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Sammanfattning 

Titel: Lärares syn på anmälningsplikten. 

Valet av ämne till detta examensarbete väcktes bland annat genom samhällsdebatter där det 

ofta framkom vikten av att uppmärksamma barn som far illa i ett tidigt skede i livet. 

Examensarbetet fokuserar på anmälningsplikten mellan skola och socialtjänst. Syftet med 

studien var att undersöka lärares syn på anmälningsplikten genom att visa vilka faktorer som 

påverkar om en anmälan görs eller ej samt undersöka om det fanns några skillnader mellan en 

större och mindre kommun. För att ta reda på detta användes kvalitativa intervjuer där totalt 

sju lärare intervjuades. Studien utgick från hermeneutiken och har sin teoretiska utgångspunkt 

i utvecklingsekologin och rollteorin. Huvudresultaten i denna studie visade att de faktorer 

som påverkade anmälan var samarbete, risken för relationsskador samt lärarnas oro för att ha 

otillräckliga bevis. Det framkom ur resultatet en skillnad mellan kommunerna gällande 

samverkan med socialtjänsten, denna fungerade betydligt bättre i den mindre kommunen.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyckelord: Anmälningsplikten, barn som far illa, lärare, socialtjänsten, rollteori, 

utvecklingsekologi



Abstract 

Title: Teachers’ views of the mandatory reporting law. 

The interest of this subject was awakened by debates in society about helping children at an 

early age to prevent later problems in life. This study has its focus on the mandatory reporting 

law between the schools and social services in Sweden. The aim of the study was to examine 

teachers’ point of view according to this law, and to examine which factors are essential when 

it comes to reporting child neglect to the social services. Another aim was to examine whether 

there are any differences between a larger community versus a smaller community. The main 

results showed that factors affecting the teachers were collaboration between school and 

social services, fear of damaging the relationship and the belief that proof was needed before 

reporting. There was a difference between the two communities according collaboration with 

social services, where it showed that this was much more effective in the smaller community.   
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Förord 

Vi vill härmed passa på att tacka alla som har gjort detta examensarbete möjligt. Vi vill börja 

med att rikta ett stort tack till intervjupersonerna som tog sig tid att bli intervjuade och för ert 

intresse av ämnet. Tack även för ert förtroende och mycket givande samtal. Utan ert 

deltagande hade det inte blivit någon studie.  

Vi har varit två författare till denna studie och tack vare detta har vi ofta kunnat lösa 

eventuella problem som har dykt upp under arbetets gång. Det hade dock inte gått lika bra 

utan stödet från vår handledare. Tack till Stefan Sjöberg, universitetslektor, som har gett oss 

stöd och råd under arbetets gång.  

Tack även till våra familjer och vänner som har varit förstående under arbetets gång då vi inte 

har varit så lättillgängliga. Vi hoppas att ni som läser examensarbetet tycker det är intressant 

och spännande. Trevlig läsning! 

 

Gävle, april 2011 

Isabell Granström & Sofia Högberg 
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1. Inledande kapitel  

1.1. Inledning 

Alla barn växer inte upp med en bild av en lycklig barndom. Det är svårt att förstå hur vuxna 

människor kan utsätta barn för våld eller försummelse, men detta är något som händer i vårt 

land dagligen. Som tröst till de som har upplevt en olycklig barndom kan det ibland sägas att 

det aldrig är försent att få en lycklig barndom. Detta stämmer inte alltid. För ett barn som 

utsatts för fysiska och psykiska skador på grund av misshandel och försummelse i tidig ålder 

kan konsekvenserna bli enorma. Vikten av att upptäcka dessa barn som far illa är stor, och 

tidiga insatser kan vara avgörande (Hindberg, 2006, s. 9). Valet av ämne till detta 

examensarbete väcktes genom samhällsdebatter där det ofta framkom vikten av att 

uppmärksamma barn som far illa i ett tidigt skede i livet. Detta för att bland annat undvika 

missbruk och kriminalitet senare i livet. Då Sverige har skolplikt har lärare en viktig roll i 

arbetet med att upptäcka tecken på om ett barn far illa. Det är lärarna som har den första och 

största kontakten och relationen med eleven och dennes familj. Därför ligger fokus på lärarna 

i denna studie. Ämnet för detta examensarbete är lärares syn på anmälningsplikten från skola 

till socialtjänst med tonvikt på vilka faktorer som påverkar om en anmälan görs eller ej då 

misstanke finns att ett barn far illa. En ambition med denna studie är att bidra till ökad 

kunskap kring detta ämne. Med faktorer menas här inte trasiga kläder, blåmärken med mera. 

Utan snarare faktorer som läraren kan uppleva som hinder eller faktorer som kan vara 

behjälpliga då en eventuell anmälan ska göras. Tidigare forskning visar bland annat att det 

finns en rädsla hos lärare att göra en felaktig anmälan samt att kunskaperna om lagen kring 

anmälningsplikten inte alltid är tillräckliga.  

Metoden som har använts är kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 17f) 

är syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att ta reda på intervjupersonens upplevelser 

och erfarenheter inom ett visst område. Därav valet av metod i denna studie. Studien kommer 

även att uppmärksamma hur Socialtjänstlagen (2001:453) och Skollagen (1985:1100) berör 

frågan om anmälningsplikten.  
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1.2. Syfte och frågeställningar 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på hur lärare upplever anmälningsplikten, och 

vilka omständigheter/faktorer som påverkar deras upplevelser av anmälningsplikten. Vi skall 

även undersöka om det finns några skillnader mellan olika kommuner beroende på 

kommunens invånarantal. Detta då vår förförståelse sade oss att det i mindre kommuner kan 

vara svårare att var objektiv vid en eventuell anmälan då ”alla känner alla”. 

 Hur upplever lärare anmälningsplikten i sin yrkesroll? 

 Vilka faktorer påverkar lärare om en anmälan till socialtjänsten blir aktuell eller ej? 

 Finns det några skillnader i beslutet om en anmälan skall göras eller ej beroende på 

om det är en större eller mindre kommun? 

 

1.3 Förförståelse 

Förförståelse är undersökarens tidigare kunskap och erfarenhet inom studiens ämnesområde. 

Genom att redogöra för sin förförståelse påvisar man för läsaren att tolkningarna kan 

påverkas, därför är det viktigt att undersökaren är objektiv och inte låter denna förförståelse 

inverka på slutresultatet (Olsson & Sörensen, 2007, s. 64). I kursen ”Socialt arbete med 

marginaliserade grupper” på socionomutbildningen påpekades det under ett antal 

föreläsningar att missbruk och kriminalitet ofta kan härledas till barndomen. Utifrån detta och 

de olika samhällsdebatter som vi har följt väcktes intresset till studiens syfte. Det fanns en 

förförståelse hos oss att anmälningsplikten kan vara ett verktyg för att upptäcka och hjälpa 

barn som far illa, samt att man med hjälp av detta verktyg möjligen kan minska risken att 

dessa barn hamnar exempelvis i missbruk eller kriminalitet i vuxen ålder. Det finns ett flertal 

olika faktorer som påverkar huruvida en anmälan görs eller ej. En anledning till att studien 

genomfördes i två kommuner är att vi även hade en förförståelse om att det kan skilja sig 

huruvida anmälningsplikten efterlevs beroende på om det är en större eller mindre kommun. 

Att det kan förhålla sig så att det är lättare att anmäla om kommunen är större då de 

inblandade personerna troligtvis är mer anonyma var en tanke som grodde hos oss. Utifrån 

denna förförståelse formulerades examensarbetets frågeställningar. 

 

1.4. Examensarbetets disposition 

I inledningen introducerades ämnet för läsaren, och vi beskrev vårt intresse för just 

anmälningsplikten när den praktiseras i skolvärlden då misstanke finns att ett barn far illa. 
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Därefter presenterades examensarbetets syfte och frågeställningar. Under bakgrund och 

tidigare forskning redovisas relevant fakta och forskning inom ämnet. Dessa fakta och 

tidigare forskning kommer sedan att relateras till resultaten i denna studie. Därefter följer en 

beskrivning av examensarbetets metod. Under detta kapitel kommer ett flertal underrubriker 

som bland annat förklarar tillvägagångssättet vid insamlandet av data samt de urval som har 

gjort inför denna studie. De teorier som har tillämpats vid analysen redovisas därefter. Även 

de etiska ställningstaganden som har gjorts under arbetets gång framkommer i metodkapitlet. 

Detta avsnitt är väldigt viktigt i en studie då det ger substans till studiens redovisade data. 

Sedan följer en redovisning av resultaten från studien samt analys utifrån de valda teorierna 

och de fakta som presenterades i bakgrundsavsnittet. Avslutningsvis redovisas en diskussion 

som inkluderar metod- och resultatdiskussion samt förslag till vidare forskning inom ämnet. 

Därefter följer litteraturlista och bilagor. 

 

1.5. Förklaringar av centrala termer i denna studie 

Anmälningsplikt: Används synonymt med anmälningsskyldighet. Vi utgår från 14 Kap. 1 § i  

Socialtjänstlagen för att definiera begreppet anmälningsplikt. Detta kapitel säger att 

anmälningsplikten är ett barns yttersta skydd och att alla som får kännedom om att 

socialnämnden behöver informeras bör anmäla detta till socialnämnden. 

Barn: Vi använder oss av FN:s barnkonventions definition av barn. Den säger att alla  

människor under 18 år definieras som barn om inte barnet har blivit myndig tidigare  

(Utrikesdepartementet, 2006, s. 34). 

Barn som far illa: Efter att ha läst litteratur om barn som far illa har det framkommit att 

begreppet är svårdefinierat. Definitionen vi använder oss av är den från Kommittén mot 

barnmisshandel (SOU 2001:72). Denna definition innefattar såväl fysiskt och 

 psykiskt våld som sexuella övergrepp, kränkningar eller att barnets grundläggande behov inte 

 tillgodoses (Regeringskansliet, 2001, s 115). 

Föräldrar: Föräldrar använder vi i arbetet synonymt med begreppet vårdnadshavare.  

Faktorer: Med faktorer i detta arbete menar vi framför allt sådant som påverkar huruvida en 

anmälan till socialtjänsten görs eller ej. Här innefattas allt från omsorgssvikt till oro över att 

relationen till föräldrarna kan försämras. 
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2. Bakgrund 

Nedan presenteras fakta om barn som far illa och lagstiftningen kring anmälningsplikten och 

skolan. Med detta kapitel vill vi ge en inblick i hur det kan vara för vissa barn och vilka deras 

rättigheter är. Kortfattat nämns även vilka konsekvenser som kan följa av att fara illa i 

barndomen och avslutningsvis beskrivs hur lagstiftningen, som kan hjälpa till att skydda barn 

som far illa eller riskerar att fara illa, ser ut.  

 

2.1. Barn som far illa 

De flesta barn i Sverige har det bra. Så inleds ofta texter som handlar om barn, även när det 

gäller barn som far illa. Meningen har blivit som ett mantra eller en besvärjelse: så farligt är 

det nog inte. De flesta mår ju bra och växer upp under goda förhållanden och de som inte gör 

det tas säkert om hand av samhället och det sociala nätverket. Eller…? 

(Hindberg, 2006, s. 11)  

 

Enligt Bäck-Wiklund & Lundström (2001, s. 20ff) finns det ett mörkertal avseende hur många 

barn som far illa. Detta mörkertal beror på att många problem döljs i familjen och således inte 

anmäls till myndigheterna. Även om det finns ett mörkertal har anmälningarna till 

socialtjänsten ökat på senare år. Dock har barnets rättigheter ökat, exempelvis genom 

barnkonventionen och att socialtjänstlagen har stärkt barnperspektivet. FN:s konvention om 

barnets rättigheter grundar sig på idén om att alla barn har rätt att få sina grundläggande 

behov tillgodosedda, inte bli utnyttjad eller diskriminerad på grund av kön, hudfärg eller 

religion, ha rätten och möjligheten att uttrycka sin mening samt att bli respekterad. Detta är 

samhällets ansvar (Utrikesdepartementet, 2006, s. 6). Det finns fyra grundläggande 

huvudprinciper i barnkonventionen, det är artikel 2 som säger att alla barn har samma 

rättigheter, artikel 3 som handlar om barnets bästa, artikel 6 som innebär att alla barn har rätt 

till liv och utveckling samt artikel 12 som säger att alla barn har rätt att säga sin mening och 

få den respekterad (Ibid. s. 10ff).  

Socialstyrelsen ger ut ett antal handböcker varje år för att bland annat ge de som arbetar med 

barn och unga allmänna råd. I handboken ”Barn och unga i socialtjänsten” (Socialtjänsten, 

2006, s. 14) nämns två huvudgrupper av barn och unga som ofta är aktuella för socialtjänstens 

insatser. Det är de barn och unga som far illa eller riskerar att fara illa på grund av 

missförhållanden i hemmet samt de barn och unga som har ett riskfyllt beteende. Exempel på 

missförhållande i hemmet är fysiskt och psykiskt våld, sexuella kränkningar samt fysisk eller 

psykisk försummelse. Exempel på riskfyllt beteende hos ett barn eller unga kan vara 

missbruk, kriminalitet samt ett självdestruktivt beteende. Hindberg (2001, s. 22) benämner 
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fysisk eller psykisk försummelse som föräldrarnas brist i sin omsorgsförmåga. I 

omsorgsförmåga ingår bland annat brist att uppfostra (etik, moral, gränssättning m.m.), att 

tillgodose barnets behov samt att se till att barnet utvecklas så bra som möjligt. Ett tänkvärt 

citat om barn: 

Barn har, liksom vuxna, behov av att mötas med kärlek och respekt. Om barnet möts av en negativ 

attityd, känslokyla och kritik så att det känner sig värdelöst och icke älskat, kan det utvecklas 

negativt. Barnet behöver också intellektuell stimulans för att utvecklas normalt. 

(Hindberg, 2001, s.24f)  

 

2.2. Socialtjänstlagen (2001:453) 

Det finns tillfällen i alla människors liv då de kan behöva stöd och hjälp utifrån. Detta kan ges 

av socialtjänsten. Socialtjänstlagen (SoL) beskriver människors rättigheter till stöd, såväl 

socialt som ekonomiskt samt kommunernas skyldigheter till de som vistas i kommunen. SoL 

är omfattande och gäller alla individer från barn till äldre (Socialstyrelsen, 2010).  I SoL 1 

kap. 2 § beskrivs det att barnets bästa ska vara i fokus. Med ordet barn menas människor 

under 18 år. Att barnet definieras som någon under 18 år är i likhet med barnkonventionens 

definition på barn. SoL 5 kap. är också av betydelse vid arbetet med barn. Bland annat 

beskriver 1 § i kapitlet att barn ska växa upp under trygga förhållanden och att socialnämnden 

ska arbeta förebyggande för att minska risken att barn hamnar i missbruk och/eller riskerar att 

fara illa på grund av sitt eget beteende. 1 a § beskriver att samarbete mellan socialnämnden 

och andra samhällsorgan är viktigt när det gäller arbetet med att hjälpa barn som far illa eller 

riskerar att fara illa. Detta samarbete ska ske mellan berörda parter. Nordström & Thunved, 

(2005, s. 97) belyser att denna samverkan mellan socialnämnd och andra aktörer gäller alla 

barn och ungdomar som kan vara föremål för insatser från socialtjänsten, detta gäller oavsett 

om barnet far illa på grund av misshandel, eget missbruk eller annan problematik. Exempel på 

aktörer som samarbete kan ske mellan är socialtjänsten, skola samt hälso- och sjukvård. 

 

Skyldigheten att anmäla om ett barn misstänks fara illa ingår i SoL med 14 Kap. 1 §. 

Anmälningsplikten är ett barns yttersta skydd. Trots att lagstiftningen är skarp finns det ett 

stort mörkertal. Det finns en hel del forskning som påvisar att en anmälan inte görs i alla fall. 

En genomsnittlig siffra är att anmälan sker i cirka 30-40 % av alla misstänkta fall. En del av 

anledningarna till detta är bland annat dålig kunskap om lagstiftningen, dålig samordning 

gällande rutiner mellan skola och socialtjänst samt otillräcklig kunskap om socialtjänstens 

arbete (Olsson, 2009, s. 191f). Hela lagtexten i SoL 14 kap. 1 § är av vikt för att tydliggöra 
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vad som är var och ens skyldighet när det gäller att upptäcka och hjälpa barn som far illa. 

Första stycket påpekar att alla människor som får kännedom om att ett barn kan fara illa bör 

anmäla detta till socialnämnden. Andra stycket berör anställda inom myndigheter, exempelvis 

skolpersonal, vårdpersonal och socialarbetare och där framkommer det tydligt att det finns en 

skyldighet att anmäla till Socialnämnden. Denna skyldighet är absolut och ofrånkomlig, 

bedömning av allvaret av faran skall ej utföras av den som anmäler. Finns det minsta 

misstanke att ett barn far illa skall detta anmälas till Socialnämnden (Socialstyrelsen, 2004, s. 

11). Olsson (2009, s. 194-199) menar att en anledning till att detta inte alltid efterföljs kan 

bero på att det finns olika sätt att tolka lagen och en viss oro vid tillämpningen. En anmälan 

kan ges såväl muntligt som skriftligt även om skriftligt är att föredra, anmälan ska även ske 

skyndsamt. Ett vanligt förfarande idag är att en chef gör den formella anmälan. Detta kan vara 

positivt då den som varit orolig för barnet söker upp medarbetarna och dryftar ämnet med 

dem för att sedan få stöd av chefen i sin oro. När anmälan inkommer från myndigheter såsom 

skolan sker nästan alltid en utredning av socialtjänsten. Ytterligare orsaker som kan vara till 

grund för att en anmälan inte görs nämner Hindberg (2006, s. 128f), varav den främsta som 

framkommer är osäkerhet. Funderingar som kan uppstå är att misstankarna är obefogade och 

man vet inte om det man har sett stämmer. Det kan också finnas en oro för att det ska bli 

sämre för barnet i dess hemmiljö om man anmäler samt att det kan finnas lojalitet mellan 

föräldrar och lärare. 

 

2.3. Skollagen (1985:1100)        

Om misstanke finns att ett barn far illa måste de fångas upp i ett tidigt stadium och det är 

alltid barnets behov som ska vara det centrala. För att detta ska lyckas krävs ett samarbete 

myndigheter emellan. För att få en överblick i det enskilda barnets situation är de olika 

myndigheternas specifika kompetens en viktig förutsättning (Skolverket, 2009). Skollagen ger 

bland annat lärare riktlinjer att följa för att lättare uppmärksamma då ett barn kan fara illa. Det 

finns ett par paragrafer i skollagen som särskilt handlar om barn som far illa. I 1 kap. 2 § 

beskrivs att alla barn ska ha lika rätt till utbildning oavsett sin bakgrund samt att såväl 

förskola som skola ska samverka med berörda samhällsorgan när misstanke finns att ett barn 

far illa. Lagen om skyldighet att anmäla nämns även med hänvisning till just SoL 14 kap. 1 §. 

I 3 kap. i skollagen påpekas att alla barn som är bosatta i Sverige har skolplikt och denna 

skolplikt omfattar grundskolan och innebär att det är barnens vårdnadshavare som ska se till 

att barnet i fråga går i skolan och på så sätt har rätt till en utbildning.  
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3. Tidigare forskning  

Nedan redogörs för ett antal studier som är relevanta för det valda forskningsområdet. Detta 

för att påvisa hur den aktuella forskningen ser ut i ämnet både nationellt och internationellt. 

De valda studierna är sammanställda under två teman, vilka är uppdelade i lärarnas perspektiv 

och roll samt konsekvenserna som kan bli av att man som barn far illa. Anledningen till denna 

indelning är att påvisa styrkan i att synliggöra barn som far illa i tidig ålder samt vilken viktig 

roll lärare har i sitt arbete då de har en stor roll i barnens vardag. 

 

3.1. Lärarnas perspektiv och roll gällande anmälningsplikten 

Sundell & Colbiörnsen (1996, s. 121, 8f) påpekar i sin studie att socialnämnden har det 

yttersta ansvaret när ett barn far illa. Skolan har en viktig roll då personalen har daglig kontakt 

med eleverna och befinner sig i en position där de bör upptäcka dessa barn. Huvudsyftet med 

Sundell & Colbiörnsens studie var att undersöka hur ofta lärare misstänker att elever har 

psykosociala problem samt hur lärarna hanterar dessa misstankar. Det framkom att anmälan 

sker i för få av de misstänkta fallen. Sundell & Colbiörnsen (1996, s. 15f) nämner ett antal 

faktorer som förhindrar att en anmälan utförs. Dessa kan delas in i tre olika typer: lagliga 

faktorer, vilket handlar om vilka kunskaper den som gör anmälan har om anmälningsplikten. 

Situationella faktorer, till exempel barnets ålder, där studier har visat att yngre barn anmäls 

oftare än äldre samt att sexuella övergrepp anmäls oftare jämfört med andra typer av 

omsorgssvikt. Den tredje faktorn är personliga faktorer, vilket bland annat innebär att om 

anmälaren har stor kunskap i att identifiera barn som far illa, högre utbildning samt lång 

erfarenhet, så ökar sannolikheten till att en anmälan sker. Sundell & Colbiörnsen (1996, s. 18) 

påpekar även att i vilken utsträckning samarbetet mellan skolan och socialtjänsten sker avgör 

om en anmälan görs. En annan studie som påpekar fler faktorer som kan avgöra om en 

anmälan görs eller ej är den av Walsh et al. (2008). Denna studie genomfördes i Queensland i 

Australien.  De kom fram till att det var vissa faktorer som var mer avgörande än andra, dessa 

var typen av misshandel och vanvård, hur ofta det skedde, hur det påverkade och hur stor 

föräldrarnas samarbetsvilja var. Studien betonar vikten av att utbilda lärare så de lättare kan se 

varningssignaler och indikationer för olika typer av vanvård, särskilja effekten av vanvården, 

göra korrekta och snabba rapporteringar samt lära sig kommunicera med de barn som utsatts 

och ge relevant information till dessa (Ibid. s. 983f, 987f). I en avhandling har Lundén (2004, 

s. 36, 52) undersökt om det finns faktorer som avgör om ett barn som far illa uppmärksammas 

av personalen i barnomsorgen. En faktor som var av betydelse var personalens erfarenhet och 
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utbildning. Det visade sig att det fanns ett samband som påvisade att längre erfarenhet och 

högre utbildning ledde till att personalen upptäckte tecken hos barn som kunde tyda på att de 

for illa. 

Goebbels et al. (2008, s.942) nämner statistik från tidigare forskning som visar att lärarna har 

svårt att göra den faktiska anmälan vid misstanke om att ett barn far illa. Statistiken visade att 

i Australien hade lärarna gjort en anmälan endast i 49 % av fallen där misstanke hade funnits. 

Värt att nämna är att i USA var denna siffra endast 16 %. I studien av Sundell & Colbiörnsen 

(1996, s. 8f) framkommer det att ett visst antal elever bedöms ha psykosociala problem. Av 

dessa hade 67 % en sådan problematik som borde ha lett till en anmälan till socialtjänsten. 

Men endast 16 % av dessa elever anmäldes till socialtjänsten och det först efter i genomsnitt 

19 månader. Enligt Goebbels et al. (2008, s. 942) visar tidigare forskning några anledningar 

till det låga anmälningsantalet, bland annat risken att försämra relationen mellan lärare- elev 

och lärare- familj. En annan anledning uppges vara rädslan för att en anmälan ökar risken att 

barnet far illa i hemmiljön och att kontakten med den berörda myndigheten kan förstöra för 

familjen. Anledningar till underrapportering redovisas även av Dombrowski & Gischlar 

(2006, s. 236). De nämner att det råder en osäkerhet i hur tvingande lagar ska följas. Om 

läraren känner sig tveksam till huruvida en anmälan ska göras eller ej är det oftast så att 

anmälan ej görs. Anledningar till detta är att läraren är rädd att göra en felrapportering och 

tror att tydliga bevis krävs. Liksom Goebbels et al. (2008, s. 942) menar även Dombrowski & 

Gischlar (2006, s. 238) att läraren känner att denne skadar relationen med eleven och 

föräldrarna genom att göra en anmälan. När det gäller denna rädsla för att skada relationen 

nämner de ett förslag på lösning. Om det finns en öppen kommunikation mellan lärarna och 

föräldrarna kan man redan från början klargöra att anmälningsskyldigheten finns. Med hjälp 

av denna kommunikation kanske lärarna känner sig mindre oroliga över att relationen med 

föräldrarna ska skadas om de gör en anmälan om barnet. 

 

3.2. Konsekvenser av att fara illa i barndomen 

Mersky & Topitzes (2010, s. 1086) påvisar tidigare forskning som konstaterar att barn som 

har farit illa i barndomen ofta klarar sig sämre i vuxen ålder än de barn som hade det bra i 

samma ålder. Mersky & Topitzes studie är jämförande och innefattar en grupp individer som 

for illa i barndomen och en grupp individer som inte for illa i barndomen. Andelen som hade 

blivit frihetsberövade, beroende av någon substans eller lidit av en depression var signifikant 

högre hos deltagarna i gruppen som hade farit illa i barndomen. Det visade sig också att färre 
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fullföljde grundskolan och det var även färre i denna grupp som hade positiva tankar om 

framtiden (Ibid. s. 1091f). I en annan studie, genomförd av Frederick & Goddard (2009, 

s.23f), påpekas att barnets hemmiljö är av yttersta vikt för att förbereda dem för skolvärlden. 

De som inte har fått stöd hemifrån kommer att ha svårare att klara av kraven som skolan 

ställer. De har svårt för kognitiva uppgifter och har beteendestörningar som kan öka risken för 

att misslyckas i skolan. En konsekvens som respondenterna, som for illa i tidig ålder, uppgav 

var att skolgången blev lidande. De hade väldigt svårt att orka med skolarbetet och kände sig 

utanför i kontakten med jämnåriga. En del av respondenterna uppgav att de hade fått stöd av 

sin lärare men detta stöd gällde dock oftast de akademiska prestationerna, inte deras 

välmående.  

En konsekvens som kan bli av att ett barn inte trivs i skolan är skolk. Karlberg & Sundell 

(2004, s. 4) anser att det finns två olika sätt att se på skolk. Det ena är att skolk i sig är en 

protest från eleven att denne inte känner glädje i skolan, den andra är att skolk är ett 

riskbeteende. Det finns olika förklaringar till varför en elev skolkar, Karlberg & Sundell 

(2004, s. 9, 33) delar in dessa i fyra grupper, familjerelaterade, skolrelaterade, 

kamratrelaterade och individrelaterade faktorer. Exempel på familjerelaterade faktorer är att 

det kan handla om att föräldrarna brister i sin tillsyn eller att de själva missbrukar. Det kan 

även vara en dålig relation mellan förälder och barn, dålig ekonomi och att bostadsområdet är 

av lägre socioekonomisk klass. Några riskbeteenden som kan ha sin grund i skolk, som i sin 

tur kan ha påverkats av dessa ovanstående familjerelaterade faktorer, är missbruk och 

kriminalitet. I Karlberg och Sundells studie framkom att de elever som har skolkat var mer 

kriminella än majoriteten, detsamma gäller för droganvändning. Eleverna som skolkar hade 

tidigare debut, brukade större mängder och oftare med allt från tobak till alkohol och 

narkotika (Ibid. s. 18,21). Inte bara skolk påverkar droganvändningen hos unga. Enligt 

Mersky & Topitzes (2010, s. 1092) resultat påverkas substansanvändning av att man som barn 

farit illa. De påpekar att framför allt användningen av tobak var större i gruppen deltagare 

som hade farit illa i barndomen. 

 

4. Metod 

I detta kapitel kommer den valda metoden för studien redovisas. Metodkapitlet är uppdelat i 

underrubriker som förtydligar de specifika delarna detta avsnitt består av. Dessa är: 

forskningsdesign, som redovisar viket val av metod som gjorts och varför, tillvägagångssätt, 

som bland annat innefattar urval av litteratur och intervjupersoner, vetenskapsfilosofisk 
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position, vilken ansats som har styrt tolkningen av materialet, examensarbetets trovärdighet, 

här redovisas bland annat studiens validitet och reliabilitet och avslutningsvis anges de etiska 

ställningstaganden som har gjorts under arbetets gång.  

 

4.1. Forskningsdesign 

Enligt Trost (2010, s. 31f) bestämmer studiens syfte vilken metod som är mest lämplig. 

Nyckelord för kvantitativa metoder är hur många eller hur mycket. Det vill säga att resultaten 

sammanställs statistiskt. Kvalitativa metoder å andra sidan syftar till att undersöka människors 

upplevelser och hur de reagerar i vissa situationer samt att se skillnader mellan olika mönster i 

hur människor handlar. För att kunna svara på studiens frågeställningar valdes den kvalitativa 

metoden. Enligt Larsson (2005, s. 92) syftar kvalitativa metoder till att undersöka händelser 

och personer ur ett helhetsperspektiv. Detta helhetsperspektiv måste dock begränsas till de 

relevanta aspekterna som studien avser undersöka. Då denna studie fokuserar på faktorer som 

påverkar om lärare gör en anmälan eller ej ligger fokus här på den del av lärarnas yrkesroll 

som gäller anmälningsplikten. Larsson (2005, s. 91) nämner att det finns tre dominerande 

metoder inom det kvalitativa fältet, enligt Larsson är dessa intervjuer, observationer och 

dokumentanalyser. Den valda metoden i denna studie är kvalitativa intervjuer. 

 

4.2. Tillvägagångssätt 

4.2.1. Urval av litteratur 

Urvalet av litteratur, gällande tryckta böcker, gjordes genom att söka i bibliotekskatalogen 

Libris efter relevanta böcker om bland annat barn som far illa och andra begrepp så som 

barnmisshandel och vanvård. Även litteratur om forskningsprocessen, och allt vad det 

innebär, söktes på Libris. Anledningen till att Libris användes är att det är en nationell 

söktjänst för bland annat högskole- och universitetsbibliotek. Den tidigare forskning som 

presenteras i denna studie söktes via följande databaser, ASSIA, Social Services Abstract och 

Sociological Abstracts. Valet av dessa databaser gjordes utifrån examensarbetets huvudämne, 

sociologi. Sökningen gjordes på såväl svenska som engelska. Sökorden för att hitta artiklar 

och begränsa artikelsökningen var: barn som far illa, anmälningsplikten, vanvård, childabuse, 

neglect, reporting laws och maltreatment. För att ytterligare begränsa denna sökning användes 

ord som skola/school och lärare/teacher tillsammans med något av de ovanstående nämnda 

sökorden. Detta för att inte få träffar om enbart skolan eller enbart barn som far illa då dessa 

sökord gav ett ohanterligt stort antal träffar på, för studien, ickerelevanta artiklar. De 
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elektroniska källor som förekommer i studien handlar om lagar och riktlinjer gällande barn 

som far illa. Urvalet av dessa källor föll på några myndigheter som har information om det 

aktuella ämnet, till exempel socialstyrelsen.  

4.2.2. Kvalitativ intervju 

I denna studie användes kvalitativa intervjuer. Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 17f) är 

syftet med den kvalitativa forskningsintervjun att ta reda på intervjupersonens upplevelser och 

erfarenheter inom ett visst område. Forskningsintervjun är således inte ett samtal där 

deltagarna anses vara jämställda eftersom forskaren kontrollerar samtalssituationen oavsett 

om den följer en viss frågemall eller om intervjupersonen berättar fritt om sina erfarenheter. 

Den specifika intervjuform som användes i denna studie är beskriven av Kvale & Brinkmann 

(2009, s. 19, 43) som den halvstrukturerade livsvärldsintervjun. Denna intervjuform innebär 

att den som intervjuar har ett antal förutbestämda frågor som ställs till intervjupersonen. 

Dessa frågor måste inte ställas i en bestämd ordning och spontana följdfrågor kan uppkomma 

under intervjun. Intervjupersonen har även möjlighet att prata fritt kring ämnet utöver 

frågorna som ställs. Anledningen till att den här metoden ansågs vara lämplig i denna studie 

var att det är lärarnas upplevelser av anmälningsplikten som stod i fokus. Fördelen med att 

amvända förbestämda frågor är att det ger oss möjligheten att styra intervjun mot studiens 

syfte då anmälningsplikten är ett brett ämnesområde. Detta anses enligt Kvale & Brinkmann 

(2009, s. 133) vara den kvalitativa intervjuns stora fördel. En negativ aspekt som Kvale & 

Brinkmann (2009, s. 196) nämner är att själva utskrifterna av intervjun kan vara tidsödande 

och kräver en hel del tålmodighet av den som utför arbetet. Enligt Olsson & Sörensen (2008, 

s. 81) kan en nackdel med intervjuer vara att intervjupersonernas svar kan vara svåra att tolka 

samt att plasten för intervjun är av vikt för att intervjupersonen ska känna sig bekväm i 

situationen.  

4.2.3. Urval av intervjupersoner 

Urvalet av skolorna var slumpmässigt. Vi tog reda på hur många skolor som fanns i 

respektive kommun, därefter drog vi lott om vilka skolor vi skulle kontakta. Ett antal skolor 

tackade nej direkt, då drogs en ny skola slumpmässigt. Tillvägagångssättet som användes, för 

att kontakta lärare, var att kontakt togs via telefon med rektorer på de utvalda skolorna i de två 

kommunerna. Det vill säga att lärarna inte valdes slumpmässigt då de valdes av respektive 

rektor. Kommunerna i fråga valdes utifrån sitt invånarantal, där den ena kommunen har cirka 

100 000 invånare och den andra har under 10 000 invånare. Anledningen till att dessa 
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kommuner valdes är att det önskades vara ett stort spann mellan dem avseende invånarantal. 

Rektorerna från skolorna kontaktade sedan lärare som de ansåg vara lämpliga att delta i 

studien. Innan intervjuerna genomfördes skickades ett informationsbrev (se bilaga 1) via mail 

ut till de berörda lärarna. I dessa brev framkommer bland annat studiens syfte, den 

uppskattade längden på intervjun samt de etiska ställningstagandena. Orsaken till att det var 

lärare som deltog i denna studie var på grund av att det är skolplikt i Sverige enligt skollagen 

3 kap 1 §. Det är lärare som har den främsta kontakten med barnen i vardagen. Dessa bör 

således ha stor möjlighet att upptäcka om barn far illa. Det deltagande antalet lärare var 

planerat till åtta stycken, fyra lärare från vardera kommunen. Det blev dock ett bortfall på 

grund av sjukdom varav det faktiska antalet intervjuer uppgick till sju stycken.  Det var också 

viktigt att alla intervjupersoner var utbildade och hade några års erfarenhet inom yrket. 

Anledningen till detta var att de då hade kunskap om anmälningspliktens innebörd och 

eventuellt hade kommit i kontakt med det praktiskt på arbetsplatsen. 

4.2.4. Bearbetningsmetod  

Analysmetoden som helhet i denna studie är tolkning av texter. Enligt Kvale & Brinkmann 

(2009, s. 118) avgör studiens syfte och data vilken analysmetod som är lämplig vid 

bearbetning av material. I denna studie är fokus både på det sagda ordet och så kallad 

meningstolkning, det vill säga, vad som går att läsa mellan raderna. Meningstolkning innebär 

enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 223) just att forskaren läser mellan raderna och går ifrån 

det strikt sagda till att kritiskt granska texter för att på så sätt se mönster som inte automatiskt 

uppkommer ur textmassan. Resultaten från intervjuerna i denna studie redovisas sedan i form 

av citat från intervjupersonerna där kopplingar och analyser utifrån de olika temana görs. 

Dessa analyser har sin grund i bakgrunden, den tidigare forskningen och de valda teorierna. 

För att underlätta tolkningen spelades intervjuerna in på diktafoner och transkriberades sedan. 

Enligt Trost (1997, s. 50f) finns det för- och nackdelar med att använda inspelningsmaterial 

vid intervjuer. En av fördelarna är att intervjuaren kan koncentrera sig på att ställa frågorna 

och lyssna istället för att anteckna och efteråt kan man lyssna om och om igen på det sagda 

för att inte missa något. Några nackdelar kan vara att tekniken som sådan kan krångla och att 

det är tidsödande att renskriva materialet. I denna studie var det lämpligt att använda 

inspelningsapparat eftersom vi hade för avsikt att tolka det sagda ordet. Genom att ha detta 

ordagrant transkriberat minskar risken för att vad intervjupersonerna har uppgivit misstolkas.  
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4.3. Vetenskapsfilosofisk position 

Den arbetsgång som har använts vid bearbetning och analys i detta arbete är tolkning, 

närmare bestämt hermeneutisk tolkning. Enligt Olsson & Sörensen (2008, s. 97, 100) är den 

äldsta formen av bearbetningsmetod när det gäller kvalitativa metoder just hermeneutiken. Ett 

hermeneutiskt synsätt syftar till att tolka och förstå människors erfarenheter utifrån, 

vanligtvis, det skrivna ordet. Det centrala i en hermeneutisk förståelse är just tolkningen av 

texten. Frågor som är viktiga att ställa är vad, var, hur och varför för att på så sätt skapa 

förståelse av de sagda meningarna. Att tolka texter och urskilja vissa mönster underlättas 

således av en hermeneutisk ansats. Lilja (2005, s. 275f) nämner att det är vanligt att använda 

sig av den hermeneutiska cirkeln vid tolkning av texter. Denna cirkel innebär att forskaren 

växlar mellan att tolka delar av en text och helheten av texten var för sig och sedan används 

dessa tolkningar för att skapa förståelse för helheten. Det vill säga att för att förstå ett 

specifikt problem bör man undersöka olika delar i den insamlade data för att få kunskap om 

helheten. Forskaren kan ha en förförståelse om helheten från början som sedan ändras utifrån 

delarna. Detta växlande mellan helhet och del sker kontinuerligt under analysen av studiens 

data.  

 

4.4. Uppsatsens trovärdighet 

4.4.1. Validitet 

Validitet i en undersökning innebär dess giltighet, det vill säga om resultaten kan anses vara 

giltiga och har mätt det som avsåg att mätas (Trost, 2010, s. 133). I denna studie har 

validiteten beaktats genom att intervjuerna följde en förutbestämd intervjumall med specifika 

frågor som inte kan besvaras med ja eller nej. Denna intervjumall utformades efter att ha fått 

kunskap utifrån tidigare forskning i detta ämne. Frågorna anses därmed svara mot studiens 

syfte. Validiteten har också ökat genom att de som har intervjuats är personer som i sitt yrke 

som lärare arbetar med anmälningsplikten och de frågor som intervjumallen behandlar. Vi 

anser att validiteten även har ökat då alla de intervjuade var högskoleutbildade med kunskap 

om studiens ämne, anmälningsplikten vid arbetet med barn som far illa. Ett krav som fanns 

vid urvalet av intervjupersoner var att de skulle ha varit yrkesverksamma inom skolan i ett 

antal år. Detta för att undvika att få intervjupersoner som inte hade kommit i kontakt med 

problematiken kring anmälningsplikten.  
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4.4.2. Reliabilitet 

Reliabilitet förklaras ofta med tillförlitlighet. Det innefattar sådant som att en undersökning 

ska kunna göras med samma mätinstrument vid olika tillfällen och samma resultat ska kunna 

framkomma. Det kan dock vara problematiskt att prata om reliabilitet vid kvalitativa 

intervjuer eftersom den intervjuade inte kan anses vara konstant. Människor påverkas av dess 

omgivning och är deltagande i relation till sin omgivning (Trost, 2010, s. 131). Reliabilitet har 

försökts uppnåtts i denna studie genom att alla intervjuer har sett likadana ut i det stora hela, 

intervjupersonerna intervjuades också på deras hemmaplan. Intervjuerna spelades in på 

diktafon och därefter transkriberades detta ordagrant. I och med detta kan reliabiliteten ökas 

eftersom intervjuaren får med all data som sedan analyseras. Utifrån vad Trost beskriver 

förstår vi dock att reliabiliteten kan vara svår att uppnå i en kvalitativ undersökning.  

4.4.3. Triangulering 

Enligt Larsson (2005, s. 109) kan triangulering öka trovärdigheten och säkerheten i en 

undersökning. Det finns olika typer av triangulering som bland annat kan utgå från metod, 

teori och undersökare. I arbetet med denna studie har en undersökartriangulering gjorts. Enligt 

Larsson (2005, s. 109) innebär denna form av triangulering att det är olika intervjuare vid 

olika intervjutillfälle men med samma intervjuperson eller att olika personer analyserar 

samma data. Undersökartriangulering kan även göras som ensam undersökare genom att 

utföra analyser av samma material vid olika tillfällen. I denna studie har en 

undersökartriangulering gjorts genom att vi läste varandras transkriberingar och fick fram i 

princip samma analysmaterial genom meningskoncentrering. Anledningen till att denna 

triangulering genomfördes är att minska risken av feltolkningar av materialet och säkerställa 

att all väsentlig data medföres till analysen. 

4.4.4. Generaliserbarhet 

Enligt Kvale & Brinkmann (2009, s. 129f) kan kvalitativa studier tjäna på att ha färre 

intervjuer och istället lägga ner mycket tid på att analysera dessa. Det är således inte alltid så 

att kvantitet är bättre än kvalitet. Hur många intervjupersoner som behövs till en undersökning 

styrs av tid och de resurser som finns tillgängliga. Ett svar på hur många intervjuer som ska 

göras kan då vara att man ska göra så många intervjuer som behövs för att svara på studiens 

syfte. I detta examensarbete behandlade en av frågeställningarna skillnader mellan kommuner 

på grund av invånarantal. Att generalisera dessa skillnader för likvärdiga kommunstorlekar är 

ej möjligt då endast sju personer intervjuades med en fördelning av tre i den mindre 
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kommunen och fyra i den större kommunen. När det gäller generaliserbarhet beskriver 

Larsson (2005, s. 118) att det är svårt att generalisera resultat från kvalitativa studier då 

urvalet alltid är litet. Även om antalet intervjuer är för få för att kunna generalisera menar 

Kvale & Brinkmann (2009, s. 129f)att ett fåtal intervjuer ändå kan ge ett fullgott resultat 

utifrån studiens syfte. Vi anser därmed att sju intervjuer ändå kan ge en inblick i hur 

situationen ser ut i de båda kommunerna då det gäller arbetet kring anmälningsplikten, dock 

är vi medvetna om att studiens resultat inte är generaliserbart.   

 

4.5. Etiska ställningstaganden 

Enligt Vetenskapsrådet (2002, s.6) finns det fyra grundläggande principer som bör finnas i 

åtanke då en studie utförs. Dessa fyra är informationskravet, samtyckeskravet, 

konfidentialitetskravet och nyttjandekravet.  

Informationskravet innebär att deltagare i studien från början informeras om studiens syfte 

och att deltagandet är frivilligt samt att de kan avbryta sin medverkan i studien när de vill 

under arbetets gång (Vetenskapsrådet, 2002, s. 7). Detta krav uppfylldes i denna studie genom 

att intervjupersonerna informerades om detta i informationsbrevet som skickades via mail ett 

antal dagar i förväg. Vid intervjutillfället tillfrågades intervjupersonerna om det hade fått och 

läst informationsbrevet samt om något var oklart. Samtyckeskravet betyder att deltagare i 

studien har godkänt sin medverkan innan studiens start. Detta behöver också göras när 

minderåriga ska medverka i en studie, samtycket fås då från föräldrarna. Om en deltagare 

anser att denne vill avbryta deltagandet i studien ska detta få ske utan att vederbörande 

ifrågasätts (Ibid. s. 9f). Godkännandet i denna studie kom först från rektorerna på respektive 

skola där intervjupersonerna arbetade, sedan gavs godkännande till deltagande i studien av 

respektive lärare. Anledningen till att rektor först gav sitt godkännande utgick ifrån att 

rektorerna har det yttersta ansvaret för sin personal. Konfidentialitetskravet hänger samman 

med sekretessen i och med att deltagare i en studie ska vara skyddade från kränkning och 

obehag, detta gäller såväl deltagarna och deras efterlevande om materialet är känsligt. 

Vanligtvis, utifrån studiens syfte, tas information och uppgifter som deltagarna lämnar om 

hand på ett sådant sätt att ingen utomstående kan härleda denna information till personen i 

fråga, inte heller området där studien genomfördes ska namnges om det inte behövs (Ibid. s. 

12). Vi var mån om att redan från början påpeka för intervjupersonerna att deras identitet inte 

kommer att redovisas i studien, detta kändes extra aktuellt då hälften av intervjupersonerna 

kom från en väldigt liten kommun med mindre än 10 000 invånare. Detta etiska 
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ställningstagande återkom sedan i transkriberingen av intervjuerna samt vid analyserandet. 

Det relevanta är inte intervjupersonernas namn utan det sagda ordet. Nyttjandekravet 

återkopplar till ovanstående krav genom att den insamlade data och endast får användas till 

studien i fråga (Ibid. s. 14). Då en ambition med detta examensarbete är att öka kunskapen om 

ämnet är det inte relevant att föra enskilda data från intervjupersonerna vidare till andra 

ändamål. 

 

5. Teoretiskt angreppssätt 

Detta examensarbete fokuserar på lärares upplevelser gällande anmälningsplikten och vilka 

faktorer som kan påverka benägenheten att göra en anmälan till socialtjänsten. Det är därför 

relevant att redovisa teorier som handlar om upplevelser, relationer och samspelet mellan 

både individer och dess närmiljöer. Två teorier som vi anser bidrar till förståelsen av resultatet 

är utvecklingsekologin och rollteorin. Genom att analysera det insamlade resultatet utifrån de 

två teorierna kommer det att kunna klargöras hur samverkan och relationer påverkas i 

skolvärlden på olika nivåer samt hur individers olika roller styr deras handlande.  

 

5.1. Utvecklingsekologi 

Denna teori utformades av Urie Bronfenbrenner på 1970-talet. Därefter har den givetvis 

utvecklats men grunddragen består (Andersson, 1986, s. 16). Vi anser att utvecklingsekologin 

är ett bra verktyg att använda sig av för att förstå de resultat som har uppkommit i denna 

studie. Detta för att denna teori synliggör vikten av att förstå hur lärare påverkas både negativt 

och positivt av sin omgivning och att detta kan påverka deras val att anmäla till socialtjänsten 

eller ej. Enligt Andersson (1986, s. 22ff och 66f) definierar Bronfenbrenner begreppet 

utvecklingsekologi genom att individen är naturligt rörlig och på så sätt formar sin 

omgivning. Den omliggande miljön påverkar även individen och det leder till en anpassning 

från båda sidor. Detta innebär att det finns ett samspel mellan individen och dess miljö, på 

flera olika nivåer. Den klassiska uppbyggnaden i teorin är i form av en modell som beskriver 

olika system. En person, vanligtvis beskrivet av Bronfenbrenner som ett barn, befinner sig 

alltid i olika system som är på skilda nivåer. Dessa benämns mikro-, meso-, exo- och 

makronivå. Mikronivån innebär de relationer som en person har i sin närmiljö, så som 

familjerelationer, skolan, det fysiska närområdet och arbetsplatsen. Dessa olika relationer 

hänger samman med varandra. Exempelvis är ett barns skolprestationer inte enbart beroende 

på skolmiljön och händelser där utan även på hemmiljön och dess klimat. Dessa olika 
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relationer som överlappar varandra sägs befinna sig i system som benämns mesosystem 

eftersom de är i utkanten av individens omedelbara närhet. De befinner sig på mesonivån då 

det innebär flera olika närmiljöer som är i kontakt med varandra. Ovanför dessa system är 

exo- och makrosystemet som omfattar samhället i stort inklusive politiska beslut som enskilda 

individer inte kan råda över. Då lärarnas upplevelser är det centrala i denna studie kan man 

med hjälp av utvecklingsekologins olika nivåer analysera de känslor och nackdelar/fördelar 

som lärare kan uppleva i sitt arbete med elever som misstänks far illa.  

På mikronivån är den minsta grupprelationen baserad på individ till individ, även kallad en 

dyad, denna uppstår vid samspel mellan två människor. Aktiviteter, roller och relationer är 

viktiga faktorer i en människas utveckling. Dessa faktorer påverkar ett barns utveckling men 

kan även visa var barnet befinner sig i utvecklingen. Mesonivån innefattar flera närmiljöer, 

vanligtvis beskrivs hemmiljön och skolmiljön. Händelser som skett i hemmet tar barnet med 

sig till skolan så att arbetet som bedrivs där påverkas, detsamma sker även omvänt. Ett 

nätverk mellan de olika mikrosystmen byggs upp och dessa kan ha positiva eller negativa 

effekter på individens utveckling. En fördel för individen är om de olika närmiljöerna 

kompletterar varandra gällande roller och relationer. Exonivån innefattar de förhållanden som 

inte har direkt kontakt med individen men indirekt ändå påverkar dennes liv på olika sätt. Det 

kan exempelvis vara kommunala beslut som har tagits om kommunens ekonomi, 

skolomsorgen eller socialtjänstens beslut om insatser. Alla dessa faktorer påverkar individer 

utan att denne själv har någon större möjlighet att påverka dem. Det kan även vara mindre 

faktorer så som en förälders arbetsplats där barnet blir påverkad utan att vara delaktig i just 

det exosystemet. Makronivån omfattar, som tidigare nämnts, bland annat övergripande 

politiska beslut. Här räknas även sådant som kulturella värderingar och lagar in. På denna 

nivå finns även oskrivna regler som ligger till grund för människors sätt att umgås och bete 

sig i samhället. Beslut som är tagna på makronivå är således sådana som enskilda individer 

inte enkelt kan påverka utan man befinner sig i detta system utan direkt makt (Andersson, 

1986, s. 24- 29).   

Andersson (2002, s. 187, 194) påpekar att Bronfenbrenners fyra nivåer inte ska ses som 

stående över varandra. De påverkas snarare av varandra på ett sätt som inte betyder att den 

ena nivån är mer betydande än en annan. Genom detta synsätt är människan inte enbart en 

produkt av sin omgivning utan är i hög utsträckning även med och skapar denna.  
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5.2. Rollteori 

Rollteorin härstammar från symbolisk interaktionism. Socialantropologen Ralph Linton 

införde på 1930-talet termen roll som ett vetenskapligt begrepp. Enligt Linton lever vi alla i 

någon form av grupp, vare sig vi vill eller inte. I gruppen får vi vissa förväntningar riktade 

mot oss, både från gruppen i sig och från de olika medlemmarna i gruppen. Dessa 

förväntningar avgör hur vi handlar i olika situationer. Linton menar att vi har olika positioner 

i en grupp. Dessa kan bland annat handla om mamma i en familj, ordförande i en förening 

eller elev i en klass. Men en position förutsätter att det finns andra positioner.  Inom rollteorin 

finns det speciellt fyra uttryck som förklarar teorin. Dessa fyra är: position, förväntningar, 

beteende och roll. Position innebär att man har en specifik plats i en grupp, som tidigare har 

nämnts. Förväntningar betyder att det finns givna sociala regler för hur personer ska bete sig i 

olika positioner. Inom denna teori syftar beteende på vad individen säger och inte säger, gör 

och inte gör samt tänker och inte tänker. Utifrån position, förväntningar och beteende skapas 

olika roller. Huruvida en person har en speciell roll i en viss situation beror på vilken position 

denne har, vilka förväntningar som finns och vilket beteende som är önskvärt (Trost & Levin, 

1996, s.126ff). Vi anser att lärarnas upplevelser kring anmälningsplikten kan förstås med 

rollteorins fyra uttryck, till exempel har lärarna förväntningar på sig från elever, föräldrar, 

kollegor och politiker samt att de har olika roller beroende på situationen de befinner sig i.    

En person som har haft del i utvecklingen av rollteorin är professor Ragnar Rommetveit. Han 

påvisade skillnaden mellan sända och mottagna förväntningar. Detta innebär att samhället 

sänder förväntningar som exempelvis hur vi ska bete oss utifrån lagstiftningen och övriga 

regler. Mottagna förväntningar sker i den sociala kontakten med omgivningen och det kan då 

hända att man bryter mot dessa förväntningar, framför allt omedvetet (Trost & Levin, 1996, s. 

141). Då vi människor har många olika roller nämner Tornstam (2005, s. 145f) att när en 

individ upplever förväntningar som inte är förenliga med varandra uppstår en rollkonflikt. 

Tornstam nämner tre vanligt förekommande typer av rollkonflikter som kan uppstå på olika 

arenor. Med arenor menar Tornstam i detta fall familjen, arbetsplatsen och umgängeskretsen. 

Det kan ske en konflikt inom en arena, mellan olika arenor samt inom individen då dennes 

egna förväntningar och andras inte samspelar. Rollkonflikter behöver inte alltid ha substans 

men om en individ upplever en konflikt kan ingen annan säga motsatsen. Rollteorin anser vi 

därför är ett bra komplement till utvecklingsekologin för att få en tydligare bild på lärarens 

yrkesroll gällande anmälningsplikten och vilka rollkonflikter denne kan hamna i. Denna teori 
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påvisar även elevens olika roller vilka kan skilja sig åt i exempelvis skolmiljö och hemmiljö. 

Elevens olika roller kan därmed göra det svårare för lärare att se om eleven far illa eller ej.  

 

6. Resultat och analys 

Examensarbetet har hittills behandlat bakgrund, tidigare forskning, teoretisk angreppssätt 

samt metod. Här nedan presenteras studiens data. Först kommer en övergripande beskrivning 

av intervjupersonerna. Intervjupersonerna kommer att benämnas IP 1 till och med IP 7 och 

intervjuare med I. Därefter följer ett avsnitt där studiens resultat redovisas under tre angivna 

teman. Dessa tre teman har framkommit utifrån det transkriberade materialet då det var 

ämnen som genomgående återkom i alla intervjuer. Efter resultatredovisningen analyseras 

studiens resultat med hjälp av utvecklingsekologin och rollteorin. Slutligen jämförs studiens 

resultat med tidigare forskning. 

 

6.1. Beskrivning av intervjupersonerna 

De lärare som intervjuades var alla utbildade lärare. Deras yrkeserfarenhet sträckte sig från 10 

år till, som längst, 40 år. Intervjuperson 1,2 och 3 arbetade i den mindre kommunen och de 

resterande fyra i den större. Åldern på lärarna var blandad, den yngsta var i 30-årsålden och 

den äldsta i 60-årsåldern. Alla hade i något sammanhang varit delaktiga i arbetet då en 

anmälan gjorts till socialtjänsten. Könsfördelningen av de som intervjuades var ojämn, endast 

en var man, (IP 5), resterande var kvinnor.  

 

6.2. Anmälningsplikten 

Under detta tema kommer intervjupersonernas svar på frågorna gällande anmälningsplikten 

att redovisas. Frågorna som ställdes fokuserade på hur lärarna såg på anmälningsplikten, så 

väl allmänt som i sin yrkesroll, samt hur den tillämpas på de respektive skolorna. En fråga 

avsåg huruvida deras syn på anmälningsplikten har förändrats under deras yrkesverksamma 

år.  

6.2.1. Resultat 

Vid frågan om hur lärarna upplever anmälningsplikten svarade de flesta intervjupersoner att 

de ansåg att den var väldigt viktig för barnens bästa samt att det är deras skyldighet att anmäla 

då misstanke finns att ett barn far illa. Ett par av intervjupersonerna uppgav dock att 

anmälningsplikten hade negativ klang. Citat som kännetecknar dessa svar är följande: 



 

20 
 

IP 2: Jaa, det är en plikt som vi har att anmäla direkt om vi ser att ett barn far illa eller mår dåligt 

eller inte har det bra. Bara vi kan misstänka att någonting inte stämmer har vi anmälningsplikt att 

anmäla till soc. 

IP 3: Jag tycker att det är jätte, jätteviktigt att det finns en sån lag faktiskt. Och det är ju tyvärr, jag 

kan tro att det finns en negativ klang, a n m ä l n i n g s p l i k t, alltså förstår du det låter stort och 

hemskt. Har man blivit inkopplad på soc så är det inge vidare. /…/ Jag menar att 

anmälningsplikten låter som ett… straff. Ja, ett hån, ja ett hårt straff att nu har du misskött dig 

minsann och vi har sett det. Men man får ändå vända på det och se på det, varför gör man en 

anmälan, och det är ju faktiskt att man månar om barnen, nån behöver kanske stöd och hjälp att 

fixa det här, annars går det inte. 

IP 7: Jag känner att det är jätteviktigt! För barnets väl, så känner jag. Alltså det är ju hemskt att se 

barn som far illa och man månar ju så mycket om barnen att det är självklart att man gör det. 

Samtidigt som det är, litegrann är det också en känsla att jaha, vad blir det sen då? 

Under intervjuernas gång framkom det att alla de skolor som vi har besökt har en policy som 

innebär att det är rektor som tar beslutet och formellt står för anmälan till socialtjänsten. Alla 

intervjupersoner nämner också att de finner stöd i detta och i arbetslaget. Nedan följer citat 

som berör denna policy. 

I: Hur brukar det gå till när en anmälan görs i er kommun? 

IP 4: Jag tror att det är tänkt att det ska gå igenom rektorn. Och det har jag varit väldigt noga med, 

för det är viktigt att som lärare fortfarande kunna ha en bra relation till föräldern. Och står då mitt 

namn på anmälan då kan det bli mycket jobbigare, sen blir dom ju fortfarande upprörda, varför har 

du sagt så här, då får man berätta att jag är skyldig att anmäla när jag ser det här, det här och det 

här.  

IP 1: Man har en elev som man förstår att det här är ingenting som jag klarar av, och så har man 

kollegor som man bollar tankar och idéer med, och sen brukar det väl hända nånting, man känner 

att, nä nu är det utanför mitt kompetensområde. Och då går vi till rektorn och talar om att vi har en 

elev, så här är situationen, ibland kopplas skolsköterskan in, vi har även en kurator, och så tar man 

upp och diskuterar situationen och är man då överens och ser man att, jo vi måste göra en anmälan 

här, men själva anmälan gör rektorn. 

Vi frågade även intervjupersonerna om de kunde se några specifika för- och nackdelar med 

anmälningsplikten i deras yrkesroll. På denna fråga ansåg alla att den stora fördelen var för 

barnet. IP 6 beskrev fördelen som att såväl barn som dess familj kan få hjälp. Hon menade att 

det kan visa sig i skolresultaten om något är fel i hemmiljön. Om då familjen i och med en 

anmälan får stöd och hjälp kan även skolsituationen bli bättre för barnet. IP 5 nämner ett par 

andra för- och nackdelar med anmälningsplikten. 

IP 5: Det är en oerhörd fördel för barnet att det finns fler vuxna än dom som då kanske inte klarar 

av att vara de bästa vuxna, som ser dom. Det måste ju vara en fördel, det upplever jag det som. Det 

är svårt att kalla det en fördel för mig själv, det känns som ett konstigt uttryck i samband med det 

här. I så fall är det väl så då att det är en fördel att vara med och förhoppningsvis göra så att det här 

barnet får det bättre men jag vet inte om jag skulle formulera det på det sättet riktigt va. 
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Nackdelen, ja det är ju att jag riskerar ibland att bli utsatt själv för nånting. Nackdelen är att 

komma på kant med en förälder. Det kan kännas jättetråkigt även om jag är helt övertygad om att 

jag gör rätt. Det blir en spänning mellan föräldern och mig och det kan också bli en spänning 

mellan barnet och mig därför att det händer saker där runt familjen sen där barnet, får, riskerar 

kanske att bli utsatt fast också lära sig att tiga. Det är en nackdel, oron, oron över vad händer om 

jag gör en anmälan, det är en nackdel. 

Att lärares utbildning kan påverka hur anmälningsplikten efterlevs har påpekats i tidigare 

forskning. Därav var det av intresse för trovärdigheten i denna studie att intervjupersonerna 

var utbildade och hade erfarenhet inom yrket.  

I: Har din syn på anmälningsplikten förändrats under dina år som lärare? 

IP 3: Jag kan väl säga att för mig är det, tidigare när jag jobbade som assistent och som outbildad 

lärare alltså jag visste att jag hade en anmälningsplikt, men jag tyckte att ansvaret låg på dom som 

var klassföreståndare, huvudlärare. Naturligtvis hade jag ansvaret som person, pedagog på skolan 

att lämna över information men själva anmälningsplikten låg på klassläraren. Det var liksom inte 

min roll att anmäla. Nu vet jag att det är min roll, även om jag kan förmedla den till rektorn. 

IP 2: Ja, det har ju blivit mera, viktigare… Jag känner inte att det var så här när jag började jobba 

att man kände till nåt mycket om socialtjänsten och anmälningsplikten då heller. Det var liksom, 

det var långt borta på nåt vis det. Så det har ju förändrats. Och att det händer mycket mer saker nu 

tycker jag också. 

 

I resultatet avseende detta tema framkom inga skillnader kommunerna emellan utifrån 

intervjupersonernas svar. 

 

6.3. Anmälan 

Frågorna under detta tema handlade om huruvida lärarna har känt sig tveksamma till att göra 

en anmälan om misstanke finns att ett barn far illa samt vilka faktorer som då hade påverkat 

beslutet.  

6.3.1. Resultat 

Ett resultat i denna studie är att flera av lärarna har upplevt tveksamhet i samband med 

anmälan. Denna tvekan visade sig tydligt hos vissa av intervjupersonerna. Tre av de sju 

medverkande intervjupersonerna uppgav att de inte tvekade att göra en anmälan, däremot 

tolkar vi utifrån deras svar att det kan finnas en viss tveksamhet även hos dessa.  

I: Har du någon gång känt dig tveksam till att göra en anmälan? 

IP 7: Jaa, ooja! Det kan vara att det är en känsla man har att det här barnet inte, inte mår bra. Sen 

kan det vara så olika, vissa dagar, vissa veckor så är det toppenbra då blir det så här att, nej det 

kanske bara var nåt tillfälligt, det var nog ingenting. Och så kan det bli sämre sen igen fast man har 

ändå ingenting att ta på. Det är det värsta. 



 

22 
 

IP 1: Nä, har jag kommit så långt till att jag vill göra en anmälan då är jag bombsäker. Däremot är 

det en hel del gånger som jag har avstått från en anmälan för jag har inte varit säker på att jag har 

tolkat eller jag har sett rätt eller jag har tillräckligt mycket på fötterna som man säger. Men de 

gånger jag har gjort det då, då har jag känt att det här är rätt oavsett vad som har hänt sen så har jag 

känt att jag har gjort vad jag ska göra det ingår faktiskt i mitt jobb att göra det här.      

Utifrån dessa citat och övriga intervjupersoners svar var skälen till tvekan ofta om de hade 

förstått situationen rätt, att de hade tillräckliga bevis samt om det var ett ärende för 

socialtjänsten.  

Något som också framkom tydligt i resultatet i vår studie är att intervjupersonerna uppgav att 

relationsskador kan vara en avgörande faktor när en anmälan ska göras eller ej. Det vill säga 

inte rädslan att göra någon ”arg” utan snarare rädslan att förstöra en god relation med både 

föräldrar och barn vilket kan resultera i att informationen om att något inte står rätt till inte 

framkommer en eventuell andra gång. Alla intervjupersoner nämner att risken för 

relationsskador finns, då en anmälan görs, men i olika utsträckning. 

Vissa av intervjupersonerna upplevde att föräldrarna hade blivit lättade över att någon 

utomstående uppmärksammade ett problem de själva var medvetna om medan andra gick i 

försvarsställning och ifrågasatte anmälan. För att undvika en dålig relation framhävde flera 

intervjupersoner att det är viktigt att ha en öppen och kontinuerlig kommunikation och påpeka 

eventuella misstankar, om att barnet far illa, tidigt. 

IP 7: Ja, man blir fundersam för man tänker, ja blir det här verkligen bättre för barnet nu? Eller blir 

föräldrar, eller den som nu har anmälts, blir det sämre hemma så att man på nåt sätt blir det dåliga 

relationer både gentemot barnet och personalen? 

IP 1: Det har varit väldigt olika. En del föräldrar har ju förstått någonstans och tycker att man har 

varit den som har tagit tag i någonting för dom har kanske haft liknande problem hemma, så de 

kanske tycker att det är skönt att någon annan tar tag i yxskaftet så att säga. Och då har man haft 

en bra relation även efteråt. Men man har ju naturligtvis även träffat på föräldrar där man har fått 

gjort en anmälan mot deras önskan och det är klart att man får ju ingen god relation efter det. Man 

fortsätter att ha eleven i klassen och man jobbar vidare och oftast tillförs det någon slags resurs 

eller att man förändrar någonting så att det ska gå bättre för barnet och så då. Men, nä jag kan väl 

inte säga att, att man bygger början till en bra relation då. Och jag kan förstå det, man tvingar ju 

dom att blotta nånting som de inte vill, blotta ofta. 

IP 4: Jag har haft föräldrar som har konfronterat mig. Varför har du sagt så här? Varför har ni sagt 

det här till soc? Och då har man ju fått berätta att vi är skyldiga och dom får utreda. Vi är skyldiga 

att anmäla och sen får du prata med dom och berätta din syn. Men jag har inte, det är konstigt, men 

jag har inte upplevt att det har blivit sämre. 
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IP 3 nämner nedan att det är viktigt att ha i åtanke att om ett barn urskiljer sig från gruppen 

behöver det inte nödvändigtvis betyda att denne lever i en osund hemmiljö. Det är snarare 

allmänhetens syn på vad som är socialt accepterat som styr. 

IP 3: Missförhållande kan vara mycket, en del retar sig på att barnet är kanske lite smutsigt eller 

inte har kammat håret, förstår du, såna där grejer. Men det är inte viktigt för alla familjer, man kan 

ha en otrolig kärleksfull relation ändå, så länge som det inte går så långt så att barnet är oren så det 

blir retad. För då kanske man ska ta det med föräldrarna att du måste tänka till här, att det blir inte 

bra, ja. Men det är nog barnets mående som är det avgörande för mig. 

 

Ytterligare en faktor som framkom i studiens resultat handlade om skolk. Att ett barn skolkar 

kan bero på olika orsaker. Det är därför viktigt att ta reda på orsaken till skolkandet då det kan 

vara så pass allvarligt att det kan leda till en anmälan eftersom det kan finnas större problem i 

familjen eller att barnet har andra bekymmer som den behöver hjälp med. 

IP 6: Ja, vi ser ju till försämrade studieresultat, alltså okoncentration eller, ja att dom kommer sent 

till lektionerna eller att dom inte kommer alls. Att dom är alltså rastlösa, går ut och in, hit och dit, 

fram och tillbaka. /…/ Aggressivt beteende, att dom hamnar i försvarsställning jämt på något sätt 

eller att dom är inbundna kan dom ju naturligtvis bli också, självklart. Eller att dom inte kommer 

alls, hit, det är ju också ett tecken på att nåt är fel för man vill ju vara i skolan. Alla vill vara i 

skolan, det är där alla kompisar är, då märker man ju om det är något som är knasigt. 

I det föregående temat framkom det inga skillnader i resultatet kommunerna emellan. Under 

detta tema framkom det inte heller några skillnader utifrån intervjupersonernas svar.  

 

6.4. Samverkan 

Under detta tema ryms aspekter som handlar om samarbetet mellan skolan och andra aktörer 

som exempelvis socialtjänst, polis och hälso- och sjukvård. Frågorna som ställdes behandlade 

samverkan utifrån huruvida det finns ett fungerande samarbete och hur ett sådant samarbete 

bör se ut. 

6.4.1. Resultat 

När det gäller frågorna om samverkan skiljde sig intervjupersonernas svar en hel del åt. Ett 

tydligt mönster var att det fanns mer samarbete och kontakt skola och socialtjänst sinsemellan 

i den mindre kommunen.  

IP 5: Väldigt lite, kan jag säga. Alltså det är ju så att vi från skolan, jag, vi säger jag, men jag tror 

att det är vi. Vi upplever ju det som att det finns ganska täta skott mellan socialtjänsten och oss. 

Och jag vet ju att det finns en massa tystnadspliktslagar och regler men jag menar, vi undrar ju 

väldigt ofta om man inte gömmer sig bakom dom. Det känns så. Och sen är det ju så också att vi, 

vi har ju lite båda parterna kanske lite svårt att se varandras situation för att. För oss är det så här, 
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att om vi gör en anmälan så händer det ingenting, tycker vi. För vi står med barnet varje dag, vi ser 

barnet fara illa och vi vet inte och vi får inte reda på om det händer någonting och så vidare. 

IP 7: Ja, alltså jag känner att vi har ju väldigt många ap-möten, arbetsplatsmöten. Så är ju ni eller 

dom, jag vet inte vad jag ska säga hjärtligt välkomna att presentera sig. För oss så är det några ”där 

borta” som tar emot en anmälan men man känner inte att det är en person som man har ett ansikte 

framför sig, det är ”nån” som gör det, ”nån” som tar emot, ”nån” som ringer. Men att gärna 

komma hit och ha lite information och avdramatisera det hela. 

Citaten ovan beskriver intervjupersoner från den större kommunen som uppger att samarbetet 

inte fungerar tillfredställande. En av anledningen till detta enligt intervjupersonerna var 

svårigheten att få en relation med socialtjänsten, detta på grund av att kontakten sker med 

olika socialsekreterare vid varje tillfälle. Nedan belyser citaten att samarbete fungerar bra. 

IP 3: Det tycker jag fungerar väldigt bra. Tycker verkligen det. De är duktiga på att komma ut och 

informera och innan det blir en anmälan. Det är en förhandsinformation, att vi finns och vi gör det 

här, och här når ni oss med mera. Det är skönt att det inte bara är när det är en kris att nu måste vi 

göra en anmälan utan vi vet var de finns. 

IP 1: Jo, vi har haft, de har kommit på våra konferenser och presenterat sig och dom har berättat 

hur de jobbar och att de vill ha kontakt då. Ett tag var det så att man hade olika skolor som man 

var huvudansvarig eller mentor för, vad ska jag säga, men det har nog varit någon information 

någon gång. 

Även om mängden av samarbete skilde kommunerna åt var alla intervjupersonerna överrens 

om att samarbete mellan socialtjänsten och skolan var viktig. En av intervjupersonerna från 

den mindre kommunen uttryckte att när man har en bra relation kan kontakt enklare tas för att 

rådfråga om hur man som lärare ska agera i en specifik situation, hur man ska se på problemet 

i fråga samt vilken hjälp det finns att få.  Däremot uppgav en intervjuperson att om denne 

hade behov av att kontakta socialtjänsten ringde hon och rådfrågade dem anonymt.        

IP 4: Ibland kan ju magen säga att det är tokigt man har inte tillräckligt på fötterna. Och då kan 

man ju alltid ringa anonymt till socialen och fråga, hur gör jag när jag har det här och det här. Och 

då får man ju råd därifrån, titta efter det här eller anmäl ändå. 

En intervjuperson i den större kommunen utmärkte sig dock eftersom det på den skolan fanns 

ett större samarbete med socialtjänsten. Anledningen till detta enligt intervjupersonen var att 

det fanns flertalet elever med en problematik som krävde insatser från socialtjänsten.   

En följdfråga som kom fram under intervjuerna gällande samarbetet, var frågan om vilka 

aktörer som skulle kunna vara aktuella för samarbete. Här skilde det sig till en viss del mellan 

intervjupersonerna. Vissa aktörer återkom dock hos alla intervjupersoner. Nedan presenteras 

två citat som belyser vilka aktörer som är önskvärda som samarbetspartners. 



 

25 
 

IP 4: Men visst skulle det behövas att man lite då och då förnyade kunskapen, det tycker jag 

absolut. Det vore bra, sen att det här kan ju bli väldigt stort, det här att ett barn ska iväg på ett 

polisförhör föräldrar får inte veta något eller när det ska plockas från skolan. Lite det här kris… 

För det blir ju en kris. Både för skolan om det kommer ledsna och arga föräldrar och för personal, 

det skulle ju behövas. Ja, för ju mer fakta man har om andra myndigheter ju lättare är det ju att 

förbereda både sig själv och barnet och vad som helst det kan vara. 

IP 1: Ja, polisen, BRÅ och kyrkan, dom har ju mycket ungdomsverksamhet så de har ju vi fått dem 

att ställa upp och se till att vi har fått med elever som har varit ute på glid så där då. Kyrkan har sin 

ungdom… Ja, så det har varit jättebra. Och sen har vi ju haft polisen här inkopplad i samband med 

att det har varit olika incidenter under de här två sista åren som jag har jobbat, då kopplade vi in 

polisen som kom och liksom mera presenterade sig så att man inte glömmer bort att de finns och 

att det som händer de här barna och det dom gör faktiskt är kriminellt om de hade varit vuxna, och 

det är polisen en bra påminnelse.  

De aktörer som återkom i intervjuerna gällande önskvärt samarbete var socialtjänst och polis. 

Socialtjänsten och polisen kan både informera eleverna och personalen på skolan om 

lagstiftningen och hur arbetet går till vid exempelvis ett samtal med socialtjänsten och ett 

polisförhör. Fyra av sju ansåg att det fanns ett samarbete mellan skolan och socialtjänsten och 

andra aktörer, dock önskade alla intervjupersoner ett bättre samarbete dem emellan. 

Som resultatet visar under detta tema fanns det tydliga skillnader kommunerna emellan 

avseende samarbete, något som inte framkom i resultatet avseende de två tidigare teman. 

 

6.5. Analys utifrån utvecklingsekologin 

En tolkning av intervjupersonernas svar i denna studie är lärarnas upplevelser som visar att de 

i sin yrkesroll befinner sig dels i ett spänningsfält mellan olika aktörer och dels mellan 

utvecklingsekologins olika nivåer, vilka har beskrivits tidigare under kapitlet teoretiskt 

angreppssätt. Lärarna påverkas således i sitt arbete beroende på vilken nivå arbetet sker. 

Lärarrollen i sig innebär främst att de ska fokusera på elevernas skolprestationer och 

skolmiljön. På mikronivå har lärarna en viktig roll i att uppmärksamma elever som misstänks 

fara illa. Eleven blir sedd av läraren som bryr sig och visar att han/hon är viktig och 

betydelsefull. I denna studie uppgav alla lärare att elevens bästa var i fokus och att 

anmälningsplikten var ett viktigt verktyg i arbetet med detta men att det kunde kännas jobbigt 

då de var medvetna om att ett beslut om anmälan påverkar eleven på flera sätt. Eleven ingår i 

ett flertal olika närmiljöer, så som hemmiljön och skolmiljön. När läraren gör en anmälan 

påverkas då även barnets hemmiljö och lärarna har märkt att eleverna har tendenser att ta med 

sig hemmiljön till skolmiljön, det vill säga att olika närmiljöer inverkar på varandra på 

mikronivå. För att kunna finnas där för de elever som befinner sig i riskzonen uppgav 
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intervjupersonerna att det är viktigt att det finns en tydlig policy att följa. Alla skolor hade en 

policy som innebar att rektor stod för anmälan. Lärarna och rektor i arbetslaget ingår i en 

närmiljö där de fann styrka i beslutet att göra en anmälan eller ej, alla är då delaktiga i arbetet 

med eleverna på mikronivå. 

I vår studie framkom ett flertal faktorer som påverkar huruvida en anmälan görs eller ej. 

Faktorn gällande risken för relationsskador mellan lärare och föräldrar var väldigt tydlig. 

Lärarna upplever att de på mikronivå riskerar att skada relationen med såväl elev som 

föräldrar då läraren tar sig an rollen som anmälare. Att lärarna upplever en rädsla att förstöra 

en relation med familjen kan således förstås utifrån såväl mikro- som mesonivån eftersom ett 

gott samspel mellan närmiljöerna är gynnsamt för, i detta fall, barnets utveckling som även 

skolmiljön ansvarar för. Ett väl fungerande nätverk av olika mikrosystem kan resultera i en 

konstruktiv utveckling för eleverna, detta innebär att faktorer på mesonivån har betydelse för 

eleven på mikronivå. Om föräldrarna inte har en bra relation med lärarna kan det vara svårt 

för barnet att utvecklas positivt. En annan faktor som framkom var tveksamhet, ett skäl till 

denna tveksamhet gällande anmälningsplikten som ett flertal intervjupersoner uppgav var att 

de upplevde att de inte vill komma ”på kant” med föräldrarna för att inte riskera att försämra 

barnets situation i hemmiljön. Lärarna upplevde att för att ett samarbete ska fungera ligger 

tyngdpunkten på att personerna i hemmiljön och skolmiljön kommer överens på ett sådant sätt 

så att eleven inte hamnar i ett stadium av ambivalens. Ytterligare en faktor som framkom i 

resultatet var att lärarna ofta upplevde att de hade otillräckliga bevis för att gör en anmälan. 

Det sker då, som tidigare nämnts, ett samarbete inom lärarens närmiljö utifrån att de 

diskuterar ärendet med sina kollegor och sedan med rektor.  

Resultatet visade att när det gäller samarbete med skola och socialtjänst och andra aktörer 

framkom det att mer samarbete önskas. Alla intervjupersoner uppgav att de ville ha ett nära 

samarbete mellan främst socialtjänsten och skolan men även med andra aktörer. 

Intervjupersonernas svar kan tolkas som att det råder brist på tydliga riktlinjer gällande frågan 

om samarbete inom respektive kommun. Lärarna upplever således att även faktorer på 

exonivå är viktiga, exempelvis politiska beslut och riktlinjer för hur samverkan ska ske mellan 

olika aktörer. Tydliga riktlinjer som omfattar krav på strukturerat och kontinuerligt samarbete 

resulterar i att alla myndigheter i kommunen har krav på sig att avsätta tid för samarbete. Just 

tidsbrist var något som flera intervjupersoner uppgav vara en av orsakerna till bristen på 

samarbete. En annan anledning till bristande samverkan som intervjupersonerna uppgav var 
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dålig insyn i den andra aktörens arbete. IP 5 såg ett hinder i samarbetet på grund av 

begränsningar i och med offentlighets- och sekretesslagen (2001: 453) och att många lärare 

skyllde bristen på samverkan på denna lag. För att ändra denna lag måste förändringar ske på 

makronivå. Utifrån studiens resultat avseende samarbete kan man se hur de olika närmiljöerna 

misslyckas att samarbeta på mesonivå. I utvecklingsekologin är det viktigt att se på alla nivåer 

som viktiga delar för att få en bra helhet. Det vill säga att när lärarna inte kan samarbeta med 

andra aktörer på mesonivån på grund av olika anledningar måste kommunpolitikerna på 

exonivån skapa tydliga riktlinjer för att barnet/eleven ska få den hjälp den behöver.  

Exempel på önskvärt samarbete med annan aktör än socialtjänsten var polisen enligt vissa 

intervjupersoner. Polisarbetet kan innebära att de informerar på skolorna för både lärare och 

familjer om vad som är rätt och fel inom de olika närmiljöerna och därmed förebygga 

eventuella problem som kan uppstå i dessa. Resultatet gällande samarbete skilde sig åt mellan 

de två kommunerna, vilket kan förklaras med att närmiljöerna finns närmare varandra i den 

mindre kommunen och utbytet av information kan ske enklare och snabbare, det vill säga att 

det är lättare att få kontakt med samma person och på så sätt skapa en trygg relation.  

Det framkom inga skillnader mellan de två kommunerna i de två första temana, 

anmälningsplikten och anmälan. Med hjälp av utvecklingsekologin kan det förklaras varför 

ingen skillnad framkom. Då anmälan till socialtjänsten sker på individnivå i sin egen 

närmiljö, arbetsgruppen, så har det ingen betydelse var denna närmiljö finns eftersom det som 

har betydelse är snarare hur arbetsgruppen är sammansatt och inte var gruppen är lokaliserad. 

På denna mikronivå påtalas, som tidigare nämnts, vikten av att ha en fungerande närmiljö. 

Alla intervjupersoner i denna studie, oavsett mindre eller större kommun, upplevde att det var 

positivt att ha en arbetsgrupp att ventilera sina tankar med, kring en eventuell anmälan då 

misstanke finns att ett barn far illa. De närmiljöerna verkar således fungera lika väl i båda 

kommunerna.  

 

6.6. Analys utifrån rollteorin 

De välkända begreppen inom rollteorin har tidigare redovisats under kapitlet teoretiskt 

angreppssätt, dessa är position, förväntningar, beteende och roll. Lärarna som intervjuades i 

denna studie uppgav att de upplevde att deras skyldighet att anmäla, om misstanke fanns att 

ett barn for illa, var viktig men svår. Detta då deras position som lärare innebär många olika 

roller. Den främsta rollen är att utbilda eleverna, en annan är att få dem att känna sig trygg i 



 

28 
 

relationen med läraren och ytterligare en är att göra en anmälan till socialtjänsten vid oro för 

barnet. Enligt intervjupersonerna kunde dessa förväntningar vara jobbiga då de ibland 

upplevde att de frångick sin förväntade roll som utbildande lärare.  

I resultatet framkom det att intervjupersonerna ibland upplevde tvekan inför att göra en 

anmälan till socialtjänsten. Till exempel uppgav ett par av lärarna att de ibland kunde se att en 

elev inte mådde bra, men istället för att göra en anmälan valde de att avvakta med anmälan i 

väntan på mer bevis. Bristen på bevis kunde bero på flera anledningar. En anledning, enligt 

några av intervjupersonerna, kunde vara att eleven medvetet undanhåller information om hur 

dennes hemsituation ser ut. Ett skäl till detta kan vara elevens olika roller, i hemmet och i 

skolan. Barn som lever i en dålig hemmiljö försöker troligtvis hålla en god min på skolan och 

det kan då vara svårt för läraren att upptäcka att en elev far illa. Eleven kan ha problem att 

hitta en balansgång mellan familjens lojalitet och skolan. Därför är det extra viktigt att lärarna 

har förmågan att genomskåda ett barns lojalitetsroll, eftersom det finns risk att en anmälan 

inte görs då läraren inte ser problemet som barnet kan behöva hjälp med. Även läraren har 

olika roller, till exempel är det deras roll och uppgift att utbilda eleven och vara dess trygghet 

samtidigt har de rollen och kravet att anmäla om de misstänker att ett barn far illa. Detta kan 

vara en av anledningarna till att lärarna har svårt att veta om de har tillräckliga bevis till att 

göra en anmälan eller inte. Lärarna upplever således en rollkonflikt. Denna rollkonflikt var en 

röd tråd som genomgående märktes i lärarnas upplevelser i arbetet kring anmälningsplikten.  

Alla intervjupersoner ansåg att de fick stöd av rektorn och sina kollegor i arbetslaget när det 

eventuellt var aktuellt att göra en anmälan. Detta då alla skolor som varit med i denna studie 

hade en policy som sa att det var rektorn som stod för anmälan och inte varje enskild lärare. 

Detta gjorde att läraren kunde ha kvar sin huvudsakliga roll som just lärare, och det var 

rektorn som fick rollen som anmälare. Även om det var rektorn som var den som gjorde 

anmälan upplevde intervjupersonerna ibland att det skadade relationen med eleven och dennes 

familj när en anmälan gjordes. Detta då det kan vara svårt för föräldrarna och eleven att förstå 

lärarens beteende eftersom det alltid finns oskrivna regler för hur alla inblandade ska bete sig. 

Om läraren anmäler en familj blir sannolikt dessa förväntningar förändrade. Föräldrar tänker 

att läraren ska bete sig på ett visst sätt, som tidigare nämnts vara den person som stöttar och 

uppmuntrar barnet till utveckling, och där ingår inte att göra en anmälan till socialtjänsten. 

Denna roll kan därmed förändras från att vara en positiv roll till en negativ roll utifrån 

föräldrarnas förväntningar. Alla intervjupersoner svarade generellt att relationerna påverkas 
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negativt i början men att det inte nödvändigtvis måste fortsätta under hela processen. I 

slutändan kan föräldrarna ha insett att de var i behov av hjälp och stöd och att relationen 

mellan lärare och föräldrar blir bättre igen. Det finns även förväntningar mellan eleverna. I 

dagens samhälle är det till exempel viktigt, eleverna emellan, att vara ”rätt” klädd. Risken att 

bli utstött ökar om man inte passar in i denna norm. Förväntningarna är att barn som inte har 

”rätt” kläder även har det sämre på andra plan, till exempel att föräldrarna inte bryr sig. Så 

behöver dock inte vara fallet, vilket är något som berörs av en av intervjupersonerna. Det är 

därmed av vikt att lärarna kan bortse från dessa förväntningar och istället ser till helheten hur 

eleverna har det i hemmiljön.  

Vad gäller frågan om samverkan mellan skolan och socialtjänsten kan man utifrån rollteorin 

se vilka förväntningar respektive organisation har på varandra. Socialtjänstens förväntningar 

på skolan är att de direkt anmäler vid misstanke om att ett barn far illa. Skolan å andra sidan 

kan antas ta rollen att vilja hjälpa familjen utan att blanda in några andra aktörer. I den mindre 

kommunen har i så fall dessa förväntningar respektive roller övervunnits vilket gör det 

möjligt att samarbeta väl. Som tidigare nämnts är närmiljöerna i den mindre kommunen 

närmare varandra och samarbetet mellan skola och socialtjänst sker smidigare. Utifrån 

rollteorin kan en anledning till detta vara att lärarnas roll stärks i och med den nära kontakten 

och möjligheten att få råd av socialtjänsten. Om läraren får mer kunskap om vilka faktorer 

som kännetecknar ett avvikande beteende av socialtjänsten kan dennes roll som anmälare 

stärkas. Läraren upplever därmed inte en rollkonflikt som annars uppgavs vara vanligt av 

intervjupersonerna då lärarna ofta ställde sig frågan om denne har uppfattat situationen på rätt 

sätt, har tillräckligt med bevis samt har gjort tillräckligt. Utifrån intervjupersonernas svar 

gällande samarbetet kan man därmed konstatera att lärarna i den mindre kommunen tycks 

uppleva sin roll som något mindre komplicerad och rollkonflikten mindre svår än i den större 

kommunen.  

 

6.7. Tidigare forskning i relation till studiens resultat 

Att lärare har en skyldighet att anmäla berörs i Socialtjänstlagen (SoL), andra stycket 14 kap 

1§. Detta gäller alla anställda i skolvärlden och det framgår tydligt att skyldigheten är absolut 

och att det vid minsta misstanke ska anmälas till socialtjänsten. Detta påpekade alla 

intervjupersoner i denna studie var ett stöd i sitt arbete, att de hade lagen att stödja sitt beslut 

på. Utifrån socialtjänstlagen nämner Sundell & Colbiörnsen (1996, s. 121) i sin studie att 

socialnämnden har det yttersta ansvaret vid arbetet med barn som far illa.  Deras studie var att 
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undersöka om anmälan till socialtjänsten görs i alla fall där misstanke om missförhållanden 

finns. Där har skolan en viktig roll eftersom lärarna träffar eleverna dagligen och därmed 

befinner sig i en position där de bör upptäcka dessa barn. IP 3 i studien nämnde att 

anmälningsplikten kan kännas obehaglig ibland men hon är ändå medveten om att anmälan 

måste göras utifrån barnets bästa. På så sätt minskar kanske risken för underrapportering, att 

lagen är tvingande samt att ansvaret då lämnas över till socialnämnden så som det är menat 

utifrån vad Sundell & Colbiörnsen skriver. Resultatet i vår studie, att flertalet lärare upplever 

tveksamhet, innebär att vi har fått fram liknande resultat som Sundell & Colbiörnsen, 

nämligen att vid vissa fall av misstanke anmäls det inte till socialtjänsten.  

I Frederick & Goddards (2009, s. 23f) studie visar resultaten att barns hemmiljö är väldigt 

viktig för att de ska klara av skolans krav. Deltagarna i deras studie uppgav att de hade svårt 

att orka med skolarbetet och hamnade utanför i gemenskapen på grund av bristande 

hemförhållanden. Detta överensstämmer med resultaten i denna studie där några 

intervjupersoner nämner att det kan bli svårare i skolan utan stöd hemifrån och en förbättring 

kan åstadkommas genom att man arbetar med familjen. En intervjuperson nämner också 

familjemiljön som en viktig aspekt för barnets välmående, ett barn med bristande 

hemförhållanden kan det bli som för deltagarna i Frederick & Goddards studie. Resultaten i 

Frederick & Goddards (2009, s. 23f) studie påpekar även att en del av deltagarna hade fått 

stöd av lärare men detta stöd var inte riktat mot deras välmående, utan endast skolarbetet. I 

vår studie nämner några intervjupersoner att det kan bli en spänning mellan läraren och barnet 

och även dennes familj efter en anmälan och detta kan eventuellt påverka barnets resultat 

negativt i skolan. De försöker då hålla en professionell linje där de stödjer samtidigt som de 

ingriper, även om det i de flesta fallen handlar om skolresultaten för eleven i fråga. Detta är 

således i linje med resultaten i Frederick & Goddards studie.  

Walsh et al. (2008, s. 983f) har genomfört en studie i Australien som visade att det är av vikt 

att personalen på skolorna är utbildade, detta för att de lättare ska kunna se varningssignaler 

och indikationer på att ett barn far illa. Även Lundén (2004, s. 52) påpekar att personalens 

utbildning och erfarenhet är en avgörande faktor vid arbetet med att tyda dessa tecken. Utifrån 

detta var det av vikt att deltagarna i vår studie var just utbildade och hade erfarenhet. Ur 

intervjupersonernas svar framkom det att kunskapen om anmälningsplikten och tryggheten i 

att anmäla har ökat med åren och detta borde vara positivt för de barn som far illa eftersom de 

då får hjälp.  Ytterligare ett resultat i vår studie var att de flesta intervjupersoner uppgav att de 
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hade tvekat vid att göra en anmälan. Skäl till detta uppgavs vara att de kände att de behövde 

tillräckliga bevis och rädsla att göra en felaktig rapportering till socialtjänsten. Detta stämmer 

överens med vad både Dombrowski & Gischlar (2006, s.236) och Sundell & Colbiörnsen 

(1996, s. 15f) nämner, att det finns flera orsaker till att lärare tvekar till att göra en anmälan.  

Ett flertal intervjupersoner uppgav att risken för relationsskador var något de hade i åtanke vid 

tvekan för att göra en anmälan. I Dombrowski & Gischlars (2006, s. 238) studie anges ett 

förslag som kan minska risken för att skada relationen till föräldrarna. Detta förslag innebär 

att det bör vara en öppen kommunikation mellan lärare och föräldrar redan från start, gällande 

anmälningsplikten, innan eventuella problem uppstår. I vår studie nämndes öppen 

kommunikation med föräldrarna som något positivt och något de alla ville förbättra och öka. 

En faktor som intervjupersonerna uppgav eventuellt kunde leda till en anmälan var om barnet 

skolkade. Karlberg & Sundell (2004, s. 4, 18) påpekar att det finns två sätt att se på skolk, 

antingen är det en konsekvens av att man inte trivs i skolan eller är det ett riskbeteende där 

barnet gör andra saker på skoltid. Skolk i sig kan bero på familjerelaterade faktorer där barnet 

inte mår bra. Detta var något som IP 6 nämnde som en viktig faktor, just att det var värdefullt 

att se till familjen om det var så att barnet inte kom till skolan. Även Mersky & Topitzes 

(2010, s. 1086) påvisar i sin studie att av de barn som far illa i barndomen är det färre som 

fullföljer grundskolan. Utifrån IP 6 svar på denna fråga tolkar vi att skolk är en viktig faktor 

som bör belysas tidigt för att undvika det Karlberg & Sundell nämner om att risken är högre 

att de utvecklar ett riskbeteende. Med hjälp av anmälningsplikten som verktyg kan detta 

beteende utredas. 

 

7. Diskussion 

7.1. Resultatdiskussion 

Fyra faktorer, som påverkar om en anmälan görs eller ej, visade sig vara mer framstående än 

andra när det gäller arbetet kring en anmälan när misstanke finns att ett barn far illa. Dessa var 

tvekan vid anmälan på grund av otillräckliga bevis, risken för relationsskador, samarbetet 

inom arbetslaget samt samarbete med andra aktörer så som socialtjänst. Vår slutsats gällande 

dessa faktorer är att det krävs ett samarbete för att få ett fungerande arbete kring 

anmälningsplikten, såväl inom arbetsgruppen som med andra aktörer. Om kunskapen om 

varandras arbete ökar kan lärarna känna större trygghet i sin yrkesroll och vad som krävs vid 

bedömningen av en anmälan. Då minskar förhoppningsvis även lärarnas oro att bevisen inte 
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är tillräckliga för en anmälan. Denna kunskap kan komma från andra aktörer men även av 

kollegorna inom arbetsgruppen. Sannolikt kan relationsskadorna begränsas, detta bör kunna 

ske genom till exempel trepartssamtal, det vill säga gemensamma samtal med parter från 

skola, socialtjänst och familjen i fråga. Avseende de två första temana, anmälan och 

anmälningsplikten, i studien framkom det inga skillnader kommunerna emellan. En möjlig 

slutats utifrån detta är att det beror på vilket politiskt styre det är i kommunerna. De två 

kommunerna i denna studie har samma politiska styre, hade de dock haft olika är det möjligt 

att det hade kunnat bli skillnader i resultatet. Under temat samverkan framkom det dock en 

tydlig skillnad kommunerna emellan. Samarbetet fungerar bättre i den mindre kommunen. 

Detta kan bero på att det är närmare avstånd mellan skolorna och socialtjänsten. Det vill säga 

att kontakten mellan de olika aktörerna sker smidigare, det är lättare att få prata med samma 

person vilket i sig kan skapa en förtroendefull relation.  

De resultat som framkom i denna studie överensstämmer med tidigare forskninge. Däremot 

påvisas i tidigare studier några ytterligare faktorer som påverkar vid en anmälan. Dessa 

faktorer var att barnets ålder ska kunna vara avgörande vid en anmälan samt att vilken typ av 

misshandel eller vanvård som barnet har varit utsatt för påverkar om en anmälan görs eller ej. 

Anledningen till att detta inte framkom i vår studie kan vara att frågor om detta inte ställdes 

under intervjuerna och att intervjupersonerna spontant inte nämnde något om dessa faktorer. 

Då resultaten i denna studie grundas på citat som har tolkats hermeneutiskt finns det 

säkerligen andra möjliga tolkningar. Dessa tolkningar kan skifta beroende på om personen 

som analyserar har en viss förförståelse i ämnet eller en annan bakgrund, till exempel själv 

blivit utsatt eller tillhör den grupp som undersöks. De valda teorierna svarade gynnsamt mot 

ämnet och dess resultat. Detta eftersom de främsta resultaten handlade om relationer och 

samverkan. Således var utvecklingsekologin och rollteorin relevanta och tillämpbara i 

tolkning och analys. Det är dock möjligt att någon annan teori hade varit lika gynnsam. 

Vi valde att genomföra undersökningen i två kommuner beroende på invånarantal för att se 

om det framkom några skillnader dem emellan. Vår förförståelse var att det skulle kunna vara 

svårare att anmäla att ett barn far illa i den mindre kommunen. Detta då lärarna eventuellt har 

större insyn i varje enskild familjs privatliv på grund av att i en mindre kommun sägs det vara 

så att alla vet allt om alla. Denna skillnad framkom dock inte i studien. Anledningen till att 

det inte framkom någon skillnad kan vara att alla skolorna, oavsett kommun, hade samma 

policy där det samtalas i arbetslaget innan anmälan görs och att det då är rektor som står för 
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anmälan. Detta arbetssätt verkar därmed fungera. Vi har dock inga svar på om det hade varit 

fler eller färre anmälningar till socialtjänsten om arbetsgången hade varit en annan. Gällande 

samverkan mellan skola och socialtjänst fanns det en skillnad mellan kommunerna där det 

fungerade bättre i den mindre kommunen. En anledning till detta kan, som tidigare nämnts, 

vara att det är lättare att få tag på samma person från tillfälle till tillfälle i samband med en 

anmälan då det i en liten kommun arbetar färre socialsekreterare och lärare så att de känner 

igen varandra. I en större kommun är det dock större arbetsplatser och de som arbetar där är 

mer anonyma. Trots att det inte framkom flera tydliga skillnader mellan kommunerna anser vi 

att det var av vikt att göra denna jämförelse. Detta för att påvisa huruvida skillnader finns 

mellan mindre och större kommuner. En fundering som uppstod under arbetets gång är att den 

större kommunen har något att lära av den mindre kommunen gällande samverkan.  

 

7.2. Metoddiskussion 

Kvalitativa intervjuer valdes som metod i detta arbete, anledningen till detta var att studiens 

syfte fokuserade på upplevelser. Att just upplevelser var av intresse berodde på att det finns 

en hel del föreskrifter och lagar som styr hur och när en anmälan ska göras, men det säger inte 

något om hur lärare upplever situationen när misstanke finns att ett barn far illa. Hade 

datainsamlingen istället skett genom en enkätundersökning anser vi det sannolikt att 

resultaten hade varit mer fokuserade på hur man bör tänka eller känna vid en anmälan. 

Intervjuer å andra sidan gav intervjupersonerna möjligheten att prata friare utöver 

frågeguiden. I och med detta kan även vi som intervjuare observera intervjupersonens 

kroppsspråk och tonläge. Under arbetet med analysen insåg vi att det hade varit gynnsamt 

med en pilotintervju för att se vilka frågor som fungerade bra och vilka som fungerade mindre 

bra och därmed ha möjligheten att ändra dessa inför studien. Den frågeguiden som användes 

fungerade väl men det hade dock varit bra med fler frågor för att täcka upp för de 

intervjupersoner som inte pratade lika fritt som andra.  

När det gäller uppsatsens trovärdighet, det vill säga validitet och reliabilitet, anser vi att den är 

fullgod utifrån förutsättningarna. Validiteten har uppfyllts genom att intervjupersonerna var 

utbildade lärare med kunskap om ämnet. Vi hade från början funderingar på att intervjua 

rektorer eller kuratorer som också har kunskap om ämnet, däremot ansåg vi att lärare vore 

mer lämpliga då de har den första och största kontakten med barnen. Reliabiliteten å andra 

sidan kan vara svår att bedöma i en kvalitativ studie då det inte är möjligt att garantera att man 

kan återskapa de förhållanden som fanns vid intervjusituationen med intervjupersonen. Vi 
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anser till exempel att det kan vara avgörande från ett intervjutillfälle till ett annat huruvida 

personen är mitt i processen med en anmälan eller inte.  

 

7.3. Förslag till vidare forskning  

Frågeställningarna i denna studie anser vi har besvarats på ett tillfredställande sätt utifrån 

studiens syfte. Syftet var att ta reda på hur lärarna upplever anmälningsplikten i de respektive 

kommunerna, vilka faktorer som påverkade om en anmälan gjordes, samt om det fanns några 

skillnader kommunerna emellan. Ett förslag till vidare forskning är att undersöka lärarnas 

kunskaper om anmälningsplikten och om denna kunskap efterlevs. En anledning till att detta 

är av intresse är att det i SoL 14 kap. 1 § står att anmälningsskyldigheten är absolut och om 

det finns minsta misstanke att ett barn far illa ska detta omgående anmälas till socialnämnden. 

Vi upplever att många skolor i princip genomför en utredning innan anmälan sker, vilket inte 

är skolans ansvar utan socialtjänstens. 
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Akademin för hälsa och arbetsliv   

Avdelningen för socialt arbete och 
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Socionomprogrammet       
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Informationsbrev 

Hej. 

Vi heter Sofia Högberg och Isabell Granström. Vi studerar på Socionomprogrammet på 

Högskolan i Gävle. Vi ska nu avsluta våra studier med ett examensarbete. Ämnet för 

examensarbetet är anmälningsplikten från skola till socialtjänst med fokus på vilka faktorer 

som påverkar om en anmälan görs eller ej. Vår avsikt är att intervjua totalt 8 lärare som 

arbetar med elever i årskursen 1 till 9. 

 

Vi vill börja med att tacka dig för att du tar dig tid att hjälpa oss att genomföra vår studie. Vi 

vet att ni lärare har ett pressat tidsschema, därför är vi extra tacksam till detta möte. 

 

Lite kort information om hur intervjun är upplagd. Vi kommer att spela in intervjun med hjälp 

av en bandspelare, detta för att vi ska kunna vara helt fokuserad på vårt samtal och inte på att 

anteckna. Detta ger oss även möjligheten att i efterhand reflektera över vad som sägs under 

samtalet. Vi kommer att ha förberett ett visst antal frågor innan mötet, men vi vill gärna ha en 

öppen diskussion så tveka inte att berätta andra saker som ni tycker är viktiga i denna fråga. 

Intervjun beräknas pågå i ca 30-40 minuter. Ni har möjlighet att avbryta intervjun när ni själv 

vill utan att berätta anledningen för oss. Er intervju kommer att behandlas konfidentiellt, det 

är endast vi två och vår handledare som kommer ha tillgång till det inspelande bandet och 

informationen kommer endast att användas vid arbetet med examensarbetet. Vi kommer inte 

att redovisa vilken skola eller kommun vi utfört intervjuerna i och ingen information kommer 

att kunna härledas tillbaka till er.  

Den slutgiltiga uppsatsen kommer att finnas tillgänglig på Högskolan i Gävle och om intresse 

finns kan vi även skicka ett exemplar till er.  

 

 

Har ni några frågor kontakta oss gärna. 

Med vänlig hälsning. 

 

Sofia Högberg, hhp05shg@student.hig.se  

Isabell Granström, ofs07igm@student.hig.se 

Handledare:  

Stefan Sjöberg, stnsjg@hig.se  

Universitetslektor. 
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Intervjuguide 

 Bakgrundsinformation om intervjupersonen. 

Berätta om vem du är? Ålder? Hur länge har du arbetat som lärare? Hur länge har 

du arbetat i den här kommunen? Har du gjort någon anmälan till socialtjänsten i 

tjänsten? 

 Vad tänker du spontant när du hör ordet anmälningsplikt? 

Allmänt synsätt. 

 Utifrån dina erfarenheter hur brukar det gå till när en anmälan görs? 

 Hur ser du på anmälningsplikten i din yrkesroll som lärare? 

Fördelar och nackdelar. 

 Vilka riktlinjer har ni på skolan när det handlar om anmälningsplikten? 

Policy. Regler. 

 Har du någon gång känt dig tveksam till att göra en anmälan? 

Om ja, nästa punkt. Om nej, hur kommer det sig? Har inte gjort någon? Forskning 

visar att man ofta tvivlar.  

 Vilka faktorer har då påverkat dig? 

Med faktorer menar vi här inte trasiga skor, hunger mm utan relationsskador. 

 Hur upplever du relationen, efter att en anmälan gjorts, med eleven och dess 

familj? 

 Sämre, bättre oförändrad? 

 Finns det något samarbete mellan er lärare och socialtjänsten i er kommun? 

Informationsdagar, telefon kontakt innan en anmälan görs m.m. 

 Anser du att samarbete behövs mellan er lärare och socialtjänsten, och eventuellt 

andra aktörer? 

 Slutligen, har din syn på anmälningsplikten förändrats under dina år som 

lärare? I så fall hur? 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


