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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

Sverige ratificerade Förenta nationernas barnkonvention år 1990, och har från och med 

samma årtal förbundit sig att åtlyda dess innehåll. Konventionen syftar till att skydda barn 

(individer mellan 0-18 år) från övergrepp och utsatthet. Samtliga länder som antagit 

konventionen ska utveckla passande lagstiftningar samt administrativa och sociala insatser 

avsedda att skydda barn mot fysiskt och psykiskt våld, vanvård och sexuella övergrepp. 

Åtgärderna bör även omfatta kunskap om hur man identifierar barn som far illa 

(Socialstyrelsen et al., 2008). 

Enligt Socialtjänstlagen (2001:453) kap 2 § 1 har alla kommuner ansvar för socialtjänsten i 

sitt geografiska område. Socialtjänstens mål ingår att bland annat förebygga att social ohälsa 

uppstår och samt att minska varje individs behov av stöd och hjälp.  Socialtjänsten ansvarar 

bland annat för den uppsökande verksamheten, samarbete med andra samhällsorgan och att 

informera om socialtjänsten. 

Misstanken om att ett barn far illa bör åtföljas av anmälan till socialtjänsten, för att öka 

socialtjänstens möjlighet att åtgärda problemet. För att underlätta processen har verksamheter 

i direktkontakt med barn och ungdomar - exempelvis skola, förskola, tandvård, polis och 

socialtjänst - anmälningsskyldighet gentemot socialtjänsten (Lundén, 2004). 

Olsson (2009) menar att anmälningsskyldigheten är yttersta skyddet för barn som lever i 

missgynnsam miljö. Sundell och Flodin (1994) visar i en studie att barn som uppmärksammas 

av samhället får snabbare hjälp och stöd och kan därmed få en bättre start på livet.  

Anmälningsskyldiga som inte informerar socialtjänsten om eventuella missförhållanden 

riskerar enligt Socialstyrelsen (2004) att dömas till tjänstefel jämlikt Brottsbalken (1962:700) 

kap 20 § 1, eller att få en disciplinär påföljd jämlikt lagen om offentlig anställning 

(1994:260); en insats som är obrukbar på kommun- och landstingsanställda som exempelvis 

lärare. Man måste i sådana fall anhålla om löneavdrag via kollektivavtalet eller ge en skriftlig 

varning. 

Socialtjänstens viktigaste samarbetspartner vad gäller barn som far illa är skolan, eftersom 

lärarna träffar barnet dagligen (Socialstyrelsen el al.,2008).  I en studie som Sundell och 

Colbiörnsen (1999) gjorde angående hur många anmälningspliktiga fall inom skolan som 



2 
 

rapporterades till socialtjänsten, visade det sig att endast 15 % av de barn som for illa faktiskt 

anmäldes.  

1.2 Problemformulering 

Socialtjänsten som har ansvar för den uppsökande verksamheten endast klarar av att fånga 

upp ett fåtal elever som visar att de far illa är klart oroväckande.  Då detta betyder att väldigt 

många elever inte får det stöd som de kan vara i behov av för att få en trygg uppväxt. Vad gör 

att några få elever lyckas med att fånga samhällets uppmärksamhet medans en stor majoritet 

av elever som far illa inte blir sedda av sociala myndigheter.  

Med detta som bakgrund skapades ett intresse att undersöka vilka tecken ett barn som far illa 

kan uppvisa, faktorer som påverkar lärares beslut att göra en anmälan till socialtjänsten och 

samt att ta reda på hur samarbetet mellan skolan och socialtjänsten kan se ut. 

1.3 Syfte och frågeställningar  

Syftet med uppsatsen är att få en förståelse ur en socialsekreterares och tre lärares perspektiv 

för att se hur samarbetet i en kommun i Mellansverige fungerar angående barn som far illa, 

vilka tecken som de ser som på att ett barn far illa och vilka faktorer avgör läraren anmäler 

till socialtjänsten. Detta med hjälp av nedanstående frågeställningar. 

Kan lärarna och socialsekreteraren identifiera signaler på att ett barn far illa, och vilka 

är i så fall dessa signaler/tecken? 

Vilka faktorer avgör huruvida lärarna väljer att anmäla till socialtjänsten eller inte? 

Hur ser lärarna och socialsekreteraren på deras samarbete? 

 

 

 

 



3 
 

2. Material och Metod 

Vid genomförandet av studien användes Kvale och Brinkmanns (2009) sju steg i en 

intervjuundersökning: tematisering, planering, intervju, utskrift, analys, verifiering och 

rapportering. Längre fram i uppsatsen berörs även etiska överväganden. Studien kommer inte 

behandla forskningsmaterial från andra länder, då studien utgår från svensk lag. 

2.1 Tematisering  

Med tematisering menas att man skapar teman och frågor till intervjun utifrån studiens syfte 

och frågeställningar. För att få en inblick ämnet inleddes arbetet med litteratursökning i 

Mittuniversitetets databas. Sökorden som användes var barn samverkan, metod, utreda barn, 

barnavård, omsorgssvikt, anmälningsplikt, barn som far illa, samarbete barn och sexuella 

övergrepp mot barn. Sökningar gjordes även i socialstyrelsens databas med sökorden barn 

som far illa, samverkan skola och anmälningsskyldighet missförhållanden. Efter en 

litteraturgenomgång av det valda ämnet utformades ett syfte och frågeställningar. Tanken var 

att utifrån lärares och socialsekreterares perspektiv erhålla förståelse för ämnet, vilket i sin tur 

gjorde valet av kvalitativ forskningsmetod mest lämpligt. Målet var att få en djupare insikt 

kring påverkansfaktorer vid anmälan till socialtjänsten snarare än att generalisera resultaten 

till en större population. Valet av kvalitativ metod grundade sig även i förhoppningen att 

komma intervjupersonernas upplevelser så nära som möjligt, detta för att skapa en förståelse 

hur de uppfattar verkligheten. 

Bryman (2002) beskriver den kvalitativa metoden som att man utgår från 

undersökningspersonens perspektiv för att kunna få en djupare förståelse för hur de uppfattar 

en viss händelse. En kvalitativ forskare vill skapa en mening av ett beteende i en viss kontext, 

medan kvantitativa forskare vill kunna generalisera till populationen. 

2.2 Planering och förberedelser inför intervjun  

Intervjupersonerna hittades med hjälp av bekvämlighetsurval, innebärande att man använder 

sig av personliga kontakter tillgängliga för forskaren. Metoden är enligt Bryman (2002) 

lämplig vid restriktioner gällande exempelvis tid och ekonomi. Författaren förklarar vidare att 

kvalitativ forskning inte ställer höga krav på representativitet, då syftet är att producera en 

djupgående analys.  
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Vid uttagning av intervjupersoner användes även motpolsurval; av Svenning (2000) beskrivet 

som att forskaren väljer två grupper som står i motsats till varandra. Intervjupersonerna 

valdes även utifrån syftet då det krävdes att samtliga var verksamma i samma kommun. Vid 

själva genomförandet användes halvstrukturerad intervjuform, då den ansågs passande vid 

intervjusituationer med flera teman. Målet var att kunna jämföra materialet i uppsatsens 

analysavsnitt. Hade det däremot endast varit ett tema i intervjun hade en helt ostrukturerad 

intervjuform passat bättre då den låter intervjupersonen prata ännu mer fritt och därmed är 

svårare att styra. 

Halvstrukturerad intervjuform innebär enligt Bryman (2002) att man utgår från några 

specifika teman ur en intervjuguide som man ska gå igenom under intervjun. De frågor som 

ställs under intervjun behöver inte följa intervjuguiden strikt utan intervjuaren kan välja att 

ställa följdfrågor kring ett ämne som väcker intresse. Intervjupersonen talar nästan helt fritt 

och har stora möjligheter att utforma svaren som de vill. Författaren rekommenderar 

halvstrukturerade intervjuer för att underlätta jämförelser mellan olika personers uttalanden. 

Författaren beskriver vidare hur flexibilitet hos forskaren är nödvändigt vid detta metodval.  

Ämnet som intervjun skulle komma att handla om studerades ingående. Detta för att få ut så 

mycket som möjligt av intervjun. Diktafon användes för att i så stor utsträckning som möjligt 

rikta fokus och uppmärksamhet mot intervjupersonerna. Möjligheten att aktivt delta med 

följfrågor ökade även utsikten att komma närmare intervjupersonernas verklighet, vilket 

medfört förhöjd chans till bättre materialanalys.  

2.3 Intervju, utskrift och analys 

Intervjun inleddes med att informera intervjupersonerna om de etiska aspekterna. 

Intervjupersonerna samtyckte till användandet av diktafon. Under intervjun följdes inte 

intervjuguiden rakt av, för att ge intervjupersonerna utrymme att växla mellan ämnen och tala 

fritt. 

Eftersom jag spelade in mina intervjuer kunde jag skicka in materialet till en person som 

transkriberade det åt mig. Materialet utifrån intervjuerna som användes i analysen 

presenterades i ett eget avsnitt, Resultat, detta för att göra analysen tydlig.   

Den hermeneutiska ansatsen användes i analysen, då den ansågs lämplig i förhållande till 

syftet att skapa förståelse för ett fenomen. 
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Kvale och Brinkmann (2009) skriver att hermeneutiken bygger på att få en förståelse ur 

någon annans synvinkel. Med utgångspunkt i den hermeneutiska ansatsen kommer bara delar 

av intervjun att användas till analysen. När intervjuerna analyserades användes 

meningskoncentrering vilket innebärande att författaren sammanställer längre uttalanden 

ifrån intervjupersonen utan att ta bort kärnan i det som sagts. Resultatdelen från intervjuerna 

analyserades tillsammans med delar från tidigare forskning och teoretiska utgångspunkter. 

För att skapa en struktur i analysen har jag delat in den i olika teman.  Lärarna namngavs 

Lärare 1, Lärare 2, Lärare 3 och socialsekreteraren kallas Socialsekreterare, även detta för 

att skapa struktur.  

2.4 Verifiering och rapportering 

Med verifiering menas att man bedömer uppsatsens validitet, reliabilitet och 

generaliserbarhet. Validitet avser hur väl studien mäter det den är avsedd att mäta, beroende 

på sambandet mellan den teoretiska definitionen och den operationella definitionen. Med den 

teoretiska definitionen menas vad man vill mäta och med den operationella definitionen 

menas hur man går till väga för att få svar på den teoretiska definitionen. Vid skapandet av 

intervjuguide och sammanställandet av uppsatsen har så hög validitet som möjligt försökt att 

uppnås. Framförallt genom att hela arbetsprocessen ha syfte och frågeställningar i åtanke.  

Reliabilitetsbegreppet avser hur väl forskningsprocessen finns beskriven; det vill säga 

huruvida andra forskare skulle kunna genomföra och replikera studien. För att försöka hålla 

en så hög reliabilitetsnivå som möjligt försöker uppsatsens material- och metoddel beskriva 

forskningsprocessen så tydligt som möjligt. Generaliserbarhet avser i sin tur hur väl 

resultaten kan överföras till andra miljöer. Uppsatsen kan inte generaliseras till en större 

population. Detta var som tidigare angivits inte heller meningen, då studien är av kvalitativ 

natur och därmed avser bistå med en djupare bild av intervjupersonens verklighet. 

Rapportering innefattar hur man skriver uppsatsen och samt huruvida man haft etiska 

aspekter i åtanke. Genom att följa en röd tråd och undvika långa utläggningar i citatform har 

uppsatsens uppbyggnad försökt hållas så intressant som möjligt. Skrivprocess och läsning 

underlättas av att samma tema använts i både intervjuguide och analysdel; teman som valts 

med hänsyn till studiens frågeställningar. 

2.5 Etiska aspekter 

Studien har tagit hänsyn till Kvale och Brinkmanns (2009) sju steg med åtföljande etiska 

aspekter. Nedan följer en mer utförlig beskrivning av tillvägagångssättet.  
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Med etiska aspekter kring tematisering menar Kvale och Brinkmann (2009) att man inte 

enbart ska beakta det vetenskapliga värdet i syftet, utan också om man kan förbättra 

situationen som undersöks. Det vill säga huruvida uppmärksammandet av ämnet kan bidra till 

ökad möjlighet för barn och unga som far illa att få ta del av samhälleligt stöd och 

tillgängliga insatser. Studiens värde är på dessa grunder inte bara vetenskapligt, utan skulle 

även kunna hjälpa utsatta unga. 

Vid planering av intervjun ska intervjupersonerna delges information om samtycke, 

konfidentialitet och studiens syfte. Man bör även överväga de påföljder deltagandet kan 

medföra. Innan intervjutillfället förklarades att varken namn, stad eller kommun delges i 

uppsatsen. Deltagarna tillfrågades även om diktafon kunde användas och fick information om 

att allt intervjumaterial raderas när transkriberingen färdigställts. De risker som 

intervjupersonerna skulle utsättas för bedömdes som låga då deras namn eller kommun 

kommer inte att delges i studien.  

I en intervjusituation bör man delge hur faktorer som stress och miljö påverkar svaren, vilket 

deltagarna i föreliggande studier informerades om. Ingen av de som medverkade upplevdes 

dock stressad. Intervjupersonerna delgavs inte intervjuguiden i förväg, ett faktum som 

påverkat situationens spontanitet, vilket skulle sett annorlunda ut om intervjupersonerna fått 

möjlighet till förberedelse. Intervjupersonerna fick välja i vilken miljö de skulle intervjuas, 

därför upplevdes inte miljön påverka svaren på ett negativt sätt. De informerades också om 

att materialet kommer finnas tillgängligt för opponent, handledare och mig som författare. Att 

ha deltagit i studien kan även ha bidragit till att intervjupersonerna fått mer insikt i 

handläggningen kring barn som far illa. 

Konfidentiellitet uppnås i utskriften av intervjuerna genom att inte använda namn, samt 

genom att författaren på ett korrekt sätt förmedlar det som sades vid intervjutillfället. 

Eftersom jag inte på egen hand skrev ned materialet läste jag transkriberingen samtidigt som 

jag lyssnade på den bandade intervjun. Detta för att försäkra mig om att allt stämde i 

transkriberingen men även för att få en bättre bild av det som framkom under intervjun. 

Etiska dilemman som uppstått har bland annat varit överväganden kring hur djupt analysen 

ska gå och intervjupersonernas påverkansmöjlighet vad gäller citaten. Eftersom studien 

genomförts av en ensam författare kan det - i jämförelse med uppsatser skrivna av flera 

personer - finnas viss brist på infallsvinklar, vilket medför svårigheter att uppnå ett 

djupgående analytiskt resonemang.  
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Med verifiering avses forskarens skyldighet att inhämta kunskap från så säkra källor som 

möjligt; en omständighet som den aktuella studien försökt eftersträva genom att uteslutande 

använda information från statliga myndigheter, tidigare kurslitteratur och även annan 

granskad litteratur som använts i uppsatsen. 

Frågor kring konfidentiellitet och skaderisk återkommer i samband med färdigställande och 

rapportering av uppsatsen. Som tidigare angivits bedöms att studiens innehåll inte kommer 

förorsaka problem för intervjupersoner och andra inblandade. Skulle obehag uppstå tar jag 

som författare ansvar för det.  
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3.  Tidigare forskning 

En undersökning av Sundell och Colbiörnsen (1999) angående 59 lärares kunskap om 

anmälningsskyldigheten visade att 93 % av de tillfrågade visste att de omfattas av 

anmälningsskyldigheten. Studien åskådliggör vidare att 76 % visste vem anmälan skulle 

göras till, 54 % visste att man ska göra en ny anmälan trots att man tidigare hade gjort en 

anmälan, 56 % kände till att vid misstanke om att ett barn far illa så ska man anmäla, 42 % 

visste att man ska anmäla fast chefen inte håller med, 29 % kände till hur en anmälan ska 

göras och 41 % ansåg att anmälningsskyldigheten var bra. 

Samma studie visade även att 91 % trodde att en anmälan skulle gynna barnet, 2 % trodde att 

de skulle bryta mot sekretesslagen och 55 % förväntade sig att de skulle få obehag av att 

anmäla. Studien tar även upp önskemål om fortbildning från lärarnas sida: 56 % vill ha 

fortbildning i om barn i riskzonener, 51 % i anmälningsskyldighet, 36 % i sekretesslagen och 

27 % i socialtjänstlagen. Vad gällde samarbetet mellan skola och socialtjänst visade 

undersökningen att av de 34 socialarbetarna som deltog i studien ansåg 76 % att ett samarbete 

förekom. Av de 59 lärare som deltog i studien ansåg bara 31 % att de hade ett samarbete med 

socialtjänsten när ett barn far illa. I det samarbete som fanns tyckte 35 % av socialarbetarna 

att det hade fungerat bra. Av lärarna ansåg bara 33 % att samarbetet hade fungerat positivt. I 

två undersökningar gjorda år 1995 och år 1998 beskriver Sundell et al. (2008) om hur många 

barn i grundskolan som man misstänkte for illa i Stockholm, deltog 23 slumpvist utvalda 

skolor. 1995 blev resultatet i undersökningen 3,3 % av 7000 elever som misstänktes for illa, 

år 1998 var det 2,8 % av 8000 elever som misstänktes for illa.  

Sundell och Colbiörnsen (1999) förklarar vidare att endast 15 % av misstankarna anmäldes år 

1995; en siffra som år 1998 ökat till 45 %. Detta uppges bero på att man under den senare 

perioden arbetade för att förbättra samarbetet mellan yrkesgrupper som riskerar komma i 

kontakt med utsatta barn.  

I en gransknig som Andrée Löfholm och Sundell (2003) gjorde under det första kvartalet år 

2002 angående vilka som anmäler till socialtjänsten stod skolan för 14 % de 23 fall som 

granskades. Kaunitz och Andrée Löfholm (2004) beskriver en studie som gjordes på 17 av 18 

stadsdelar i Stockholm första kvartalet år 2004 stod skolan för 14 % av anmälningarna till 

socialtjänsten. Sundell et al. (2008) skriver att inta information av lärare i utredningar mellan 



9 
 

år 1988 och år 2004 på barn visade att socialtjänsten tog kontakt med lärare i genomsnitt var 

annan utredning. 

I en enkätundersökning gjord av Socialstyrelsen (2006) framkommer att samarbete rörande 

barn som far illa skedde i 97 % av de 102 kommuner som studerats. Studien, vars fokus 

riktades mot samarbete på ledningsnivå, visade att varannan kommun hade en nedskriven 

plan gällande samverkan mellan skola och socialtjänst. 

Sundell et al. (2008) uppger att ingen riksomfattande undersökning gjorts angående i vilken 

utsträckning socialtjänsten samverkar med andra myndigheter och organisationer. Hur ofta 

samarbete sker har ändock visat sig variera mellan olika yrkesgrupper.  I en studie från år 

1995 tillfrågas BVC-sköterskor, förskolepersonal, lärare, fritidspersonal och socialarbetare i 

Stockholm huruvida gemensamt arbete kring utsatta barn alls sker. Resultatet visar att 

socialtjänsten upplever en kontinuerlig och ofta förekommande samverkan med ovannämnda 

yrkeskategorier, medan dessa i viss mån ifrågasatte samarbetsfrekvensen. Undersökningen 

visade också att socialarbetarna, i jämförelse med de andra yrkesgrupperna, var nöjdast med 

samarbetet. 

Socialstyrelsen (2000) åskådliggör att 7 - 8% av svenska kvinnor och 1 – 3 % av svenska 

män utsatts för sexuella övergrepp under barndomen. Sundell et al. (2008) bekräftar 

uppgifterna och skildrar hur resultatet av en liknande undersökning visat att 5 % bland 2000 

tillfrågade 17-åringar någon gång blivit sexuellt utnyttjade. Författarna förklarar dessutom att 

det inte finns någon fullgod statistik kring vanvård och psykisk misshandel, men att fysiska 

övergrepp förekom med 30 % bland svenska grundskoleelever år 1995. 
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4. Teoretiska utgångspunkter 

4.1 Tecken på att ett barn far illa 

Socialstyrelsen (2004) anser att när barn riskerar att fara illa kan vara i fysiska, psykiska, 

sexuella övergrepp och samt vanvård. 

Eriksson (1996) skriver att följande kan vara tecken på att en elev far illa: 

”Rodnande könsorgan  

Sveda, flytningar 

Blödningar, rodnad, småsår, blåmärken 

Förstorad analöppning 

Onormalt tvångsmässigt onanerande 

Onormalt sexuellt intresse - sexuellt betonade teckningar 

Antydningar i ord eller lek 

Ångest och mardrömmar 

Vill inte sova ensam 

Magont 

Svårigheter att kissa 

Barn som blir rädda för låsta dörrar eller badrum 

Ett barn som inte vill dricka, äta välling eller fil (kan ha fått sperma i munnen) 

Ett barn som plötsligt inte vill gå hem eller till andra platser 

Börjar kissa och bajsa på sig 

Rastlöshet, passivitet 

Fobier: exempelvis går och tvättar sig hela tiden 

Tillbakagång i utvecklingen 

När ett barn stoppar in saker i slid- eller analöppningen…” (s.119) 
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Eriksson (1996) skriver även hur tecken på att en elev far illa kan vara att barnet har problem 

i skolan, försöker ta sitt liv, självskadebeteende, könsjukdomar, psykosomatiska sjukdomar 

och en ovilja att byta om till gymnastiken. 

Med fysiska övergrepp avser Socialstyrelsen (2004) aktiva handlingar som slag, sparkar eller 

försummelse; att exempelvis inte ha barnet under uppsikt. Killén (2007) uppger att detta kan 

yttra sig i blåmärken efter slag mot rygg och rumpa, eller i märken på armar och ben efter 

nypningar alternativt slag med händer och föremål.  Det är svårt att upptäcka många skador 

eftersom barn leker, ramlar och slår sig. Mer uppenbara skador kan vara konturer av en hand 

eller något föremål. Brännsår kan vara efter cigaretter, spisplatta eller strykjärn. Det är viktigt 

att se till barnets ålder, skadornas placering och förklaringen till hur skadorna har 

uppkommit. Barn kan även få fysiska skador som inte märks på utsidan. De kan till exempel 

ha blödningar i hjärnhinnan som en konsekvens av att föräldrarna skakat dem. I miljöer med 

fysisk misshandel förekommer ofta psykiska övergrepp. 

Killén (2007) skriver att det är svår att peka ut vad psykiska övergrepp är. Socialstyrelsen 

(2004) exemplifierar psykisk misshandel med ett barn som under längre perioder hotas och 

avvisas. Barnet får negativ respons från föräldrarna och får vänja sig vid att känna sig 

oönskat, förlöjligat eller utfryst. Killén (2007) menar att psykiska övergrepp kan även vara en 

uppväxtmiljö präglad av hat och fientlighet, att bevittna våld samt att bli bortprioriterad av en 

missbrukande vårdnadshavare.  Föräldrar som skiljer sig utan att kunna samarbeta leder till 

att barnet hamnar i en lojalitetskonflikt. Dessa situationer kan resultera i att barnet utsätts för 

ett psykiskt övergrepp. Att barn har blivit utsatt för psykiskt övergrepp kan yttra sig i ångest, 

aggressivitet, trötthet, bristande leklust och inlärningssvårigheter. 

Vanvård, innebärande att barnets behov inte tillgodoses eller bara sporadiskt 

uppmärksammas, kan visa sig i dålig språkförmåga eller bristande språkutveckling. Detta 

som en konsekvens av understimulering och för lite bekräftelse. Yttre tecken kan vara 

smutsiga kläder, de har kläder på sig som inte är anpassade för årstiden och som luktar illa, 

de får mat men inte tillräckligt på tallriken eller rätt mat. Att inte klara av att söka upp vård 

som barnet behöver eller att följa upp vård ses även som vanvård. Ett fåtal handlingar ses inte 

som vanvård utan är något som pågår över tid. Även vanvård kan leda till psykiska övergrepp 

(Killen, 2007). 

 Socialstyrelsen (2004) ser alla sexuella handlingar som ett barn blir påtvingat av en annan 

person som övergrepp. Killen (2007) förklarar att sexuella övergrepp mot barn kan ske på 
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olika sätt, som exempelvis analt, vaginalt och genitalt samlag. Det kan även handla om 

sexuella lekar, masturbation, att titta på porrfilm eller att läsa porrtidningar tillsammans med 

vuxna. Barn som var varit utsatta för sexuella övergrepp kan uppvisa ett sexualiserat 

beteende, dra sig undan och undvika gymnastiken för att slippa visa upp kroppen. Symptom 

kan även vara täta besök hos skolsköterska för led- och huvudvärk samt skrikattacket. Andra 

tecken på sexuella övergrepp är graviditet, könssjukdomar, utvidgad anal och vaginal, 

sprickor i ändtarmen, skador runt bröst, lår och höfter. Man ska vara aktsam innan man drar 

för snabba slutsatser om övergrepp.  Sexuella övergrepp kan också leda till psykiskt 

övergrepp.  

4.2 Faktorer som påverkar anmälan 

Socialstyrelsen (2004) menar att en anmälan är alla uppgifter som kommer till känna 

misstanke om att ett barn fara illa som kommer till socialnämnden, det kan vara både 

skriftliga och muntliga. Olsson (2006) skriver att det inte finns några strikta krav på hur en 

anmälan ska se ut eller vilka uppgifter som måste finnas i den.  

Olsson (2009) säger att de finns flera anledningar till att anmälningarna till socialtjänsten 

uteblir. Författaren ger några exempel: bristande kunskap om lagstiftningen, rädsla och 

osäkerhet för hur det man ser i skolan ska tolkas, brister i arbetsledningen som saknar som 

exempelvis avsaknad av rutiner för anmälan, dålig kunskap om socialtjänsten, bristande 

förtroende för socialtjänsten, dåliga erfarenheter vid tidigare anmälningar, att socialtjänsten 

har haft brister i återrapporteringen både under och efter utredningen och samt oklara rutiner 

mellan skola och socialtjänst. 

Sundell et al. (2008) förklarar att anmälningar som inkommer till socialtjänsten är 

personbundna, juridiska eller problemrelaterade. Med personbundna faktorer avses 

anmälarens förmåga att identifiera barn som far illa, härrörande i arbetslivserfarenhet, 

utbildning och egna barn. Andra personbundna faktorer kan vara tron på att en anmälan 

skulle gynna barnet, rädsla för personligt obehag eller förtroendet gentemot socialtjänsten. 

Med problemrelaterade faktorer avses lärares anmälningsbenägenhet i förhållande till den 

specifike elevens situation; det vill säga hur läraren påverkas av misstankarnas 

allvarlighetsgrad och föräldrarnas berättelser. De juridiska faktorerna står för hur lagen är 

skriven och anmälarens kunskaper om den. Socialstyrelsen (2009) uppger att uteblivna 

anmälningar kan bero på osäkerhet - att anmälaren tror sig sakna tydliga belägg eller tvivlar 
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på att situationen är allvarlig nog att uppmärksammas. Alternativet blir då att avvakta i hopp 

om att problemet ska lösa sig självt.  

Killén (2007) beskriver att vi använder oss av flera omedvetna överlevnadsstrategier som 

påverkar våra handlingar och bedömningar och får oss att agera förnuftigt. Med 

överidentifikation gentemot föräldrarna menas att vi tillskriver föräldrarna våra egna 

värderingar, normer och egenskaper istället för att för att se de uppenbara bristerna som 

föräldrarna har mot barnet. Överidentifikation medför inte alltför sällan bagatellisering av den 

svåra situation som barnet befinner sig i. I en sådan situation uppstår svårigheter att 

upprätthålla ett helhetsperspektiv, särskilt vid vanvård eller vid fysiska, psykiska och sexuella 

övergrepp. När helhetssynen brister ökar risken att vidta så kallade drömlösningar som leder 

till problemförskjutningar, som till exempel att en elev får byta klass eller skola. Distansering 

från elever och föräldrar som framkallar obehag hos läraren är också en vanlig och ofta 

omedveten strategi. Det är i sådana situationer ärenden skickas vidare. När man upptäcker att 

ett barn far illa skiftar man mellan att agera åklagare och att vara lärare. Rollkonflikten 

medför osäkerhet kring huruvida vi har tillräckligt med bevis, vilket i sin tur kan leda till att 

vi avstår från att agera. 

4.3 Samarbete 

Bergstrand (2009) skildrar hur socialtjänsten, i enlighet med Socialtjänstlagens anvisningar, 

ska samverka med andra myndigheter och organisationer när det gäller barn som far illa, men 

det står inte hur det ska gå till.  För att kunna förbättra arbetet med barn som far illa menar 

Fridh och Norman (2008) att ett samarbete mellan olika myndigheter måste äga rum. Olsson 

(2009) tar upp förslag som skapar möjlighet till ett bra samarbete mellan socialtjänsten och 

skolan: 

Besök varandras arbetsplatser, skapa god kontakt med personalen och utbyt 

perspektiv i barnfrågor 

Skapa arenor för samverkan, fortbildningar och rådgivning 

När en anmälan inkommit till socialtjänsten, ska socialtjänsten meddela vem 

som utreder och ge ett telefonnummer 
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Socialtjänsten kan skapa ett system som bokför vilka anmälningar som 

kommer in och titta på ålder, kön och problembild. Redovisa detta resultaten 

till skolans personal för att bredda deras kunskap i socialtjänsten 

Delge information om socialtjänsten både muntligt och skriftligt till 

skolanspersonal 

 Byta idéer tillsammans, för att utveckla samarbetet.  Skicka ut enkäter och 

lyft fram både de negativa sidorna och positiva sidor 

Kontakta media då nytt samarbete påbörjas för att förankra goda idéer hos 

befolkningen 

Fundera på om socialtjänsten ska vara med när skolan anställer ny personal, 

för att det kan leda till att barn som far illa fångas upp snabbare och för att 

informera om anmälningsskyldigheten 

Socialtjänsten kan satsa på utredningsmetoder som underlättar för skolan att 

kunna medverka i utredningar. Detta kan leda till att fler anmälningar kommer 

till socialtjänsten och färre barn far illa 

Genomtänkt arbetssätt för återrapportering som inte strider mot sekretesslagen 

Fridh och Norman (2008) håller med om att delning och spridning av information om 

socialtjänsten är viktigt i samarbetet kring barn som far illa. 

4.3.1 Utredning, sekretess och återkoppling 

Fridh och Norman (2008) skriver att en utredning är när man tar in information och 

sammanställer den fakta man behöver för att ta ett beslut. Sundell et al. (2008) förklarar att 

socialtjänstens barnavårdsutredningar inleds med en aktualisering.  Detta kan ske genom en 

ansökan om bistånd eller en anmälan från någon som är orolig för barnets hälsa och 

utveckling som till exempel skolan. Därefter görs en förhandsbedömning i avsikt att utreda 

huruvida det finns skäl att fortsätta med en utredning eller om anmälan ska avslutas. Om 

utredningen fortsätter görs en bedömning om barnet har kommit till skada eller om barnet 

kommer att fara illa, om inte avslutas utredningen. Vid fortsatt prövning görs en 

skaderiskbedömning som - om det visar sig vara nödvändigt - utmynnar i utredningar rörande 

barnets eller familjens eventuella behov av bistånd. Nästa moment är att hitta en passande 
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biståndsgivare; när inte en lämplig biståndsgivare hittas avskrivs ärendet. Sista steget 

innefattar att ta ställning till om biståndet kan avslutas eller om det föreligger behov av 

fortsatta insatser.  

Westlund och Isaksson (2001) beskriver kvalitetsaspekter vad gäller utredningens 

genomförande. Utredningen ska även slutföras skyndsamt, och det får inte dröja mer än fyra 

månader innan den är avslutad. Väsentliga uppgifter ska dokumenteras och den utredningen 

avser rätt till full insyn och att kommentera processen. Individer som fyllt 15 har rätt att föra 

sin egen talan.  Utredningen ska vara opartisk och lättförståelig.   

Olsson (2009) menar att eftersom en utredning är sekretessbelagd är inte socialsekreteraren 

som gör utredningen skyldig att återrapportera till anmälaren och har därför lagligt stöd att 

inte göra detta. Till exempel om en elev uteblir från skolan i samband med ett omedelbart 

omhändertagande behöver socialsekreteraren inte säga något till skolan. Olsson (2006) anser 

vidare att utebliven återrapportering kan leda till brister i samarbetet mellan skolan och 

socialtjänsten. Men det finns utrymme i lagen som gör det möjligt för återrapportering till 

skolan.  

Socialsekreteraren får ha en dialog med anmälaren om angående de uppgifter som 

anmälaren har lämnat till socialtjänsten. 

För anmälaren som vet att en utredning pågår kan det var möjligt att lämna ut 

uppgifter, om utredningen har en positiv bild av barnet eller föräldrarna. Dessa 

uppgifter får inte leda till skada för någon inblandad. 

Om socialsekreteraren får samtycke från barnets vårdnadshavare att lämna ut 

uppgifter till exempel till skolan är det är det möjligt att skolan får ta del av uppgifter 

om barnet. 

 Uppgifter mellan hälso-, sjukvård och socialtjänstmyndigheter får lämnas utan 

samtycke i särskilda fall, som gäller, exempelvis vid sjukdomstillstånd för att kunna 

erbjuda den vård som behövs. Detta innefattar bland annat att socialsekreterare kan 

meddela skolans sjukvårdspersonal om missbruk och självmordstankar.

Efter en avslutad utredning kan socialsekreteraren ge råd till skolan utan samtycke 

om såvida inte barnet eller vårdnadshavarna kommer till skada och uppgifterna bidrar 

till att skolan kan få det lättare att jobba med eleven. Innan utlämnande av uppgifter 
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ska en skaderiskbedömning göras, för att utreda huruvida informationen bör skyddas 

eller om den är möjlig att röja. 
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5. Resultat 

5.1 Lärare 1 

Lärare 1 har varit verksam i 35 år och undervisar på en grundskola i en kommun i 

Mellansverige. Lärare 1 är i dagsläget positiv till anmälningsskyldigheten; en syn som 

förändrats med åren. Lärare 1 har erfarenhet av att anmäla när ett barn far illa. 

Lärare 1 berättar att tecken på att ett barn far illa är ökad aggressivitet, täta besök hos 

skolsköterskan samt huvud- och magvärk. Lärare 1 berättar vidare om tecken på fysiska, 

psykiska och sexuella övergrepp samt om tecken på vanvård. Varningssignaler vid fysiska 

övergrepp kan vara blåmärken, ökad aggressivitet och täta besök hos skolsystern. Psykiska 

övergrepp kan yttra sig i att eleven har svårt att koncentra sig på skolarbetet och uppvisar ett 

aggressivt beteende. Tecken på vanvård kan vara att eleven inte har kläder som är anpassade 

för årstiden. Varningssignaler vad gäller sexuella övergrepp kan enligt lärare 1 vara att eleven 

uppvisar ångest, mår allmänt dåligt och berättar vad den har blivit utsatt för. 

Lärare 1 tror att faktorer som arbetslivserfarenhet, egna barn, kunskap om varningstecken, 

andelen bevis för att ett barn far illa, osäkerhet kring situationens allvarlighetsgrad, elevens 

egna berättelse, kollegor samt skolan möjlighet att erbjuda stöd åt utsatta elever påverkar 

huruvida lärare anmäler till socialtjänsten eller inte. 

Lärare 1 förklarar att skolan har samarbete med socialtjänsten, och att det sker genom ett 

elevvårdsteam som en socialsekretare är med i. Elevvårdsteamet bidrar med möjlighet till 

konsultation vid misstankar om att ett barn far illa. Det finns även möjlighet att ringa 

socialtjänsten för uppdatering och rådgivning. Lärare 1 upplever att samarbetet mellan skolan 

och socialtjänsten fungerar bra, men att socialtjänstens rutiner kring återrapportering skulle 

kunna förbättras. 

5.2 Lärare 2 

Lärare 2 arbetar sedan 25 år tillbaka som grundskolelärare i Mellansverige. Lärare 2 

uppskattar anmälningsskyldigheten men har själv aldrig behövt anmäla till socialtjänsten. 

Humöret kan vara ett tecken på att ett barn far illa berättar Lärare 2. Lärare 2 nämner tecken 

på fysiska övergrepp, vanvård och sexuella övergrepp. Fysiska övergrepp kan enligt Lärare 2 

yttra sig i exempelvis blåmärken, medan tecken på vanvård kan vara opassande klädsel. 

Lärare 2 förklarar vidare att symptom på sexuella övergrepp kan vara sexualiserat beteende, 
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att eleven undviker gymnastiklektioner och uppvisar ett aggressivt beteende. Psykisk 

misshandel är enligt lärare 2 svårt att upptäcka.  

Faktorer som Lärare 2 tror påverkar om en lärare anmäler ett barn som far illa är 

arbetslivserfarenhet, att kunna jämföra med sina egna barn, om det är uppenbart att barnet far 

illa, om händelserna bedöms vara tillräckligt grova för att anmäla, hur mycket bevis man har, 

huruvida kollegor uppmärksammat samma sak, att skolan ser att de inte kan ge eleven 

tillräckligt med stöd och att eleven själv berättar och samt föräldrarnas status.  

Lärare 2 är osäker kring samarbetet mellan skolan och socialtjänsten, men uttrycker vikten av 

välfungerande samverkansrutiner vid den händelse att ett barn far illa. Även här finns ett 

behov av bättre återkoppling samt en önskan om tillgång till kontaktpersoner att rådfråga vid 

oro och osäkerhet. 

5.3 Lärare 3 

Lärare 3 arbetar sedan 20 år tillbaka på en grundskola i Mellansverige. Även här finns en 

positiv inställning till anmälningsskyldigheten. Lärare 3 har dock aldrig själv behövt anmäla 

misstanke om att ett barn farit illa.  

Nedstämdhet ser Lärare 3 som tecken på att ett barn far illa. Lärare 3 nämner tecken på 

fysiska övergrepp, vanvård och sexuella övergrepp. Nedstämdhet kan enligt lärare 3 vara ett 

tecken på att ett barn far illa. Blåmärken indikerar fysiska övergrepp medan understimulans 

och olämplig kost kan tyda på vanvård. Sexuella övergrepp kan enligt läraren kännetecknas 

av sexualiserat beteende. Psykisk misshandel är i likhet med tidigare lärares uttalanden svårt 

att upptäcka. 

Lärare 3 tror att det finns flera orsaker som påverkar om en lärare anmäler ett barn som far 

illa till socialtjänsten. Dessa är arbetslivserfarenhet, att ha egna barn, om det är tydligt att 

barnet far illa, hur mycket belägg man har för att barnet far illa, att man bedömer att inte 

händelsen är tillräcklig för att anmäla, stöttande kollegor, att skolan inte kan ge eleven rätt 

stöd och kunskap om anmälningsskyldigheten.  

Lärare 3 är osäker på hur samarbetet mellan skolan och socialtjänsten ser ut. Även här 

skildras behovet av bättre återkoppling från socialtjänsten, samt en önskan om tätare kontakt 

och möjlighet till utbyte av information för ökad utsikt att bistå med det stöd situationen 

kräver.  
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5.4 Socialsekreteraren   

Socialsekreteraren arbetar i en kommun i Mellansverige, har arbetat som socialsekretare i 10 

år och tycker att det är bra att lärare har en anmälningsskyldighet.  

Det är enligt socialsekreteraren svårt att uppge konkreta tecken på att ett barn far illa, men 

berättar om potentiella tecken på fysiska övergrepp, vanvård och sexuella övergrepp. Fysiska 

övergrepp kan vara att barnet har blåmärken på kroppen, återkommande blåmärken, 

blåmärken på udda ställen och samt hur barnet leker med andra. Tecken på vanvård kan vara 

att barnet inte har kläder som är anpassade för årstiden, dålig hygien, att barnets mat är inte 

anpassad för barnet och att föräldrarna ofta missar inbokade möten som rör barnets hälsa. 

Tecken på sexuella övergrepp kan vara att barnet har ett sexualiserat beteende som inte är 

normalt för dess ålder. Psykiska övergrepp tycker socialsekreteraren är svårt att se tecken på.  

Socialsekreteraren uppger i likhet med de intervjuade lärarna att faktorer som hur länge en 

lärare har jobbat, att ha egna barn att kunna jämföra med, att det är uppenbart att barnet far 

illa, att läraren känner att den inte har tillräckligt med bevis, bedömer att situationens 

allvarlighetsgrad är tillräcklig för att anmäla, att ha kollegor som stöttar, skolan upplever att 

den inte har rätt resurser för eleven, oro för personligt obehag, osäker för hur anmälningen 

tolkas av socialtjänsten och samt tidigare erfarenheter påverkar den yrkesverksammes 

benägenhet att anmäla. 

Socialsekreteraren berättar att socialtjänsten har skapat samverkansdokument tillsammans 

med skolan för att skapa en gemensam syn på hur samarbetet ska fungera och för att de 

yrkesverksamma ska ha realistiska förväntningar på varandra. Socialsekreteraren förklarar 

vidare att lärarna har möjlighet att ringa och konsultera vid oro och samt att varje skola har en 

kontaktperson hos socialtjänsten. Två gånger om året erbjuds utbildningar om socialtjänstens 

verksamhet. Socialtjänsten har också insatser för att involvera lärarna i utredningarna. De får 

då bland annat fylla i ett formulär om barnet. De har likaså ett arbetssätt som underlättar 

återkoppling då de ofta ber om föräldrarnas samtycke att delge information till skolan. 

Socialsekreteraren berättar att återkopplingen till skolan måste ske oftare, även att samarbetet 

kan bli bättre. Detta genom att bland annat se till att kontaktpersonerna besöker skolorna och 

erbjuder lärarna möjlighet att tala ansikte mot ansikte, upprätta en kontakt och samt genom 

att prioritera att informationsträffarna blir av.  
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6. Analys 

6.1 Tecken på att barn far illa 

Intervjupersonerna nämner i intervjuerna 19 tecken på att ett barn far illa då är även tecken på 

fysiska övergrepp, vanvård, psykiska övergrepp och sexuella övergrepp in räknade.  

Eriksson (1996) nämner 26 tecken som kan tyda på att en elev far illa.  

Jag som författare kan se att intervjupersonerna och Eriksson (1996) stämmer överens i fem 

punkter som kan tyda på att ett barn far illa. Dessa är blåmärken, sexualiserat beteende, 

magont, svårt i skolan och vill inte byta om på idrottslektionerna. 

6.1.1 Fysiska övergrepp 

När lärarna i intervjun beskriver tecken på fysiska övergrepp nämner de skador på kroppen 

som blåmärken. Lärare 1 nämner även att eleven besöker skolsystern ofta och har ett 

aggressivare beteende än vad eleven brukar uppvisa. Socialsekreteraren uppger att tecken kan 

vara att eleven har blåmärken på udda ställen på kroppen, återkommande blåmärken och hur 

barnet relaterar med andra kan vara varningssignaler.  

Killén (2007) skriver hur tecken på att ett barn har blivit utsatt för fysiska övergrepp kan vara 

blåmärken efter slag på kroppen, nypmärken, konturer av en hand på kroppen, skadornas 

placeringar, brännmärken, återkommande blåmärken, icke trovärdiga förklaringar om hur 

skadorna har uppkommit och skador på hjärnhinnan. De kan även visa uppvisa tecken på 

psykiska övergrepp som inlärningssvårigheter, ångest, trötthet, aggressivitet och att barnet 

saknar lust att leka. 

Lärarna och Socialsekreteraren är medvetna om att blåmärken kan vara tecken på fysiska 

övergrepp, här ser jag som författare att det speglar Killéns (2007) teori om att blåmärken kan 

vara tecken på fysiska övergrepp. 

Socialsekreterarens uttalande om att man ska se på blåmärkens placeringar och 

återkommande blåmärken det ser jag som författare att Killén (2007) bekräftar.  

Lärare 1 nämner även att eleven blir mer aggressiv, och att eleven ofta besöker skolsystern. 

Här ser jag som författare att detta kan sammankopplas med Killéns (2007) uttalanden om 

aggressivitet och täta besök hos skolhälsovården som indikationer på övergrepp. 

Socialsekreteraren tar också upp hur barnet relaterar till andra, här ser jag som författare att 

det går att koppla samman med Killén (2007) som ser på hur barnet leker med andra.  
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Killén (2007) skriver att det finns fler tecken på fysiska övergrepp, som exempelvis 

nypmärken, konturer av en hand på kroppen, icke trovärdiga förklaringar om hur skadorna 

har uppkommit, inlärningssvårigheter, ångest och trötthet.  Det ser jag som författare att 

ingen av intervjupersonerna nämner dessa varningssignaler.  

6.1.2 Psykiska övergrepp 

Lärare 1 berättar att tecken på psykiska övergrepp kan vara att läxorna uteblir, svårt att 

koncentrera sig på skolarbete få eleven har tankarna på något helt annat och att eleven blir 

mer aggressiv än vad den brukar vara. Lärare 2 och Lärare 3 kan inte ge något exempel på 

signaler vid psykiska övergrepp. Även Socialsekreteraren tycker det är svårt att utläsa och 

exemplifiera indikationer på psykiska övergrepp. 

Killén (2007) menar att barn som utsätts för psykisk misshandel kan uppvisa tecken som 

aggressivitet, trötthet, att sakna lust att leka med andra, inlärningssvårigheter, ångest och samt 

att det är svårt att peka ut just vad psykiska övergrepp är.  

Lärare 1 uppmärksammar att elever som utsatts för psykiska övergrepp kan få svårigheter att 

klara skolan och börja uppträda mer aggressivt, detta ser jag som författare att de speglar 

Killéns (2007) påståenden kring tecken på psykiska övergrepp.  

Lärare 2, Lärare 3 och Socialsekreteraren tycker att det är svårt att se tecken psykiska 

övergrepp, här ser jag som författare en koppling till Killén (2007) som tar upp att det är svårt 

att uttrycka vad psykiska övergrepp är.  

Under intervjuerna upplevde jag som författare att inte någon av intervjupersonerna tog upp 

att ångest, bristandeleklust och trötthet kan vara ett tecken på ett barn har blivit utsatt för 

psykiska övergrepp, till skillnad från Killén (2007), som skriver att det kan ha varit en påföljd 

av psykiskt övergrepp. 

6.1.3 Vanvård 

Lärare 1, Lärare 2 och Socialsekreteraren menar att tecken på vanvård kan visa sig i att inte 

barnet har kläder på sig som är anpassade efter årstiden. Lärare 3 tänker att tecken kan vara 

olämplig kost och understimulans. Socialsekreteraren menar även att dålig hygien hos barnet 

maten som barnet får och att föräldrarna ofta missar inbokade tider som är viktiga för barnets 

hälsa kan vara tecken på vanvård. 



22 
 

Killén (2007) anser att tecken på vanvård kan vara att barnet visar signaler på 

understimulans, inte har anpassade kläder eller smutsiga kläder, dålig hygien och otillräckligt 

med mat på tallriken. Enstaka händelser är inte vanvård. 

Lärare 3 menar att tecken på vanvård kan vara att barnet är understimulerat och att barnet inte 

får tillräckligt med mat, här ser jag som författare att de överensstämmer med Killén (2007) 

som nämnder dessa som varningssignaler på vanvård. 

Lärare 1, Lärare 2 och Socialsekreteraren tänker att vanvård kan visa sig på elevens kläder, 

jag som författare ser att även Killén (2007) tolkar detta som tecken på vanvård.  

Socialsekreteraren nämner också att dålig hygien och att föräldern missar viktiga inbokade 

tider. Jag som författare kopplar det samman med Killén (2007) som beskriver de som 

vanvård. 

Killén (2007) tar upp tecken på psykisk misshandel som även skulle kunna indikera vanvård; 

en koppling som jag författare ser att ingen av intervjupersonerna har gjort.  

6.1.4 Sexuella övergrepp 

Lärare 1 säger att tecken på sexuella övergrepp kan vara att eleven ofta har ångest, ont i 

magen, mår allmänt dåligt, ofta besöker skolsystern och att eleven berättar vad den har blivit 

utsatt för. Lärare 2 tänker att tecken kan vara en elev visar ett aggressivt beteende, ett 

sexualiserat beteende och samt att eleven undviker gymnastiken. Även Lärare 3 och 

Socialsekreteraren säger att tecken på sexuella övergrepp kan vara ett sexualiserat beteende 

som inte är normalt för barnets ålder. 

Tecken på sexuella övergrepp enligt Killén (2007) kan vara att eleven visar ett sexualiserat 

beteende, undviker gymnastiken, besöker ofta skolsystern för led och huvudvärk och 

skrikattacker. Även graviditet, könsjukdomar, utvidgad anal och vaginal, sprickor i 

ändtarmen och skador runt bröst, lår och höfter, aggressivitet, trötthet, att sakna lust att leka 

med andra, inlärningssvårigheter och ångest kan vara en påföljd av sexuella övergrepp.  

Lärare 1 tar upp att täta besök hos skolsköterskan därför kan vara ett tecken på sexuella 

övergrepp, något som jag som författare ser att även Killén (2007) tar upp.  

Lärare 1 tar upp möjligheten att eleven själv skulle berätta om ett eventuellt övergrepp - en 

omständighet som jag som författare inte ser att Killén (2007) nämner. 
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Jag som författare ser att både Killén (2007) och Lärare 2 ser att aggressivitet och ovilja att 

delta i gymnastiken kan utgöra tecken på sexuella övergrepp. 

Att eleven uppvisar ett sexualiserat beteende tar Lärare 3 och Socialsekreteraren upp i 

intervjun detta ser jag som författare att Killén (2007) beskriver som ett tecken på sexuellt 

övergrepp.  

 I intervjuerna nämner ingen som jag som författare ser att inlärningssvårigheter, graviditeter, 

könsjukdomar, skador på anala och vaginala skador, skador på ändtarm, bröst, lår och höfter 

kan vara ett tecken på sexuella övergrepp. Killén (2007) nämner emellertid att detta ska ses 

som tecken på sexuellt övergrepp. 

6.2 Faktorer som påverkar anmälan 

Intervjupersonerna förklarar att anmälningsbenägenheten påverkas av faktorer som 

arbetslivserfarenhet, erfarenhet av egna barn samt av tecken på övergrepp, rädsla för 

otillräckliga bevis, osäkerhet vad gäller situationens allvar, stöttande kollegor och skolans 

bristande förmåga att bistå med stöd och hjälp.  Lärare 1, Lärare 2 och Socialsekreteraren 

nämner även att om eleven själv berättar att den far illa som orsak till att lärare anmäler. 

Lärare 2 kan tänka att vilken status elevens föräldrar har kan påverka om barnet anmäls till 

socialtjänsten. Lärare 3 tror också att kunskap om lagen kan vara en avgörande faktor. 

Socialsekreteraren tror att lärare kan vara rädda för personligt obehag, rädsla för att hur 

anmälningen tolkas av socialtjänsten, tidigare erfarenheter från socialtjänsten på verkar om 

läraren anmäler till socialtjänsten.  

Olsson (2009) skriver att orsaker till anmälningar uteblir kan vara bristande kunskap om 

anmälningsskyldigheten, rädsla och osäkerhet för hur anmälan ska tolkas av socialtjänsten, 

att arbetsledningen saknar rutiner för hur en anmälan ska gå till, otillräcklig kunskap om 

socialtjänsten, bristande förtroende för socialtjänsten, missnöje med socialtjänstens arbete vid 

tidigare anmälningar, att socialtjänsten har brustit i återrapporteringen och samt avsaknad av 

tydliga arbetssätt mellan skolan och socialtjänsten. Killén (2007) skriver att vi använder oss 

av flera överlevnadsstrategier som påverkar våra handlingar som vi inte är medvetna om. Att 

anmälningar uteblir anses av Socialstyrelsen (2009) bero på att bevisen för att ett barn far illa 

är för svaga, att läraren inte tycker situationen är allvarlig nog för att anmälas och att man 

väntar och tror att situationen löser sig själv. Sundell et al. (2008) skriver att det finns tre 

faktorer som är kopplade till att en anmälan kommer in till socialtjänsten, dessa är: 

personbundna, juridiska och problemrelaterade faktorer.  
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En studie av Sundell och Colbiörnsen (1999) visade att nästan alla lärare visste att de 

omfattades av anmälningsskyldigheten. De skriver även att mer än hälften trodde att de skulle 

få obehag om de gjorde en anmälan. 

Intervjupersonerna berättar att arbetslivserfarenheten och att ha egna barn gör det lättare att 

se barn som far illa. Det anser jag som författare att det går koppla samman med Sundells et 

al. (2008) personbundna faktorer, som gör det lättare att se att ett barn far illa. 

Intervjupersonerna tycker att det är lättare att anmäla när man tydligt kan se att ett barn far 

illa och att det är svårare om man inte har så mycket att gå på, om man att barnets situation 

inte är tillräckligt för att anmäla även om skolan inte upplevs klara av elevens 

problemsituation. Den beskrivningen ser jag som författare har ett samband med Sundells et 

al., (2008) problemrelaterade faktorer som påverkar om ett barn som far illa anmäls. Jag som 

författare ser även en koppling till Socialstyrelsen (2009) som skriver att anmälningar kan 

påverkas av hur mycket bevis anmälaren har och hur allvarlig situationen bedöms vara. 

Lärare 3 tror att kunskap om anmälningsskyldighet kan påverka om man anmäler eller inte, 

detta tycker jag som författare speglar Sundell et al. (2008) och Olsson (2009) som menar att 

juridiska faktorer påverkar om läraren anmäler eller inte. Jag som författaren ser även en 

koppling till Sundell och Colbiörnsens (1999) undersökning som visade att nästan alla hade 

kunskap om anmälningsskyldigheten.  

Socialsekreteraren i intervjun tror att tidigare erfarenheter ifrån socialtjänsten påverkar om en 

lärare anmäler, detta kopplar jag som författare samman med Sundell et al. (2008) och Olsson 

(2009) då de skriver att det även påverkar vilket förtroende man har för socialtjänsten.  

Socialsekreteraren nämner också att rädsla för obehag påverkar om en lärare anmäler till 

socialtjänsten eller inte, jag som författare kopplar ihop det med Sundell et al. (2008) som 

anser att både rädsla för obehag och tidigare erfarenheter har påverkan på 

anmälningsskyldigheten.  Jag som författare ser även en koppling till Sundell och 

Colbiörnsens (1999) studie som visade att många lärare var rädda för personliga obehag vid 

anmälan. 

Socialsekreteraren nämner även att oro för hur anmälningen ska tolkas kan vara en orsak till 

att man väljer att inte anmäla, här ser jag som författare en koppling till Olsson (2009) som 

skriver att rädsla för hur anmälningen ska tolkas kan påverka om man anmäler.  
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Vid intervjutillfället nämner Lärare 2 att föräldrars status kan påverka huruvida misstanke om 

missförhållanden anmäls eller inte, ett uttalande som jag som författare ser att understryks av 

Killéns (2007) teori om att man tillskriver någon egenskaper istället för att se till 

verkligheten. 

Under intervjuerna nämner varken lärarna eller socialsekreteraren att utbildning, tror att 

anmälningen kommer att gynna barnet, att föräldrarna ljuger om skador och barnets ålder, 

som jag som författare ser att Sundell et al. (2008) skriver att de påverkar 

anmälningsskyldigheten.  

Intervjupersonerna nämner i inget om att arbetsledningen saknar rutiner för anmälan, kunskap 

om socialtjänsten, dålig återrapportering och samt brister i samarbetet mellan skolan och 

socialtjänsten påverkar om man anmäler till socialtjänsten. Jag som författare ser att Olsson 

(2009) skriver att detta skulle påverka om man anmäler till socialtjänsten 

Intervjupersonerna nämner inte att de tycker vänta och se att situationen löser sig kan vara en 

orsak till anmälningar uteblir. Till skillnad från Socialstyrelsen (2009) som jag som författare 

ser att de nämns som en orsak som påverkar till att anmälningar uteblir. 

6.3 Samarbete 

Alla intervjupersoner berättar att det tycker att det är viktigt att ett samarbete mellan skolan 

och socialtjänsten finns när ett barn far illa. Lärare 1 berättar att samverkan med 

socialtjänsten sker via ett elevvårdsteam som lärarna kan vända sig till om de behöver råd om 

en elev som de är oroliga för, i elevvårdsteamet sitter även en socialsekreterare med. Lärare 1 

berättar även att kontakt med socialsekreteraren sker även med telefonsamtal och uppdaterar 

om dagsituationen om det är något speciellt. Lärare 2 och Lärare 3 är inte säkra på hur 

samarbetet ska se ut, de hade heller inte anmält någon elev till socialtjänsten. 

Socialsekreteraren beskriver att socialtjänsten och skolan har ett samverkansdokument, att 

samverkan sker via telefon då lärare har möjlighet att ringa socialtjänsten för att konsultera 

om en elev, att varje skola har en kontaktperson från socialtjänsten, har utbildningar om 

socialtjänsten varje halvår, arbetssätt för att involvera lärarna i utredningar, arbetssätt för 

återkoppling som inte går i emot sekretessen. Alla lärarna tycker att återkopplingen från 

socialtjänsten inte fungerar och borde förbättras. De önskar även mer information om hur 

socialtjänsten fungerar. Socialsekreteraren vill förbättra återkopplingen till skolan och önskar 

att de informationsträffar som anordnas alltid blir av. Lärare 2 tycker att skolan borde få ett 

ansikte på någon ifrån socialtjänsten som skulle fungera som en kontaktperson att rådfråga 
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vid oro för en elevs utveckling. Socialsekreteraren ville att kontaktpersonen som finns för 

varje skola skulle besöka skolorna oftare för att synas och skapa kontakt med lärarna. Lärare 

3 tycker att socialtjänsten borde kontakta skolan mer då lärare träffar barnet dagligen.  

Olsson (2009) skriver att strategier för ett bra samarbete kan vara att besöka varandras 

arbetsplatser, skapa forum för samverkan, meddela skolan vem som utreder, bokför vilka 

anmälningar som kommer in till socialtjänsten, delge information om socialtjänsten både 

muntligt och skriftligt till skolanspersonal, utbyta idéer tillsammans för att skapa ett 

arbetssätt, kontakta media då nytt samarbete påbörjas, socialtjänsten ska vara med när skolan 

anställer ny personal, utredningsmetoder som underlättar för skolan att kunna medverka i 

utredningar, genomtänkt arbetssätt för återrapportering som inte strider mot sekretesslagen. 

Olsson (2006) menar att sekretessen inte är ett hinder för återrapportering till skolan. Fridh 

och Norman (2008) anser att det är viktigt att samarbeta när ett barn far illa.   

I en studie av Sundell och Colbiörnsen (1999) framkommer att anmälningar om barn far som 

far illa ökade då socialtjänsten arbetade med att förbättra samarbetet med andra myndigheter. 

Detta trots att få lärare ansåg att skolan hade samarbete med socialtjänsten. Sundell et al. 

(2008) skriver att studier visar att socialtjänsten kontaktar skolan i varannan utredning.  

Alla intervjupersoner anser som jag som författare ser att likhet med Fridh och Normans 

(2008) att det är viktigt att samarbeta när ett barn far illa. 

Vid intervjutillfället berättar Lärare 1 att det finns en samverkansgrupp att rådfråga om man 

är orolig för någon elev och att det går att ringa direkt till socialsekreteraren för att uppdatera 

om dagsituationen. Detta kan koppla jag som författare till Olsson (2009), som poängterar 

vikten av en samverkansgrupp och att det är bra att ha en samverkansgrupp och att det är bra 

att ha ett arbetssätt från socialtjänsten där lärarna kan vara involverade i. 

Att lärare 2 och lärare 3 - trots lång tjänstgöring - aldrig anmält till socialtjänsten ser jag som 

författare att det kan sägas bekräfta Sundell och Colbiörnsens (1999) studie kring det faktum 

att få lärare anser att det har ett samarbete med socialtjänsten och att anmälningsantalet ökar 

om man samarbetar med socialtjänsten 

Socialsekreteraren i intervjun berättar att skolan och socialtjänsten har skapat 

samverkansdokument för att underlätta samarbetet. Detta ser jag som författare en koppling 

till Olssons (2009) teori som menar att det är bra att utbyta idéer med varandra för att utarbeta 

ett arbetssätt. 
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Socialsekreteraren i intervjun tycker att de har en utredningsmetod som gör samverkan möjlig 

och att de har även arbetsmetoder för återkoppling till skolan som inte går i mot 

sekretesslagen då de frågar om föräldrarna samtycke upphävs sekretessen. Jag som författare 

ser en koppling till Olsson (2009) som ser även detta som en förutsättning till bra samverkan. 

Jag som författare ser även en koppling till Olsson (2006) skriver att sekretessen inte behöver 

vara ett hinder för återrapportering 

Socialsekreteraren berättar att socialtjänsten bjuder in till informationsträffar varje halvår, 

och att varje skola har en kontaktperson. Jag som författare ser att det speglar Olsson (2009) 

som skriver även att det är bra.  

Jag som författare ser att ingen utav av intervjupersonerna tar upp att samarbete sker med 

hjälp av media, vid anställning av personal, skriftlig information om socialtjänsten och att 

besöka varandras arbetsplatser som Olsson (2009) tar upp för att skapa ett bättre samarbete.  

Intervjupersonerna tycker att det är bra att samarbeta när ett barn far illa, jag som författare 

ser en koppling till Sundell och Colbiörnsen (1999) som visade att anmälningsantalet ökade 

när ett samarbete var bra.  

Alla intervjupersoner vill att återkopplingen ska bli bättre ifrån socialtjänsten, här ser jag som 

författare en koppling till Olsson (2009) som skriver att det skapar ett bättre samarbete mellan 

skolan och socialtjänsten.   

Lärare 2 och Socialsekreteraren vill att skolan ska ha fungerande kontaktpersoner ifrån 

socialtjänsten. Jag som författare ser att Olsson (2009) beskriver att det underlättar för 

samarbete.   

Socialsekreteraren tycker att det är viktigt att socialtjänstens informationsträffar blir av, jag 

som författare ser att detta speglar Olsson (2009) som tycker att det är viktigt att sprida 

information om socialtjänsten. 

Lärare 3 tycker att socialtjänsten borde kontakta skolan oftare när ett barn far illa, jag som 

författare ser att Sundell et al.(2008) visar på att inte lärare blir kontaktade ofta i utredningar. 
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7. Diskussion 

Syftet med uppsatsen var att utifrån tre lärares och en socialsekreterares perspektiv få 

förståelse för vilka varningssignaler och tecken de associerar till att ett barn far illa och samt 

vilka faktorer de tror påverkar om ett barn som far illa anmäls. Uppsatsen avsåg även ta reda 

på hur intervjupersonerna upplever samarbetet mellan skolan och socialtjänsten. För att fånga 

intervjupersonernas tankar om ämnet användes halvstrukturerade intervjuer.  

Studien har besvarat syfte och frågeställningar genom att associera intervjufrågorna till 

ämnet. Vid genomförandet användes även tidigare forskning och teorier är som relevanta för 

studien. Detta för att kunna ge svar på syftet och frågeställningarna och för att inte riskera 

mäta något annat än vad studien var avsedd att mäta. Då det framkom flera 

anmärkningsvärda resultat som kan kopplas till syftet anses studien ha god validitet. 

De mest noterbara resultaten som studien visar är att intervjupersonerna hade en del kunskap 

om tecken som kan tyda på att ett barn far illa, dock saknades det vissa bitar. Detta i 

jämförelse med litteraturen som konsekvent tog upp flera tecken som kunde tänkas vara 

indikationer på att ett barn far illa. Ett annat viktigt resultat är att intervjupersonerna inte bara 

nämnde en specifik faktor som påverkade om ett barn anmäldes till socialtjänsten. Samtliga 

intervjupersoner ansåg att faktorer som hur länge man hade jobbat som lärare, egna barn, 

tydliga tecken på att ett barn far illa, hur mycket bevis det finns för att ett barn far illa, om 

situationen bedöms tillräckligt grov att anmäla, vilket stöd eleven kan få från skolan påverkar 

om en lärare anmäler till socialtjänsten. Detta tog även litteraturen upp som faktorer som 

påverkar om en lärare anmäler. Alla intervjupersonerna ansåg att de var viktigt att samarbeta 

när ett barn far illa. Två av lärarna var dock osäkra på hur samarbetet såg ut, då de inte själv 

anmält någon elev till socialtjänsten. Detta stämmer överens med tidigare forskning som 

visade att anmälningarna ökade då samarbetet var tydligt.  

Utifrån dessa resultat väcks tankar om hur väl socialtjänsten arbetar med uppsökande 

verksamhet, samarbete med andra myndigheter när ett barn far illa och att informera om 

socialtjänsten, då det är socialtjänsten som ansvarar för detta. Kan socialtjänsten fånga upp 

alla barn som far illa i en kommun? Eller beror det på vilken lärare barnet får i skolan som 

avgör om de får stöd ifrån samhället? 

Att studien endast behandlar fyra individers erfarenheter ger ingen generaliserbarhet, men 

bidrar ändå till kunskap om fenomenet som är av storvikt för socialt arbete. Att inte dela ut 
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intervjuguiden innan intervjuerna medförde att intervjusvaren att intervjusvaren blev 

spontana vilket jag tyckte var bra. Att intervjusvaren skiljer sig från litteraturen kan därmed 

bero på att intervjuguiden inte delats ut i förväg. De styrkor som studien har är att den har en 

tydlig röd tråd genom hela arbetet med rubriker som är kopplade till syftet och 

frågeställningarna. Även intervjupersonernas arbetslivserfarenhet måste nämnas då de har 

träffat elever under många år och därmed är väldigt erfarna vad gäller arbete med barn. Även 

forskningen och teorierna är användbara för studien, då de skapar bra inblick i ämnet. 

Att intervjupersonerna tar del av undersökningsresultatet skulle kunna medföra lösningar mot 

att på ett så bra sätt som möjligt stödja barn som far illa eller riskar att fara illa i den 

kommunen.  För att kunna upptäcka, stödja och hjälpa barn som far illa är det viktigt att det 

finns forskning och studier kring ämnet då det skapar möjlighet för att barn att få en trygg 

uppväxt. Det är viktigt att lärare får kunskap som hjälper dem att upptäcka barn som far illa 

för att kunna stödja dessa. Det är därför relevant med vidare forskning kring ämnet, samt att 

undersöka alla lärarutbildningars kursplaner för att se hur mycket det står om 

varningssignaler vad gäller elever som blivit utsatta för övergrepp.  

Även ett förslag till vidare studier är att jämföra ny examinerade lärare mot lärare mot lärare 

med lång arbetslivs erfarenhet när det gäller att upptäcka barn som far illa. Detta skulle kunna 

ske genom att skicka ut olika fall beskrivningar om barn, så får intervju personerna får 

kommentera dessa. Detta är intressant därför att undersöka det uppmärksammas i resultatet 

att två av intervjupersonerna med lång arbetslivs erfarnhet inte hade gjort någon anmälning 

om att en elev far illa till socialtjänsten.  

 Med hjälp av materialet som använts kan några aktsamma slutsatser dras rörande tecken på 

att ett barn far illa. Behov av mer kunskap föreligger dock, om man i framtiden ska kunna 

upptäcka fler barn som är i behov av insatser från samhället. Lärare behöver få mer 

möjligheter till ökad stöttning med elever som far illa för att minska faktorer som avgör om 

en lärare anmäler en elev som far illa till socialtjänsten. Till sist har studien uppmärksammat 

att samarbetet mellan skolan och socialtjänsten behövs göras tydligare då inte alla 

intervjupersoner kände till hur det fungerade. 
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Bilaga  

 

Intervjuguide  

Faktorer som påverkar anmälan 

Hur ser du på anmälningsskyldigheten? 

Vilka faktorer tror du avgör att en anmälan kommer från skolan till socialtjänsten? 

Tror du de finns faktorer som gör att man avstår från att anmäla fast man är 

anmälningsskyldig? 

Tecken på att ett barn far illa 

Vilka tecken kan ett barn som far illa uppvisa? 

Tecken på fysiska, psykiska, sexuella övergrepp och vanvård?? 

Samarbete  

Har ni något samarbete med socialtjänsten/ skolan? 

Hur fungerar de? Några rutiner? 

Är det något som skulle kunna förbättras? Utveckla? 

 


