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Sammanfattning 
Studien har undersökt hur skolpersonal upplever och tillämpar anmälningsplikten vid misstanke 

om barn som far illa eller riskerar att fara illa. Studiens frågeställningar fokuserar på skolans 

rutiner, skolpersonalens upplevda möjligheter och begränsningar samt vad de upplever behöver 

förändras för att underlätta arbetet kring anmälningsplikten. Detta arbete har en hermeneutisk 

ansats baserad på en kvalitativ metod där fyra semistrukturerade intervjuer har genomförts med 

fyra lärare i årskurs F-1. Resultatet av intervjuerna har analyserats med hjälp av ett 

etnometodologiskt perspektiv. Resultatet visar att skolorna inte hade någon handlingsplan 

dokumenterad för hur de ska gå till väga när ett barn är utsatt eller när en anmälan ska göras. 

Studien visar att det finns behov av att se över om lärares anmälningspliktiga ansvar minskar 

eftersom rektorn ansvarar för anmälningarna. 

Nyckelord: Anmälningsplikt, anmälningsskyldighet, barn som far illa, utsatta barn, grundskola, 

lärare, rektor, rutiner, socialtjänsten. 
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1. Inledning 

1.1. Bakgrund och problemformulering 
I dagens samhällen finns det flera utsatta grupper och en av dessa är barnen. 

Anmälningsplikten i skolan gällande barn som misstänks fara illa är ett omdiskuterat ämne 

över hela världen. Bland annat i Malaysia där det forskats om huruvida lärare ska använda 

anmälningsplikten eller inte (Choo, Walsh, Marret, Chinna & Tey, 2013). I Irland visar 

forskare att lärare på grund av olika svårigheter såsom bristande kunskap om utsatta barn, inte 

anmäler tillräckligt om barn far illa (Bourke & Maunsell, 2015). 

I Sverige har media de senaste åren flertalet gånger uppmärksammat att barn har farit illa och 

där både förskolan och skolan haft brister gällande anmälningsplikten. Barn kan fara illa 

genom exempelvis misshandel, sexuella övergrepp, vanvård och försummelse. När något 

sådant händer ska barnens behov av stöd- och hjälpinsatser tillgodoses (Höjer, Sallnäs & 

Sjöblom 2012). I 14 kap. 1§ 1 st. Socialtjänstlagen, SoL, står det att myndigheter samt 

anställda vid dessa myndigheter, vars verksamhet berör barn och ungdomar, genast ska anmäla 

till socialnämnden om de i verksamheten misstänker att ett barn far illa eller riskerar att fara 

illa. Dessa myndigheter kan vara inom hälso- och sjukvården, socialtjänsten, 

Polismyndigheten, Kriminalvården med flera. Skolan innefattas även av anmälningsplikten och 

enligt Skolverket (2012) gäller anmälningsplikten för rektorer, pedagoger, elevhälsan och 

övrig skolpersonal. Detta gäller oavsett om verksamheten är offentlig eller enskild. I 29 

kapitlet 13§ Skollagen framgår det att huvudmannen för verksamheten samt den som är 

anställd i verksamheten ska på socialnämndens initiativ samverka med samhällsorgan och 

organisationer som berörs när ett barn far illa eller riskerar att fara illa. 

Skolan har en viktig roll i att stödja barn och upptäcka missförhållanden samt hjälpa barnen 

vidare till rätt instans vid behov (Socialstyrelsen, 2010). Socialstyrelsen har i sin rapport ”Barn 

som avlidit med anledning av brott” (2012a) däremot kommit fram till att skolor och förskolor 

måste vara mer uppmärksam på när ett barn kan vara i behov av skydd, stöd eller hjälp. I vissa 

fall har barn inte fått behovet av hjälp och stöd tillgodosedda på grund av underlåtenhet att 

anmäla (Socialstyrelsen, 2012a). Den professionelle inom skolan har som skyldighet att 

anmäla direkt när den får kännedom om ett barn som misstänks fara illa och där socialnämnden 

kan behöva ingripa till barnets skydd. På varje arbetsplats som omfattas av anmälningsplikten 

bör det finnas klara rutiner och handlingsplaner gällande hur en anmälan ska gå till 

(Socialstyrelsen, 2010). Enligt Socialstyrelsen (2010) är det i vissa skolor som rutin att rektorn 
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står för anmälan. En viktig del i skolornas rutiner är att arbetsledningen i verksamheten bör 

handleda och stötta sin personal vid behov i en anmälningssituation.  

För att kunna stödja och hjälpa barn som far illa eller riskerar att fara illa i samhället är det 

viktigt att socialtjänsten, som enligt 2 kapitlet 2§ SoL har det största ansvaret, får kännedom 

om barn som far illa genom anmälningar. Därför är en studie runt skolors rutiner vid en 

anmälningssituation viktig för ämnet socialt arbete.   

1.2. Syfte och frågeställningar  
Syftet med denna studie är att studera hur skolpersonal upplever och tillämpar 
anmälningsplikten vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa. 
Följande frågeställningar kommer att besvara studiens syfte. 

• Hur ser skolpersonal på de rutiner som finns gällande anmälningsplikten när de vill 
anmäla att ett barn far illa eller riskerar att fara illa? 

• Vad kan möjliggöra respektive begränsa användandet av rutinerna? 

• Vad anser skolpersonalen behöver förändras för att skapa mer säkerhet kring när en 
anmälan ska göras? 

1.3. Avgränsningar  
Studiens avgränsningar har en bas i studiens syfte och frågeställningar. Anledningen till det 

valda ämnet för denna studie grundar sig i att det är aktuellt i socialt arbete eftersom det rör 

utsatta barn samt att det finns svårigheter med anmälningsplikten i skolan. Detta har 

framkommit under de två fältförlagda studieperioderna som givits under studiens författares 

pågående socionomutbildning samt i tidigare forskning om ämnet, vilket har gjort det 

intressant att fördjupa sig i det.  I Rädda barnens (2012) rapport framgår det att det finns 

problem med att tolka i vilken situation en anmälan bör göras på grund av att lagen är 

opreciserad. Därför är anmälningsplikten ett intressant ämne att studera i just skolor för att se 

hur de arbetar med och kring detta samt att personalen i skolor träffar väldigt många barn i sitt 

arbete. 

1.4. Definitioner av centrala begrepp  
Begreppet “utsatta barn” uttalas ofta i samband med ”barn som far illa”. Med utsatta barn 

menas de barn som är eller bör bli aktuella för social barnavård, det vill säga barn som bör ha 

en behovsprövad insats som socialtjänsten ansvarar för (Höjer, Sallnäs & Sjöblom, 2012). I 

Socialstyrelsens rapport ”Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga” (2012b) framgår 

det att begreppet ”barn som far illa” innefattar barn och unga som har föräldrar med bristande 

omsorg eller barn och unga som har ett destruktivt beteende och skadar sig själva. För att 
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undvika upprepning och svårläst text kommer utsatta barn fortsättningsvis i detta arbete 

benämnas i texten för både barn som far illa och barn som riskerar att fara illa. 

”Orosanmälan” brukar vara ett begrepp som nämns istället för endast ”anmälan”.  Dessa båda 

begrepp innebär samma sak, det vill säga att när oro uppstår ska en anmälan göras till 

socialtjänsten om det bedöms att socialnämnden kan behöva ingripa för att skydda barnet 

(Socialstyrelsen, 2014). I arbetet kan både anmälan och orosanmälan tänkas stå men de innebär 

samma sak, om inte annat anges i texten. I samband med anmälan nämns ofta ”vid misstanke 

om ett utsatt barn” vilket i texten menas vid misstanke om ett utsatt barn där socialnämnden 

kan tänkas behöva ingripa som skydd. 

I detta arbete kommer vårdnadshavare att benämnas istället för förälder med hänsyn till att alla 

barn av olika omständigheter inte har föräldrar.  

Både ”anmälningsplikt” och ”anmälningsskyldighet” benämns i arbetet men begreppen innebär 

här samma sak, att verksamheter som rör barn har en plikt att anmäla om ett barn kan behöva 

skydd från socialnämnden (SFS 2001:453). Ordet ”anmälningspliktig” nämns flertalet gånger i 

detta arbete och då menas de personer som har en skyldighet inom sitt yrke att anmäla vid 

misstanke om att ett barn är utsatt. Exempelvis lärare och rektor.  

1.5. Disposition  
Detta första kapitel inleddes med en bakgrund och problemformulering om det valda ämnet 

anmälningsplikten. Därefter beskrivs det syfte och frågeställningar som är grunden till denna 

studie. Avgränsningar diskuterades för att tydligt visa läsaren vad som kommer att studeras i 

studien samt varför det ska studeras. Olika begrepp togs upp för förklaring eftersom begreppen 

ofta är förekommande i texten. I andra kapitlet kommer tidigare forskning att redovisas för att 

få en förståelse över hur det har sett ut tidigare år och hur det ser ut idag. Här kommer även 

studiens teoretiska utgångspunkt, etnometodologin, att förklaras. I tredje kapitlet kommer 

metoden och tillvägagångssättet för studien att förklaras och redovisas. Här ingår bland annat 

rubrikerna urval, datainsamling och bearbetning och val av analysmetod. Etiska aspekter 

kommer även att diskuteras i detta kapitel. Fjärde kapitlet kommer att presentera resultaten 

som framkommit under studiens intervjuer kopplat till studiens frågeställningar och syfte. I det 

femte kapitlet kommer resultatet att diskuteras.  
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2. Tidigare forskning 

2.1. Anmälningsplikten 
Som tidigare nämnts diskuteras det världen över om utsatta barn och om anmälningsplikten i 

skolan. I detta kapitel kommer både internationell och nationell det vill säga svensk forskning 

att presenteras med fokus runt anmälningsplikten. Enligt Socialstyrelsens rapport 

”Anmälningar till socialtjänsten om barn och unga” (2012b) är det svårt att beräkna hur många 

utsatta barn det finns i Sverige. Det är många faktorer som spelar in, bland annat har 

kommuner olika statistiksystem samt att rutinen gällande anmälningsplikten kan vara olika hos 

olika anmälningspliktiga professioner. Anmälningarna som görs visar inte endast på vilket sätt 

som barn blir utsatt på. De visar även hur stor anmälningsbenägenheten är i samhället, det vill 

säga hur hög toleransnivån är för den som gör anmälan vilket kan variera mellan individer och 

situation (Socialstyrelsen, 2012b). 

2.2. Vad säger lagen och hur går anmälan till? 
I FN:s Barnkonvention artikel 19 framgår det att det är statens ansvar att ta till åtgärder för att 

varje barn ska skyddas från psykiskt och fysiskt våld, övergrepp, sexuella övergrepp, 

utnyttjande, försummelse och vanvård från vårdnadshavare. Bland dessa åtgärder ingår bland 

annat undersökning och behandling men även rapportering vid misstanke om utsatta barn. 

Rapporteringen om detta ska ske till socialnämnden enligt socialtjänstlagen 14 kap. 1§ första 

stycket där anmälningsplikten finns reglerad. I lagen står det att alla professioner som arbetar 

inom en verksamhet där det finns barn, är anmälningspliktiga. Detta innebär att om en 

yrkesverksam inom en sådan verksamhet misstänker att ett barn fara illa och socialnämnden 

kan behöva ingripa som skydd för barnet, ska detta genast anmälas till socialnämnden. När 

oron uppstår ska anmälan enligt Socialstyrelsens rapport (2014) antingen muntligt eller 

skriftligt lämnas in till kommunens socialtjänst. I brådskande fall kan anmälan göras muntligt 

för att sedan i efterhand bekräftas skriftligt. Däremot menar Justitieombudsmannen, JO, att 

anmälan bör göras skriftligt med tanke på de åtgärder som socialnämnden kan behöva göra på 

grund av det som framkommit i anmälan (Socialstyrelsen, 2014). Anmälningsplikten riktas 

även till allmänheten där dem som har misstanke om att ett barn är utsatt bör göra en anmälan 

vilket framgår i socialtjänstlagen 14 kap. 1c§. 

2.3. Anmälningsskyldighet 
Crenshaw, Crenshaw & Lichtenberg (1995) gjorde en studie i Kansas, USA, som innefattade 

flera skolor där totalt 664 rektorer, lärare, kuratorer och annan skolpersonal deltog. Studien 

studerade fem olika situationer där barn kan råka ut för vanvård eller övergrepp, exempelvis 

sexuella övergrepp och misshandel. I studien visades det att endast 9.6 % av deltagarna var 
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redo och väl förberedda till att upptäcka utsatta barn samt att anmäla det. Däremot var 50.6  % 

ganska redo att upptäcka och anmäla utsatta barn. 27 % av deltagarna kände att de var 

otillräckliga och 13 % upplevde att de inte alls var redo eller förberedda för att ta hand om och 

ansvara över utsatta barn. I studien framkom att skolkuratorer och skolpsykologer oftare 

upplevde sig redo att anmäla och upptäcka utsatta barn. Lärare såg sig som otillräckliga eller 

inte alls redo. Rektorer och intendenter såg sig som ganska redo. I studien visade det sig att 

klasslärare upptäckte färre fall av utsatta barn än andra kollegor som kuratorer och 

administratörer. Detta kunde tänkas bero på att klasslärarna endast såg en grupp av elever varje 

dag i jämförelse med kollegorna som fick en överblick och lärde känna fler barn varje dag. 

Men i antagande till detta skulle det inte glömmas att värdera relationen och kontakten som 

klasslärarna hade till varje elev. På grund av detta upptäckte Crenshaw, Crenshaw & 

Lichtenberg (1995) ett bekymmer eftersom det av studiens deltagare var klasslärarna som 

oftast hade svarat att de inte hade misstanke om att ett barn var utsatt, i studiens olika 

frågeområden gällande olika typer av övergrepp och vanvård. Det vill säga att klasslärarna, 

som hade en nära kontakt med sina elever, inte misstänkte att eleverna var utsatt.  

Enligt Kennys (2004) studie i USA påvisades det att lärare hade bristande kunskap i att 

upptäcka utsatta barn samt att de hade brister i kunskap om att göra anmälningar. En stor del 

av studiens deltagande lärare, 76 % menade att skolans administration inte skulle stödja dem 

om de ville göra en anmälan. 56 %, trodde att barnets familj skulle stämma dem om anmälan 

inte grundades i ren fakta om att barnet var utsatt och endast 13 % av lärarna hade kunskap om 

vad deras egen skola hade för rutiner gällande att rapportera misstanke om ett utsatt barn. I 

övrigt kände de flesta av lärarna att de hade bristande kunskaper om hur de kunde se tecken på 

försummelse eller fysiska och sexuella övergrepp.  I studien framgår det att många av lärarna 

inte har fått någon form av utbildning om utsatta barn före de började arbeta och de hade heller 

inte fått utbildning om det via sitt arbete.  

Rädda barnen (2012) gjorde en studie gällande anmälningsplikten när barn far illa där de i 

studien hade med tre olika fokusgrupper vilka var BVC, förskola och skola. I studien kom de 

fram till att lärare i grundskolan har mer kontakt med barnen och mindre kontakt med 

vårdnadshavare till skillnad från förskolan där förskolepersonalen har en nära kontakt med 

både barn och vårdnadshavare. Barn som är utsatta upptäcks ofta av lärare genom att barnet får 

problem i skolan. Skolan gjorde ofta egna ”utredningar” med egna insatser innan en anmälan 

gjordes till socialtjänsten. Exempel på insats kunde bland annat vara att lärarna tipsade om 

stödverksamheter till vårdnadshavarna (Rädda barnen, 2012). Lärarna i studien ansåg att det 

var viktigt att se till att vårdnadshavarna fick stöd och hjälp samt att det är viktigt att följa upp 
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och se vad anmälan leder till. En svårighet som lyfts i studien är att lärarna som deltog 

upplevde att eftersom det uppstår konflikter med vårdnadshavarna kan det leda till att lärarnas 

relation till barnet skadas. 

Gallagher-Mackay (2014) gjorde en studie i Kanada om lärares plikt att anmäla när barn utsätts 

för övergrepp eller försummelse där 38 individer (lärare, mödrar och barnaskyddsarbetare) 

deltog i intervjuer. Gallagher-Mackay (2014)  menar att skyddsarbetare inte kan arbeta ensam 

för att skydda barnen, skolan är en viktig del i arbetet eftersom det är lärarnas plikt att anmäla 

om oro finns att ett barn blir utsatt. I studien framkom att det finns flera svårigheter som 

lärarna stöter på i arbetet när det finns ett utsatt barn på skolan. En av svårigheterna är att 

lärarna måste identifiera de tecken som finns om ett barn blir utsatt för övergrepp eller 

försummelse och efter det avgöra om dessa tecken väcker en misstanke om misshandel.  En 

annan svårighet anser Gallagher-Mackay (2014) är när beslutet om att göra en anmälan är 

gjord bör den som gör anmälan tänka på att en anmälan kan göra att den berörda familjen och 

barnets beteende kan förändras, att anmälan antingen kan vara till stor hjälp för familjen och 

barnet eller så gör den stor skada. Gallagher-Mackay (2014) fann att det fanns brister i lärarnas 

kunskap om vad som händer när anmälan är gjord. Det visades även att lärarna inte såg plikten 

att anmäla som en regel eller lag utan mer som en viktig faktor till vad som är barnets bästa 

utifrån deras egen oro.  

2.4. Verksamhetsrutiner 
I Crenshaw, Crenshaw & Lichtenbergs (1995)  studie diskuterades vem som hade ansvaret om 

att göra anmälan där lärarna i studien förväntade sig att skolpsykologerna eller rektorerna 

skulle göra den eftersom de inte arbetar närmast barnet. Under studiens gång visades det att 

lärare kunde lämna över information om sin oro till olika team eller särskilda mottagare som 

därefter ansvarade för att besluta huruvida en anmälan skulle göras eller inte. Crenshaw, 

Crenshaw & Lichtenberg (1995) menar att detta kunde höja kvaliteten på anmälan eftersom 

olika professioner varit med och tagit beslut om att göra anmälan eller inte. Däremot menar de 

att detta strider mot lagar om att anmäla vid misstanke om ett utsatt barn eftersom den enskilde 

läraren ansvarar över sin egen oro.  Crenshaw, Crenshaw & Lichtenberg (1995) menade att 

ansvaret inte försvinner även om läraren har informerat andra professioner om sin oro. 

I Rädda barnens rapport (2012) framgår det att den vanligaste rutinen för att göra en 

orosanmälan inom förskolan var att den personal som känner oro gör anmälan själv. Ofta görs 

detta i samarbete med förskolechefen eftersom den har en vidare kontakt med vårdnadshavarna 

efter anmälan. Till skillnad från förskolan kontaktar läraren på skolan rektorn eller skolans 
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elevhälsoteam för att lämna information om sin oro. Vid allvarligare övergrepp framkom det i 

rapporten att den lärare som känner oron själv kontaktar socialjouren. När lärarens information 

är överlämnad till rektorn eller elevhälsoteamet är det dessa som ansvarar för huruvida 

anmälan görs eller inte. När beslutet är taget om att göra en anmälan är det vanligast att rektorn 

är den som gör den formella anmälan. I rapporten visades det att anledningen till detta är att 

försöka behålla en bra relation mellan läraren och det berörda barnet när anmälan är gjord. 

Trots att rektorn är den som står för anmälan förekommer det att vårdnadshavarna förstår 

varifrån oron till anmälan kommer ifrån, oftast barnets lärare. För att jämföra olika instanser 

tar Rädda barnen (2012) även upp en annan instans i sin rapport vilken är BVC där det är den 

sjuksköterska som känner oro, oftast den som arbetar med den berörda familjen, som ska göra 

anmälan. Sjuksköterskan ska även ha den fortsatta kontakten med familjen efter att anmälan är 

gjord. I särskilda fall om exempelvis vårdnadshavarna förväntas bli aggressiva på grund av 

anmälan görs den av chef eller andra kollegor (Rädda barnen, 2012).  

2.5. Utbildning 
Majoriteten av deltagarna i Crenshaw, Crenshaw & Lichtenbergs (1995) studie ville ha mer 

träning om hur de kan upptäcka att ett barn är utsatt samt hur de ska göra en anmälan. Baserat 

på studiens resultat anser författarna att lärare och annan skolpersonal bör få mer kunskap om 

barn som blir utsatt för övergrepp och vanvård, hur det kan upptäckas och hur det anmäls. 

Detta för att stärka lärarens roll i situationen när ett barn far illa. Crenshaw, Crenshaw & 

Lichtenberg (1995) menar att anmälningarna kommer bli starkare om de är baserade på 

lärarens faktiska misstanke istället för lärarens magkänsla. 

Barnombudsmannen gjorde en rapport år 2012 som handlade om huruvida barn som upplever 

våld i nära relationer upplever att de får hjälp och stöd från olika instanser i samhället. I 

rapporten visades det att barn ofta blir utsatt för exempelvis våld och försöker signalera om 

detta utan att bli sedd, vilket i sin tur leder till att ingen ingriper. Barnombudsmannen kom i 

rapporten fram till olika förändringar som behövde göras för att förbättra detta. En förändring 

som behövde göras var att se till att yrkesverksamma som arbetar med barn får kunskap om 

hur de kan fullfölja anmälningsplikten samt få kunskap om barns rättigheter och tecken på att 

ett barn är utsatt. Ett av förslagen var att detta skulle ingå i högskoleförordningen för att få 

examen i de professioner som arbetar med barn. 

2.6. Teoretiska utgångspunkter  
Som teoretisk utgångspunkt i detta arbete kommer det sociologiska perspektivet 

etnometodologi att användas. Kvale & Brinkmann (2009) menar att etnometodologin är 
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delaktig till att ha bidragit till insikten om språkets avgörande roll inom intervjuforskningen. 

Bryman (2011) förklarar att etnometodologin har fokus på ”praktiskt, sunt förnuft-inriktat 

tänkande” (s.467) samt att samtal och samspelet mellan människor skapar den sociala 

ordningen. Giddens & Griffiths (2007) instämmer och menar att etnometodologi innebär att 

skapa en mening i vad andra säger och gör. Gällande anmälningsplikten är det mycket eget 

tolkande av situationen som avgör huruvida en anmälan görs eller inte då det i lagstiftningen 

inte är preciserat i vilken eller vilka situationer som en anmälan skall göras. Eftersom denna 

studie fokuserar på hur lärare upplever och tillämpar anmälningsplikten är etnometodologin 

lämplig eftersom den studerar mänskligt samspel. När en anmälan ska göras vid misstanke om 

ett utsatt barn är det många aktörer runt barnet som måste samarbeta och ha ett bra samspel för 

att situationen ska bli så bra som möjligt för barnet. Exempel på dessa är lärare, rektor, 

socialtjänst och vårdnadshavare. Eftersom det i denna studie är fokus på lärarna kommer 

etnometodologin att tillämpas ur deras synvinel och i deras sammanhang, det vill säga lärarnas 

samspel med de övriga aktörerna. Med andra ord kommer det inte läggas fokus på hur 

samspelet upplevs av övriga aktörer. Samspelet i vardagen menar Giddens & Griffiths (2007)  

är det som människor uttrycker med sin kropp och mimik samt det verbala, det vill säga vad 

människor säger. De menar att våra ansiktsuttryck används till att utveckla och förstärka det vi 

säger och mimik och gester för att visa en viss betydelse eller för att dölja en annan. Kopplas 

den tidigare forskningen som nämnts till etnometodologin kan det konstateras att det 

mänskliga samspelet är viktigt på flera plan. Bland annat samspelet mellan lärare och rektor, 

samspelet lärare och vårdnadshavare samt samspelet mellan alla dessa aktörer och det berörda 

barnet. Exempel på detta är studien som Kenny (2004) genomförde där det visade sig att 

många av de deltagande lärarna inte kände att de skulle få stöd om de ville ta beslutet att göra 

en anmälan. Ett annat samspel kan visas i Crenshaw, Crenshaw & Lichtenbergs (1995) och 

Rädda barnen (2012) där lärarna kunde ta hjälp av olika team som elevhälsoteamet för att 

diskutera huruvida en anmälan behövde göras eller inte. I Rädda barnen (2012) visas det också 

ett samspel mellan lärare och socialtjänst där läraren via akuta fall kunde ringa och rådfråga 

om vad som behövde göras. Samspelet mellan lärare/skola och vårdnadshavare tas även upp i 

forskningen där det kan finnas en oro för att en konflikt ska uppstå.  
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3. Metod 

3.3. Vetenskaplig utgångspunkt  
Bryman (2011) skriver om en “kunskapsteoretisk ståndpunkt” inom kvalitativ forskning vilket 

innebär att det är en tolkningsinriktad ståndpunkt där fokus ligger på en förståelse av den 

sociala verkligheten beroende på hur deltagarna i en viss miljö tolkar denna verklighet. Detta 

kan kopplas till ämnet eftersom studien ska utmynna i hur lärare ser på en situation när de 

misstänker att ett barn är utsatt för att sedan tolka situationen för att komma fram till ett beslut 

huruvida de ska göra en anmälan eller inte. Studien vill med hjälp av intervjuer lägga fokus på 

att få en förståelse för lärarnas erfarenheter, kunskaper och synsätt gällande anmälningsplikten. 

På så sätt har den här studien en hermeneutisk utgångspunkt. Enligt Bryman (2011) innebär 

hermeneutik att forskaren ska försöka få fram en texts mening från upphovsmannens 

perspektiv och Georg Henrik von Wright (1971) i Bryman (2011) beskriver hermeneutiken 

som en teori som gör en tolkning av människors handlingar. Kvale & Brinkmann (2009) 

förklarar att hermeneutiken innebär att tolka texter och tolkning av meningen. Detta kommer i 

studien vara i form av transkriberade intervjuer. I studiens analys kommer lärarnas svar om 

upplevelser av att göra en anmälan att analyseras och tolkas med hjälp av en teori. Teorin som 

kommer att användas är etnometodologin, som tidigare nämnts, och som fokuserar på det 

mänskliga samspelet och dess praktiska ”sunt-förnuft” tänkande (Bryman, 2011). Eftersom 

deltagarna i studien har flera parter, runt det berörda barnet, som de måste förhålla sig till, 

innebär det att det är flera olika sociala samspel som måste fungera för att situationen för 

barnet ska bli så bra som möjligt i situationen kring anmälan. 

Förförståelsen i arbetet grundar sig i två fältförlagda utbildningar, i studiens författares 

pågående socionomutbildning, där varje period varade 15 veckor, sammanlagt 30. Första 

fältförlagda utbildningen var inom grundskolan, både lågstadiet och högstadiet, hos en kurator 

och den andra inom socialtjänsten. Erfarenheterna från de båda fältförlagda utbildningarna är 

att det finns svårigheter med att göra en anmälan till socialtjänsten vid misstanke om att ett 

barn far illa. Genom den fältförlagda utbildningen hos skolkuratorn fick författaren till denna 

studie sätta sig in i situationen och se vilka rutiner skolan hade när en anmälan skulle göras 

samt deltagande i möten där diskussioner ägde rum om huruvida en anmälan skulle göras eller 

inte. Där framkom det att det inte är en lätt situation för lärare och annan skolpersonal att 

avgöra när en anmälan bör göras. Författaren fick även vara med och se ”processen” från det 

att första misstanken om oro kom till det att anmälan blev gjord och hur arbetet efteråt såg ut. 

Under den fältförlagda utbildningen hos socialtjänsten gavs möjligheten att se hur anmälan 

gjordes från skolan och hur socialtjänsten arbetade med det. Efter flertalet diskussioner om 
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ämnet blev slutsatsen ofta att socialtjänsten upplevde att skolor gör anmälningar för sällan och 

att de väntar för länge med att göra anmälan. På grund av dessa erfarenheter från de 

fältförlagda perioderna finns en lättare förförståelse för vilka problem som lärare kan tänkas 

ställas inför när en anmälan ska göras vid misstanke om ett utsatt barn. 

3.4. Metodval 
Enligt Bryman (2011) lägger kvalitativa studier fokus på ord snarare än siffror vid 

datainsamling. Denna studie riktar inte in sig på siffror, exempelvis hur många anmälningar 

skolan gör, eller hur många skolor och lärare som förstår vad anmälningsplikten innebär. 

Studien ska istället få fram svar på frågor som hur, vad och varför gällande anmälningsplikten i 

skolan. Det vill säga besvara frågor om vilka svårigheter det finns med att göra en anmälan 

eller vad som behöver förändras för att minska osäkerheten kring när en anmälan ska göras. 

Därför är den valda metoden en kvalitativ studie där semistrukturerade intervjuer med lärare på 

olika skolor genomfördes. De semistrukturerade intervjuerna är en lämplig metod för att få en 

djupare förståelse samt på ett bra sätt få svar på studiens frågeställningar. En enkät skulle inte 

kunna besvara exempelvis vad lärarna upplever är svårt med att göra anmälan och varför lika 

bra som att få höra läraren berätta om det i en intervju. Semistrukturerade intervjuer innebär att 

intervjuaren har gjort en intervjuguide med specifika teman som ska tas upp i intervjun. Detta 

genomförs på ett sätt så att intervjupersonen kan utforma sina svar och svara fritt på frågorna. 

Följden på frågorna i intervjuguiden följs i största del men måste inte vara i direkt följd utan de 

går att anpassa och flytta om allt eftersom intervjun flyter på (Bryman, 2011). 

I början av detta arbete togs kontakt med rektorerna på de utvalda skolorna för att presentera 

mig själv och informera om undersökningen samt tillfråga om skolan kunde tänka sig att delta 

eller inte. I samband med detta mailades ett informationsbrev (se bilaga 1) till rektorn med 

ytterligare information om undersökningen. Rektorn fick tid på sig att kontakta lärare som 

kunde tänkas delta i intervjuerna. Efter att överenskommen tid passerat togs kontakt åter med 

rektorerna för att höra om lärare ville ställa upp i intervjuerna. Lärare kontaktades och datum, 

tid och plats för intervju bokades in. 

3.5. Urval  
Valet gjordes att intervjua fyra lärare från två olika skolor i Jämtlands län. Anledningen till att 

endast två skolor deltog i studien beror delvis på arbetets begränsade tid samt eftersom att detta 

är ett enmans arbete skulle fler skolors deltagande göra arbetet ohanterligt och svårt att 

genomföra. Gällande valet av vilka skolor som skulle delta blev urvalet delvis ett målinriktat 

urval, vilket innebär att forskaren väljer ut de deltagande på ett sätt där de utvalda är relevanta 
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för forskningsfrågan, eftersom skolorna som skulle delta måste ha en förskoleklass samt 

förstaklass (Bryman, 2011). Det blev även ett målinriktat urval då valet gjordes att ha med två 

skolor som inte har samma rektor. Detta för att se över rutinerna och eventuella skillnader på 

två olika skolor som inte har samma ledning. Samtidigt blev valet av deltagande skolor även 

ett bekvämlighetsurval vilket enligt Bryman (2011) innebär att forskaren väljer deltagande 

utifrån vad som finns tillgängligt. Målgruppen är avgränsad till två lärare i förskoleklass och 

två i första klass eftersom det är de yngre barnen som beaktas i denna studie. Detta beror på att 

det enligt Rädda barnens (2012) rapport görs fler anmälningar om äldre barn än om yngre samt 

att endast hälften av anmälningarna som görs om yngre barn görs av anmälningspliktiga 

personer.  Att lärare intervjuades beror på att det är dem som har haft svårigheter med 

anmälningsplikten och situationen kring huruvida en anmälan ska göras eller inte (Crenshaw, 

Crenshaw & Lichtenberg, 1995; Kennys, 2004; Gallagher-Mackay, 2014) samt att det är 

lärarna som arbetar närmast barnen än exempelvis rektor. Att valet gjorts att intervjua två 

lärare från varje skola beror på att de eventuellt har olika uppfattningar och erfarenheter 

gällande anmälningsplikten samt rutinerna som finns på respektive skola. Lärarna kan även ha 

olika arbetserfarenheter där deras uppfattningar och upplevelser kan vara olika beroende på hur 

ofta eller sällan respektive lärare har gjort en orosanmälan i sitt arbete.  Valet av vilka lärare 

som ska delta är ett målinriktat urval eftersom kravet är att lärarna ska arbeta i förskoleklass 

samt första klass. Men även här blev det ett bekvämlighetsurval eftersom respektive skola har 

valt ut de lärare som hade möjlighet att delta. 

3.6. Datainsamling 
I början av datainsamlandet började sökandet efter tidigare forskning. I sökandet av forskning 

användes databasen ProQuest Social Science eftersom det är en lämplig databas för att söka 

vetenskapligt baserade artiklar inom socialt arbete. I sökningarna efter ny forskning 

begränsades först sökresultaten till forskning som givits ut de senaste tre samt tio åren för att få 

fram så aktuell och ny forskning som möjligt. Även äldre forskning tas upp i denna studie för 

att få en förståelse för hur det har varit förr jämfört med hur det är nu. För att hitta svensk 

forskning söktes forskning via Socialstyrelsen samt att forskning hittades via annan litteratur 

som refererat till några av Socialstyrelsens rapporter. Sökandet efter forskning fortsatte 

parallellt med intervjuerna. 

När sökandet efter forskning kommit igång började planerandet inför att kontakta skolor som 

kunde tänkas delta i intervjuerna. Det bestämdes att två rektorer på två olika skolor skulle 

kontaktas via telefon för att se om skolan hade ett intresse av att delta i studien. Ett 

informationsbrev (se bilaga 1) mailades vid överenskommelse till rektorn på respektive skola 
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som skulle lämna det vidare till berörda lärare. Brevet innehöll information om studiens syfte 

och frågeställningar, fakta om det valda ämnet, upplysningar om hur skolornas deltagande 

skulle se ut samt etiska aspekter. Efter överenskommen tid passerat skulle kontakt åter tas med 

rektorerna för att få information om det fanns lärare som kunde ställa upp i studien eller inte. I 

samband med detta kontaktades berörda lärare för att boka in tid för intervju. En intervjuguide 

(se bilaga 2) konstruerades i god tid innan intervjuerna genomfördes. Intervjuguiden med sina 

olika teman och frågor användes som ett hjälpmedel under intervjun. Vid samtycke från 

deltagande lärare spelades intervjuerna in. Möjligheten fanns att återkomma med frågor till 

lärarna via telefon eller mail efter intervjuerna.  

Datainsamlingen av intervjuerna genomfördes med hjälp av intervjuguiden som hade olika 

teman för att lättare strukturera upp frågorna som skulle ställas. Det gjordes utrymme för 

följdfrågor och intervjuguiden bestod till största delen av öppna frågor som användes för att 

låta lärarna tala fritt och inte känna sig begränsad med att svara på frågorna. Intervjuguidens 

temaområden, som delvis är baserad på studiens frågeställningar, är bakgrund, rutiner, 

möjligheter/begränsningar, behövda förändringar och avslutning. Bakgrunden syftade till att få 

en ”mjukstart” på intervjun innan de mer ingående frågorna påbörjades samt att läraren skulle 

få berätta sin syn på ämnet i stort. Temaområdena rutiner, möjligheter/begränsningar och 

behövda förändringar valdes för att tydligt strukturera upp frågorna. Avslutning fanns med 

som ett stöd för att få till en bra avslutning på intervjun. Intervjuerna spelades in med samtycke 

av de deltagande lärarna och information gavs om att inspelningarna endast skulle avlyssnas av 

författaren samt att inspelningarna raderas efter att studien avslutats. Efter att intervjuerna var 

genomförda kunde arbetet med transkriberingen påbörjas. 

3.7. Bearbetning och val av analysmetod 
Eftersom samtliga intervjuer spelades in med samtycke från varje enskild lärare gjorde detta att 

information som gavs under intervjuerna inte gick förlorad. Intervjuerna avlyssnades efteråt 

och transkriberades. När transkriberingen var gjord skrevs intervjuerna ut och lästes igenom 

åtskilliga gånger och en understrykningspenna användes för att markera teman som fanns i 

lärarnas svar. Olika färger användes till de olika teman som hittades för att enkelt kunna 

urskilja dessa i texten. För att säkra lärarnas anonymitet samt för att kunna se skillnad på deras 

svar har de fått påhittade namn här i studien.  

Angående analysmetod har valet gjorts att göra en innehållsanalys i denna studie. Detta 

grundar sig i att innehållsanalysen är den vanligaste analysmetoden inom kvalitativ forskning 

(Bryman, 2011) samt att den anses lämplig för denna studie. Innehållsanalysen söker teman i 
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det material som ska bearbetas, i det här fallet i form av transkriberade intervjuer. Enligt Kvale 

& Brinkmann (2009) kodas texten och bildar kategorier vilket gör att teman kan urskiljas och 

se hur ofta de förekommer i texten. Kvale och Brinkmann (2009) menar att kodningen hjälper 

till att hitta enkla teman i långa intervjuer. Bryman (2011) förklarar att redovisning av citat ofta 

används för att visa de olika teman som funnits i materialet. För att på ett tydligt sätt kunna 

analysera den insamlade empirin har teman urskilts ur alla intervjuerna och dessa grundar sig i 

studiens syfte och frågeställningar. Ur dessa teman har sedan ”underteman” bildats. Resultatet 

kommer att analyseras med hjälp av etnometodologin (se teoretisk utgångspunkt i kapitel 2) 

vilket innebär att fokus kommer att ligga på människors samspel samt det praktiska ”sunt 

förnuft”-tänkandet (Bryman, 2011). 

3.8. Tillförlitlighet  
Reliabilitet och validitet är två omdiskuterade begrepp inom kvalitativ forskning där det 

ifrågasätts hur väl dessa begrepp är relevanta i kvalitativa studier. (Bryman, 2011). Kvale & 

Brinkmann (2009) delar Brymans (2011) åsikt angående bergreppens relevans och menar att 

reliabilitet och validitet förhindrar skapandet av kvalitativ forskning. Validitet menar Bryman 

(2011) härrör till mätning och kvantitativ forskning vilket gör att valitditet inte har någon 

betydelse i kvalitativa undersökningar. Kvale & Brinkmann (2009) behåller däremot de 

traditionella begreppen men formar om dem i förhållande till vad som är relevant för 

intervjuforskning. Reliabilitet och validitet behålls här. 

För att öka reliabiliteten i denna studie har kravet varit att lärarna som deltagit i intervjuerna 

ska vara lärare som arbetar i årskurserna förskoleklass samt första klass då det är dessa 

årskurser som studien studerar. Eftersom de deltagande lärarna har uppfyllt detta krav har de 

även haft samma förutsättningar inför intervjuerna. Samtliga intervjuer har genomförts på 

samma sätt och har spelats in vilket också ökar reliabiliteten då författaren till denna studie har 

kunnat lyssna på intervjuerna i efterhand och på så sätt inte förlorat värdefull information. 

Eftersom intervjuerna har genomförts på samma vis har även det gjort att samtliga lärare har 

haft samma förutsättningar för att svara på frågorna.  

Validiteten i denna studie ökar eftersom studiens frågeställning och syfte har fokus och 

genomsyrar hela detta arbete vilket på så vis resulterar i att det som har sagts ska mätas har 

mäts. Frågorna i studiens intervjuguide grundade sig i studiens syfte och frågeställningar vilket 

också gjort att valitditeten ökat. 
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3.9. Etiska överväganden 
En anledning ur etisk synpunkt till att två lärare från varje skola har intervjuats berodde på att 

lärarnas integritet skulle respekteras samt att svaren som lärarna gav inte skulle gå att koppla 

ihop med en specifik lärare. Lärarna var även anonyma för att eventuellt underlätta att svara 

uppriktigt på frågorna i intervjun. Om skolan sedan vill ta del av studien kan det vara bra att 

det inte går att peka ut vilken lärare från vilken skola som sagt vad.  

Jette Fog (2004) i Kvale & Brinkmann (2009) menar att intervjuarens dilemma är att vara djup 

och inträngande med risk att kränka intervjupersonen samtidigt som intervjuaren ska vara så 

respektfull som det är möjligt med risk att datainsamlandet bara skrapar på ytan av vad som 

behövs till studien och att kunskap på så vis kan gå förlorad. Om det hade förekommit 

personliga och privata upplevelser av erfarenheter i intervjuerna som godkändes att tas med i 

studien, var detta ännu en bra anledning till att lärarna fick vara anonyma.  

Bryman (2011) skriver om fyra olika etiska principer, ”informationskravet”, 

”samtyckeskravet”, ”konfidentialitetskravet” samt ”nyttjandekravet”. Vad gäller 

informationskravet har skolorna kontaktats och givits information om studien, vad syftet var 

och hur planen såg ut för att kunna genomföra den. Skolan fick ge samtycke till att delta i 

studien och de fick information om att de när som helst kunde avbryta sitt deltagande. 

Gällande konfidentialitet fanns ingen avsikt att samla in personuppgifter eller annan 

information som går att härleda till en viss person/lärare. All information och uppgifter som 

samlats in genom intervjuerna har endast nyttjats i arbetet med studien och materialet har 

endast lästs av författaren till detta arbete. 

Gällande huruvida någon i studien tog skada eller inte fanns funderingar på hur skolorna, om 

intresset fanns av att ta del av det färdiga arbetet, hanterade resultatet av studien om det skulle 

framgå att lärarna ansåg att det fanns stora brister och osäkerhet kring rutinerna att göra en 

orosanmälan. Även här var det därför bra att lärarnas svar inte går att koppla till en specifik 

person och skola. 

Barnen på de deltagande skolorna ansågs inte ta skada i studien eftersom den inte involverade 

barnen utan uppmärksammade hur rutinerna fungerar på skolan gällande anmälningsplikten 

och att skolan efteråt vid behov, kan se över hur de kan förbättra sina rutiner för att gynna 

barnens behov. 
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4. Resultat 

4.1. Inledning 
I detta kapitel kommer skolpersonals upplevelser av och hur de tillämpar anmälningsplikten, 

vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa, att studeras. Citat från fyra 

intervjuade lärare kommer att belysa vilka rutiner som ligger till grund vid anmälan, vad som 

möjliggör respektive begränsar användandet av rutinerna och vilka förändringar som anses 

krävas för en större säkerhet vid anmälan. För att kunna analysera resultatet kommer 

etnometodologin som tidigare nämnts (se kapitel 2) att användas. Etnometodologin har enligt 

Bryman (2011) det praktiska ”sunt förnuft inriktade tänkandet” i fokus och Giddens & 

Griffiths (2007) menar att etnometodologi även har det mänskliga samspelet i fokus och båda 

kommer vara i fokus i följande analys. Detta eftersom samspelet mellan olika faktorer runt 

barnet såsom lärare, rektor och vårdnadshavare kan ha en påverkan på hur väl rutinerna på 

skolan fungerar gällande att göra en anmälan vid misstanke om ett utsatt barn. Men eftersom 

det i denna studie endast är en faktor som har intervjuats och belysts, lärare, kommer det att 

vara fokus på deras samspel gentemot övriga faktorer. Samspelet från faktorer som rektor, 

vårdnadshavare och socialtjänst kommer inte att kunna visas eftersom de inte har intervjuats, 

med andra ord kommer samspelet att ges i form av lärarnas upplevelser ur deras perspektiv och 

i deras sammanhang. Intervjupersonerna har fått namnen Bengt, Ingrid, Eva och Göran och de 

har arbetat som lärare mellan 2 till 39 år.  

4.2. Rutiner 
Under samtliga intervjuer diskuterades huruvida skolorna hade egna rutiner som fanns 

dokumenterade. Två lärare beskriver det så här: 

Nä det har vi inte.. jag måste tänka vart det skulle kunna va men.. nä det, det har 

vi nog inte.(Bengt) 

Eh det vet jag inte. Jag tror inte det. /…/ Ja jag är osäker på den. Ja, nä jag tror 

inte att det står, men det skulle kunna göra det utan att jag vet om det.(Eva) 

Citaten belyser att lärarna på de båda skolorna inte vet om det finns några rutiner 

dokumenterade för deras egen skola. Detta strider mot Socialstyrelsens (2010) riktlinjer där de 

rekommenderar att varje skola bör ha fasta rutiner och handlingsplaner för hur situationen 

kring att anmäla misstanke om ett utsatt barn ska hanteras. I intervjuerna framgick det inte att 

det fanns dokumenterade handlingsplaner eller rutiner för de enskilda skolorna. Om det fanns 

på skolorna var det inget som lärarna visste om eller visste vart de fanns att hitta. Däremot var 
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lärarna säkra på hur de skulle gå till väga på sin egen skola om oro skulle uppstå, trots brist på 

kännedom om dokumenterade rutiner. Ingrid beskriver det på följande sätt: 

/…/ ja det är ju rektor som anmäler, men att vi slår ju larm till rektor när det är 

nånting då. /…/ Ja vi har ju de här mötena, eh elevvårdsmötena och de och så har 

vi de här pedagogiska samtalen med specialpedagoger /…/då tar 

specialpedagogen upp det på, med elevvårdsteamet där det sitter då psykologer 

och kuratorer, rektor och så och så kan ju vi bli inkallade då liksom. (Ingrid) 

Citatet visar att en vanlig rutin är att lärarna meddelar sin oro till rektorn och att denne tar över 

ansvaret kring att göra anmälan, vilket har visats sig vara den vanligaste rutinen inom skolan 

(Crenshaw, Crenshaw & Lichtenberg, 1995; Socialstyrelsen, 2010; Rädda barnen, 2012). Även 

rutinen att diskutera oron med elevhälsoteam innan beslut om anmälan återfinns i Crenshaw, 

Crenshaw & Lichtenbergs (1995) samt Rädda barnens (2012) studie. Detta visar på ett samspel 

där det krävs samarbete mellan rektor, elevhälsoteam och lärare eftersom människor enligt 

Bryman (2011) skapar den sociala ordningen. Detta samspel är viktigt för att lärarna ska kunna 

känna tillit till att lämna över sin oro och låta rektor eller elevhälsoteamet ta över. Göran 

belyser det så här: 

Det är ju så att jag går till rektor och berättar och jag kan tänka mig här också 

att, här har vi ju specialpedagog också och man kan ta upp det med dem och sen 

går dem vidare med det. Och det är dem som gör anmälan och det är dem som 

sköter allt det här andra då. Då blir jag liksom bortkopplad. (Göran) 

I intervjuerna framgick det att samtliga lärare var nöjda och tyckte att det fungerade bra att det 

är rektorn på respektive skola som ansvarar för att göra anmälan eftersom lärarna är de som 

träffar barnet i skolan och ska träffa vårdnadshavarna. Om anmälan istället skulle göras av 

lärarna personligen tror de att det skulle bli en svår situation om de måste stå till svars inför 

barnets vårdnadshavare. Relationen till barnet men även vårdnadshavarna ansågs kunna 

påverkas negativt vilket inte skulle vara bra för barnet och situationen kring anmälan. Lärarna 

ansåg att om samspelet inte fungerade bra mellan parterna runt barnet, det vill säga lärare, 

rektor och vårdnadshavare, skulle barnet bli lidande eftersom situationen kring anmälan inte 

hanteras på ett sätt som är det bästa för barnet. Detta ansågs kunna leda till att barnet blir mer 

utsatt än det redan är. I Rädda barnens (2012) rapport togs detta problem upp där det visades 

att det fanns en oro för att komma i konflikt med vårdnadshavare och där det ansågs att 

konflikten kunde leda till att barnet skadades. Det här tas upp mer ingående senare i resultatet.  
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Förutom samspelet inom skolan finns det ett samspel utanför, mellan skola och socialtjänst. 

Den ena skolan i studien har en kontaktperson på socialtjänsten som de kan ringa och rådgöra 

med i de fall där skolan är tveksam till hur de ska gå tillväga. Bengt förklarar: 

/…/vi har ju en kontaktperson, varje skola har en kontaktperson på 

socialförvaltningen och så kan man liksom.. så kan man begära en konsultation 

med mera.(Bengt) 

I intervjuerna diskuterades lärarnas kunskap om hur en anmälan går till, hur de skulle gå till 

väga om de av någon anledning skulle behöva göra anmälan själva. Eva belyser detta: 

/…/sen hur rektorn går till väga det vet jag inte men. /…/ Nä men det skulle vara 

intressant att veta hur man går till väga om man gör det själv. Fast nu vet jag inte, 

vi kanske inte ens får göra det själv. Det vet jag inte haha. Nä och det är inget jag 

vet hur man gör i så fall och det är ju för att vi har de rutiner vi har. (Eva) 

Tre av de fyra lärarna visste inte hur en anmälan gick till, vilket beror på att rutinen är att 

lärarna meddelar sin oro till rektorn och att rektorn sedan tar över och ansvarar för själva 

anmälan. Crenshaw, Crenshaw & Lichtenberg (1995) menar i sin studie att detta strider mot 

lagar om att anmäla oro vid misstanke om ett utsatt barn. Författarna till studien ansåg, trots 

rutinen att rektor eller elevhälsoteam gör anmälan, att varje enskild lärare bör ansvara över sin 

egen oro och att den inte försvinner bara för att de meddelat rektorn om den. Bengt ger sin syn 

på det: 

Ja det vet jag. Det är mer en formsak att rektor står som den som anmäler. (Bengt) 

Att Bengt har kunskap om hur anmälan går till kan bero på olika saker. Kanske har Bengt gjort 

fler anmälningar än de andra lärarna och på så vis har mer kunskap om det eller så har Bengt 

på annat sätt fått mer kunskap om det. Att ha kunskap om hur anmälan går till anses positivt 

enligt Crenshaw, Crenshaw & Lichtenberg (1995). Gallagher-Mackay (2014) kom i sin studie 

fram till att det fanns brister i lärarnas kunskap om vad som hände efter att de gjort anmälan. I 

denna studies intervjuer framgick det att det fanns brister i kunskapen redan om vad som hände 

när lärarna lämnat över sin oro till rektorn, det vill säga hur anmälan går till. Detta på grund av 

att det som rutin är rektorn som ansvarar för att göra anmälan. Om detta kopplas till 

etnometodologins mänskliga samspel visar detta på brister i samspelet mellan rektor och lärare. 

Detta eftersom lärare är anmälningspliktig enligt lag (SFS 2001:453; Skolverket, 2012) och att 

de i detta fall inte vet hur de ska göra en anmälan om de i en situation skulle behöva ansvara 

för det.  
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4.3. Möjligheter och begränsningar 
I studiens intervjuer framgick det att antal år i yrket som lärare hade en inverkan på hur osäker 

lärarna kände sig inför situationen att göra en anmälan. Läraren som arbetat som lärare i två år 

upplevde mer osäkerhet än läraren som arbetat i 39 år. Läraren som arbetat i två år, ansåg att 

det kunde vara svårt i början som ny i arbetet att avgöra hur en situation med oro för ett barn 

skulle hanteras och kunde därför ibland känna behov av att rådfråga de närmsta kollegorna om 

hur hen skulle gå till väga med oron. Numer upplever läraren en större säkerhet med detta 

eftersom läraren under sina två år i arbetet har varit med om en del och gjort ett flertal 

anmälningar. Läraren som arbetat i 39 år menar att dessa år inom yrket har gjort att hen känner 

sig säker i sin yrkesroll och upplever därför inte så stor osäkerhet kring situationen med att 

göra en anmälan vid misstanke om ett utsatt barn. Detta trots att läraren berättat att hen inte har 

varit med och gjort många anmälningar trots att hen har arbetat många år som lärare. Detta tror 

läraren beror på att när hen började arbeta som lärare för 39 år sedan uppmärksammades inte 

mobbning och sociala problem på samma sätt som det görs idag. Läraren berättade även att 

anmälningsplikten inte fanns på den tiden då hen började sin yrkeskarriär och att 

anmälningarna som hen har varit med om har gjorts de senaste femton åren. 

I intervjuerna nämndes fler begränsningar än möjligheter. I samtliga intervjuer belystes 

följande som en möjlighet: 

/…/vi har bra rutiner och jag känner mig trygg i det där./…/Jag vet att om 

situationen skulle komma igen så finns det dem som jag kan vända mig till som vet 

hur man gör för dem har gjort det förr. (Göran) 

Det som samtliga lärare lyfte som möjlighet var att de ansåg att det var en bra rutin att 

rektorerna på respektive skola ansvarade för anmälan så lärarna kan fokusera på att göra 

situationen så bra som möjligt för barnet. Även i Rädda barnens rapport (2012) nämns det som 

positivt för lärarna att rektorn gör anmälan så att de kan fokusera på att behålla en bra relation 

till barnet istället. Lärarna i denna studie lyfter även vikten av att de har möjligheten att prata 

och rådgöra med specialpedagoger och elevhälsoteam. 

I intervjuerna framkom det som tidigare nämnts fler begränsningar än möjligheter. En av dessa 

var att det fanns oklarheter och funderingar om hur lärarna ska tolka lagen. Eva följt av Ingrid 

belyser detta i citaten nedan: 

/…/att man inte riktigt vet vart gränsen går för oro, eller man vet ju att det ska 

vara vid minsta lilla oro men jag tror att dem flesta inte säger till när de har 
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minsta lilla oro. Jag tror att dem väntar lite och känner efter innan de säger 

något. För att dem är så rädd att anmäla någon som inte far illa.(Eva) 

/…/ det här att man funderar på gör jag rätt eller gör jag fel/…/för man vill ju inte 

göra en anmälan i onödan/…/(Ingrid) 

Detta menade de berodde på att det i lagen inte är preciserat i vilka situationer som anmälan 

bör göras och det som riktlinje står att anmälan ska göras vid misstanke om att ett barn är utsatt 

(Rädda barnen, 2012; SFS 2001:453). På grund av detta har frågan vad som är okej att anmäla 

och vad är inte okej uppstått, det vill säga hur mycket och vad ska tolereras innan anmälan 

görs. Detta kan kopplas till Brymans (2011) förklaring av etnometodologin där praktiskt sunt 

förnuft-inriktat tänkande är viktigt, (se kapitel 2). Lärarna upplevde att de många gånger kunde 

känna sig osäker på huruvida deras oro faktiskt grundade sig i något eller inte, de var måna om 

att inte vilja anmäla någon i onödan som hade det bra. De upplevde att det kunde vara svårt att 

tolka de situationer där det inte går att se att ett barn är utsatt, till exempel via blåmärken eller 

liknande. I de situationer när lärarna bara hade hört något kunde de uppleva att det fanns ett för 

stort tolkningsutrymme som kunde vara svårt att få grepp om och då de ibland fick ta hjälp av 

kollegor för att försöka komma fram till ett beslut. Att kunna se tecken på att ett barn är utsatt 

samt veta vart gränsen går för att göra en anmälan har också belysts som ett problem i tidigare 

forskning (Crenshaw, Crenshaw & Lichtenberg, 1995; Kenny, 2004; Rädda barnen, 2012; 

Gallagher-Mackay, 2014). Enligt Rädda barnen (2012) ville lärare gärna göra egna små 

utredningar för att se om ett barn var utsatt eller inte innan de gjorde anmälan. Detta var inget 

som denna studies lärare gjorde men de menade att de inte meddelade rektorn vid första 

tecknet på att ett barn var utsatt, utan de ville först se om det de såg eller upplevde hände igen 

innan en eventuell anmälan skulle diskuteras. Detta kan tillämpas på det praktiska sunt förnuft 

inriktade tänkandet eftersom lärarna väljer att tänka efter och se över situationen själv innan de 

går och meddelar rektorn. Eftersom lagen om anmälningsplikten lämnar ett stort 

tolkningsutrymme (Rädda barnen, 2012) kan det praktiska sunt förnuft inriktade tänkandet 

vara nödvändigt för att lärarna ska kunna avgöra om en anmälan bör göras eller inte i en 

situation. Lärarna menade att om de skulle meddela rektorn varje gång vid första tecknet för 

oro eller vid första gången de hört något skulle de få gå till rektorn varje dag samt att flera av 

lärarna tog upp i intervjuerna att de inte ville göra en anmälan i onödan. En annan begränsning 

belyser lärarna nedan:  

Så vi gör ju en anmälan men ingenting händer./…/frustrerande. (Bengt) 
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/…/får det inte gå för lång tid tills man blir kallad på det här mötet på soc. För jag 

menar, det blir liksom förknippat med en jätteoro hos föräldrarna så det får ju 

liksom inte vara för lång tid däremellan/…/det får liksom inte haka upp sig 

någonstans på vägen. Inte ens då om jag går in till rektor och säger att ja nu är 

jag orolig för det här och det här barnet har sagt så här. Ja men då får det inte ta 

tre-fyra veckor innan rektor gör anmälan utan då är ju det på något sätt prio 

ett.(Göran) 

Det som togs upp i intervjuerna som lärarna ansåg var viktigt var att när de väl hade lämnat sin 

oro till den som ska göra anmälan får det inte haka upp sig någonstans. De menade att anmälan 

inte får bli liggandes hos rektorn i flera veckor innan den medlas vidare eller att det tar för lång 

tid innan socialtjänsten kontaktar vårdnadshavarna när skolan har gjort anmälan. Detta 

upplevdes som ett problem eftersom att lärarna ibland upplevde att det ibland inte gjorde 

någon skillnad om de gjorde en anmälan eller inte eftersom ingenting hände och att de inte fick 

någon form av återkoppling från socialtjänsten. Här kan tänkas att lärarnas sunt förnuft 

inriktade tänkande hämmas ifall resultatet av lärarnas agerande inte leder någonstans om det 

blir stopp på vägen med anmälan. Om lärarna väljer att göra en anmälan och det inte händer 

något antingen via rektor eller socialtjänst blir det inte motiverande för lärarna att anmäla oro 

nästa gång om de anser att anmälan inte leder till något. Kopplat till etnometodologins samspel 

kan det ge en förståelse för att om inte socialtjänst och skola kan föra en dialog, exempelvis på 

grund av sekretess, kan det bli svårt att få ett bra samspel kring barnet och situationen barnet 

befinner sig i. Det blir även svårt om vårdnadshavarna ska må dåligt om det tar lång tid och 

detta då utvecklas i dåligt beteende mot skolan eller att vårdnadshavarna låter det gå ut över 

barnet. Detta leder till nästa begränsning som följande citat belyser: 

/…/En del föräldrar blir ju jättearga och går ju nästan i taket åt det här och ja då 

tror man att man löser problemet genom att flytta till en annan skola./…/ vi har 

även haft föräldrar som har blivit väldigt aggressiva så man har känt att undra om 

jag får en smäll snart. Det har jag ju också varit med om./…/ men det skulle ju inte 

hindra mig från att anmäla, det skulle det inte göra./…/(Göran) 

/…/det är rektorn som står för anmälan, sen förstår ju vilken människa som helst 

att det är ju inte rektorn för hen vet ju inte hur våra barn har det/…/(Bengt) 

Samtliga lärare nämnde att det kunde uppstå svårigheter med vårdnadshavare när anmälan var 

gjord. Ofta förstår vårdnadshavare att anmälan kommer från läraren även om det är rektorn 

som gör den vilket även framgår i Rädda barnens (2012) rapport. Lärarna upplevde också att 
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det har eller att det kan finnas en oro för att komma i konflikt med vårdnadshavare när anmälan 

är gjord och att detta var något som ibland fanns i åtanke innan anmälan gjordes. Samtliga 

lärare nämnde att det kan vara svårigheter med att vårdnadshavare får starka reaktioner när en 

anmälan blivit gjord. Vårdnadshavarna kan reagera på olika sätt, vissa hanterar situationen 

lugnt medan andra blir oroliga och känner press. Att vårdnadshavare har blivit arga och 

aggressiva har förekommit för samtliga lärare. Det hade även hänt att vårdnadshavarna låtit 

barnet byta skola efter att anmälan gjorts. I Rädda barnens rapport (2012) belystes även där hur 

lärare upplevde att det fanns svårigheter med att en konflikt kunde uppstå med vårdnadshavare 

och där barnet kunde skadas av detta. Kenny (2004) visade i sin forskning på hur lärare trodde 

att familjerna skulle stämma dem om de gjorde en anmälan endast grundad i en misstanke 

vilket gjorde att lärarna drog sig för att göra anmälan. Även här kan det praktiska sunt förnuft 

inriktade tänkande tillämpas eftersom några av lärarna tog upp att de ibland kunde behöva 

tänka på att barnet kanske skulle kunna bli ännu mer utsatt om en anmälan gjordes. Det vill 

säga att de kunde behöva ha i åtanke vilka konsekvenser anmälan kunde få för barnet om 

anmälan gjordes. Utifrån det etnometodologiska perspektivet finns en förståelse för att lärarna 

anser att samspelet mellan dem och vårdnadshavarna är viktigt, att de kan hålla en god relation 

när anmälan är gjord. Lärarna vill fortsätta att ha en bra relation till barnet och se till att 

omgivningen och situationen kring anmälan fungerar så bra som möjligt för barnen. Lärarna i 

denna studie berättade att oron för konflikt med vårdnadshavarna inte var något som hindrade 

dem från att göra anmälan. De menade att trots att det kan uppstå en konflikt och att de vuxna 

runt barnet inte kommer överens ska detta inte vara ett skäl för att riskera att barnet blir utsatt 

ännu mer genom att avstå från att göra anmälan. De menade att barnet är det viktigaste, inte 

om vårdnadshavarna och skolan kommer överens eller inte.  

4.4. Behövda förändringar 
Här var det olika förslag som togs upp i intervjuerna. Det som har tagits med här är det som 

lärarna ansåg var de viktigaste behövda förändringarna. Följande citat belyser en förändring 

gällande mer utbildning om anmälningsplikten som samtliga lärare ansåg behövdes:  

/…/den är ju nästintill obefintlig kan jag tycka. För det är ju klart det är ju säkert 

så att lagar ändras och ja jag menar eller just att gången hur, vad som sker och så 

där. Så insatt är man ju inte i det. Vad händer med en anmälan och så. (Ingrid) 

Samtliga lärare hade inte fått någon form av utbildning om anmälningsplikten innan de börjat 

arbeta. Läraren som arbetat i två år och tog lärarexamen för två år sedan kan inte minnas att 

ämnet fanns med under utbildningen, eventuellt ett kort avsnitt men inget som fanns i minnet. 
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För de andra lärarna var utbildning om ämnet helt obefintlig före arbetet. Via arbetet har det 

heller inte förekommit särskilt mycket utbildning om anmälningsplikten, eventuellt någon 

temadag eller föreläsning men inget som någon av lärarna kunde minnas något om. I övrigt 

hade det endast varit diskussioner om ämnet i respektive personalgrupp med rektor och kurator 

och liknande men ingen renodlad kurs eller utbildning. I Kennys (2004) studie visade det sig 

att ingen av studiens lärare hade fått utbildning om att anmäla misstanke om utsatta barn och 

de hade heller inte fått utbildning om det i arbetet. Barnombudsmannen (2012) ansåg att mer 

utbildning och kunskap behövs gällande att upptäcka och anmäla utsatta barn och att detta 

skulle ingå i högskoleutbildningar för yrken som berör barn. Om anmälningspliktiga personer 

inte har fått utbildning om anmälningsplikten finns en förståelse för att det uppstår svårigheter 

och osäkerhet kring när en anmälan ska göras, vilket framkommer i föregående tema om 

möjligheter och begränsningar. Kopplas detta till etnometodologin kan det tänkas att det 

praktiska sunt förnuft inriktade tänkandet hämmas om lärarna inte har en kunskap/utbildning 

som grund att falla tillbaka på när beslut ska tas om att göra eller inte göra en anmälan. Lärarna 

i denna studie tyckte förutom att de själva inte får utbilning om ämnet, att samhället och media 

bör diskutera och visa mer om att det finns utsatta barn i Sverige samt ge mer information för 

allmänheten om anmälningsplikten. Följande citat belyser detta: 

/…/den här flickan vad hon nu hette, ja du vet vilken jag menar som vart 
ihjälslagen./…/ folk har vaknat till på ett annat sätt, ja civilkurage helt enkelt. Att 
man, när man ser nåt så, eller hör ska man agera. (Bengt) 

/…/samtidigt tror jag att det är bra att man lyfter det i samhället i stort, att man 
pratar mer om det. Många barn lever i det och för många barn kan det vara 
naturligt att få en örfil och för många barn är det men herregud då har ju jorden 
gått under. Och jag menar ja visst du får inte ge barn örfilar men ja jag vet inte. 
En del föräldrar förstår inte alls det tror jag om man skulle sätta sig i en sån 
diskussion då.(Göran) 

Tre av lärarna tog upp att media kan påverka hur människor ser på anmälningsplikten. Ingrid 

och Bengt menade att media det senaste året har uppmärksammat ett fall i Sverige vilket de 

tror har gjort att fler skolor tänker till och ser över sina rutiner gällande utsatta barn. Även 

Bengt och Ingrid hade blivit mer uppmärksam på hur de själva arbetar. Däremot behövs det 

ännu mer uppmärksamhet från medias sida enligt Göran som menar att människor behöver 

upplysas om att det krävs att människor kontaktar socialtjänsten vid misstanke om ett utsatt 

barn för att dessa barn ska få hjälp. Lärarna menade att om fall, där barn blivit utsatta och där 

anmälningsplikten inte har följts, uppmärksammas ännu mer i media skulle det göra att 

exempelvis skolor skulle arbeta hårdare med detta. Lärarna i studien menade att om 

anmälningsplikten diskuterades mer skulle den förmodligen tillämpas mer. Här blir det 
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mänskliga samspelet belyst i ett större perspektiv där syftet är att få fler faktorer i samhället att 

samverka för att se till att barnen har det bra och att uppmana människor att anmäla vid 

misstanke om ett utsatt barn, vilket även lagen förespråkar (SFS 2001:453). Bengt ansåg att 

förutom att media uppmärksammar anmälningsplikten bör även förskolorna göra det mer. 

Bengt upplevde att förskolorna kunde göra mer för att upptäcka att ett barn var utsatt samt att 

då ta sitt ansvar att göra en orosanmälan. Bengt upplevde att skolan fick ta emot barn som 

redan varit utsatt under åren på förskolan och där förskolan inte hade gjort något åt situationen. 

Vid barnets skolstart fick skolan därefter ta ansvaret att göra en anmälan eftersom att förskolan 

inte hade gjort det. Bengt menade att det är viktigt att tidigt uppmärksamma om ett barn är 

utsatt för att barnet ska kunna få hjälp i situationen. Därför ansåg Bengt att även förskolorna 

skulle behöva arbeta mer med anmälningsplikten och att även dem skulle kunna behöver mer 

utbildning om den.  

För att koppla tillbaka till den begränsning i föregående tema, där lärarna kände att anmälan 

inte gjorde någon skillnad eftersom de upplevde att det inte hände någonting med anmälan när 

de inte fick återkoppling ifrån socialtjänsten, belyses detta ytterligare i följande citat: 

jag menar de behöver ju inte berätta att, vad de håller på med men att man får, får 
reda på ”nä vi lade ner det här, vi fann ingen anledning eller ja vi har öppnat en 
utredning”/…/(Bengt) 

/…/hur ni jobbar då och hur gången ser ut hos er sen för den har ju inte vi någon 
riktig koll på./…/Så skönt det skulle vara för mig som gjorde anmälan från början 
att få en återkoppling, vad hände, det får vi aldrig. (Göran) 

Samtliga lärare ansåg att de upplevde problem med att de sällan eller aldrig får återkoppling 

från socialtjänsten när anmälan har gjorts. Som tidigare nämnts upplever lärarna då att deras 

anmälan inte tjänar någonting till eftersom de upplever att det inte händer någonting, att skolan 

inte får någon form av information alls. Lärarna menar att det blir en svår situation om de 

exempelvis har gjort en anmälan och sedan efter ett tag får höra via rykten att det berörda 

barnet har omhändertagits utan att de får veta någonting. Lärarna upplever att det då blir svårt 

för dem att stötta barnet när de inte vet vad som händer. I intervjuerna menade flera lärare att 

om de själva skulle ringa socialtjänsten och fråga om en återkoppling skulle de ändå inte få 

svar på grund av sekretessen. I socialtjänstlagen 14 kap. 1b§ står det att socialtjänsten, på 

begäran av den som gjorde anmälan, får lämna ut uppgifter angående om utredning redan 

pågår, om den har inletts eller inte. Detta görs däremot inte om det på grund av omständigheter 

anses vara olämpligt. I intervjuerna framkom det att lärarna skulle vilja ha mer information 

från socialtjänsten angående detta och om hur deras arbete fungerar när de har tagit emot 

anmälan från skolan, det vill säga deras rutiner. Även Gallagher-Mackay (2014) visar i sin 
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studie att lärarna hade bristande kunskaper om vad som hände med anmälan när den blivit 

gjord.  

5. Diskussion 
Syftet med studien har varit att studera hur skolpersonal upplever och tillämpar 

anmälningsplikten vid misstanke om barn som far illa eller riskerar att fara illa med hjälp av 

studiens frågeställningar. En kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer användes för 

att få svar på studiens frågeställningar och det sociala perspektivet etnometodologin, med 

fokus på det mänskliga samspelet samt det praktiska sunt förnuft inriktade tänkandet, användes 

till att analysera resultatet. Syftet och frågeställningarna har kunnat besvaras och genom 

resultaten som presenterats och analyserats i föregående kapitel har slutsatser kunnat dras som 

nu presenteras i detta kapitel. 

5.1. Slutsatser 
Den första frågeställningen var ”Hur ser skolpersonal på de rutiner som finns gällande 

anmälningsplikten när de vill anmäla att ett barn far illa eller riskerar att fara illa?”. Denna 

fråga har kunnat besvaras och resultatet visar, i likhet med Rädda barnen (2012) att de båda 

deltagande skolorna har samma rutiner, det vill säga att lärarna meddelar sin oro till rektorn 

och rektorn ansvarar för att en anmälan görs. Samtliga lärare ansåg att detta var en bra rutin 

eftersom de kände att de kunde lägga mer fokus på barnet istället för att tänka på ansvaret att 

göra anmälan. De tyckte även att rutinen var bra för att inte riskera att barnets vårdnadshavares 

tillit och förtroende skulle minska inför lärarna samt att situationen inte blev lika obekväm 

inför vårdnadshavarna om det var rektorn som hade ansvaret och gjorde anmälan. Det som går 

att ifrågasätta här är att ingen av lärarna visste om skolorna hade rutinerna dokumenterade som 

en handlingsplan, vilket kan ses som en nackdel eftersom det strider mot Socialstyrelsens 

(2010) riktlinjer (se denna studies kapitel fyra). En annan fråga som går att ställa här är hur väl 

anmälningsplikten tillämpas om det inte finns en klar handlingsplan dokumenterad på 

skolorna. En slutsats som går att dra gällande rutinerna är att de har resulterat i att tre av 

studiens fyra lärare inte vet hur de ska gå till väga om de någon gång måste göra anmälan själv. 

Även detta kan ses som en nackdel eftersom lärare enligt lag är anmälningspliktiga (SFS 

2001:453; Skolverket, 2012). Det som kan diskuteras kring denna nackdel är hur stort ansvar 

lärare förväntas ta vid anmälan om rutinen är så att det är rektorn som ska ansvara för att göra 

anmälan. Frågor som går att ställa här är om en del av lärarens anmälningspliktiga ansvar 

försvinner i samband med att rektorn ansvarar för anmälan? Hur påverkas barnen i skolan i så 

fall av att läraren inte behöver ta fullt ansvar? Hur ser samspelet ut mellan lärare och rektor och 
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vad anser rektorn om detta? Med tanke på lärarnas bristande kunskap om hur en anmälan går 

till går det även att fundera på huruvida de kan tänkas göra en egen anmälan om de någon gång 

står i den situationen.  

Studiens andra frågeställning ”Vad kan möjliggöra respektive begränsa användandet av 

rutinerna?” har också kunnat besvaras och där resultatet visar att en av de stora 

begränsningarna var att lärarna kände sig tveksam i hur de ska tolka lagen. Vad som är 

tillräckligt för att anmäla och vad som inte är det. Lärarna menade att det fanns ett stort 

tolkningsutrymme här och att om de skulle anmäla varenda misstanke skulle de få göra det 

varje dag. Detta gjorde även att de kunde tveka i situationer om de ansåg att de kanske inte 

hade tillräckligt med information för att göra en anmälan, de ansåg att de inte ville göra en 

anmälan i onödan. Till skillnad från Crenshaw, Crenshaw & Lichtenbergs (1995) studie där 

lärarna ansåg sig behöva mer kunskap om hur det kunde upptäcka tecken på att barn far illa, 

ansåg lärarna i denna studie att de behövde få mer kunskap om vad som får tolereras innan 

anmälan görs, det vill säga vad som är tillräckligt med tecken och oro för att göra anmälan. 

Lagen om anmälningsplikten tas upp i Rädda barnens (2012) rapport och beskrivs som 

opreciserad, där ett stort tolkningsutrymme ges för den anmälningspliktige. Det som kan 

diskuteras här är om det skulle finnas något som går att göra antingen gällande lagen eller i 

andra riktlinjer som kan underlätta detta problem eller ett förtydligande av vad som menas med 

”misstanke om barn som far illa”. 

Gällande den tredje och sista frågeställningen, ”Vad anser skolpersonalen behöver förändras 

för att skapa mer säkerhet kring när en anmälan ska göras?”, har även denna lyckats besvaras 

i studien och resulterade i att ett av förslagen var att det behövs mer utbildning om 

anmälningsplikten. Detta resultat är i likhet med Barnombudsmannens (2012) där ett förslag på 

att utbildning om anmälningsplikten skulle ges på högskoleutbildningar som rör yrken där man 

arbetar med barn. På grund av lärarnas bristande kunskaper samt upplevda svårigheter om 

anmälningsplikten i denna studie kan en slutsats dras i samband med detta där bristen på 

utbildning om anmälningsplikten visar att det påverkar lärarnas tillämpning av 

anmälningsplikten. Eftersom de inte har fått någon form av utbildning om den finns förståelsen 

för att lärarna inte vet hur de själva ska göra en anmälan. Men även att brist på utbildning 

eventuellt kan påverka att lärarna ibland tycker det är svårt att veta vart gränsen går för vad 

som ska tolereras innan anmälan görs, vad som är skäl nog för anmälan och vad som inte är 

det. Det praktiska sunt förnuft tänkandet kan antas hämmas här eftersom utbildning om 

anmälningsplikten har vid minne varit obefintlig för samtliga lärare i studien. Om utbildning 

eller kunskap inte finns om vad anmälningsplikten innebär eller hur den ska hanteras kan 
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slutsatsen dras att det i samband med lagens stora tolkningsutrymme (Rädda barnen, 2012), 

blir svårt för varje enskild lärare att avgöra om en anmälan bör göras eller inte. Lärarna hade 

även bristande kunskap om socialtjänstens arbete och ansvar, exempelvis gällande hur 

socialtjänsten arbetar när de tar emot en anmälan samt om socialtjänsten får ge återkoppling till 

skolan eller inte. Detta tyder på att återkopplingen från socialtjänsten är svag, speciellt med 

tanke på att skolan inte har kunskap om att de har rätt enligt lag, 14 kap. 1b§ SoL, att få begära 

återkoppling om en utredning inleds eller inte. En slutsats som går att dra här är att samarbetet 

och samspelet mellan skolan och socialtjänsten inte fungerar gällande detta och en fråga kan 

ställas om vems ansvar det är att se till att denna kunskap om rätt till återkoppling nås fram till 

skolan? 

Etnometodologin valdes som teoretisk utgångspunkt för studien och det bör återigen nämnas 

att det främst är lärarnas samspel som framgår i denna studie och då från lärarnas perspektiv 

och kontext. Varken rektorer, vårdnadshavare eller socialtjänst har intervjuats i denna studie 

vilket gör att det endast är lärarnas syn på samspelet som ges här och därför kan inte en större 

bild ges av vad exempelvis rektor tycker om rutinen att lärarana endast meddelar sin oro och 

information. Inte heller kan vårdnadshavare visa sin bild här om hur de upplever hur skolornas 

rutiner fungerar eller hur de upplever situationen kring när en anmälan har gjorts. Detta gör att 

resultatet och slutsatserna i denna studie blir mer subjektiv eftersom endast en del av samspelet 

ges. Om det hade varit möjligt att även intervjua de andra aktörerna hade en större bild givits 

och det hade blivit tydligare vad som är problem kring anmälningsplikten, vad som fungerar 

bra och vad som kanske kan behöva förbättras. Eftersom detta inte var möjligt i denna studie, 

på grund av tidsbegränsningen för arbetet, kan denna studies resultat endast visa lärarnas 

upplevelser av och syn på hur samspelet kring anmälningsplikten fungerar. 

Syftet har besvarats i studien eftersom svar har givits om hur lärarna har använt och tillämpat 

anmälningsplikten. Dessa svar visar på vilka rutiner skolorna har, hur de används, lärarnas 

upplevda möjligheter respektive begränsningar och svårigheter samt förslag på vad som 

behöver förändras för att förbättra situationen kring anmälan. Resultaten som har kommit fram 

i den här studien har en relevans och är viktigt i socialt arbete eftersom exempelvis 

socialtjänstens arbete kan påverkas negativt om anmälningspliktiga personer inte vet vad 

plikten egentligen innebär, vilket kan leda till färre anmälningar. Eftersom resultatet i studien 

visar att ingen av lärarna har vetskap om dokumenterade rutiner för respektive skola, att 

lärarna inte har fått utbildning om anmälningsplikten samt att de flesta av lärarna inte har 

kunskap om hur de ska göra en anmälan själva, kan slutsatsen dras att det kan påverka barnen i 

skolan negativt. Om inte arbetet kring att skydda barn som far illa fungerar kan det resultera i 
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att barnen uppmärksammas för sent vilket kan göra att det sociala arbetet för att hjälpa dessa 

barn blir svårare.  

5.2. För- och nackdelar med vald metod 
Fördelen med att använda en kvalitativ metod med semistrukturerade intervjuer har varit att 

dessa har kunnat besvara studiens syfte och frågeställningar och då speciellt frågorna om 

möjligheter och begränsningar samt behövda förändringar. Genom intervjuerna har en 

förståelse för lärarnas situation givits eftersom följdfrågor har varit möjligt att använda både i 

intervjuerna samt efteråt via mail och telefon. Validiteten i arbetet är hög eftersom det som 

avsågs mätas i början har mäts vilket visas i att studiens syfte och frågeställningar har kunnat 

besvaras. För att detta skulle vara möjligt har det krävts att ha möjligheten att göra flera 

intervjuer för att få en större bild av hur det ser ut i skolorna gällande anmälningsplikten. 

Däremot minskar validiteten då önskan var att få en större bild av samspelet mellan de olika 

faktorer som finns runt barnet. Eftersom endast lärare har beaktats i denna studie ger det endast 

en del av den sociala ordningen och samspelet runt barnet. Eftersom detta har varit ett enmans 

arbete samt att arbetet haft en begränsad tid har det varit en nackdel att inte kunna ha fler 

intervjuer, än de fyra som gjorts i studien, för att få en större bild än vad som ges här. 

Genomförandet av intervjuerna samt efterföljande transkribering har tagit lång tid att göra 

vilket hade underlättats om det varit fler författare till detta arbete. På grund av att denna studie 

är ett enmans arbete samt arbetets tidsbegränsning har det endast varit möjligt att ha med fyra 

lärare från två skolor i studien. Det få antalet intervjupersoner som har deltagit har gjort att 

reliabiliteten minskat. Med tanke på studiens låga antal deltagare är det en brist att detta arbete 

inte kan ses som en representativ bild av alla skolor i Jämtlands län, däremot kan läsaren få en 

bild av hur det kan se ut på skolorna i länet gällande anmälningsplikten vid misstanke om ett 

utsatt barn. 

5.3. Förslag på vidare forskning 
Det som har visats under studiens gång är att lärare, som är anmälningspliktig, personal inte 

vet hur de ska gå till väga för att göra en anmälan vid misstanke om ett utsatt barn om de av 

någon anledning hamnar i situationen att rektorn inte gör den åt dem. Det har även visats 

tydligt på skolorna att lärarna lämnar över sin oro och därmed ansvaret för anmälan till 

elevhälsovårdsteam eller rektor eftersom det är skolornas rutin. Förslaget efter denna studie är 

att Socialstyrelsen bör undersöka vad lärare har för kunskaper om anmälningsplikten samt av 

att göra en anmälan och därefter se över huruvida lärarnas ansvar försvinner om rutinen på 

skolan är att rektorn ansvarar för att anmälan görs. Det vill säga om lärarna anser att de har 

fullföljt sitt ansvar genom att berätta för rektorn och att det därefter enbart är rektorns ansvar. 
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Ett annat förslag till ny forskning kan vara att se över vilken utbildning som ges om 

anmälningsplikten i lärarutbildningarna. Om nyexaminerade lärare har tillräcklig kunskap om 

anmälningsplikten för att kunna tillämpa den i sitt arbete och om eventuella kurser eller 

utbildningar behövs för dem som tagit lärarexamen tidigare. 
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Bilaga 1 - Informationsbrev 
 
Informationsbrev  
 
Hej! 
Jag heter Renée Lindblom och studerar sjätte terminen av sju på socionomprogrammet vid 
Mittuniversitetet i Östersund. Jag har nu påbörjat arbetet med min C-uppsats som handlar om 
anmälningsplikten i grundskolan årskurs F-1. Syftet med min studie är att undersöka hur 
skolpersonal upplever och tillämpar anmälningsplikten vid misstanke om barn som far illa 
eller riskerar att fara illa.  
 
Jag har valt att skriva om detta ämne eftersom anmälningsplikten är en viktig del i det sociala 
arbetet som socialtjänsten utför för att kunna hjälpa och stödja barn som far illa i samhället. 
Enligt Rädda Barnens rapport ”När man misstänker att barn far illa” (2012) är 
anmälningsplikten i Sverige relativt opreciserad och ger personer som omfattas av 
anmälningsplikten ett stort tolkningsutrymme där de förväntas anmäla både om något hänt 
men även om något kan hända om barnets situation fortgår. I lagen tas inga specifika 
situationer upp om hur anmälningspliktiga ska anmäla utan det utgår från den oro, 
information och upplevelse som finns runt ett barn. Varje individ/skolpersonal kan därmed 
tolka situationen olika.   

Eftersom anmälningsplikten inte är preciserad i lagstiftningen vill jag undersöka hur den 
tillämpas inom skolan, vilka rutiner som finns kring den och vad skolpersonal anser behöver 
förändras för att skapa mer säkerhet kring när man bör anmäla att ett barn far illa eller riskerar 
att fara illa. 
 
Därför vänder jag mig till er med en förfrågan om att få intervjua två lärare, en i vardera 
årskursen F-1, på er skola. Tiden för intervjun beräknas till ca 45 min och kommer att spelas 
in på bandspelare om ni inte motsäger er detta. Era namn kommer vara fingerade det vill säga 
vara avidentifierade i uppsatsen och materialet kommer endast läsas av mig som student och 
min handledare. Materialet som samlas in används endast i detta arbete. Deltagandet i studien 
är frivilligt och ni kan när som helst avbryta intervjun. Ni har också möjlighet att ta del av 
undersökningen när den är färdig.  
 
Om ni har intresse av att delta kan jag presentera mig på er skola innan genomförandet av 
intervjuerna. Presentation och intervjuer sker lämpligast 20-24 april. Vid intresse bestämmer 
vi dag, tid och plats för intervju. 
 
Jag hoppas ni har tid och möjlighet att vara med i denna studie! 
 
Vid frågor kontakta gärna mig på: 
Tel: 070 – XXX XX XX 
Mail: reli1201@student.miun.se 

Med vänlig hälsning, 
Renée Lindblom  
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Bilaga 2 - Intervjuguide 
 
Intervjuguide 
 

Bakgrund 

1. Hur länge har du arbetat som lärare? 

2. Vad innebär anmälningsplikten för dig i ditt arbete? 

3. Vilket ansvar anser du dig ha gällande att anmäla oro om du misstänker att ett barn far 

illa? 

4. Har du som lärare fått utbildning om anmälningsplikten? 

a. Genom utbildning 

b. Genom arbetet 

Rutiner 

1. Vad har skolan för rutiner kring att göra en anmälan om ett barn far illa? 

2. Hur upplever du att rutinerna fungerar och efterföljs på skolan? 

3. Finns rutinerna dokumenterade? 

Möjligheter/begränsningar 

1. Finns det några brister i rutinerna som gör att du som lärare känner dig begränsad om 

du vill göra en anmälan? 

2. Vilka faktorer är avgörande för att en anmälan görs? 

3. Upplever du att det finns svårigheter med att avgöra när du bör göra en anmälan? 

4. Vilka svårigheter uppstår då du ska göra en anmälan? Vilka i så fall? 

 

o Rädslor? 

Om det finns en ”rädsla” att komma i konflikt med barnets 

föräldrar/vårdnadshavare när en anmälan görs, hur hanterar ni det? 

 

o Oenigheter? 

Hur upplever du att personalgruppen och rektorn samråder och samarbetar om 

det råder oenighet kring om anmälan ska göras eller inte?  
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a. Oenighet inom personalgruppen 

b. Oenighet mellan lärare/personalgrupp och rektor 

 

5. Vad anser du skulle behöva göras eller redan görs på skolan, för att osäkerhet inte ska 

uppstå om när en orosanmälan bör göras eller inte? 

Behövda förändringar 

1. Vad anser du att ni i personalgruppen skulle behöva för att stärkas i ert arbete med 

anmälningsplikten? 

a. Handledning i personalgruppen 

b. Rutiner 

c. Utbildning 

d. Rektor 

 

2. Vad anser du skulle generellt behöva förändras för att osäkerhet inte ska uppstå när en 

orosanmälan bör göras eller inte? 

a. Socialtjänsten 

b. Föräldrar/vårdnadshavare 

c. Andra skolor 

Avslutning 

1. Kan jag återkomma till dig om det är något jag undrar över eller kommer på i 

efterhand? 
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