslutar man om 

en utredning ska inledas eller ej. Utredning bör inte inledas om det står klart att nämnden inte 

kan eller bör vidta några åtgärder. Efter att en utredning genomförts tas beslut om familjen 

ska få insatser och i så fall vilka (Sundell et al., 2008).  

Utredning 

Utredning hos socialtjänsten öppnas med stöd av 11 kap. 1§ SoL: ”socialnämnden skall utan 

dröjsmål inleda utredning av vad som genom ansökan eller på annat sätt har kommit till 

nämndens kännedom och som kan föranleda någon åtgärd av nämnden. Vad som har kommit 

fram vid utredning och som har betydelse för ett ärendes avgörande skall tillvaratas på ett 

betryggande sätt.” (Olsson 2006, sid. 158). 

Syftet med en utredning är att sammanställa underlag för att se vilket behov av insats 

familjen/barnet har. Vid utredning ska både barn och vårdnadshavare vara delaktiga. Som 

juridisk part har de rätt till att lämna uppgifter, ta del av andras uppgifter samt kommentera 

dessa. Tidigare var det inte vanligt att socialsekreteraren träffade barnet vid utredning, något 

som är betydligt vanligare idag (Sundell et al., 2008). 

Svenska barnavårdutredningar har fyra formella krav, dessa är att utredningen ska genomföras 

skyndsamt och slutföras inom fyra månader, vara saklig och opartisk, klienten ska har rätt att 

ta del av utredningen och relevanta uppgifter ska antecknas (Sundell et al., 2008).  
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Under tiden barnet utreds går han/hon ofta kvar i skolan. Därför kan det vara viktigt att i ett 

tidigt skede påkalla möte med socialsekreterare, vårdnadshavare samt skolpersonal som gjort 

anmälan (Olsson, 2006). För att ett sådant möte ska genomföras kan det vara bra att 

socialsekreteraren har ett bra samarbete med föräldrarna, något som är en fördel för hela 

utredningsförfarandet (Sundell et al., 2008). 

Underlåtelse av att anmäla 

Det finns ingen speciell straffsanktion införd i SoL för dem som inte anmäler trots 

anmälningsskyldighet (Socialstyrelsen, 2007). Däremot kan man dömas för tjänstefel enligt 

20 kap. 1§ BrB om man inte fullgör sin anmälningsskyldighet (Erdis, 2004). Man kan även 

dömas till disciplinpåföljd enligt 14§ LOA, detta gäller dock inte för anställda inom kommun 

eller landsting. De kan istället få disciplinpåföljd med stöd utav kollektivavtalet. Personal 

inom skola omfattas exempelvis utav kollektivavtal för kommunalt anställda. Enligt detta kan 

skriftlig varning eller löneavdrag åläggas som disciplinpåföljd om arbetstagare i anställning 

gjort sig skyldig till fel eller försummelse (Socialstyrelsen, 2007). 

Socialnämndens ansvar 

Det ligger enligt 3 kap. SoL på Socialnämndens ansvar att göra sig väl förtrogen med 

levnadsförhållandena i kommun genom att exempelvis uppsöka verksamheter. Genom att 

uppsöka olika verksamheter och samarbeta med olika organ får socialnämnden viktig kunskap 

om barns förhållanden (Socialstyrelsen, 2003a).  

Socialnämnden bör även enligt 3 kap. 1§ SoL informera myndigheter och yrkesverksamma 

om deras anmälningsskyldighet. Nämnden kan samtidigt lämna information om 

socialtjänstens arbetssätt. Exempelvis kan socialsekreterare besöka skolor och informera om 

socialtjänstens verksamhet Detta leder till bättre samverkan samt lättare att ta kontakt de 

gånger det blir aktuellt att anmäla (Socialstyrelsen, 2007).  

Skolans ansvar  

För att det inte ska råda några tvivel om skolans anmälningsskyldighet har en hänvisning till 

14 kap. 1§ SoL införts i Skollagen 1 kap. 2a§ andra stycket från och med 1 juli 2003 

(Socialstyrelsen, 2007). 

Förutom anmälningsskyldighet har lärare även uppgiftsskyldighet enligt 14 kap. 1§ fjärde 

stycket SoL. Det innebär att all personal inom skolan är skyldig att lämna ut den information 
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som socialtjänsten begär vid en utredning av barn. Detta gäller trots att man inte anmält i det 

enskilda fallet. Eftersom skyldigheten att lämna ut uppgifter omfattas av lagen behöver inte 

lärare i förväg upplysa eleven eller föräldrarna om att dessa lämnas ut. Uppgiftsskyldigheten 

gäller även att lärare utan uppmaning från socialnämnden underrättar nämnden om det som 

kan ha betydelse för utredningen. Även om nämnden redan har påbörjat utredning begränsas 

inte anmälningsskyldigheten eller uppgiftsskyldigheten (Olsson, 2006).  

Sekretess 

Sekretesslagen i sin rådande form trädde i kraft 1981. Innan dess var bestämmelserna om 

sekretess och tystnadsplikt i skolorna fåtagliga och det rådde en större öppenhet. Skolan 

ansågs inte vara ett område värt att skydda. När lagen trädde i kraft skapades ett enhetligt 

system för det offentliga skolväsendet. I 7 kap. 9§ SekrL återfinns den viktigaste 

bestämmelsen om sekretess i skolan, även kallad skolsekretessparagrafen. Trots denna 

sekretesslag finns det dock undantag gällande detta. Dessa undantag återfinns för skolans del i 

anmälningsplikt enligt SoL och i RB gällande vittnesplikten (Olsson, 2006). 

I sekretesslagen skyddas uppgifter om enskild person. Detta för att människor inte skall 

riskera att uppgifter om dem slentrianmässigt lämnas ut i känsliga sammanhang (Olsson 

2006). Sekretesslagen har tre grader av sekretess. Vad som bestämmer vilken grad 

sekretesslagen har beror på om den uppgift som är hemlig kan antas orsaka skada eller men 

för individen. Detta innebär att olika kategorier av personal och verksamheter inom skolan 

omfattas utav olika grader av sekretess (Erdis, 2004). 

Generalklausulen  

Generalklausulen anges i 14 kap. 3§ SekrL och innebär att en sekretessbelagd uppgift får 

lämnas till en annan myndighet eller inom den egna myndigheten, om det är uppenbart att 

intresset av uppgiften som lämnas har företräde framför det som sekretessen ska skydda 

(Erdis, 2004). Anledningen till denna bestämmelse beror på att man i mycket viktiga 

situationer ska skapa utrymme för kontakt över sekretessgränsen. Generalklausulen får 

används av all skolpersonal med undantag för skolhälsovården och för personal i enskild 

verksamhet. Den får dock enbart användas vid uppgiftslämnande till andra myndigheter, inte 

till privatpersoner eller enskild förskole- och skolverksamhet (Olsson, 2006). 
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Sekretessen ett hinder för samverkan mellan skola och socialtjänst? 

En viktig faktor för att lärare ska fullgöra sin anmälningsskyldighet är att socialtjänsten 

eftersträvar att återrapportera relevant information till anmälaren (Socialstyrelsen, 2007). 

Dock är utredningen sekretessbelagd och i grunden finns en sekretessgräns mellan skola och 

socialtjänst, oavsett hur kommunens organisation ser ut. Socialtjänsten kan därför låta bli att 

ge återkoppling med hänvisning till gällande sekretessregler. De har inte heller skyldighet att 

informera skolan vid omhändertagande av ett barn eller om barnet av andra skäl inte kommer 

till skolan (Olsson, 2006). 

Huvudreglerna för socialtjänstens sekretess i 7 kap. 4§ SekrL är stränga och säger att 

uppgifter ska skyddas om det inte står klart att de kan röjas utan att den enskilde eller dennes 

närstående lider men. Med tanke på hur känsliga uppgifter som finns där, är de stränga 

bestämmelserna väl motiverade. Trots detta finns det ett antal bestämmelser som skapar 

utrymme för socialtjänsten att lämna ut uppgifter då ett skolbarn utreds. Exempelvis kan 

redan kända uppgifter lämnas ut och diskuteras med anmälaren. Även positiva och harmlösa 

uppgifter kan lämnas ut till anmälaren. Om socialtjänsten har en positiv bild av föräldrarna 

eller barnet i utredningen bör det var lämpligt att nämna dessa omständigheter för skolan. 

Socialtjänsten kan även vid avslutad utredning utan samtycke ge råd till den skolpersonal som 

anmält. Råd får lämnas ut om de blir ett viktigt stöd för skolan utan att barnet eller 

vårdnadshavare drabbas menligt (Olsson, 2006). Ofta brukar vårdnadshavare gå med på att 

skolpersonal informeras om vissa förhållanden vid en utredning (Sundell et al., 2008).  

Skolan kan i sin tur lämna avidentifierade uppgifter till socialtjänsten angående oro för ett 

barn genom konsultation för att få råd och stöd. Om man inte är säker på att en anmälan ska 

göras gäller sekretess även från skolan till socialtjänsten (Socialstyrelsen, 2007). Anser 

socialtjänsten i en konsultation att en anmälan bör göras måste skolpersonalen lämna barnets 

namn eftersom anmälningsplikten bryter sekretessen (Olsson, 2006).   

2003 skrev man in i olika lagar att socialtjänsten och skola är skyldiga att samverka då barn 

befinner sig i riskzon. Bestämmelser om samverkan finns i både Skollagen och i SoL (Olsson, 

2006). 

1 kap. 2a§ Skollagen: ” Förskoleverksamheten, skolan, och skolbarnomsorgen skall på 

socialnämndens initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa 

samverka med samhällsorgan, organisationer, och andra som berörs.” (Olsson, 2006 sid. 

167). 
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5 kap. 1a§ SoL: ” Socialnämnden skall i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att 

fara illa samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs… Nämnden 

skall aktivt verka för att samverkan kommer till stånd. ” (Olsson, 2006 sid. 167). 
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RESULTAT 

Sammanställning av intervjuer med lärare 

De tre lärare som intervjuades arbetar på olika lågstadieskolor, har mellan 13 – 20 års 

erfarenhet av läraryrket samt varit delaktiga i en anmälan. Samtliga ansåg att de arbetar inom 

”finare villaområden”. Under intervjuerna framkom att ingen av skolorna haft många 

anmälningar av barn som misstänks fara illa under åren. Anledningen till detta tror lärarna 

beror på att det inom dessa områden finns färre fall av barn som far illa. En av lärarna menar 

även att ”det är svårare att anmäla de som har hög status i samhället, man litar ju på 

föräldrarna”.  

Samverkan med socialtjänsten 

Synen på samverkan med socialtjänsten är delad mellan respondenterna. En av lärarna tycker 

att samverkan fungerar, dock inte helt tillfredsställande, övriga var mer kritiska. Ingen av 

skolorna där lärarna arbetar har någon kontaktperson på socialtjänsten. Däremot var lärarna 

övertygade om att detta skulle ha en positiv inverkan på anmälningsbenägenheten.   

De har inte i sin tjänst fått någon information från socialtjänsten kring anmälningsplikt eller 

socialtjänstens verksamhet. Detta upplevs som negativt och lärarna hoppas att socialtjänsten i 

framtiden bjuds in till skolan. De var övertygade om att även detta skulle leda till att fler 

anmälningar gjordes. Två av lärarna eftersöker även en direktlänk till socialtjänsten, något de 

tror skulle bidra till att det blir lättare att anmäla.  

En av lärarna berättar att denna i samverkan med socialtjänsten kring anmälan kände sig 

väldigt ensam och upplevde att hon inte fick något stöd därifrån. Hon kände att hon inte fick 

något gehör från socialtjänsten och att ”ingenting hände, trots att vi ringde och larmande 

gång på gång”. Lärarna berättar att de upplever socialtjänsten som osynliga och menar att 

samverkan dem emellan skulle förbättras om socialtjänsten besökte skolorna för att informera 

om deras verksamhet.  

Faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten 

Samtliga lärare nämner att en viktig faktor för att anmäla är kollegors stöd och att rektorn är 

anmälningsbenägen. Något annat lärarna påperkar är vikten av öppenhet mellan kollegor för 

att kunna diskutera de misstankar man har. Bra kontakt till socialtjänsten tror lärarna har 
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betydelse för anmälningsbenägenheten. En annan faktor lärarna nämner är vikten av konkreta 

bevis för att göra anmälan, då de uttrycker rädsla för att missbedöma situationen runt barnet. 

De känner även att det är viktigt att med bevis eftersom de i sin tjänst inte kan göra en 

anonym anmälan och därför måste stå för den inför föräldrarna. De menar att brist på bevis 

ofta gör att man dröjer med att göra anmälan i och med ovanstående.  

Lärarna har en viss misstro till socialtjänsten då de inte alltid är säkra på att barnet kommer få 

det bättre i och med anmälan. En lärare uttryckte: ”man är rädd att barnet ska få det sämre i 

och med en anmälan”. Samtliga lärare nämner även föräldraperspektivet kring anmälan. De 

menar att en anmälan kan uppfattas som kränkande och skulle kunna innebära att kontakten 

mellan lärare och föräldrar försämras eller bryts. Två av lärarna har upplevt att kontakten med 

föräldrarna blev sämre vid en anmälan och att ingenting positivt hände för barnet.   

En av lärarna tog upp det faktum att skolklasserna blivit större de senaste åren och tror att 

detta innebär att barnen blir mindre sedda. Hon tror att detta bidragit till att det blivit svårare 

att uppmärksamma de barn som far illa, ” det fokuseras så mycket på kunskapsmål inom 

skolan, så det runt omkring glöms ofta bort”.  

Kunskap om tecken 

Ingen av lärarna har någonsin i sin tjänst eller utbildning erhållit information kring tecken 

som barn kan uppvisa vid missförhållanden. Vissa av lärarna har dock läst om dessa tecken på 

egen hand, men känner sig inte säkra nog för att kunna tyda dem. Alla lärarna tror att 

information om detta skulle underlätta för dem att uppmärksamma barn som far illa. De tror 

att det i sin tur skulle leda till att fler anmälningar gjordes. Ett exempel som togs upp var en 

ung flicka som onanerade överallt, och lärarna visste inte vad detta berodde på. Läraren menar 

att om skolan haft tillräckligt med kunskap kring tecken hade det varit enklare att bedöma en 

sådan situation.  

Återkoppling  

Lärarna var väldigt kritiska mot bristen på återkoppling från socialtjänsten. En lärare uttryckte 

efter ha gjort en anmälan att ”de bara krävde information, men vi fick ingenting tillbaka, vi 

såg att pojken led, men fick inte reda på vad som hände, en dag slutade han komma till skolan 

och vi fick aldrig reda på vart han tog vägen”. Alla lärare är övertygade att en bättre 

återkoppling skulle leda till ökad anmälningsbenägenhet och ökat förtroende för 

socialtjänstens arbete. De tror även att skolan skulle kunna hjälpa eleverna på ett bättre sätt. 
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Rutiner  

Samtliga lärare beskriver att anmälan till socialtjänsten går via deras rektor. Det är även denne 

som oftast kontaktar föräldrarna och talar om att anmälan är gjord. Detta upplevs av lärarna 

som någonting positivt, då de kan känna en osäkerhet om föräldrarna kommer bli aggressiva 

vid anmälan. En av lärarna har själv upplevt detta då en mamma uppträdde hotfullt och 

aggressivt efter att denne anmälde.  

Innan lärarna tar upp sina misstankar med rektorn diskuteras de i elevvårdsteam och på 

elevvårdskonferenser. Lärarna nämner även ett team utanför skolan som består av olika 

specialkompetenser som ska fungera som ett slags bollplank kring barn som misstänks fara 

illa. Lärarna upplever att vägen till socialtjänsten är lång. De tror att vägen skulle bli kortare 

om de hade en kontaktperson på socialtjänsten, ”vägen blir inte så lång om man har ett 

ansikte på socialsekreteraren”.  

Någonting samtliga lärare beskriver är att rutinerna kring anmälan präglas av att skolan först 

tömmer sina egna resurser innan socialtjänsten kontaktas i de fall anmälan ej är akut. Två av 

lärarna berättar även att det saknas skriftlig handlingsplan kring anmälningsrutiner på deras 

skolor.  

Sammanställning av intervju med socialsekreterare 

Socialsekreteraren som intervjuats har arbetat inom socialt arbete i 20 år och har sammanlagt 

13 års erfarenhet av arbete med barnavårdsutredningar, något hon även arbetar med idag. 

Socialsekreteraren arbetar i samma kommun som lärarna, dock har hon ingen koppling till 

varken skolorna eller lärarna som intervjuats.  

Samverkan med skolan  

Socialsekreteraren beskriver att samverkan med skolan fungerar bra, speciellt när det gäller att 

få in relevant information till utredning. Det var dock svårare att få lärarna att samarbeta förr 

berättade hon. 

Socialsekreteraren tror att det skulle vara möjligt för skolorna att få en kontaktperson och att 

socialtjänsten åker ut och informerar om deras verksamhet. Hon menar dock att det krävs att 

enhetschefen avsätter resurser för detta. Socialsekreteraren tror dock inte att generell 

information kring utredning skulle öka lärarnas anmälningsbenägenhet. Hon tror dock att en 
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ökad medvetenhet om vilka resurser socialtjänsten har att erbjuda skulle leda till lärare känner 

sig mer trygga i att anmälan kan leda till något gott för eleven.  

Samverkan mellan skola och socialtjänst är enligt socialsekreteraren viktig. Hon menar vidare 

att en mindre sträng sekretess mellan de båda myndigheterna skulle vara bra. Det kan enligt 

henne vara bra för skolan att veta vilka insatser som familjen blivit erbjudna ”barnet kommer 

väl till skolan och berättar att de har varit hos en kontaktfamilj i helgen, ska man inte kunna 

prata om det då?” Hon menar även att det skulle underlätta för skolan att bemöta barnet om 

de var medvetna om vilka insatser som blivit erbjuda.   

Hon upplever att synen på anmälningsskyldigheten hos lärare har förändras till det bättre 

genom åren. Att det idag finns en viss medvetenhet hos dem att man kan få extra resurser och 

hjälp från socialtjänsten till det aktuella barnet. Hon menar även att lärarna har en annan 

inställning idag och har eleven mer i fokus. Det handlar inte längre om att socialtjänsten ska 

”ta itu med föräldrarna” upplever hon.  

Socialsekreteraren tog upp vikten av att lärare alltid anmäler vid misstanke och att de absolut 

inte får genomföra egna utredningar eller bedömningar. Hon upplever att lärare ofta vill ha 

mycket bevis innan de gör anmälan för att kunna stå för den inför föräldrarna.  Hon tror att 

skolan och socialtjänsten har olika kulturer och menar att ”vi som jobbar utredande är så 

vana att bli ifrågasatta och inte så populära hos föräldrarna, medan en lärare är väldigt mån 

om relationen till elevens föräldrar”.  

Hon tror däremot inte att skolor som ligger i finare villaområden har färre barn som far illa, 

att lärarna påstår detta beklagar hon, ”jag beklagar barnen, för deras problem blir inte 

sedda”. Däremot förstår hon lärarnas svårigheter i att anmäla föräldrar med hög social status. 

Hon upplever själv att det är svårare att utreda dessa familjer. Detta tror hon beror på en viss 

ovana att hantera dessa fall.  

Att synen på anmälan kan förbättras tror hon, men vet inte på vilket sätt. Hon menar att en 

förändring av detta är en process som går över tid och kommer ändras av sig själv utan några 

speciella insatser. Däremot tror hon att processen skulle påskyndas om skolan såg 

socialtjänsten mer i arbete.  
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Återkoppling 

I de fall föräldrarna samtycker brukar ett möte anordnas mellan socialtjänst, skola och 

föräldrar, även barnen är med då det bedöms lämpligt berättar hon. Socialsekreteraren menar 

att det är utredarens uppgift att få samtycke för att kunna lämna återkoppling till skolan, något 

som ofta brukar ges. I de fall då samtycke inte ges förstår hon att lärarna upplever att 

ingenting händer efter anmälan. Ett sätt att undvika detta tror hon skulle kunna vara att man 

som socialsekreterare förklarar för skolan att samtycke från föräldrarna saknas och att 

sekretessen därför hindrar att information kring utredningen lämnas ut.  

Hon berättar om ett fall där hon utreder en flicka för fjärde gången, där missbruk hos modern 

misstänks. Socialsekreteraren har varit i kontakt med skolan vid alla anmälningstillfällen. 

Modern vill dock inte ha något samarbete och ingen återkoppling till skolan kan därför ges. 

Socialsekreteraren förstår om läraren upplever att ingenting händer med flickan, eftersom hon 

inte kan berätta för läraren vilka insatser hon erbjudit familjen. 
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ANALYS 

Samverkan mellan skola och socialtjänst 

Två av lärarna är väldigt kritiska till samverkan med socialtjänsten, medan den tredje 

upplever detta som fungerande. Socialsekreteraren beskriver att samverkan med skolan 

fungerar bra och att det har förbättrats under åren. Detta styrks av Sundell (1999) som menar 

att fler vet att de är anmälningsskyldiga och allt vad det innebär. Däremot har andelen 

skolpersonal som anser att anmälningsskyldigheten är bra minskat. Socialsekreteraren 

däremot upplever att lärarnas syn på anmälningsskyldigheten har förbättras.  

Lärarna berättar att de i sin tjänst inte erhållit någon information om socialtjänstens 

verksamhet, något de upplever som negativt. Lärarna eftersträvar därför att socialtjänsten ska 

komma ut till skolorna för att informera om sin verksamhet. Lärarna tror att detta skulle leda 

till ökade anmälningar från skolan. Socialstyrelsen (2007) tar upp att nämnden bör lämna ut 

information om socialtjänstens arbete till myndigheter som omfattas av 

anmälningsskyldigheten. Detta skulle kunna ske genom att socialsekreteraren åker ut till 

skolorna för att informera vilket i sin tur skulle leda till bättre samverkan och kontakt mellan 

lärare och socialsekreterare. Socialsekreteraren menar att det är möjligt för dem att åka ut till 

skolor för att informera om enhetschefen avsätter resurser för detta.  

Socialsekreteraren tror däremot inte att information om socialtjänstens verksamhet kring 

utredning skulle öka anmälningsbenägenheten utan tror istället att lärarnas kunskap kring de 

resurser socialtjänsten har att erbjuda behöver ökas. Forskning visar att gemensam 

fortbildning över yrkesgränserna är viktigt för en positiv samverkan. Samma forskning tyder 

på att det är tidskrävande och att det krävs en målmedvetenhet för att uppnå en förankring av 

samverkan (Lundborg, 1997).  

Lärarna menar att anledningen till de fåtal anmälningar som görs på respektive skolor beror 

på att de arbetar i ”finare villaområden”, detta beklagar socialsekreteraren och menar att 

denna syn medför att barnens problem inte blir sedda. Lärarna uttrycker svårigheter i att 

anmäla föräldrar med hög status i samhället. Socialsekreteraren förstår detta och upplever 

själv att det är svårare att utreda dessa familjer.  

En lärares upplevelser är att socialtjänsten inte gav något gensvar i samband med en anmälan, 

denne menar att ingenting hände trots att skolan larmade socialtjänsten ett flertal gånger. 
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Lundborg (1997) beskriver att förekomsten av återkoppling har en stor påverkan på 

samverkan mellan skola och socialtjänst. 

Faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten  

Lärarna anser att stöd från sina kollegor vid anmälan är en viktig faktor för 

anmälningsbenägenheten, detta är även något Olsson (2006) tar upp och menar att internt stöd 

i skolan vid anmälan påverkar anmälningsbenägenheten.   

En annan viktig faktor enligt lärarna är att det finns en öppenhet bland kollegor, där man får 

möjlighet att diskutera misstankar med varandra. Socialstyrelsen (2007) nämner att lärarna får 

samråda med varandra för att kunna klarlägga eventuella misstankar, detta får dock inte 

fördröja anmälan.  

En annan viktig faktor samtliga lärare nämner är vikten av bevis för att känna sig säker på sin 

anmälan och kunna stå för den inför föräldrarna. Sundell och Colbiörnsen (1999) visar i sin 

forskning att enbart 56 procent av skolpersonalen visste att anmälningsskyldigheten gäller 

även vid enbart misstanke. Lärarna menar att det känns viktigt med bevis eftersom de i sin 

tjänst inte kan göra en anonym anmälan, detta är även något Olsson (2006) tar upp. Trots att 

lärare inte ska utreda och göra bedömningar upplever socialsekreteraren att lärarna vill ha 

mycket bevis innan de anmäler. Anledningen till detta tror hon beror på att lärarna inte vill 

förstöra relationen med föräldrarna. Hon menar att socialtjänsten är vana med att vara 

impopulära medan lärare är mer måna om att behålla en bra relation till föräldrarna. 

Socialstyrelsen (2007) menar att detta kan vara en bidragande faktor till varför lärare inte 

alltid anmäler, då många är oroliga att kontakten med föräldrarna ska försämras. Lärarna tog i 

intervjun upp att föräldrar kan uppfatta en anmälan som kränkande. Lärarna säger att de är 

rädda för att anmälan ska innebära att kontakten med föräldrarna bryts och att det kan vara en 

bidragande faktor till att anmälan inte alltid görs.   

Lärarna beskriver att de har en viss misstro till socialtjänsten då de inte alltid är säkra på att en 

anmälan kommer att innebära en förbättring för barnet. Även Socialstyrelsen (2007) pekar på 

att det finns en viss misstro som kan leda till minskad anmälningsbenägenhet. Forskning av 

Sundell och Colbiörnsen (1999) visar att hälften av all skolpersonal trodde att anmälan skulle 

gynna barnet.  

Sundell et al. (2008) tar upp att en viktig faktor som ökar sannolikheten att misstankar anmäls 

är om anmälningsskyldig personal har tränats i att identifiera barn som far illa. Samtliga lärare 
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berättade att de varken i grundutbildningen eller i sin tjänst erhållit någon information eller 

utbildning om tecken på barn som far illa. Däremot är de övertygade om att sådan kunskap 

skulle underlätta bedömningen av situationer som skulle kunna innebära anmälan.  

Återkoppling  

Undersökningar (Olsson, 2006; Socialstyrelsen, 2007; Sundell et al., 2008) visar att bristen på 

återkoppling är en stor anledning till varför lärare inte alltid fullgör sin anmälningsskyldighet. 

Lärarna är själva väldigt kritiska mot bristen av återkoppling från socialtjänsten och menar att 

detta gör att de inte kan hjälpa eleverna på bästa sätt. Socialsekreteraren förstår lärarnas 

upplevelse av att ingenting händer då man på grund av sekretess inte får ge återkoppling. Hon 

anser vidare att sekretessen dem emellan behöver lättas upp och att det är viktigt för skolan att 

veta vad som händer med barnet. Detta är någonting som Barnskyddsutredningen 

(Socialdepartementet, 2009) tagit fasta på och föreslår därför att man behöver klargöra 

möjligheten till återkoppling.  

Socialstyrelsen (2007) menar att en möjlighet till återkoppling är att socialsekreteraren har ett 

möte tillsammans med familjen och anmälaren, om det bedöms vara lämpligt i det enskilda 

fallet. Socialsekreteraren beskriver att hon vid anmälan från skolan försöker få samtycke till 

ett sådant möte, något som oftast ges. Barnskyddskommittén (Socialdepartementet, 2009) vill 

även att lärarna själva ska kunna påkalla detta möte. Det ska då vara socialtjänstens uppgift att 

se till att mötet kan komma till stånd.  

En lärare berättar om en situation då en pojke inte kom tillbaka till skolan efter att anmälan 

gjorts, läraren fick ingen information om vad som hade hänt med pojken. Olsson (2006) 

beskriver att socialsekreterare på grund av gällande sekretessregler ej har skyldighet att 

informera skolan om ett omhändertagande, eller om barnet av andra skäl inte kommer till 

skolan. Lärarna menar att en bättre återkoppling skulle leda till ökad anmälningsbenägenhet 

och ett ökat förtroende för socialtjänstens arbete.  

Rutiner 

Lärarna berättar att rektorn på samtliga skolor är ytterst ansvarig för anmälan, det är även 

denne som skriver under och kontaktar föräldrar för att informera att en anmälan gjorts. 

Lärarna upplever detta som positivt, då de kan känna en osäkerhet inför hur föräldrarna 

kommer att reagera. Även Socialstyrelsen (2007) beskriver att tjänstemän som anmäler kan 

känna oro över detta. De tar även upp att det därför är som regel att rektorn skriver under 
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anmälan. Barnskyddsutredningen (Socialdepartementet, 2009) föreslår att skolor bör utarbeta 

bättre handlingsplaner för rutiner kring anmälan. Allmänna råd från Socialstyrelsen 

(Socialstyrelsen, 2003b) menar även de att arbetsledningen bör utarbeta rutiner för hur en 

anmälan ska göras. På två av skolorna saknades det skriftlig handlingsplan för hur anmälan 

ska gå till. Tidigare forskning (Sundell & Colbiörnsen, 1999) visade att enbart 29 procent av 

skolpersonalen visste hur anmälan gjordes.  

I de fall då det inte handlar om akuta ärenden, tömmer enligt lärarna skolan sina egna resurser 

så långt det går innan socialtjänsten kopplas in. Detta menar Socialstyrelsen (2007) bidrar till 

att förhållandena kring barnet kan bli så allvarliga att LVU blir tillämpligt innan en anmälan 

görs. Sundell och Colbiörnsen (1999) har i sin forskning funnit att det i genomsnitt dröjde ca 

10 månader från det att misstanke väcktes till dess att anmälan gjordes. 
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DISKUSSION 

Syftet med undersökningen var att få en förståelse för anmälningsskyldigheten utifrån lärares 

och en socialsekreterares perspektiv. För att uppfylla syftet och besvara frågeställningarna har 

halvstrukturerade intervjuer med tre lärare och en socialsekretare genomförts och därmed har 

deras perspektiv erhållits. Vi har även tagit del av tidigare forskning samt litteratur inom 

ämnet. Vi upplever därför att syftet och frågeställningarna på ett tillfredställande sätt 

besvarats. Nedan diskuteras undersökningens metod, som följs av en diskussion kring 

resultatet under temarubriker. Därefter presenteras en kort sammanfattning och författarnas 

slutsatser av undersökningen. Diskussionen avslutas med förslag på vidare forskning. 

Metod 

Svagheterna i undersökningen kan vara att enbart en socialsekreterare intervjuades, vi anser 

dock att vi kunnat uppfylla syftet genom att ta del av dennes perspektiv kring ämnet. En 

annan svaghet kan vara att den forskning som använts är av äldre datum och mer aktuell 

forskning saknas. Den tidigare forskningen har ändå upplevts som användbar för att skapa en 

grundförståelse för ämnet. Det faktum att en av författarna sedan tidigare hade en relation till 

samtliga respondenter kan vara en svaghet för tillförlitligheten i deras svar. Detta kan även ses 

som en styrka, då det kan ha bidragit till ökat förtroende för författarna och att respondenterna 

därmed kände sig mer trygga i intervjusituationen.  

Det faktum att intervjuerna genomförts med både lärare och socialsekretare ses som en styrka 

i undersökningen, då detta inte återfunnits i tidigare studier eller forskning. Eftersom 

anmälningsskyldigheten ligger till grund för att socialtjänsten ska kunna utföra sitt 

lagstadgade uppdrag var det av stor vikt att ta del av bådas perspektiv. Att undersökningen 

utförts av två författare ses som en styrka då vi upplever att detta bidragit till ett bredare 

perspektiv inom ämnet.  

Samverkan 

Resultatet av undersökningen visar att lärarna vill ha generell kunskap kring anmälningsplikt, 

en synligare socialtjänst och en större kunskap om dess verksamhet.  

Ingen av lärarna upplever att samverkan med socialtjänsten fungerar helt tillfredsställande, två 

av dem är väldigt kritiska och upplever socialtjänsten som osynliga. Socialsekreteraren 

upplever att samverkan fungerar bättre idag än vad den tidigare gjort. Hon anser även att 
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lärarnas syn på anmälningsskyldigheten har förbättrats, men är ändå inte helt 

tillfredsställande. Hon tror dock inte att det krävs några speciella insatser för att förbättra 

synen på anmälningsskyldigheten ytterligare, utan menar att det kommer ske av sig själv över 

tid. Resultaten talar för att insatser krävs i form av information om socialtjänstens arbete och 

vad de har att erbjuda. Detta skulle kunna leda till en ökad anmälningsbenägenhet.  

Samverkan skulle även kunna underlättas om de både myndigheterna har en gemensam syn på 

vad anmälningsskyldigheten innebär. Lärarna talar om vikten av bevis vid anmälan, medan 

socialsekreteraren enbart talar om misstanke . Därför kan ett förtydligande av lagstiftningen 

kring anmälningsskyldighet vara lämpligt.  

Ingen av lärarna har erhållit någon information om anmälningsskyldigheten från 

socialtjänsten. Detta kan tyda på ett bristande ansvar från socialnämndens sida, då de enligt 

lag bör informera de anmälningsskyldiga om anmälningsskyldigheten. Socialstyrelsen ger 

exempel på att socialtjänsten kan åka ut till skolor för att informera om detta, något lärarna 

efterfrågar. Socialsekreteraren menar att detta skulle vara möjligt under förutsättning att 

resurser avsätts. Socialtjänsten och skolan borde därför få ökade resurser för detta.   

Faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten 

En viktig faktor som framkom under intervjuerna var kollegors stöd och att det finns en 

öppenhet för att diskutera och rådgöra misstankar med varandra. En annan viktig faktor för att 

anmäla var att ha tillräckligt med bevis, trots att anmälan ska ske vid enbart misstanke. 

Lärarna uttryckte att de var rädda för att göra missbedömningar, något även tidigare 

undersökning (Socialstyrelsen, 2007) visat vara en bidragande orsak till varför anmälan inte 

alltid görs. En annan faktor som påverkar anmälningsbenägenheten negativt var rädsla för att 

en anmälan skulle innebära att kontaken med föräldrarna försämrades eller bröts.  

Lärarna tycks ha en viss misstro till socialtjästens arbete, något även tidigare forskning 

(Socialstyrelsen, 2007) tyder på. Bristen på återkoppling bidrar till misstron och tycks även 

vara den störst bidragande faktorn till att anmälningsskyldigheten inte alltid fullgörs. Därför 

kan förslaget om att socialtjänsten ska bli uppgiftsskyldiga och därigenom få möjlighet till 

återkoppling om utredning inleds eller ej, ett steg i rätt riktning. Förhoppningsvis skulle ett 

ökat förtroende för socialtjänsten leda till att anmälningar görs i ett tidigare stadium.   

Samtliga lärare nämer att de undervisar på skolor som ligger i ”finare villaområden” och att 

detta förklarar det låga anmälningstalet. Socialsekreteraren tror dock att detta synsätt leder till 
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att barnens problem inte blir sedda, då hon inte tror att det finns färre problem inom dessa 

områden. Ytterligare en faktor som både forskning (Sundell et al., 2008) och lärarna belyser 

är kunskap kring tecken på barn som far illa. Lärarna berättar att de inte erhållit någon sådan 

kunskap, men tror att det skulle behövas för att lättare uppmärksamma dessa barn vilket i sin 

tur bidrar till en ökad anmälningsbenägenhet.  

Rutiner  

Socialstyrelsen har uttryckt att det bör finnas utarbetade rutiner för anmälan på skolor. Utifrån 

de intervjuer som genomförts framkommer att en anmälan alltid går via rektorn. Lärarna 

upplever detta som ett stöd, då de kan uppleva oro i samband med anmälan. Resultatet tyder 

även på att misstankar diskuteras på många plan inom skolan då lärarna förklarade de olika 

stegen från misstanke till anmälan. Tidigare forskning (Sundell & Colbiörnsen, 1999) visar att 

skolan tenderar att tömma sina resurser innan anmälan görs, något även de intervjuade lärarna 

beskriver.  

Trots att Barnskyddsutredningen (Socialdepartementet, 2009) efterlyser handlingsplaner på 

skolor, berättar två av lärarna att det saknas på deras skolor. Att Barnskyddsutredningen 

efterlyser detta låter positivt men det krävs mer än en nedskriven handlingsplan för att ge 

lärarna den kunskap kring anmälan de behöver. Dessa handlingsplaner bör följas av 

utbildningsinsatser för att uppnå resultat. Lärare tycks ha kunskap om de rutiner som finns på 

deras respektive skola, men rutinerna kan behöva ses över för att en anmälan snabbare ska 

komma till stånd.  

Sammanfattning 

Tidigare ansåg vi att ansvaret för fullgörandet av anmälningsskyldigheten enbart låg på 

skolan. Under undersökningens gång har vi fått en ökad förståelse för ämnets komplexitet och 

insett att lärarna inte ges de förutsättningar de behöver. Lärarna har till exempel aldrig erhållit 

information om tecken eller socialtjänstens verksamhet. Dessutom präglas skolan av 

resursbrist och ökade barngrupper. Detta tror vi försvårar arbetet med att uppmärksamma de 

barn som far illa.  

Kommunerna i Sverige har enligt lag det yttersta ansvaret att ingripa då föräldrar inte förmår 

att tillgodose barns behov. För att detta ska kunna ske, måste skolorna ges förutsättningar för 

att ta sitt ansvar och fullgöra anmälningsskyldigheten. Följden av att anmälningsskyldigheten 
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inte fullgörs blir att barn som far illa inte uppmärksammas och därmed riskerar att växa upp 

under missgynnande förhållanden.  

Slutsatser 

Några försiktiga slutsatser utifrån undersökningens resultat är att båda dessa verksamheter 

behöver mer resurser i form av vidareutbildning och ökad personalstyrka. Ansvaret för 

anmälningsskyldigheten ligger därför även på en politisk nivå.  

För att öka anmälningsbenägenheten behöver skolan få information om de insatser 

socialtjänsten har att erbjuda, samt generell information om deras arbete kring 

barnavårdsutredningar. Dessutom behöver sekretessen mellan de båda myndigheterna lättas 

upp för att ge dem möjlighet att föra en dialog kring barnets bästa. Detta kan även innebära 

större möjligheter för socialtjänsten att ge återkoppling till skolan.  

Problemet med anmälningsskyldigheten bör tas på allvar då det annars kan leda till ett 

kollektivt bristande ansvar i omhändertagandet av de barn som far illa.  

Förslag på vidare forskning 

• I och med att lärarna tror att deras låga anmälningstal beror på att de arbetar inom 

”finare” områden efterlyses forskning kring samband mellan ”klasstillhörighet” och 

antal barn som faktiskt far illa. Det skulle även vara av intresse att undersöka om 

lärarnas attityder till barn och familjer inom ”finare” områden har betydelse för 

anmälningsbenägenheten.  

• Det skulle vara intressant med forskning kring generella attityder och kunskap 

gällande anmälningsskyldigheten. Främst för att se om det skett någon förändring efter 

2003 då en hänvisning till anmälningsskyldigheten enligt 14 kap. 1§ SoL infördes i 

Skollagen.  

• Det saknas idag en nationell utvärdering av samverkan mellan skola och socialtjänst. 

Det skulle därför vara av vikt att en sådan utvärdering genomförs för att kunna se vilka 

förändringar som behöver införas.    

• Statistik över hur många anmälningar skolor gör saknas idag. Därför borde årlig 

statistik införas, för att kunna jämföra kommuner och upptäcka generella brister. 
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