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Title  

Street level bureaucrat’s discretion in situations concerning child abuse - how 

professionals perceive the notification requirement and its consequences. 

 

Abstract 

This qualitative thesis examines how professionals relate to the mandatory notification 

requirements in situations where children are suspected of being abused. To achieve the 

aim five interviews with elements of vignettes were conducted with professionals who 

come into contact with children and families. They were given the opportunity to decide 

whether a notification should be carried out and how they reason about notification 

requirements. The study's main findings indicate that the ambiguity in the law as to 

what it means that a child is abused leaves a lot of room for interpretation in these 

situations. Furthermore, results indicate that professional discretion is crucial to how the 

law is implemented. Professionals often choose to wait and investigate the situation 

because they don’t want to risk destroying the relationship with the family. This means 

that in practice the notification is made when there is knowledge that the child is 

maltreated and not on suspicion. 

 

Keywords: Child abuse, child maltreatment, mandatory notification, professional 

discretion. 

   



 

 

 

Sammanfattning  

Denna uppsats är kvalitativ och undersöker hur professionella förhåller sig till den 

lagstadgade anmälningsplikten i situationer där barn misstänks fara illa. För att uppnå 

syftet utfördes fem intervjuer med inslag av vinjetter med professionella som i sitt 

arbete kommer i kontakt med barn och familjer. Dessa gavs tillfälle att ta ställning till 

huruvida en anmälan ska utföras och hur de resonerar kring anmälningsplikten. Studiens 

huvudsakliga resultat tyder på att otydligheten i lagen kring vad det innebär att ett barn 

far illa lämnar ett stort utrymme för tolkning i dessa situationer. Vidare tyder resultatet 

på att professionellas handlingsutrymme är avgörande för hur lagen implementeras. 

Istället för att anmäla misstanke väljer professionella ofta att avvakta och utreda 

situationen eftersom de inte vill riskera att rasera relationen med familjen. Detta innebär 

att anmälan i praktiken görs när det finns vetskap om att barnet far illa och inte vid 

misstanke. 

 

Nyckelord: Anmälningsplikt, barn far illa, handlingsutrymme, orosanmälan. 

 



 

 

Förord  

Först och främst vill vi tacka våra fantastiska informanter vars engagemang och 

medverkan gjort studien möjlig. Ett stort tack går även till vår handledare Siv-Britt 

Björktomta som genom arbetets gång gett oss sina värdefulla synpunkter och tips. Vi 

vill även tacka våra familjer och vänner för deras förståelse under denna period. 

Eftersom denna uppsats har två författare vill vi förtydliga att båda har arbetat med 

uppsatsens samtliga delar vilket vi tycker har gått bra då man alltid haft någon att 

reflektera med. 

 

Gävle, 2016 

Stanislaw Lichota 

Anna Thunstedt 
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1. Inledning  

Idén till denna uppsats väcktes när en av författarna gjorde sin verksamhetsförlagda del 

av socionomutbildningen inom Socialtjänsten i Gävle kommun. Under perioden 

påträffades flera situationer där professionella hade funderingar och bristande kunskap 

kring anmälningsplikten. Utifrån dessa erfarenheter formulerades en tanke om att försöka 

få en insikt i hur professionella resonerar kring anmälningsplikten i situationer där barn 

kan misstänkas fara illa. Med denna utgångspunkt studerades sedan tidigare forskning och 

annan litteratur för att därefter forma frågeställningar kring ämnet. Utifrån forskning och 

litteratur skapades en insikt om att det lämnas ett väldigt stort utrymme för tolkning i 

situationer där barn kan misstänkas fara illa. Lipskys (2010) teori om gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme belyser hur professionella är de som implementerar de lagar som 

samhället satt upp för att säkerställa barns skydd. Vi fann därför att teorin kunde hjälpa oss 

att undersöka hur den lagstiftade anmälningsplikten implementeras och hur dess 

konsekvenser upplevs av professionella. Orosanmälningar och hur professionella agerar i 

samband med anmälningsplikten ser vi som relevant för socialt arbete eftersom yrkesrollen 

ofta medför kontakt och samverkan med individer från andra organisationer. Att förstå hur 

dessa resonerar kring anmälningsplikten kan skapa godare grunder för samverkan och 

samarbete mellan Socialtjänst och den som anmäler och på så sätt leda till ett bättre skydd för 

barn. I detta inledande kapitel presenteras först bakgrund, följt av problemformulering, syfte 

och frågeställningar. Dessutom ges en översikt av vad lagen säger och hur en anmälan 

genomförs. Därefter kommer en redovisning av uppsatsens disposition samt en beskrivning 

av de begrepp som används.   

 

1.1 Bakgrund  

Utifrån den svenska men även den internationella lagstiftningen har barn tillförsäkrats 

skydd och rättigheter. Förenade Nationerna, FN antog år 1989 konventionen om barns 

rättigheter vilken är mer känd som Barnkonventionen. Barnkonventionen består av 54 

artiklar som fastställer vilka rättigheter barn skall ha. Konventionen innehåller fyra 

grundläggande principer: alla barn har samma rättigheter och lika värde, barnets bästa 

ska beaktas vid alla beslut, alla barn har rätt till liv och utveckling, alla barn har rätt att 

säga sin mening och få den respekterad (Unicef, 2009). I Sverige har arbetet med att 

värna om barn pågått under en längre tid. 1842 infördes den obligatoriska folkskolan 

där staten stod för kostnaderna och under inledningen av 1900-talet påbörjades arbetet 

med att skapa ett bättre stöd för barn. Detta resulterade i 1924 års barnavårdslag vilken 
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kom att moderniseras allteftersom och utvidgades 1960 för att kompletteras med en lag 

om barnomsorg. Dessa två lagar har därefter kombinerats och utvecklats för att år 2001 

resultera i det vi idag kallar Socialtjänstlagen, SoL (Elmér, Blomberg, Harrysson & 

Petersson, 2000).  

 

Ett av åliggandena inom SoL är att Socialtjänsten ska verka för att barn och unga får 

växa upp under trygga och goda förhållanden genom att samarbeta med hemmen i att 

underlätta en god personlig utveckling, såväl fysisk som psykisk. Vidare skall barn som 

riskerar att fara illa följas upp och ges skydd och stöd vid behov (Elmér, Blomberg, 

Harrysson & Petersson, 2000). Socialtjänsten är således dels en servicemyndighet 

samtidigt som den har en skyldighet att utreda problem knutna till barns sociala 

förhållanden (Socialstyrelsen, 2014). För att Socialtjänsten ska kunna fullfölja sitt 

ansvar finns ett behov av att individer som får kännedom om barn som far illa meddelar 

detta. Professionella som ofta möter familjer och/eller barn, till exempel lärare, 

förskolepersonal, kuratorer och sjukvårdspersonal, utgör en viktig del i samhällets 

sociala barnavårdssystem eftersom dessa via sitt arbete kan få en inblick i barnets 

förhållanden. Ovan nämnda har enligt lag en plikt att agera om de i samband med 

tjänsten uppmärksammar att barn far illa. 

 

1.2 Problemformulering 

Det svenska systemet som ska säkerställa att barn som far illa får stöd och skydd baseras 

på att barnets omgivning behöver agera, detta regleras i lagstiftning om anmälningsplikt 

vid kännedom eller misstanke om sådana omständigheter. Genom anmälningsplikt och 

rapportering till respektive kommuns Socialtjänst ges staten en möjlighet att ingripa när 

det så behövs. Utifrån litteratur och tidigare forskning finns det frågetecken kring 

huruvida Sveriges barnaskyddsystem är effektivt och säkert. Cocozza (2013) menar att 

brister i systemet kan bero på bristande kunskap och forskning kring hur 

omhändertaganden av barn skall utföras för att orsaka minsta möjliga skada för barnet. 

Hon menar vidare att kommuner är fria att anställa vilka de vill i arbetet med barns skydd 

bara de anses ha lämplig utbildning och erfarenhet. Till skillnad mot hälso- och 

sjukvården där läkare förutom sin allmänna legitimation även måste specialisera sig för 

att arbeta inom olika delar av sjukvården (a.a.).  
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Socionomutbildningen kan sökas direkt efter gymnasiet och det är därför näst intill 

orimligt att individer som i vissa fall endast är ca 20 år skall förväntas ha kunskap samt 

tillräckligt med livserfarenhet för att utföra en professionell insats inom området 

(Cocozza, 2013). En nyutbildad socionom har ingen spetskompetens för att hantera ett så 

specifikt uppdrag som barns skydd. Trots vikten av erfaren personal har det visat sig att 

myndighetsutövning inom barnavården många gånger blivit ett ingångs- och 

genomströmningsområde för nyutexaminerade socionomer (a.a.). Oroväckande är också 

att tidigare studier påvisat att de professionella som i störst utsträckning möter små barn 

inom exempelvis förskola och barnavårdscentraler också är de som anmäler minst 

frekvent (a.a.). Enligt Sundell (1997) saknas det kunskap hos många av de professionella 

som lyder under anmälningsplikten och det finns även en rädsla eller oro för 

konsekvenserna som kan uppstå i och med att en anmälan görs. Förmågan att upptäcka 

signaler om att ett barn far illa och sedan bedöma huruvida en orosanmälan skall utföras 

är inte kunskaper som gemene man besitter. Dessa faktorer kan vara avgörande när det 

gäller anmälningsbenägenheten hos professionella som kommer i kontakt med barn och 

familjer. Om dessa avstår från att anmäla på grund av negativa erfarenheter, är det av stor 

vikt att undersöka vilka dessa är. Därför har denna studie som avsikt att undersöka hur 

professionella resonerar kring anmälningsplikten.  

 

1.3 Syfte 

Syftet med vår undersökning är att få en insikt i hur professionella förhåller sig till 

anmälningsplikten i situationer kring barn som far illa.  

 

1.4 Frågeställningar 

Hur graderar informanterna oro när de möter barn som far illa eller riskerar att fara illa? 

Hur avgör informanterna huruvida det finns tillräcklig misstanke vid oro för att göra en 

anmälan? 

Vilka konsekvenser upplever informanterna av att genomföra en orosanmälan? 

1.5 Vad säger lagen?  

I Socialstyrelsens (2014) handbok, Anmäla oro för barn - Stöd för anmälningsskyldiga 

och andra anmälare står det att alla barn har rätt till en trygg uppväxt. Vidare beskrivs att 

när vårdnadshavare inte tar ansvar för sina barn ska samhället träda in i form av 
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kommunens Socialtjänst och stödja samt skydda barnet från en potentiell ogynnsam 

utveckling (a.a.). För att kommuner ska kunna fullfölja detta ansvar finns ett behov av att 

individer som uppmärksammar barn som far illa anmäler detta till Socialtjänsten. Detta 

enligt 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL, där vissa myndigheter, anställda och 

yrkesverksamma är skyldiga att göra en anmälan om de i sin verksamhet får kännedom 

om eller misstänker att barn far illa. För allmänheten är det däremot endast en 

rekommendation som följer av 14 kap. 1 c § SoL.  

 

Barn kan fara illa på grund av en eller flera orsaker i många olika situationer. Det kan till 

exempel handla om att de i hemmet utsätts för psykiskt eller fysiskt våld/försummelse, 

kränkningar, sexuella övergrepp eller att det inom familjen förekommer grova 

relationsproblem mellan barnet och övriga familjen. Deras eget beteende kan även utgöra 

en faktor för att barn far illa exempelvis genom att missbruka, utföra kriminella 

handlingar och andra självdestruktiva beteenden. Barn kan även utsättas för hot, 

övergrepp och våld från andra barn (Socialstyrelsen, 2014). Oavsett situation är det 

misstanke eller kännedom om att barnet far illa som är utgångsläget för att en anmälan 

bör ske. Viktigt att komma ihåg är att den som anmäler inte behöver ta ställning till 

orsaker som gör att barnet kan fara illa, det räcker med att utgå från sin egen uppfattning 

(Prop. 2012/13:10, s. 46). För individer som upplever det svårt att avgöra om situationen 

kräver en anmälan rekommenderas att man konsulterar andra, till exempel sin chef, 

erfarna kollegor eller Socialtjänsten. Anmälningssituationer kan underlättas om det finns 

klara rutiner i verksamheten för hur och till vem en anmälan ska göras. Det kan vara svårt 

att avgöra om en specifik situation kräver en anmälan eller inte och den som anmäler kan 

oroas över vad som kommer hända barnet och familjen efter att anmälan genomförts. Den 

som anmäler kan även oroas över att föräldrarna reagerar med ilska eller undviker 

anmälaren genom att förhindra vidare insyn exempelvis genom att bryta kontakten denne 

har med barnet. I ärenden med risk för ilska eller hot om våld kan det hända att de 

individer som lagt märke till missförhållandet går ihop och gör en gemensam anmälan 

(Socialstyrelsen, 2014). Vilket kan vara fördelaktigt då anonymitet inte är en förutsättning 

för anmälningspliktiga professionella eftersom både barnet och vårdnadshavaren är parter 

i barnavårdsutredningar och den som är part i ett ärende har i huvudregel rätt till insyn i 

allt material som berör dem enligt 16–17 §§ förvaltningslagen (1986:223) och 

offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) 10 kap. 3 §.  
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Anmälan kan vara skriftlig eller muntlig men Justitieombudsmannen, JO, har pekat på att 

den för anmälningsskyldiga bör göras skriftligt eftersom den kan medföra ingripande 

åtgärder från socialnämnden. Vid brådskande fall kan anmälan dock göras muntlig för att 

i efterhand kompletteras med en skriftlig anmälan (Socialstyrelsen, 2014). De som 

inkluderas under anmälningsplikten enligt SoL 14 kap. 1 § 1st har även skyldighet att 

lämna alla uppgifter som kan tänkas vara av betydelse för utredningen kring barnets 

behov av skydd och stöd oberoende av om de själva gjort anmälan. Skyldigheten att 

anmäla gäller även om en annan myndighet redan anmält, eller om det finns kännedom 

om att de avser att anmäla, samt om det finns kännedom om att Socialtjänsten inlett 

utredning eller redan har kontakt med barnet. Alla anmälningar är av stor vikt eftersom 

den nya anmälan kan tillföra viktig information till utredningen. När olika källors 

information sedan sammanställs av Socialtjänsten ökar således möjligheten till en klarare 

bild av barnets förhållanden och att dess behov av skydd och stöd kan uppfyllas 

(Socialstyrelsen, 2014). Skyldigheten kvarstår även i fall där anmälan gjorts men där det 

finns en fortsatt oro kring barnets situation. Den som genomfört en anmälan vill ofta 

försäkra sig om att anmälan leder till en lösning som är bra för barnet. Socialtjänsten kan 

alltid ge generell information kring sitt arbetssätt men kan på grund av sekretess inte tala 

om vad som sker i ett specifikt fall, om inte parten det gäller samtycker till det. Dock bör 

den som gjort anmälan informeras om att anmälan tagits emot och av vem (a.a.). I fall där 

anmälan gjorts enligt 14 kap. 1 a § SoL bör barnet, vårdnadshavaren och den som gjort 

anmälan enligt 1 § erbjudas möjlighet till ett möte om det är lämpligt med hänsyn till 

barnets bästa. Mötet är av frivillig karaktär och syftar till att tillvarata engagemanget och 

kompetensen hos anmälaren och att uppmärksamma barnets situation oberoende av om 

anmälan leder till utredning eller inte. Den som anmält enligt 14 kap. 1 § SoL kan även 

få återkoppling om utredning har inletts, är pågående eller inte har inletts. Detta enligt de 

rekommendationer som finns i Socialstyrelsens allmänna råd (SOSFS 2014:6) gällande 

handläggning av ärenden som berör barn och unga. 

1.6 Disposition 

Studiens andra kapitel inleds med en beskrivning av hur vi gått tillväga när vi sökt tidigare 

forskning. Sedan presenteras en översikt och tematisering av den tidigare forskning och 

litteratur som används i studien. I det tredje kapitlet presenteras den teoretiska 

referensram som används i studien. Här återfinns bland annat Lipskys teori om 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme vilken används för att analysera resultatet. Kapitel 
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fyra innehåller en metodbeskrivning där forskningsdesign, informanter, tillvägagångssätt 

och etiska ställningstaganden presenteras för att ge läsaren en inblick i och förståelse för 

hur denna studie har genomförts. Vidare presenteras resultat och analys i kapitel fem. I 

det sjätte och avslutande kapitlet återfinns bland annat diskussionen och förslag till 

fortsatt forskning.  

 

1.7 Begreppsdefinition 

Barn far illa: Att barn far illa används genomgående i uppsatsen och syftar till barn som 

utsätts för psykiskt-, fysiskt-, sexuellt våld, försummelse och/eller andra kränkningar. 

Även faktorer som missbruk, kriminalitet eller grova relationsproblem inom familjen kan 

bidra till att ett barn far illa (Socialstyrelsen, 2014).  

 

Professionell: I följande sammanhang används detta begrepp som en definition på en 

individ med yrkeskompetens och som dessutom är socialiserad till de normer och 

värderingar som förknippas med hens yrkesgrupp (Rökenes & Hanssen 2012, s. 254).  

 

Orosanmälan: Vid misstanke eller kännedom om att barn far illa är utgångsläget alltid att 

en så kallad orosanmälan ska eller bör ske (Socialstyrelsen, 2014). 

 

Anmälningsplikt/Anmälningsskyldighet: Det finns ett behov av att individer som är 

anställda vid vissa myndigheter och yrkesgrupper uppmärksammar barn som far illa eller 

riskerar att fara illa genom att utföra en orosanmälan till Socialtjänsten. Detta enligt 14 

kap. 1 § socialtjänstlagen (2001:453), SoL. Den professionelle har således en skyldighet, 

en plikt att enligt lag utföra en orosanmälan. För allmänheten är det däremot endast en 

rekommendation som följer av 14 kap. 1 c § SoL.  

 

  



 

7 
 

2. Tidigare forskning  

I detta kapitel presenteras tidigare forskning som relaterar till studies syfte och 

frågeställningar. Kapitlet är indelat i fem olika teman/frågeställningar: Vad innebär det 

att barn far illa?; Hur fungerar barnavårdsystemet i Sverige?; Kan brister i systemet 

generera misstro?; Upptäcks barn som far illa? samt Vad påverkar 

anmälningsbenägenheten hos professionella? Avslutningsvis sammanfattas 

kunskapsläget.    

 

2.1 Litteratursökning 

Under sökningen av tidigare forskning inom ämnesområdet använde vi oss av sökmotorn 

Discovery. Sökning utfördes på följande ord och fraser: reporting suspicion of child 

abuse, anmälningsplikt, reasonable suspicion, orosanmälan, barn far illa och reporting 

neglect. Dessa ord och fraser söktes i olika kombinationer, först utan några filter förutom 

peer reviewed samt full text finder. Sedan användes olika filter som till exempel subject: 

social work och child abuse. Nedan sammanfattas kunskapsläget så som vi har uppfattat 

det utifrån den forskning som finns angående orosanmälningar och den lagstadgade 

anmälningsplikten. Fokus har lagts på att studera hur många anmälningar som utförs, 

vilka som utför dessa och hur professionella förhåller sig till orosanmälningar. Även 

relevant forskning och litteratur som valts ut i samråd med vår handledare kring 

upptäckten av barn som far illa/riskerar att fara illa och systemet som finns för att hjälpa 

och stödja dessa presenteras. Materialet har tematiserats för att på så sätt ge läsaren en 

bättre överblick och ett klart sammanhang.    

 

2.2 Vad innebär det att ett barn far illa? 

Det finns inga tydliga definitioner i lagen på vad det innebär att ett barn far illa vilket 

lämnar ett utrymme för tolkning vad gäller gränsen mellan ett gott eller acceptabelt 

föräldraskap och ett dåligt eller oacceptabelt föräldraskap (Höjer & Höjer, 2014). Francis 

och Chapman (m.fl. 2012) diskuterar hur barn kan fara illa och pekar på att barn kan 

utsättas för psykisk, fysisk, känslomässig eller sexuell misshandel/vanvård. Den fysiska 

delen kan exempelvis bestå av att ett barn blir avsiktligt skadat eller inte får rimlig 

omvårdnad. De psykiska aspekterna av att barn kan fara illa yttrar sig i att barnet känner 

sig oälskat, försummat, förlöjligat eller på annat sätt bortstött. Vidare beskriver Svensson, 

Andershed och Janson (2015) att vanvård och misshandel av barn kopplats ihop med 
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försämrad psykisk och fysisk hälsa och lägre utbildningsnivå och menar därför att det kan 

ses som ett samhälleligt och socialt problem. Ett förtydligande av detta är Levi och 

Portwoods (2011) studie vilken pekar på att barnmisshandel och vanvård kan leda till en 

rad medicinska besvär som blåmärken, rivsår, sexuellt överförbara sjukdomar, graviditet, 

posttraumatiskt stressyndrom, kroniska somatiska sjukdomar, hjärnskador och behov av 

akut sjukvård. Författarna beskriver även att problemet återfinns i varje samhälle och i 

alla dess olika nivåer, dock har forskning hittat en ökad risk för att barn far illa kopplad 

till bland annat stress och socioekonomisk svaga områden.  

 

Utav 680 000 bekräftade fall av barnmisshandel i USA 2013, var yngre barn överlag mer 

utsatta för vanvård och över tre fjärdedelar av de barn som dör på grund av detta var i 

åldrarna 0-5 år (Levi, Crowell, Walsh & Dellasega, 2015). Till skillnad mot äldre barn 6-

18 år som överlag tycks vara mindre utsatta förutom när det gäller sexuella övergrepp. 

Vikten av kompetent och utbildad personal belyses för att kunna identifiera och hantera 

situationer där barn far illa (a.a.). Läget ser dock annorlunda ut i Sverige. Wiklund (2006; 

Cocozza, Gustafsson och Sydsjö, 2007; Sundell & Karlsson, 1999) har bland annat 

undersökt vilka barn och vilken typ av problem som anmäls mest och kommit fram till 

att majoriteten av anmälningarna som görs i Sverige rör tonåringars kriminalitet och 

utförs av polis. Resultaten visar även att det är väldigt få anmälningar som grundar sig på 

fysisk misshandel och vanvård för barn i åldern noll till tolv år, utan här är det vanligast 

att man anmäler utifrån barnets beteende eller brister i föräldraförmåga på grund av till 

exempel missbruk eller relationsproblem (a.a.).  

 

2.3 Hur fungerar barnavårdsystemet i Sverige? 

Västvärldens sociala barnavårdsystem kan grovt delas in i två idealtypiska modeller eller 

inriktningar (Andersson & Sallnäs, 2014; Lundström, 2014). Barnskyddsmodellen, där 

individens rättigheter och skyldigheter betonas och där staten endast ingriper i situationer 

när det finns uppenbara risker att barn far illa. Här ses barnavårdsproblemet vara ett 

resultat av vårdnadshavares normbrytande beteende och brister i föräldraskapet medan 

fostran av barnet ligger utanför statens intresse. Den andra modellen som beskrivs är 

familjestödsmodellen. Här ses barnets fostran som en angelägenhet för både stat och 

vårdnadshavare och barn och familjer ges stöd och hjälp vid behov. Barnavårdsproblemet 

ses här som ett resultat av svårigheter i familjen vilket staten åtgärdar genom att erbjuda 

hjälp. Frivillighet och samarbete är utgångspunkter i modellen men den har även inslag 
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av tvingande karaktär vid behov genom att till exempel tvångsomhänderta barn som far 

illa (a.a.) Den svenska modellen karakteriseras mestadels av familjestödsinriktat arbete 

där man eftersträvar samarbete och frivillighet i det stöd som erbjuds familjer och barn 

medan länder som USA och Australien har en större barnskyddsorienterad 

modellinriktning (Lundström, 2014). Den sociala barnavården har ett ”inflöde” av barn 

och familjer som antingen sökt hjälp själva eller blivit föremål för en orosanmälan och 

ett ”utflöde” i form av beviljade insatser (Sallnäs, Wiklund & Östberg, 2014). Ungefär 

tre procent av Sveriges barn blir varje år föremål för barnavården vilket ses vara i 

mellanskiktet internationellt sett. Jämförelsevis med andra länder som har en 

familjestödsinriktning ses Sverige dock ligga väldigt högt vad gäller inkomna 

anmälningar och tröskeln till barnavården är relativt låg (Wiklund, 2006; Sallnäs, 

Wiklund & Östberg, 2014). Det är dock inte så att alla som söker hjälp får beviljade 

insatser eller att allt som anmäls utreds. Det sker en sortering där vissa anmälningar och 

ansökningar faller bort redan när en förhandsbedömning görs om att utredning inte ska 

göras, andra faller bort när en utredning utförs men inte leder till insats och kvar återstår 

barn/familjer med någon form av beviljad insats (Sallnäs, Wiklund & Östberg, 2014). 

Detta system kan enligt Wiklund (2006; Sallnäs, Wiklund & Östberg, 2014) illustreras 

med en så kallad barnavårdstratt där den övre delen av tratten återspeglar inflödet och den 

nedre delen som smalnar av återspeglar utflödet. Cirka en tredjedel av inflödet försvinner 

via förhandsbedömningar och ungefär hälften av utredningarna leder inte till några 

insatser (Sallnäs, Wiklund & Östberg, 2014). 

 

2.4 Kan brister i systemet generera misstro? 

En betydande del av det sociala arbetet inom barnavården går ut på att utreda och värdera 

om barn far så pass illa att de kan bli föremål för ett tvångsomhändertagande eller om de 

har behov av och rätt till stöd och hjälp från samhällets sida. Större delen av de barn som 

riskerar att fara illa eller far illa som kommer till Socialtjänstens kännedom leder inte till 

någonting alls. De avslutas utan att utredning inleds, ofta efter ett telefonsamtal eller ett 

kort möte hos Socialtjänsten (Lundström, 2014). Cocozza, Gustafsson och Sydsjö (2007) 

har i sin studie utvärderat och ifrågasatt effektiviteten av barnavårdsystemet och den 

lagstadgade anmälningsplikten. Författarna har analyserat vem som utfört anmälningarna, 

vad som anmäldes samt hur anmälningarna hanterades av Socialtjänsten. Resultatet av 

studien visar att 53% av de fall som blev anmälda av professionella och som sedan inte 

blev utredda av Socialtjänsten åter blev aktuella ärenden för utredning under de 
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kommande fem åren. Författarna menar att detta resultat kan påvisa att barn fortsatt far 

illa efter den första orosanmälningen på grund av att den första bedömningen inte utförts 

korrekt. Resultatet indikerar av denna anledning att det finns brister i systemet då varken 

orosanmälningarna eller bedömningarna som görs av de inkomna anmälningarna är 

tillförlitliga och därför inte utgör ett säkert skydd för barn. Levi och Portwood (2011) 

diskuterar hur professionella många gånger är tveksamma till att utföra orosanmälningar 

vid misstanke om att barn far illa. Författarna menar att flertalet professionella såsom 

läkare och annan sjukvårdspersonal emellanåt ifrågasätter om en anmälan verkligen 

gynnar barnet och familjen i fråga.  

 

Bland förskolepersonal fann Sundell (1997) att endast 32-45 % av misstankarna om att 

barn far illa anmäldes. Informanterna fick besvara varför de inte anmäler och skälen de 

angav var att de hade tidigare negativa erfarenheter av att anmäla, att de inte tror att en 

anmälan hjälper samt att de inte hade tillräckligt med kännedom om anmälningsplikten. 

Sammanfattningsvis kan man se dessa faktorer som tydliga brister i samhällets 

skyddssystem. Författaren fann i sin studie att 14% av de professionella som inte utförde 

en orosanmälan grundade sitt beslut på tidigare dåliga erfarenheter av att utföra anmälan 

för andra barn. Av förskolecheferna i studien var 55% nöjda med den kontakt de haft med 

Socialtjänsten efter en utförd orosanmälan och resterande var väldigt missnöjda. Detta 

missnöje berodde främst på att man inte fått information från socialsekreterare om ärendet 

efter en utförd anmälan vilket upplevdes av 73% av de missnöjda förskolecheferna. 9% 

av de missnöjda förskolecheferna uttryckte tankar om socialsekreterares oprofessionella 

beteende och 18% uttryckte att socialsekreterarna hjälpte föräldrarna byta förskola efter 

en utförd anmälan. Författaren fann även att hälften av de barn som det hade utförts 

orosanmälan kring blev rapporterade minst två gånger och av dessa var det endast 40% 

av utredningarna som resulterade i insatser från Socialtjänsten. Fakta som kan ha 

avgörande betydelse för anmälningsbenägenheten då den professionella med 

anmälningsplikt kan känna motvilja till att utföra en anmälan om det inte leder till någon 

förbättring för barnet (a.a.; Borres & Hägg, 2007). Det framkommer även i forskning att 

socialsekreterarna som utreder en orosanmälan generellt bara träffade mamman till 

barnet, i vissa fall även pappan och väldigt sällan barnet (Sundell, 1997; Cocozza, 

Gustafsson & Sydsjö, 2007). Sundell (1997) menar att om de professionella har kunskap 

om hur låg nivå det är på en utredning kan det leda till att de blir mindre 

anmälningsbenägna på grund av misstro till systemet. Även det faktum att endast 35% av 
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de utförda anmälningarna från förskolorna i studien blev utredda kan minska 

anmälningsbenägenheten (a.a.) 

 

2.5 Upptäcks barn som far illa? 

Ett vanligt sätt att upptäcka misstanke om att ett barn far illa är i den dagliga interaktionen 

mellan professionella, barn och föräldrar. Lärare och förskolepersonal har en viktig roll 

då det gäller att fånga upp barn som far illa i ett tidigt skede (Sundell, 1997; Hogelin, 

2013; Svensson, Andershed och Janson, 2015). Dock har forskning visat att tiden mellan 

att misstanken kring att ett barn far illa uppstår till att en anmälan utförs ofta är lång 

(Sundell, 1997). Medellängden var cirka 14 månader och i vissa fall tog det så lång tid 

som två år innan anmälan gjordes. En av anledningarna som uppgavs av informanterna i 

studien om varför man avstår från att utföra en orosanmälan var osäkerheten om huruvida 

barnet utsätts för vanvård eller inte (a.a.). Det finns tydliga skillnader i hur individer tolkar 

situationer kring barn som far illa och flera faktorer spelar in i bedömningen (Levi & 

Portwood, 2011). 

 

Sundell (1997) fann det vanligt förekommande att professionella avvaktar för att se 

huruvida deras eget stöd till vårdnadshavare ger resultat eller att förväntningar finns på 

att föräldrarna ska lösa sina egna problem. Resultatet visar att 63% av de professionella 

som var säkra på att ett barn vanvårdades ändå var motvilliga till att utföra en 

orosanmälan. Den vanligaste förekommande orsaken till att utföra en orosanmälan var 

föräldrars bruk av alkohol och droger. Sundell (a.a.) lyfter fram att en anledning till detta 

kan vara att det finns en negativ syn på missbruk i Sverige. Trots att studien har några år 

på nacken är resonemanget fortfarande aktuellt. Andersson och Sallnäs (2014) menar att 

de flesta barn som kommer i kontakt med det sociala barnavårdsystemet oftast återfinns 

i utsatta och stigmatiserade grupper och/eller socioekonomiskt svaga områden. Sundell 

(1997) fann även en annan aspekt som kan vara av betydelse vad gäller 

anmälningsbenägenheten bland förskolepersonal. De mindre förskolorna tenderade att 

avstå från att anmäla på grund av rädsla, skam och/eller sympati gentemot föräldrarna 

eftersom man där hade möjlighet till en närmare kontakt och relation med dessa. Vilket 

kan sättas i motsats till de större förskolorna där anmälningsbenägenheten visade sig vara 

betydligt högre. Studien visade även att majoriteten av informanterna var medvetna om 

sin skyldighet att utföra orosanmälningar men trots detta avstod många från att anmäla 

(a.a.). Wiklund (2006; Cocozza, 2003; 2013) menar dock att skolpersonal och 
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Socialtjänsten är de professionella som utför flest orosanmälningar om man inte 

inkluderar de som kommer in från polisen. De professionella som utför minst 

orosanmälningar är de som möter små barn till exempel barnhälsovården och 

barnomsorgen (Cocozza, 2003; 2013). Hon påpekar även att det utförs få anmälningar 

från vuxenpsykiatrin då endast en anmälan noterades av de 1051 fall som undersöktes i 

studien (a.a.) 

 

När det handlar om att upptäcka i vilken grad barn i riskzonen för vanvård och misshandel 

fångas upp i förskolan så pekar Svensson, Andershed och Janson (2015; Sundell, 1997) i 

sin studie på att det förekommer en underrapportering. Vilken de anser grundar sig i 

bristande kunskap och kännedom av tecken på misshandel och vanvård. De har även 

funnit att det finns en större grad av oro för att ett barn far illa när oron handlar om barnets 

hälsa och utveckling i skolan i kombination med oro över barnets hemförhållanden. En 

långvarig oro för ett barn tenderar att öka anmälningsbenägenheten men studien visar att 

trots detta så anmäls endast en minoritet av fallen. Studien poängterar därför vikten av att 

göra en bedömning av barnets totala livssituation för att på så sätt säkerställa att rätt insats 

ges (a.a.). 

 

Snarlika resultat kom även Talsma, Bengtsson-Boström och Östberg (2015) fram till då 

de i Sverige studerade huruvida allmänläkare anmälde eller inte vid misstanke om barn 

som far illa och vad som påverkar detta. Resultatet visar att en av fem familjeläkare någon 

gång avstått från att utföra en orosanmälan gällande barnmisshandel samt att mindre än 

en av tre hade förtroende för Socialtjänstens hantering av anmälan om misstänkt 

barnmisshandel. Vidare kunde 60 % av de deltagande allmänläkarna ej svara på huruvida 

deras arbetsplats tillhandahöll riktlinjer för förfarande vid misstänkt barnmisshandel. 

Studien fann att mer erfarna allmänläkare har lägre benägenhet att anmäla vid misstanke 

av barnmisshandel vilket man anser beror på att de är säkrare i sin bedömning. I motsats 

till allmänläkare med kortare arbetslivserfarenhet som i större utsträckning väljer att ta 

det säkra före det osäkra. Erfarna allmänläkare tenderar även att i mindre utsträckning 

delta i fortbildning kring barnmisshandel. Resultatet visar även att de professionella har 

ett önskemål om stöd från experter samt behov av en förbättrad samverkan med 

Socialtjänsten (a.a.). 
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2.6 Vad påverkar anmälningsbenägenheten hos professionella?  

Tendensen att utföra en orosanmälan ökar när oron handlar om föräldrars drogmissbruk 

eller när det finns flera indikatorer som pekar på vanvård av barnet. Tendensen ökar även 

när misstankarna rör både barnets beteende och ett onormalt beteende hos föräldrarna än 

om misstankarna endast rör barnets beteende (Sundell, 1997). I en studie från Australien 

användes fem hypotetiska vinjetter när Hawkins och McCallum (2001) undersökte 

huruvida obligatoriska orosutbildningar ökar tendensen hos individer att göra 

anmälningar i fall av misshandel och vanvård av barn. Studien utfördes genom att 

vinjetter tolkades av lärare och skolpersonal med varierande kunskap kring ämnet. 

Resultaten tyder på att den grupp som nyligen genomgått utbildning kring 

orosanmälningar inte var mer säker på, eller med större sannolikhet skulle utföra en 

orosanmälan. Istället framkom en allmän vilja att anmäla i vart och ett av dessa fall. 

Däremot fann man att i situationer där barnet utsattes för psykisk misshandel var 

sannolikheten större att upptäcka och anmäla om man genomfört orosutbildning än om 

man inte gjort det. De faktorer man fann signifikanta i beslutet att göra en anmälan var 

viljan att följa den lagstadgade anmälningsplikten. Man fann även att de professionella 

som var positivt inställda till lagstiftningen hade en ökad vilja att anmäla. Det tycks också 

som att den professionellas personliga kunskaper och erfarenheter kring barn som far illa 

var avgörande faktorer för anmälningsbenägenheten. Författarnas slutsats är att utan den 

lagstadgade anmälningsplikten skulle troligen endast de mest allvarliga och tydliga fallen 

av misshandel och vanvård anmälas, vilket ger en indikation på vikten av att skyldigheten 

att anmäla återfinns i lag.  

 

Att utbildning angående barnmisshandel och hantering av detta är av stor vikt för att 

skydda barn från missförhållanden bekräftas även av Hogelin (2013) som menar att lärare 

har en viktig roll i upptäckten av att barn far illa. Detta eftersom de spenderar mycket tid 

med barnen, ibland mer än deras föräldrar. Inte bara lärare utan även rektorer och 

kuratorer behöver bli medvetna om hur de kan upptäcka men även hantera misshandel, 

ogynnsamma hemförhållanden samt övriga riskfaktorer som psykisk ohälsa eller 

användandet av droger. För att upptäcka misstanke av att ett barn far illa och att veta hur 

man ska agera i dessa situationer menar författaren att utbildning är av stor vikt. Hogelins 

studie baseras på lagen om anmälningsplikt i USA och beskriver hur den varierar i olika 

stater. Till skillnad från svensk lag innefattar inte anmälningsskyldigheten i vissa stater 

alla som kommer i kontakt med barn via sitt arbete utan endast specifika yrkeskategorier. 



 

14 
 

I vissa stater i USA skyddas även anmälaren från att bli utpekad till den/dem som anmälan 

vänder sig mot oavsett om de som anmäler har anmälningsskyldighet eller inte. 

Författaren menar att det finns stora fördelar med detta då det kan öka 

anmälningsbenägenheten hos professionella med anmälningsplikt.  

 

Eisbach och Driessnack (2010) har gjort en amerikansk undersökning angående 

orosanmälningar bland sjukvårdspersonal inom skola, primärvård och psykiatrin. 

Författarna beskriver orosanmälningen som en trestegsprocess. Det första steget är att den 

professionelle blir medveten om en potentiell vanvård, nästa steg är att ingripa till skydd 

för barnet eller familjen och det sista steget är att rapportera till Socialtjänsten. Resultatet 

visar att den viktigaste delen i anmälningsprocessen är förmågan att kunna identifiera 

symptom på barnmisshandel. I de fall där tecknen på att ett barn riskerar att fara illa är 

mer vaga tar det betydligt längre tid från det att misstanken uppstår till att en anmälan 

utförs. Författarna menar därför att utbildning är av stor vikt och att de utbildningar som 

finns behöver lägga större fokus kring de vaga situationerna vilka är svårare att upptäcka.  

 

Levi, Crowell, Walsh och Dellasega (2015) har undersökt hur barnomsorgspersonal i 

USA tolkar begreppet rimlig misstanke som är den grad av misstanke som 

rekommenderas innan en orosanmälan utförs kring ett barn som riskerar att fara illa. 

Författarna menar att deras resultat visar att majoriteten av respondenterna sätter graden 

av rimlig misstanke för lågt och att det fanns en tanke bland respondenterna att anmäla 

mycket för att undvika att missa ett barn som far illa. Detta, menar författarna, får stora 

konsekvenser för den myndighet som skall utreda anmälningarna och även för familjerna 

ifråga som eventuellt blir oskyldigt anklagade. Författarna menar att gränsen rimlig 

misstanke om att ett barn far illa redan är lågt satt och att studien visar att många alltså 

sätter gränsen lägre.  

 

2.7 Sammanfattning av tidigare forskning  

Att barn far illa är enligt lag ett svårdefinierat begrepp samtidigt som det innebär stora 

kostnader för samhället. Dels i form av mänskligt lidande och dels genom stora 

ekonomiska kostnader i form av till exempel sjukvård, samtalsstöd eller andra 

ingripanden från samhällets sida. Det har även visat sig att de barn som far illa förutom 

konsekvenser som försämrad psykisk och fysisk hälsa även kopplats ihop med lägre 

utbildningsnivå. Problemet återfinns i alla samhällen och i alla samhällsklasser, dock har 
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forskning visat att det finns en ökad risk för att barn far illa i socioekonomiskt svaga 

områden. För att angripa problemet har vi i Sverige ett socialt barnavårdsystem som enligt 

forskningen i hög grad är familjestödsinriktat till skillnad mot länder som USA och 

Australien där systemet har en barnaskyddsinriktning. Vad och vilka som anmäls skiljer 

sig åt i USA och Sverige. I USA tyder forskning på att det är de yngre barnen som far 

mest illa och utgör majoriteten av gjorda anmälningar. Majoriteten av anmälningarna i 

Sverige utgörs dock av tonåringar i samband med att de begår brott och det är polisen 

som genomför de flesta anmälningarna. Väldigt få anmälningar av fysisk misshandel och 

vanvård görs i Sverige när det gäller mindre barn noll till tolv år. De yngre barnen anmäls 

oftare utifrån eget beteende eller brister i föräldraförmåga på grund av till exempel 

missbruk eller relationsproblem. Tidigare forskning tyder även på att det förekommer en 

underrapportering av anmälningar från professionella. Detta kan bero på bristande 

kunskap om och kännedom av de tecken som tyder på att ett barn far illa. Forskning har 

visat att de som i sitt dagliga arbete möter yngre barn ofta är de som anmäler minst 

frekvent. Professionella visar enligt forskning tendenser att vilja hjälpa och stödja barnet 

och/eller familjen inom den egna organisationen och skjuter därför ofta på att göra en 

anmälan. En annan aspekt som kan vara avgörande för om en anmälan utförs eller inte är 

rädslan för de konsekvenser som kan uppstå i relationen mellan den professionelle och 

barnet/familjen. Att man som professionell anmälare inte kan vara anonym innebär att en 

rädsla för repressalier kan påverka anmälningsbenägenheten. Det har även visat sig att 

tiden från att misstanke uppstår till att anmälan utförs kan sträcka sig upp emot 14 

månader. Underrapporteringen kan även bero på en misstro gentemot Socialtjänstens sätt 

att hantera ärenden eller en tanke om att anmälan gör mer skada än nytta. Forskning har 

riktat kritik gentemot Socialtjänstens sätt att hantera inkomna anmälningar. Detta 

eftersom de anmälningar som utreds men läggs ned ofta leder till nya anmälningar vilket 

tyder på att barn fortsatt far illa trots att det redan uppmärksammats. Vissa forskare menar 

att detta tyder på brister i systemet och att det behövs en större kompetens i arbetet med 

barns skydd.  I australiensisk forskning har man dock funnit att de som genomgått 

utbildningar kring anmälningsplikten och hur man upptäcker barn som far illa inte visade 

anmärkningsvärt högre anmälningsbenägenhet än de utan utbildning. Däremot visade det 

sig att utbildning påverkar anmälningsbenägenheten i de vaga situationerna med tecken 

av till exempel psykisk misshandel.  
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3. Teoretiska utgångspunkter och begrepp  

Här presenteras de teoretiska utgångspunkter som används för att analysera det empiriska 

materialet. Inledande beskrivs människobehandlande organisationer och hur dessa arbetar 

med de människor som de möter. Informanterna i denna studie arbetar eller har arbetat i 

några av välfärdsstatens olika organisationer och kommer regelbundet i kontakt med barn 

och familjer. Vi har därför valt att använda oss av Lipskys (2010) teori om 

gräsrotsbyråkraters handlingsutrymme. Teorin menar att de professionella som arbetar på 

frontlinjen inom människobehandlande organisationer är avgörande för hur lagar och 

regler implementeras. Vidare belyser teorin även hur de professionella påverkas av olika 

faktorer när de implementerar dessa lagar och regler. Vi menar därför att teorin kan belysa 

aspekter av hur anmälningsskyldiga förhåller sig till lagen i situationer där barn far illa 

eller riskerar att fara illa. Inledningsvis beskriver vi vad som är utmärkande för 

organisationer som arbetar med människor för att sätta teorin i ett sammanhang.  

 

3.1 Människobehandlande organisationer 

Människobehandlande organisationer är produkter av välfärdsstaten och existerar på 

grund av att det finns samhälleliga behov som välfärdsstaten vill åtgärda på olika sätt. Det 

kan vara organisationer som till exempel socialtjänst, skola, förskola, försäkringskassa 

och omvårdnadsverksamheter. De har som uppgift att försöka göra det allra bästa för sina 

klienter samtidigt som de ska tillgodose statens och samhällets intressen. 

Organisationerna agerar som en slags buffert mellan medborgare och stat i och med att 

de dels försäkrar tillgång till medborgerliga rättigheter och dels kontrollerar 

medborgarnas skyldigheter (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008).  

 

Hasenfeld (1999) kallar dessa för human service organizations och menar att de alla 

bedriver någon form av moraliskt projekt. Detta innebär att deras arbetsuppgifter och de 

tjänster de tillhandahåller ofta bygger på värdeladdade bedömningar av situationer som 

saknar givna rätt eller fel (a.a.). Till exempel kan det vara en bedömning av huruvida ett 

barn far illa eller inte far illa, hur arbetet med barn ska utföras eller vilka som ska få 

tillgång till tjänster och/eller förmåner som riktar sig gentemot barn. Hasenfeld (1938, s.3 

cf. Svensson, Johnson & Laanemets, 2008, s. 38) beskriver hur dessa organisationer fyller 

flera funktioner i samhället. Bland annat socialiserar de individer till kommande 

funktioner men identifierar även de individer som inte lever upp till förväntningarna och 

tillhandahåller då metoder och resurser så att de kan bli socialt integrerade. Gemensamt 
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för alla människobehandlande organisationer är att kärnverksamheten bedrivs av 

människor och att råvaran utgörs av människor. Detta innebär att relationerna som skapas 

i arbetet är verktyg för organisationerna (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008). Att 

arbeta med människor kräver att den professionella använder sig själv som ett 

arbetsinstrument. Detta leder till att relationerna som skapas i mötet med klienten får en 

avgörande roll för hur den professionelle kommer att handla eller vilket beslut denne 

väljer att ta (a.a.).  

 

3.2 Gräsrotsbyråkrater – frontlinjen i människobehandlande organisationer 

Lipsky (2010) menar att individer som arbetar inom välfärdsstatens olika institutioner, 

myndigheter och andra liknande organisationer dels måste representera organisationen 

samtidigt som de ska värna om medborgarnas rättigheter. Dessa individer kallar Lipsky 

(2010) för ”street-level bureaucrats” eller enligt den svenska översättningen så kallade 

gräsrotsbyråkrater (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008, s. 16). Det är socialarbetare, 

lärare, kuratorer, poliser eller andra professioner som i sitt dagliga arbete kommer i 

direktkontakt med medborgarna och som har betydande handlingsfrihet i utförandet av 

sitt arbete (Lipsky, 2010, Svensson, Johnson & Laanemets, 2008). Lipsky (2010) 

beskriver hur gräsrotsbyråkraters arbete utgår från att ge medborgare fördelar eller 

påföljder. Fördelar kan exempelvis handla om ekonomiskt bistånd när man av någon 

anledning inte klarar sin försörjning. Påföljder kan handla om exempelvis tvångsvård vid 

missbruk eller omhändertagande av barn som man anser far illa. Dessa fördelar eller 

påföljder, menar Lipsky är en del av samhällets socialisering där människor som inte 

klarar av att ta hand om den egna livsföringen får hjälp och de människor som inte har ett 

acceptabelt beteende ska ”rättas in i ledet”. Det är i dessa områden som gräsrotsbyråkraten 

arbetar och agerar för vad som är tänkt att vara i samhällets intresse (a.a.).  

 

3.3 Gräsrotsbyråkraten – en komplicerad roll 

Gräsrotsbyråkraten som möter medborgare har fått sin roll i mötet utifrån organisationens 

givna uppdrag. Positionen medför ett inbyggt dilemma där denne dels möter medborgaren 

på ett mänskligt plan samtidigt som denne har ett begränsat handlingsutrymme utifrån de 

organisatoriska ramar uppdraget medför (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008). 

Uppdraget präglas även av professionens administrativa regler och normer och av 

samhällets moraliska pekpinnar (Lipsky, 2010). Till exempel kan man som lärare 

förväntas vara på ett visst sätt eller ha vissa åsikter dels från föräldrarna/eleverna man 
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möter i arbetet men även från andra professionella man möter i yrkesrollen. För att 

organisationen ska fylla sin funktion behöver medborgarens behov och organisationens 

politiska uppdrag mötas och det är gräsrotsbyråkratens uppgift att uppfylla båda parters 

behov och mål (Lipsky, 2010). Detta genomförs med hjälp av arbetsspecifika kunskaper 

samt med de resurser som finns tillgängliga inom organisationen. Vilket innebär att 

gräsrotsbyråkraten bör ha en professionell hållning och kunskap om vad som kan ses som 

meningsfulla och rimliga handlingar. Gräsrotsbyråkraten har således ett visst 

handlingsutrymme att agera inom där organisationens uppdrag påverkar utrymmets 

storlek (Svensson, Johnson & Laanemets, 2008, Lipsky, 2010).  

 

3.4 Handlingsutrymmet – en viktig aspekt av arbetet 

Lipsky (2010) menar att gräsrotsbyråkrater har lagar, föreskrifter, rutiner och normer att 

förhålla sig till i yrkesutövandet. Trots detta finns ett stort handlingsutrymme i arbetet 

eftersom de själva kan välja vilka organisatoriska resurser som ska användas och komma 

medborgaren till gagns. Detta skapar en diskrepans mellan de lagar och den politik som 

beslutats att gälla på högre nivå och vad medborgaren sedan kan åtnjuta (a.a.). Lipsky 

(2010) pekar på att det här finns en intressekonflikt som i slutändan innebär att det är 

gräsrotsbyråkraten som skapar politiken i mötet med medborgaren genom det 

handlingsutrymme som denne använder sig av. Handlingsutrymmet innebär att 

gräsrotsbyråkraten kan välja hur denne ska agera inom ramen för uppdraget (a.a.). Vidare 

skapas handlingsutrymmet genom rutiner, bedömningar och ansvaret att fatta beslut. 

Regler eller en avsaknad av dessa medför alltså inte ett handlingsutrymme utan det är 

möjligheten att agera emellan dessa regler som utgör handlingsutrymmet (Svensson, 

Johnson & Laanemets, 2008). I arbetet med människor behövs en viss flexibilitet 

eftersom man i yrket ställs inför många oförutsägbara situationer och varierande behov. 

Handlingsutrymmet är därför en väsentlig del av allt arbete med människor och hur det 

används påverkas av professionellas egna värderingar, intressen och erfarenheter 

(Svensson, Johnson & Laanemets, 2008, Lipsky, 2010). En annan aspekt som påverkar 

gräsrotsbyråkratens arbetsförhållande och beslutsfattande är relationer och specifikt hur 

gräsrotsbyråkraten låter sig påverkas av klienternas reaktioner (Lipsky, 2010).  

 

3.5 Relationen kan påverka hur gräsrotsbyråkraten handlar  

Relationer handlar om samspel, kommunikation och hur individer förhåller sig till 

varandra. Rådande normer påverkar hur individer agerar och interagerar i olika 
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sammanhang (Svensson, Johnsson & Laanemets, 2008). Lipsky (2010) menar att 

gräsrotsbyråkrater möter klienter som sökt sig till deras organisationer på en ofrivillig 

basis. Detta kan ses som en självklarhet i vissa sammanhang som vid polisens arbete eller 

Socialtjänstens tvångsvårdsplaceringar. Han påpekar dock att denna tvingande aspekt 

återfinns i alla människobehandlande organisationer eftersom dessa tillhandahåller 

välbehövliga och viktiga tjänster. Tjänster som medborgaren antingen inte kan få tillgång 

till på annat sätt eller inte har råd med på annat sätt (a.a.). Det kan till exempel handla om 

att individer tvingas söka försörjningsstöd i form av ekonomiskt bistånd för att klara sin 

livsföring. Lipsky (2010) hävdar att ju fattigare man är desto större sannolikhet är det att 

tvingas in i rollen som klient gentemot välfärdsstaten eftersom man inte har råd att söka 

sig till privata aktörer. Denna ofrivillighet får betydande konsekvenser på interaktionen. 

Det uppstår en asymmetrisk relation där klienten hamnar i ett underläge gentemot 

gräsrotsbyråkraten eftersom det är denne som kontrollerar resurserna och har makten att 

avgöra hur dessa ska användas.  

 

Detta maktförhållande ter sig nästan osynligt i situationer där interaktionen och samspelet 

mellan klient och gräsrotsbyråkrat fungerar men när det uppstår olika åsikter har den 

professionella ett tolkningsföreträde. Detta innebär att gräsrotsbyråkrater genom sin 

position får rätten att avgöra vad som är rätt och riktigt (Svensson, Johnsson & 

Laanemets, 2008). Den ofrivilliga karaktären på klienterna betyder dock inte att de är 

hjälplösa i relationen. Gräsrotsbyråkrater är till viss del beroende av klienterna eftersom 

de måste skapa ett samarbete för att minska eventuella omkostnader eller behöver ett 

samtycke för att kunna utföra sitt arbete. Klienternas åsikter om gräsrotsbyråkraten kan 

även vara en aspekt som påverkar handlingsutrymmet eftersom dessa kan få andra 

professionella att ifrågasätta dennes beslut eller handlingar (Lipsky, 2010).  

 

3.4 Sammanfattning av teori 

Lipskys teori om gräsrotsbyråkratens handlingsutrymme ger en förståelse för hur 

professionella inom människobehandlande organisationer skapar relationer i mötet med 

klienter samt på vilka grunder dessa uppstår. Relationer mellan gräsrotsbyråkrater och 

klienter skiljer sig från vardagliga sociala relationer i flera aspekter. Gräsrotsbyråkraten 

lär sig rollen genom erfarenhet, teoretisk och praktisk utbildning och via till exempel 

handledning från andra inom sin profession. Kunskap är även en faktor i det 

asymmetriska maktförhållandet. Gräsrotsbyråkraten har större insikt i både skrivna som 
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oskrivna regler vilka påverkar både uppdraget utifrån organisationen och relationen i sig. 

Alla dessa aspekter påverkar hur relationen mellan professionell och klient ter sig. De kan 

vara avgörande för huruvida klienten får ett gott eller ett dåligt bemötande, en beviljad 

insats eller ett avslag, en anmälan emot sig eller en positiv upplevelse av stöd. 

Sammanfattningsvis kan man tänka att relationen mellan den professionelle och klienten 

påverkar hur gräsrotsbyråkraten använder sig av sitt handlingsutrymme och att klientens 

agerande gentemot den professionelle kan ge ett resultat till antingen fördel eller nackdel 

för klienten.  

 

  



 

21 
 

4. Metod 

I detta kapitel beskrivs de metoder och det tillvägagångssätt som används i studien samt 

vilka resonemang vi fört kring dessa. Inledningsvis beskrivs forskningsdesignen som är 

av kvalitativ karaktär samt urval av informanter. Efter detta kommer en beskrivning av 

hur vi genomfört studien vilken analysmetod som användes samt en diskussion kring dess 

trovärdighet och tillförlitlighet. Avslutningsvis beskrivs hur vi resonerat kring etiska 

ställningstaganden vilket följs av en kort presentation av de informanter som medverkat 

i studien. En utförligare diskussion kring metod och tillvägagångssätt hittas i 

diskussionskapitel under rubriken: Metoddiskussion. 

 

4.1 Forskningsdesign   

Ahrne och Svensson (2015) beskriver hur kvalitativa metoder vuxit fram i kontrast till 

kvantitativa metoder, där den senare behandlar så kallad ”hård data” som statistiska 

material och siffror. Kvalitativa metoder däremot använder sig av så kallad ”mjuk data” 

vilken insamlas genom till exempel intervjuer eller observationer (a.a.). Kvalitativ metod 

lämpar sig därför bättre när man vill få fram kunskap om människors upplevelser, tankar, 

känslor och handlingar (Larsson, 2010). Studiens metod är kvalitativ och syftar till att ge 

en insikt i hur informanterna själva upplever och resonerar kring sin situation gällande 

anmälningsplikten och dess konsekvenser. Målsättningen är att via en reflektionsprocess 

få möjlighet att ”uppleva vad den andra upplever” och på så sätt kunna ”se världen genom 

dennes ögon” (Lilja, 2010). Kvalitativa intervjuer kan göras på olika sätt och innehålla 

både öppna och fasta frågeformuleringar (Eriksson-Zetterquist & Ahrne, 2015).  

 

Vi genomförde sammanlagt fem halvstrukturerade kvalitativa intervjuer med inslag av 

fyra vinjetter till vilka informanterna fått följdfrågor. De har bland annat fått skatta sin 

oro utifrån beskrivet fall på en skala från noll till tio, där noll representerar inte orolig alls 

och tio representerar mycket orolig. De har också fått svara på om de skulle genomföra 

en orosanmälan, vad de grundar sitt beslut på, samt vad de tror att deras beslut skulle få 

för konsekvenser. Vi använde oss av kvalitativ intervjuform eftersom den underlättade 

vårt syfte när det gäller att få så nyanserade svar som möjligt. Detta eftersom en kvalitativ 

intervjuform gör det lättare att anpassa frågornas utformning till skillnad mot mer 

standardiserade frågeformulär.  
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4.2 Vinjetten som redskap  

Vinjetten är enligt Kullberg och Brunnberg (2007) ett viktigt redskap i jämförande studier 

eftersom den kan användas såväl inom kvalitativa intervjuer som kvantitativa survey 

undersökningar. En vinjett är en beskrivning av ett scenario eller ett exempel som 

informanterna får ta ställning till eller svara på frågor om. Vinjetten kan vara påhittad 

eller verklighetsbaserad och kan ofta innehålla ett moraliskt dilemma som respondenterna 

får göra en bedömning av (a.a.). Barter och Renold (1999) menar att vinjetten möjliggör 

en avdramatisering av frågor kring bedömningar och åsikter som kan uppfattas som 

känsliga eller fyllda med etiska dilemman. Vinjetter kan ofta användas som en slags 

"isbrytare" där intervjun tar sin början i vinjetten för att på så sätt skapa en diskussion 

kring ämnet man vill undersöka (a.a.). I denna studie användes vinjetter i kombination 

med en halvstrukturerad intervjuguide. Förhoppningen med vinjetterna och den 

halvstrukturerade intervjuformen var att uppmuntra informanterna att så exakt som 

möjligt beskriva vad de upplever, känner och vilka handlingar det leder till. Målet med 

halvstrukturerad intervjuform är att med nyanserade beskrivningar få mer insikt i de 

förekommande skillnaderna och variationerna för det fenomen man studerar (Kvale & 

Brinkman, 2009). Genom att använda vinjetter kan frågor som ställs till informanten vara 

av både öppen som stängd karaktär precis som vid intervjuer, de kan även kopplas till ett 

och samma fall (Kullberg & Brunnberg, 2007).  

 

Vinjetterna kan konstrueras på olika sätt enligt Kullberg och Brunnberg (2007). 

Forskaren kan antingen skapa en begreppsmässig typologi eller utifrån empirin skapa en 

taxonomi. Typologin utgår från en etablerad begreppslig skillnad, till exempel mellan en 

auktoritär och en icke-auktoritär ledarstil. Taxonomin utgår istället från empirin, den kan 

konstrueras utifrån tidigare forskning, statistik, observationer eller genom att studera 

dokument (a.a.). Vi använde en taxonomi och konstruerade vinjetterna utifrån empiri 

eftersom målet var att dessa skulle vara trovärdiga och lätta att förstå. Av den anledningen 

valdes Socialstyrelsens publikation; Barn som far illa eller riskerar att fara illa - En 

vägledning för hälso- och sjukvården samt tandvården gällande anmälningsskyldighet 

och ansvar (Socialstyrelsen, 2014) som underlag för att skapa trovärdiga fall för 

vinjettfrågorna. Vi föredrog att använda Socialstyrelsens exempel då vi på grund av etiska 

skäl inte ville använda oss av fall från verkliga livet. Utan föredrog istället att använda 

dessa exempel som sedan modifierades för att korrelera med studiens informanter.  
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4.3 Urval av informanter 

Utifrån studiens syfte gjordes avgränsningen att endast söka informanter som lyder under 

anmälningsplikten och som i sitt arbete kommer i kontakt med barn och/eller familjer. 

För att hitta informanter använde vi oss av kontakter i vårt sociala nätverk. Dessa tipsade 

oss om potentiella informanter ur sina sociala nätverk som vi sedan kontaktade via telefon 

för att på så sätt få direkt besked angående intresse av att delta i studien. Vi anser att en 

direkt kontakt minskar risken för att urvalet blir manipulerat jämfört med om någon inom 

en organisation väljer ut informanter. Några av de vi kontaktat gav oss även tips på andra 

potentiella informanter. Detta menar vi skulle kunna klassas som en blandning av 

snöbollsurval och bekvämlighetsurval. Bekvämlighetsurvalet innebär enligt Trost (2012) 

att man använder sig av det man har tillgång till så länge det kan tänkas passa studiens 

syfte. Snöbollsurvalet är en variant av ett bekvämlighetsurval där forskaren börjar 

intervjua en individ som sedan kan tipsa om ytterligare potentiella informanter (a.a). 

 

4.4 Genomförande 

Eftersom studiens syfte är att få en insikt i hur professionella upplever anmälningsplikten 

och dess konsekvenser utfördes fem halvstrukturerade intervjuer. Två intervjuer 

genomfördes på respektive informants arbetsplats och på grund av geografiskt avstånd 

genomfördes två intervjuer via telefon. En intervju skedde på en neutral plats som valdes 

i samråd med informanten. Vid två intervjutillfällen, en via telefon, var en av oss sjuk 

vilket ledde till att den andre genomförde dessa intervjuer på egen hand. Vi utgick från 

en halvstrukturerad intervjuguide med inslag av vinjetter och genomfört sammanlagt fem 

intervjuer med en tidsåtgång på 40-60 min per tillfälle. Intervjutillfället inleddes med en 

presentation av oss själva, uppsatsens syfte och de forskningsetiska principer som vi följer 

samt en kontrollfråga om det var okej att samtalet spelades in, vilket samtliga informanter 

samtyckte till. Allmänt kunde vi notera att vinjetterna blev en slags ”isbrytare” där 

informanterna initialt diskuterade det fiktiva fallet för att övergå till att beskriva egna 

erfarenheter. Därmed gavs informanten möjlighet att själv påverka vilken nivå samtalet 

hölls på. Detta ser vi som etiskt fördelaktigt eftersom orosanmälningar är ett känsligt 

ämne och vi ville inte riskera att informanten skulle känna sig värderad eller rent utav 

granskad. Kombinationen av vinjetter och halvstrukturerad intervjuform anser vi gav 

utrymme för informanten att prata fritt samtidigt som det gav oss forskare en struktur att 

falla tillbaka på när samtalet stagnerade eller förlorade fokus på det som undersöktes.  
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Vi började med att läsa upp vinjett nr 1 och därefter fick informanterna gradera sin oro 

och svara på en fråga av stängd karaktär kring ifall de ansåg att en anmälan skulle utföras. 

Sedan fick informanterna motivera hur de resonerade kring situationen vilket öppnade 

upp utsagornas karaktär och skapade en diskussion kring vinjetterna. Därefter 

presenterades i tur och ordning de andra vinjetterna och en liknande procedur 

genomfördes. Efter den inledande vinjettfasen övergick intervjun sedan till de mer 

specificerade frågorna ur intervjuguiden (Bilaga 1) med en så kallad ”tratt teknik”. En 

teknik som innebär att man först samtalar brett om ett ämne för att sedan smalna av och 

diskutera de mer specifika frågeställningarna (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Vi kunde notera att vinjetterna i stort fyllde sin funktion som ”isbrytare” men att frågor 

av mer stängd karaktär gjorde att samtalet stagnerade något. Kanske berodde det på att 

informanten behövde tid för eftertanke? Det uppstod således en kort stund av tystnad, 

kanske var det ett ögonblick av stundens allvar som visade sig. Den här situationen 

upprepade sig i alla intervjuer men så fort frågan var besvarad och samtalet fortgick 

återupptogs tempot och diskussionen kring informanternas resonemang. Slutligen 

avrundades samtalet med att informanten fick ge uttryck för hur hen upplevt intervjun 

och om hen hade några ytterligare funderingar, tankar eller annat som väckts under själva 

intervjutillfället. Vi kunde notera fördelen med att träffa informanter personligen då dessa 

intervjuer blev väldigt naturliga vilket ledde till mer utförliga beskrivningar, i jämförelse 

med de informanter som på grund av geografiskt avstånd intervjuades per telefon. Vilket 

stämmer överens med det Eriksson-Zetterquist och Ahrne (2015) beskriver om 

telefonintervjuer. Efter genomförandet av de intervjuer som vi båda var delaktiga vid tog 

vi oss en kort stund att diskutera det som sagts och hur vi upplevde samtalet. Materialet 

transkriberades sedan på varsitt håll för att därefter jämföras så att allt som diskuterats 

under intervjun kommit med. Efter transkriberingen fördes en diskussion om vilka 

nyckelord och teman vi skulle leta efter i materialet för att avslutningsvis kunna utforma 

ett resultat.  

 

4.5 Analysmetod 

När det gäller analysmetod av det insamlade materialet använde vi oss av det 

hermeneutiska synsättet vilket syftar till att öka förståelsen för en texts mening. En 

process där berättelsens förförståelse leder till en ny förståelse (Öberg, 2015). För att 

uppnå en hög tillförlitlighet av det sagda ordets transformation till text så transkriberades 



 

25 
 

materialet av oss båda var för sig. Därefter hade vi en genomgång av texterna för att 

slutligen jämföra att det inte fanns några avvikelser i tolkningen av det som informanterna 

förmedlat. Vi ville med det uppnå en samstämmighet att vi uppfattat det som informanten 

avsett att förmedla på ett korrekt sätt. Efter detta kunde vi sedan analysera texternas delar, 

vi bröt även ut delar av texten för att kontrollera med varandra att vi uppfattat helheten i 

informanternas svar på likartat sätt (Larsson, 2010). Exempelvis fann vi en 

sammanstämmighet i informanternas åsikt att de föredrog att avvakta och inleda ett 

samarbete med vårdnadshavaren med ledord som att bevara respekt och tillit, se citat 

nedan.  

 

Det är därför jag tänker att man ska prata med dem så snart som möjligt och fråga vad 

det handlar om så man kan respektera varandra. (Gräsrotsbyråkrat 2, kvinna 39 år)  

 

När det gäller bearbetning av det transkriberade materialet markerade vi nyckelord och 

vad vi ansåg var gemensamma eller avvikande åsikter från informanternas sida var för 

sig för att sedan föra en diskussion om vad vi funnit. En slags kombination av 

hermeneutisk och meningskategoriserande analysform med jämförande diskussion kring 

varför vi valt ut vissa svar och hur vi resonerade kring informanternas berättelse (Larsson 

2010, s 106). Detta ledde till att vi fann en röd tråd i det empiriska materialet och vår 

tolkning av detta presenteras i resultat/analys kapitlet.   

 

 

4.6 Trovärdighet och tillförlitlighet  

När det gäller kvalitativa studier handlar validitet och reliabilitet om trovärdighet, 

transparens och tillförlitlighet. Trovärdighet kan beskrivas som hur representativ en 

individs berättelse är utifrån ett givet fenomen i en given kontext för att sedan kunna 

överföras till en större befolkningsgrupp och kulturell representation (Öberg, 2015). När 

det gäller representativitet är det därför viktigt att se vad informantens berättelse 

beskriver, hur trovärdig den är måste i slutändan relateras till forskningens syfte. Man kan 

även undersöka trovärdigheten av det som sägs genom att jämföra det mot fakta inom 

samma område, eller mot vad andra informanter sagt angående samma fenomen (Öberg 

2015). På så sätt har denna studie god trovärdighet, detta eftersom många av 

informanternas utsagor i ganska hög grad överensstämde med resultat från tidigare 

forskning. Exempelvis då det gäller att de flesta professionella föredrar att avvakta och 
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samarbeta med vårdnadshavaren i stället för att i första hand genomföra en orosanmälan. 

Just förmågan att känna in den andra och skapa ett samarbete upplever vi är en essentiell 

del i det sociala arbetet. Det krävs en slags relationskompetens vilket innebär att den 

professionella förmedlar sig på ett ändamålsenligt sätt (Rökenes & Hansen, 2012). 

 

När det gäller giltigheten av tolkningarna/generaliseringen kan man förklara det som 

forskarens försök till förening mellan det som sagts om själva fenomenet och samhället. 

En slags generaliseringsprocess där kunskap om samhället och dess invånare stegvis 

byggs upp med hjälp av delgeneraliseringar för att slutligen väva samman begrepp till 

olika teoretiska nivåer. En process som avslutas med att läsaren av den vetenskapliga 

texten gör en reflexiv generalisering av forskarens insats samt en värdering av hur 

intressant det studerade fenomenet är. Det är först därefter som läsaren kan dra sina egna 

slutsatser (Öberg, 2015). Trovärdighet och tillförlitlighet handlar om att läsaren skall tro 

på det hen läser samt finna det intressant. Vår strävan har därför varit att genom hög 

transparens öka studiens trovärdighet vilket genomförts med en fortlöpande beskrivning 

av forskningsprocessens alla delmoment. Inga delar av studien har heller dolts eftersom 

det skulle försvåra ett ifrågasättande. Texten har skrivits med god transparens vilket 

förhoppningsvis leder till diskussion och debatt vilket är att föredra framför en text som 

är slätstruken och inte kan kritiseras (Svensson & Ahrne, 2015).  

 

 

4.7 Etiska ställningstaganden 

Eftersom studien undersöker ett etiskt känsligt område har mycket tid lagts ner på att hitta 

en strategi för att få informanterna att känna sig bekväma med intervjusituationen. Detta 

uppnåddes dels genom användandet av vinjetter för att på så sätt få informanterna att 

närma sig ämnet på ett avdramatiserat sätt för att sedan övergå till att behandla 

erfarenheter och attityder. Ett etiskt ställningstagande var att vi ville ha hög transparens 

genom att vi använda oss av citat men samtidigt värna om informantens anonymitet.  

Dels på grund av studiens känsliga ämne men även för att samtliga informanter gav 

uttryck för att förbli anonyma. Vilket ledde till att vi inte i något sammanhang skrev ner 

deras fullständiga namn utan istället kodade respektive informant i de anteckningar som 

gjordes, som Gräsrotsbyråkrat nr 1 osv. För att ytterligare säkerhetsställa informanternas 

anonymitet förvarades allt inspelat material samt alla digitala anteckningar på våra 

datorer vilka endast kan öppnas med kod. Efter transkribering överfördes sedan allt 



 

27 
 

inspelat material till ett krypterat USB minne som förvarades säker hos en av oss. 

Diskussion fördes även om deltagandet i studien skulle kunna orsaka några eventuella 

negativa konsekvenser för informanterna och hur vi skulle kunna undvika detta. Här 

ansåg vi att användandet av vinjetter skulle minska risken för negativ exponering. Vilket 

är av stor vikt eftersom deltagande i studier inte skall orsaka några men i form av till 

exempel stress eller ändrad självuppfattning (Kvale & Brinkman, 2009). Utifrån detta 

valde vi därför att använda oss av vinjetter i kombination till den halvstrukturerade 

intervjuformen eftersom informanterna då gavs möjlighet att samtala om en fiktiv 

händelse, vilket vi ansåg minskade risken för stress och obehag. I mötet var vi noga med 

att påpeka att fallen är fiktiva och att det inte finns några rätta eller felaktiga svar utan 

målet är endast att få en insikt i hur professionella upplever och resonerar kring 

anmälningsplikten. Vi övervägde även om studiens genomförande samt senare 

publicering kunde orsaka några negativa förändringar i informantens självuppfattning 

som person eller vars grupp dessa representerar (Kvale & Brinkman, 2009).  

 

Studien har även följt Vetenskapsrådets forskningsetiska principer gällande 

informationskrav, samtyckeskrav, konfidentialitetskrav samt nyttjandekrav 

(Vetenskapsrådet, 2002). Informanterna har blivit meddelade om studiens syfte, vilken 

roll de tänks ha i studien och att deltagandet är helt frivilligt. Informationsbrevet (Bilaga 

3) skickades ut via e-post när informanten visat intresse av att delta. Brevet förklarade att 

alla uppgifter hanteras konfidentiellt och att personer samt arbetsplatser avidentifieras så 

att inga utsagor kan spåras till enskilda personer. Då ingen av informanterna arbetar på 

samma plats är de även avidentifierade gentemot varandra vilket vi anser stärker 

utsagornas trovärdighet kring ett etiskt känsligt ämne.  

 

4.8 Presentation av informanter  

I studien används Lipskys teori om street level bureaucrats (se teorikapitel) eller som de 

på svenska kan kallas gräsrotsbyråkrater. Därför har vi valt att benämna informanterna 

för just detta. Informanterna som deltagit i denna studie arbetar inom förskola, skola och 

socialtjänst. De är av både manligt och kvinnligt kön, samt i varierande åldrar. 

Intervjuerna genomfördes dels genom personligt möte men även via telefon. Varje 

intervju tog ca 40-60 minuter att genomföra.  
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Gräsrotsbyråkrat 1: är en kvinna, 40 år gammal, hon arbetar som förskolechef på en 

friförskola i en kommun i mellersta Sverige.  

Gräsrotsbyråkrat 2: är en kvinna, 39 år gammal och arbetar som boendestödjare på ett 

kommunalt HVB-hem i södra Norrland.  

Gräsrotsbyråkrat 3: är en man, 60 år gammal som haft en hög position inom socialtjänsten 

i en kommun i mellersta Sverige.  

Gräsrotsbyråkrat 4: är en man, 26 år gammal och arbetar som elevassistent på 

högstadieskola i en kommun i södra Norrland.  

Gräsrotsbyråkrat 5: är en kvinna, 39 år gammal och arbetar som individresurs på en 

förskola i en kommun i södra Norrland.  
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5. Resultat/Analys 

Nedan redovisas resultatet av intervjuerna med hjälp av teman som kunnat urskiljas i 

analysen av informanternas svar samt de skillnader och likheter som återfunnits genom 

användandet av vinjetter. Resultatet analysera utifrån det valda teoretiska perspektivet 

och jämförs med tidigare forskning. Resultat och analys presenteras tillsammans och 

blandas genomgående för att skapa ett bättre flyt och sammanhang för läsaren. Under 

intervjuerna lästes fyra vinjetter upp där varje informant fick följdfrågor att svara på kring 

situationerna som beskrevs i vinjetterna. Därefter användes en intervjuguide där frågor 

ställdes till alla deltagare med möjlighet till följdfrågor och dialog kring ämnet, se 

intervjuguide i Bilaga 1. Inledningsvis presenteras vinjetterna för att läsaren lättare ska 

förstå sammanhanget av resultatet. Vinjetterna och dess följdfrågor kan även hittas i 

Bilaga 2.  

 

5.1 Vinjetter 

1. En lärare uppmärksammar att en 14 årig flicka från Afghanistan aldrig är med på 

gymnastiklektionerna och har även noterat att flickans äldre bror alltid hämtar och 

lämnar henne på skolan och ser till att hon är i klassrummet innan han lämnar 

lokalen.  

 

2. En ensamstående mamma hämtar sin 4 åriga son på förskolan. Sonen vägrar sätta 

på sig skorna och mamman blir arg, tar tag i pojken och skriker att han måste 

skärpa sig och göra som hon säger. Pojken börjar gråta och mamman får nog och 

säger att hon önskar att han aldrig fötts och att hon kommer gå hem utan pojken 

om han inte skärper sig.  

 

 

3. Alex är 15 år och spenderar de flesta kvällarna på den lokala fritidsgården och ses 

ibland med sin äldre bror som missbrukar. En fritidsledare ser en kväll tydliga 

tecken på att Alex råkat ut för skador i ansiktet. Han har en sprucken underläpp 

och en svullnad vid vänstra ögat. Alex vägrar säga vad som hänt men hävdar att 

det inte är någon fara. 

 

4. Personalen på en förskoleavdelning har noterat att ett barn luktar illa och har 

ingrodd smuts i håret. Barnet har fått stanna inomhus flera gånger när de andra 
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gått ut eftersom det inte haft lämplig klädsel. Pappan har uppmärksammats om 

behovet av kläder vid flera tillfällen. Barnet blir ofta hämtat för sent och vid ett 

tillfälle fick personalen ringa hem till föräldrarna för att påminna om hämtning. 

 

5.2 Resultat av intervjuer 

Tabell 1 nedan redovisar hur informanterna svarat efter uppläsandet av varje vinjett 

kring vilken grad av oro de kände inför barnets situation på en skala mellan noll och tio. 

På skalan motsvarar noll, inte alls orolig och tio, väldigt orolig. Tabellen visar även 

huruvida informanterna ansåg om en orosanmälan skulle utföras eller inte.   

 

Tabell 1. Vinjett resultat  

 Vinjett 1 

Grad av 

oro?/Ska 

anmälan 

göras? 

Vinjett 2 

Grad av 

oro?/Ska 

anmälan 

göras? 

Vinjett 3 

Grad av 

oro?/Ska 

anmälan 

göras? 

Vinjett 4 

Grad av 

oro?/Ska 

anmälan 

göras? 

Gräsrotsbyråkrat 1 8 / Nej 3 / Nej 8 / Ja 10 / Ja 

Gräsrotsbyråkrat 2 2 / Nej 7 / Nej 10 / Ja 10 / Ja 

Gräsrotsbyråkrat 3 5 / Nej 2 / Nej 8 / Ja 8 / Ja 

Gräsrotsbyråkrat 4 4 / Nej 9 / Ja 10 / Ja 8 / Ja 

Gräsrotsbyråkrat 5 7 / Nej 4 / Nej 10 / Nej 10 / Ja 

 

5.3 Skilda upplevelser av oro kring barn som riskerar att fara illa 

Genom användandet av vinjetter framkom det tydligt att det finns både likheter som 

skillnader bland informanternas resonemang kring grad av oro för barnen i de fiktiva 

scenarierna. Efter varje vinjett beskrivning fick informanterna gradera sin oro på en skala 

från noll till tio. Två av vinjetterna, nr 1 och nr 2 som lästes upp fick väldigt skilda 

bedömningar av oro från informanterna medan de andra två nr 3 och nr 4 fick liknande 

bedömningar om grad av oro. När det gäller vinjett nr 1 och vinjett nr 4 var alla 

informanter överens om huruvida en orosanmälan skulle utföras trots att graden av oro 

skiljde sig åt mellan informanterna. I anslutning till både vinjett nr 2 och nr 3 var det en 

av informanterna som gav ett avvikande svar jämfört med de övriga när det gäller 

huruvida en orosanmälan skulle utföras. Om vinjett nr 3 svarade gräsrotsbyråkrat 5 nej 
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på att utföra en orosanmälan trots att oron var så hög som tio på skalan. Informanten 

menade att första steget skulle vara att kontakta vårdnadshavare och höra om de är 

medvetna om situationen och om de har en plan på hur de ska gå till väga för att på så sätt 

avgöra om en anmälan ska göras. Det andra avvikande svaret uppmärksammades i vinjett 

nr 2 där gräsrotsbyråkrat 4 skulle gjort en anmälan medan övriga avstod. Hur denne 

resonerade framgår i citatet nedan. 

Ja det skulle jag. Gör man det framför personal på ett dagis så vad händer hemma då? 

Det är ju ganska solklart att det är något som inte stämmer så jag skulle göra en 

orosanmälan. (Gräsrotsbyråkrat 4, man 26 år) 

 

I vinjett nr 1 som handlar om en 14 årig flicka från Afghanistan var samtliga informanter 

eniga om att inte anmäla, men angav stor skillnad i grad av oro där de informanter som 

arbetar med yngre barn angav en högre grad av oro än de som arbetar med äldre barn. 

Vidare kunde vi se att i vinjett nr 2 där en pojke på förskolan hanteras ovarsamt av sin 

mamma så skattades oron högre av de informanter som arbetar med tonåringar. En av 

dessa angav även att en anmälan skulle genomföras i motsats till de informanter som 

arbetar inom förskola som istället angav att de skulle avvakta och försöka få till stånd ett 

samarbete med vårdnadshavare. Anledningen till att informanterna som arbetar inom 

förskola valde att inte genomföra en anmälan berodde främst på om detta beteende hade 

skett vid upprepade tillfällen eller inte. Graden av oro beror på om händelsen är en 

engångsföreteelse eller om man kunnat urskilja ett mönster av liknande reaktioner. 

Nej om det var första gången det hände så skulle jag heller inte göra det utan jag skulle 

be om att få ett samtal med mamman och fråga om hon behövde stöttning eller hjälp 

med någonting (Gräsrotsbyråkrat 1, kvinna 40 år) 

Ovanstående resultat tyder på att informanternas grad av oro främst återspeglar hur de 

kan relatera till fallbeskrivningen i vinjetten, det vill säga om vinjetten berör ett barn som 

de har yrkesmässig erfarenhet av eller inte. Detta blir tydligt eftersom de informanter som 

arbetar med äldre barn visade sig ha större grad av oro i de vinjetter som handlade om 

yngre barn och vice versa vilket illustreras väl i resultatet av vinjett nr 1 och nr 2.  

Kanske kan detta fenomen återspegla det Hasenfeld (1999) beskriver som värdeladdade 

bedömningar av situationer som saknar givna rätt eller fel. Då det utifrån en situation där 

barn kan tänkas fara illa lämnas utrymme för den professionellas egna moraliska 

värderingar, normer och erfarenheter kan dessa vara avgörande för vilken grad av oro de 
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upplever inför situationen. Vilket i slutändan påverkar det handlingsutrymme 

informanten anser sig ha inom den beskrivna kontexten. Det kan tänkas att de informanter 

som arbetar med yngre barn får en tätare relation med barnets föräldrar eftersom dessa 

oftast för barnets talan. Detta kan leda till att dessa sympatiserar med föräldrarna vilket i 

sin tur kan minska anmälningsbenägenheten. Informanterna som arbetar med äldre barn 

kanske inte har ett lika familjestödsinriktat perspektiv vilket kan tänkas påverka hur de 

resonerar kring graden av oro.  

Däremot fanns det två vinjetter nr 3 och nr 4 där alla informanter var eniga om att det 

fanns hög grad av oro och samtliga informanter förutom en skulle genomföra en 

anmälan. I vinjett nr 3 beskrivs en tonårspojke med tecken på fysisk misshandel samt att 

han umgås med äldre syskon med känt missbruksproblem. Alla informanter var eniga 

om att det fanns en stor grad av oro för tonårspojken i vinjett nr 3. Detta kan bero på att 

det fanns missbruk med i bilden och att denna aspekt gjorde informanterna mer säker på 

att man behövde ingripa och en större tydlighet över att tonårspojken riskerar att fara 

illa.  

Ja att man känner till att det finns missbruk och att han har skador i ansiktet som han 

inte vill prata om och det är ofta ett tecken på att det är någonting.. (Gräsrotsbyråkrat 4, 

man 26 år) 

 

Man vet att denna kille är i riskzonen för att hans bror missbrukar… Det är under en 

längre tid och det finns ett antal saker att grunda det på. (Gräsrotsbyråkrat 3, man 60 år)  

                           

Vidare skattade flertalet informanter hög oro i vinjett nr 4 som handlar om ett yngre barn 

på förskola där missförhållande hade påvisats vid ett flertal tillfällen utan någon åtgärd 

från föräldrarna. I detta scenario fanns ingen information om barnets ålder men det var 

däremot tydligt beskrivet på vilket sätt barnet var försummat. Dessutom hade personal 

vid flera tillfällen påtalat för vårdnadshavare om behovet av kläder samt att barnet hade 

blivit hämtat för sent och vid ett tillfälle glömts bort. Dessa detaljer samt det faktum att 

man påtalat brister för pappan och ingen förändring skett bidrog till informanternas eniga 

grad av oro samt att orosanmälan bör utföras. Detta innebär att det finns en tendens hos 

informanterna att inte utföra orosanmälning vid misstanke, utan när det finns vetskap om 

att ett barn far illa.  
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Detta resultat går i linje med tidigare forskning där till exempel Höjer och Höjer (2014) 

menar att det inte finns några tydliga definitioner i lagen på vad det innebär att ett barn 

far illa vilket lämnar utrymme för tolkning. Även Andersson och Sallnäs (2014) påpekar 

att de flesta barn som kommer i kontakt med det sociala barnavårdsystemet återfinns i 

socialt utsatta och stigmatiserade grupper. Sundell (1997) har i sin studie funnit att 

tendensen att utföra en orosanmälan ökar när oron handlar om föräldrars drogmissbruk 

eller när det finns flera indikatorer som pekar på vanvård av barnet. Tendensen ökar även 

när misstankarna rör både barnets beteende och ett onormalt beteende hos föräldrarna än 

om misstankarna endast rör barnets beteende. Svensson, Andershed och Janson (2015) 

har fått liknande resultat. De har funnit att graden av oro för att ett barn far illa ökar när 

oron handlar om barnets hälsa och utveckling i skolan i samband med en oro över barnets 

hemförhållanden. 

Det blir utifrån Lipskys (2010) resonemang kring hur samhällets normer påverkar 

handlingsutrymmet tydligt att se att informanterna i detta fall begränsas till att utföra en 

anmälan. Välkända och normmässigt oacceptabla beteenden som missbruk begränsar 

möjligheten att agera emellan lagarna. 

Sammanfattat kan man säga att vi fann en enighet bland informanterna angående oro och 

anmälningsbenägenhet i fall där problematiken framkommer över tid samt att upprepade 

försök till samarbete ej blivit fruktbara. En inställning som illustreras väl av citatet nedan.  

Vore det en engångsföreteelse så vet jag inte om jag skulle bli så vansinnigt orolig som 

så…skulle det vara ett mönster så skulle jag bli ganska så orolig. […] jag skulle nog 

först och främst ta ett samtal med mamman och det skulle jag göra i vilket fall. 

(Gräsrotsbyråkrat 5, kvinna 39 år) 

Återkommande bland informanterna var behovet av fler detaljer kring scenarierna för 

både gradering av oro samt bedömning av huruvida orosanmälningar skall göras. Nedan 

redovisas därför detta som ett tema i resultatet.  

5.4 Avvakta, utred, agera  

När det kommer till erfarenhet av att utföra orosanmälningar visade det sig att tre av våra 

fem informanter hade erfarenhet av detta. Under uppläsningen av vinjetterna blev det 

tydligt att informanterna saknade information för att kunna göra en klar bedömning, då 

det blev många följdfrågor och spekulationer kring fallet. I vinjett nr 4 som var mer 

detaljrik angående ett förskolebarn som under en längre tid haft bristande hygien vilket 
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även blivit påtalat för vårdnadshavare vid ett flertal tillfällen fanns det inte samma behov 

av följdfrågor från informanternas sida. Behovet av att veta om en situation pågått under 

en längre tid för att kunna avgöra huruvida en orosanmälan ska utföras eller inte framgår 

av citatet nedan.  

Ja..ehh ja de ja… Skulle absolut ha ögonen öppna och se vad som händer och så, men 

om det pågick till exempel under större delen av en termin så skulle jag göra en 

orosanmälan. (Gräsrotsbyråkrat 1, kvinna 40 år) 

 

I detta fall som handlade om vinjett nr 1, vilken beskriver en afghansk flickas situation 

där flickan aldrig deltog i gymnastiken samt att hennes storebror alltid följde henne till 

och från skolan. Ovanstående informant graderade oron med åtta av tio men tillade 

därefter att tidsperioden för situationen har stor betydelse för huruvida hon skulle göra en 

anmälan eller inte. Informanten uttryckte här ett behov av att avvakta genom att uttrycka 

att händelsen behöver utspela sig under en betydande del av en termin innan behovet av 

att anmäla situationen uppstår, trots den anmärkningsvärda graden av oro som hon kände 

inför situationen. 

Svensson, Andershed och Janson (2015) har fått liknande resultat där en långvarig oro 

för ett barn tenderar att öka anmälningsbenägenheten, dock visar deras studie att endast 

en minoritet av misstankarna om att ett barn far illa anmäls.  

Utifrån Lipskys (2010) teorier om hur gräsrotsbyråkrater använder sitt handlingsutrymme 

kan man tänka sig att informanterna i denna studie använde sitt handlingsutrymme vid 

beslut kring huruvida en orosanmälan skulle utföras eller inte. Den lagstadgade 

anmälningsplikten lämnar egentligen inget tolkningsutrymme i den mån att den tydligt 

säger att en orosanmälan genast skall utföras när det finns misstanke om att ett barn far 

illa. Däremot uppstår ett tolkningsutrymme i praktiken när informanterna skall värdera 

sin misstanke eller oro för ett barn. Frågor som uppstår är huruvida misstanken eller oron 

är tillräcklig för att en anmälan skall utföras eller huruvida misstanken eller oron är 

befogad. Informanterna har här en fråga att själva ta ställning till angående vilken grad av 

oro eller misstanke som anses vara tillräcklig. Som synes i resultatet av den orosgradering 

som utfördes av varje informant efter uppläsandet av vinjetterna skiljer sig graden av oro 

mellan informanterna. Hur hög graden av oro skall vara för att anse att det ska anmälas 

skilde sig också åt. Detta resultat tyder på att handlingsutrymmet i denna bedömning är 

stort.  
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Flera informanter uttryckte behov av att ha dialog med föräldrar eller vårdnadshavare 

innan en orosanmälan utförs, det vill säga om den utförs. Dels för att få mer information 

om den situation man observerat men även för att anmälan inte ska vara ett första steg. 

Informanterna ser gärna att föräldrarna på något sätt har blivit förvarnade innan anmälan 

utförs för att även undvika de konsekvenser som kan uppstå i relationen dem emellan.  

 

Kanske kan detta förstås utifrån det Andersson och Sallnäs (2014) och Lundström (2014) 

beskriver som familjestödsmodellen. Det blir familjens behov som sätts i fokus framför 

barnets individuella behov. Eftersom modellen länge varit rådande i Sverige kan det 

tänkas påverka hur informanterna resonerar i situationer där barn misstänks fara illa. 

Relationen med föräldrarna har betydelse för informanternas beslut att utföra en 

orosanmälan vilket stämmer överens med tidigare forskning. Sundell (1997) fann i sin 

studie att det finns ett samband mellan relationer och anmälningsbenägenhet. Författaren 

fann att i de mindre förskolorna där man har möjlighet till en närmare kontakt och relation 

med föräldrar tenderar man att avstå från att anmäla på grund av rädsla, skam och sympati.  

 

Lipsky (2010) menar att ju mer utsatt en individ är desto större sannolikhet är det att 

denna tvingas in i rollen som klient gentemot välfärdsstaten. Detta eftersom alla inte har 

råd att söka sig till privata aktörer. Informanternas klienter kanske är resursstarka och 

således kan välja bland andra aktörer vilket leder till att relationerna med föräldrarna blir 

av stor vikt. En annan aspekt av Lipskys teori som kan belysa detta är att informanterna 

kan ha skolats in i att ha ett större fokus på familjeperspektivet. Eftersom de normer som 

är associerade med professionen påverkar handlingsutrymmet kan det tänkas att 

utgångspunkten oftast är att avvakta och upprätta en dialog med föräldrarna. Ett 

förhållningssätt som kan påverka att relationen mellan föräldrar och professionell blir mer 

jämställd. Det blir mer ge och ta än att agera efter att någon har större tolkningsföreträde 

än den andra, det vill säga att agera på ett sätt som främst främjar familjeperspektivet.   

 

En informant pratade om den dialog man för mellan kollegor när oro har uppstått och där 

man diskuterar huruvida en anmälan skulle göras eller inte och att man ibland inte var 

överens om detta.  

Jag kan inte komma på ngt specifikt fall nu.. men såklart man varit oense då man 

diskuterat saker…anmäla eller inte anmäla…ibland att man tyckt att det är viktigare att 
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ha fortsatt dialog med elev och föräldrar ett tag till innan vi skickar på en anmälan. 

(Gräsrotsbyråkrat 4, man 26 år) 

 

Ovanstående citat synliggör att informanterna själva ville fortsätta utreda den situation 

man observerat vilket tyder på att man ville vara helt säker på att en orosanmälan behöver 

göras innan man tar steget och anmäler. En informant menade att om en dialog inte förts 

med vårdnadshavare innan en anmälan utförs så skadas förtroendet.  

Men när man har för bråttom…för det finns situationer som jag inte varit delaktigt i 

själv men sett på nära håll där det har gjorts orosanmälningar utan kontakt med 

vårdnadshavaren och då gör det mer skada än nytta.  (Gräsrotsbyråkrat 5, kvinna 39 år) 

 

Som framgår av resultatet av intervjuerna spelar konsekvenserna av en anmälan in för 

informanterna huruvida man utförde en anmälan eller inte. Flera informanter påpekar att 

en anmälan inte är något man gör lättvindigt utan att vara helt säker på sin sak, på grund 

utav de konsekvenser en anmälan kan få både för de personer som anmälan handlar om 

samt för egen del. Av denna anledning är nästa tema i resultatet konsekvenserna av en 

anmälan.   

 

5.5 Konsekvenserna av en anmälan  

Under intervjuerna framkom en del tankar om de konsekvenser som kan uppstå av att 

utföra en orosanmälan. Här talade informanterna både om positiva konsekvenser i form 

av stöd eller hjälp samt negativa konsekvenser gällande barn som blir omhändertagna. 

Omhändertagandet upplevdes som negativt trots att det kan vara positivt för barnet ifråga. 

Det kunde även handla om konsekvenserna av att man som anmälare har fel angående 

situationen och att man missbedömt de tecken man sett på att ett barn far illa. Detta var 

något man gärna undvek och det framgick tydligt i informanternas utsagor att man ville 

vara helt säker på sin sak innan man utförde en orosanmälan, som föregående tema 

beskrev. Det kan även uppstå konsekvenser för informanterna som anmälare där man 

riskerar att bli mottagare av starka reaktioner från den som blivit i fokus för anmälan. 

Även att avstå från att utföra en orosanmälan kunde leda till etiska konflikter hos 

informanterna.  

Om man inte gör en anmälan och det är nåt dolt därunder då kan man ju få ångra sig 

bittert, det är därför jag tänker att man ska prata med dem [föräldrarna] så fort som 

möjligt och fråga vad det handlar om så man kan respektera varandra. Och däri i den 
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frågan borde man ju märka om det är någonting som man behöver göra en orosanmälan 

på. (Gräsrotsbyråkrat 2, kvinna 39 år) 

 

Informanten resonerade här att det finns konsekvenser av att inte utföra en anmälan likväl 

som att det kan uppstå konsekvenser av att utföra en anmälan. Även i detta citat framstod 

behovet av mer information och att en dialog skulle föras för bedömning om huruvida en 

orosanmälan skulle utföras. Resultatet visar därför att informanterna i denna studie 

utreder vidare själva trots att det i lagstiftningen uttryckligen står att det är misstanken 

som ska anmälas.  

 

Sett ur Lipskys (2010) perspektiv agerar informanterna inom det handlingsutrymme de 

har att agera inom. Man kan av denna anledning tänka att det utrymme som 

anmälningsplikten lämnar leder till att orosanmälningarna inte utförs på det sätt som 

lagstiftaren planerat. Avsaknaden av en tydlig definition lämnar ett tolkningsutrymme där 

informanternas anmälningsbenägenhet påverkas.  

 

Sundells (1997) studie kring orosanmälningar visar att en anledning till varför 

professionella avstår från att utföra en orosanmälan är osäkerheten kring huruvida barnet 

utsätts för vanvård eller inte. Det är även vanligt förekommande att de professionella 

avvaktar för att se huruvida deras eget stöd till vårdnadshavare ger resultat. Sundells 

forskning tyder även på att det finns ett hopp eller en förväntan om att föräldrarna ska 

lösa sina egna problem vilket kan tänkas påverka anmälningsbenägenheten. Levi och 

Portwood (2011) har i sin studie sett att flertalet professionella såsom läkare och annan 

sjukvårdspersonal emellanåt ifrågasätter om en anmälan verkligen gynnar barnet och 

familjen i fråga.  

 

En del av informanternas tankar kring de konsekvenser som kan uppstå av en 

orosanmälan handlade om hur socialtjänsten sedan agerar i ärendet. Det fanns en önskan 

om att konsekvenserna skulle vara positiva för familjen i fråga och en rädsla för att det 

uppstod negativa konsekvenser. Detta illustreras i citatet nedan.  

Jag vill ju liksom inte att en orosanmälan för min del ska leda till att föräldrarna eller 

familjen liksom splittras utan jag vill ju att de i så fall ska få hjälp och på vilket sätt 

kommer det att erbjudas eller är det så att man helt enkelt bara plockar [barnet]. 

(Gräsrotsbyråkrat 1, kvinna 40 år) 
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Informanten ovan framförde här en misstro gentemot Socialtjänstens arbete och hur man 

hanterar ärendet efter att en orosanmälan är utförd. Informanten beskrev här en känsla av 

att Socialtjänstens agerande i ärenden där det finns misstanke om att barn far illa var 

godtycklig. Ovanstående citat visar en önskan om att familjen ifråga ska få hjälp i sin 

situation och att barnet får stanna i familjen.  

Detta går i linje med studien som Talsma, Bengtsson-Boström och Östberg (2015) gjort. 

Deras resultat visar att mindre än en av tre allmänläkare hade förtroende för 

Socialtjänstens hantering av anmälan om misstänkt barnmisshandel. Även Cocozza, 

Gustafsson och Sydsjö (2007) påvisar brister i Socialtjänstens hantering av 

orosanmälningar. Författarna påvisar att barn kan bli fortsatt utsatta för vanvård efter den 

första orosanmälningen på grund av att Socialtjänstens första bedömning inte utförts 

korrekt och därför inte utgör ett säkert skydd för barn. 

I ovanstående citat uppgav informanten att konsekvensen av att utföra en orosanmälan 

kan leda till en oönskad splittring av familjen. Sett genom Lipskys (2010) teori kan man 

tänka att informanterna här använt sitt handlingsutrymme genom att tänka att det är 

familjens bästa som är i fokus och inte barnets bästa som lagen utrycker. Eller så kanske 

tolkningen att familjens bästa är barnets bästa gjordes vilket inte går emot lagen alls utan 

endast visar på att lagen har lämnat ett alltför stort tolkningsutrymme där detta är möjligt.  

En konsekvens av en orosanmälan som framkom i resultatet är att vårdnadshavare och 

barn kan ta del av vem som utfört anmälan samt detaljerna i den.  

Nej alltså de där orosanmälningarna är ju läskig att göra därför att all information 

delges ju ungdomen eller föräldern och det tycker jag är fel för det skulle bli fler 

anmälningar om de inte delgavs all information för man kan ofta hamna i direkt fara för 

att man gör en anmälan. (Gräsrotsbyråkrat 2, kvinna 39 år)  

 

Som framgår av ovanstående citat uttryckte informanten en rädsla på grund av att man 

som anmälare kan bli utsatt på grund av att information delges och att antalet 

orosanmälningar skulle öka om detta inte skedde.  

Lipsky (2010) beskriver att gräsrotsbyråkratens arbetsförhållande och beslutsfattande 

påverkas av klienternas reaktioner. Flertalet informanter i denna studie har någon sorts 

relation med barnets familj och eftersom en orosanmälan är något icke önskvärt uppstår 

således en negativ reaktion om en sådan utförs. Detta kan vara en anledning till att en 
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tvekan uppstod hos informanterna kring att utföra en orosanmälan. Det kan även tänkas 

vara en bidragande faktor till informanternas benägenhet att vilja hjälpa barnet och i 

förlängningen familjen på egen hand som ett första steg.  
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6. Diskussion 

I detta kapitel diskuteras huruvida resultatet har svarat på studiens syfte och 

frågeställningar. Därefter följer en kritisk diskussion om hur studiens resultat kan ha 

påverkats utifrån de metodval vi gjort och hur alternativa tolkningar av resultatet hade 

kunnat produceras. Avslutningsvis uttrycks förslag till framtida forskning.  

 

6.1 Sammanfattning och resultatdiskussion  

Syftet med vår studie var att få en insikt i hur professionella förhåller sig till 

anmälningsplikten i situationer kring barn som far illa eller riskerar att fara illa. Detta 

gjordes genom en kvalitativ metod där vinjetter i kombination med halvstrukturerade 

intervjuer genomfördes med fem informanter som omfattas av den lagstadgade 

anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § SoL. Våra huvudsakliga resultat diskuteras nedan 

utifrån de tre frågeställningar studien har.  

 

Hur graderar informanterna oro när de möter barn som far illa eller riskerar 

att fara illa? 

Resultatet visar att det finns skillnad i hur informanterna graderar oro kring ett barn som 

riskerar att fara illa. Tidigare forskning menar att detta kan bero på utbildning och 

erfarenhet. Vi såg i resultatet att de informanter som arbetar med yngre barn hade högre 

grad av oro kring situationer som berör äldre barn och att de som arbetar med äldre barn 

graderade högre oro i situationer som rör yngre barn. Detta kan tolkas som att individer 

blir mindre benägna att anmäla i situationer de kan relatera till. Utifrån Lipskys (2010) 

teori kan detta förstås genom att handlingsutrymmet ses som begränsat i situationer som 

går utanför organisationens norm eller uppdrag. Informanterna i denna studie kan därför 

anse sig ha ett mindre handlingsutrymme att själva kunna bidra med hjälp och stöd i ovana 

situationer, därför kan både oron och anmälningsbenägenheten öka.  

 

Hur avgör informanterna huruvida det finns tillräcklig misstanke vid oro för 

att göra en anmälan? 

Det viktigaste resultatet som framkommit i denna studie handlar om hur man uppfyller 

den lagstadgade anmälningsplikten vid misstanke om att ett barn far illa. Resultatet tyder 

på att informanterna i studien utför en orosanmälan när det finns vetskap om att ett barn 
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far illa och inte vid misstanken. Detta ser vi dels utifrån hur oro graderas i förhållande till 

anmälningsbenägenheten och dels via informanternas beskrivningar kring hur de går till 

väga när det uppstår en misstanke. Gemensamt för informanterna är tanken om att på egen 

hand utreda den situation som observerats. Detta är inte i enlighet med den lagstadgade 

anmälningsplikten enligt 14 kap. 1 § SoL som säger att en anmälan genast ska göras om 

det finns kännedom eller misstanke om att ett barn far illa. Utifrån lagens vaga utformning 

som även återfinns i dess proposition har vi konstaterat att det finns vissa frågetecken 

kring anmälningsplikten. För de professionella som lyder under lagen finns inga direkta 

definitioner på när en anmälan ska utföras förutom att det är vid misstanke om att ett barn 

far illa. Avsaknaden av en tydlig definition lämnar ett tolkningsutrymme åt individer som 

i sitt arbete kommer i kontakt med barn och familjer. Tolkningsutrymmet handlar i detta 

fall om vilken grad av misstanke som är tillräcklig för att en anmälan ska utföras. Som 

framgår av resultatet kan informanterna även ha en väldigt hög grad av oro men ändå inte 

anse att en anmälan ska utföras. En alternativ tolkning är att en hög grad av oro inte 

behöver innebära att det finns en misstanke kring att ett barn far illa.  

 

Vilka konsekvenser upplever informanterna av att genomföra en 

orosanmälan? 

Vårt resultat visar att konsekvenserna som kan uppstå av att utföra en orosanmälan är av 

varierande art och säkerligen påverkar huruvida en orosanmälan utförs eller inte. 

Informanterna uppger att en anmälan kan leda till en oönskad splittring av familjen och 

att detta är en anledning till att tveka. Ytterligare en anledning till tvekan är rädsla för att 

göra en missbedömning och därmed anmäla något som inte borde ha anmälts. Det 

framkommer även en risk där man som anmälare kan utsätta sig för direkt fara som en 

konsekvens av en anmälan. Detta beror på att professionella med anmälningsplikt inte har 

möjlighet att vara anonym och riskerar därför repressalier av något slag från den som 

anmälan riktar sig mot. Hogelin (2013) menar att anonymitet som anmälare kan öka 

anmälningsbenägenheten hos professionella. Detta är dock inte en förutsättning i Sverige 

men utifrån informanternas utsagor finner vi att det finns en önskan om att kunna vara 

anonym för att undvika repressalier. I enlighet med Lipskys (2010) teori kan man tänka 

sig att anonymiteten dock skulle skapa en ännu större asymmetri i maktförhållandet 

mellan klient och gräsrotsbyråkrat. Detta eftersom den anklagade då inte ges möjlighet 
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att möta den som utfört anmälan vilket ökar dennes underlägsna position i mötet med 

gräsrotsbyråkraten.  

 

Vi fann även att det finns en misstro gentemot Socialtjänsten eller åtminstone en 

okunskap om hur arbetet utförs som leder till att man tvekar till att anmäla. Tidigare 

forskning har visat att Socialtjänsten gör felbedömningar som kan leda till negativa 

konsekvenser för barnet och/eller familjen. Detta kan tänkas vara något som påverkar 

anmälningsbenägenheten speciellt i de mindre verksamheterna där man ofta har en tätare 

kontakt med familjen och därför riskerar att utsättas för repressalier (Sundell, 1997).  En 

anledning till att denna misstro uppstår kan vara att Socialtjänsten är en 

människobehandlande ramlagsstyrd verksamhet med individuella bedömningar i enskilda 

ärenden. Detta kan tänkas skapa en upplevelse att de bedömningar som görs och de beslut 

som tas är godtyckliga eftersom det kan finnas en variation mellan ärenden.  

 

Vi anser att resultatet synliggör vissa brister i samhällets skyddsnät för barn. Exempelvis 

finns behov av mer information eller kunskap om vad som händer efter en utförd anmälan. 

Även ökad information om att den som anmäler inte har någon skyldighet att vare sig 

utreda eller bedöma utan att det räcker med att de utgår från sin egen uppfattning tycks 

behövas. Ett glapp som vi tror påverkar informanternas samt andra professionellas 

anmälningsbenägenhet.  

6.2  Metoddiskussion  

Fördelarna med kvalitativ metod är att man i det personliga mötet kan få en uppfattning 

om de etiska dilemman den professionella stöter på i sitt yrkesliv. I mötet försökte vi 

därför skapa en dialog kring frågorna som ställdes så att informanterna kunde känna sig 

trygga i att delge sina erfarenheter. Genom mötet skapades på så sätt en förståelse för den 

intervjuades upplevelsevärld (Larsson, 2010). Vi valde att använda en kvalitativ 

intervjumetod som innehöll personliga frågor kring ämnen vi fann relevanta till studiens 

syfte. Detta i kombination med vinjetter som grundade sig i fiktiva scenarier kring barn 

som far illa eller riskerar att fara illa. Vinjetten användes som en slags ”isbrytare” 

eftersom vi anser att en bred svarsbild på så sätt kan uppnås från informanterna. Detta 

genom att informanten kan alternera mellan en fiktiv situation för att om den så önskar 

relatera till egna erfarenheter vilket vi ser som etiskt fördelaktigt vid ämnen som kan antas 

vara känsliga. En nackdel med vinjettmetoden kan vara att det uppstår ett 

validitetsproblem eftersom det blir svårt att generalisera svaren till individens verkliga 
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agerande. Ett dilemma som Kullberg och Brunnberg (2007) menar betyder att man som 

forskare måste räkna med att informanterna är medvetna om att de tar ställning till en 

konstruktion. En situation som inte är verklig och som omfattar vad författarna kallar 

”pappersmänniskor”. De beskriver att problemet med den konstruerade verkligheten dock 

kan lindras om vinjetten har god face validity, det vill säga att konstruktionen så bra som 

möjligt speglar ett faktiskt ärende eller fall ur verkligheten. Tyvärr lär man även ta i 

beaktande att situationen när frågorna besvaras kring vinjetten inte är helt jämförbar med 

en verklig besluts- eller bedömningssituation. Med vinjettmetoden blir besluts- eller 

bedömningsprocessen mer abstrakt och man bör som forskare vara medveten om att i det 

vardagliga arbetet finns det utrymme för att diskutera ärendena med kollegor, chefer och 

andra innan bedömningen görs. Detta problem återfinns dock i all forskning som inte 

studerar verkliga situationer vilket är en övervägande del av den kvantitativa och 

kvalitativa beteende- och samhällsvetenskapliga forskningen (a.a.).  

 

Vi menar att kunskapen som nås genom användandet av vinjetter därför bör ses som lika 

trovärdig som vid till exempel en ren intervjustudie. Det vi kunde se som något av en 

nackdel i konstruktionen av våra vinjetter var att informanterna tycktes behöva mer 

detaljer och ofta frågade efter mer bakgrundsinformation. Det kunde vara avsaknad av 

information som under hur lång tidsperiod situationen blivit uppmärksammad, om själva 

agerandet från vårdnadshavare skett mera än en gång eller huruvida man kunde kontakta 

vårdnadshavare innan man tog beslutet att anmäla. Det tycktes som informanterna 

önskade en fylligare bild för att kunna ge klara svar. Detta kan dock även ses som något 

av en fördel eftersom det blev tydligt att det är svåra besluta det handlar om vilket ledde 

till en diskussion om hur informanterna kunde tänka sig agera. Vinjetterna gav stort 

utrymme för informanterna att skapa egen information kring beskriven situation, vilket i 

slutändan kan ha påverkat deras beslut och beskrivna agerande. På så sätt kanske man 

inte kommer åt exakt hur de skulle göra, för det saknas allt för mycket information kring 

fallet. Målet med vinjetterna var som sagt att fungera som en ”isbrytare” vilket vi tycker 

att de gjorde alldeles utmärkt. De enkla fallbeskrivningarna lämnade utrymme för 

spekulation och dialog och som intervjuare fick vi många svar kring hur informanterna 

resonerade. Detta utmärktes genom en variation av de svar vi kunde få från informanterna. 

Svar som: om det hände bara en gång skulle jag resonera såhär, men om det hänt flera 

gånger så skulle jag göra såhär. På så sätt fick vi som intervjuare ett brett perspektiv kring 

hur informanten tänkte och resonerade. Det blev mycket: men om, utifall och kanske som 
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svar på de beskrivna scenarierna. Vi tycker vinjettmetoden var en bra metod för att skapa 

dialog med informanten utan att denna behövde känna sig blottad, eller vara rädd för att 

bli bedömd genom att svara ”fel”. Intervjuerna utvecklades till personliga och naturliga 

möten där ämnet oro kunde ventileras och diskuteras på ett bra sätt. Vi var också väldigt 

noga att i början av mötet påpeka för informanten att det inte finns några rätta eller 

felaktiga svar utan målet med intervjun var endast att få en insikt i hur de som 

professionella upplever och resonerar kring anmälningsplikten. 

 

Överlag har vi funnit att denna studies resultat stämmer överens med den tidigare 

forskning som vi tagit del av gällande professionellas anmälningsbenägenhet. Visst kan 

man fråga sig om det är trovärdigt att applicera detta resultat baserat på endast fem 

informanter på en större grupp. Men eftersom resultatet inte avviker gentemot tidigare 

forskning finner vi det ändå är möjligt att generalisera det undersökta fenomenet till en 

större samhällsgrupp. Vi anser att det finns en rimlighet i att undersöka en mindre grupp 

för att sedan jämföra resultaten med andra liknande fall och vid samstämmighet tala om 

en slags generaliserbarhet (Ahrne & Svensson, 2015). Åtminstone påvisas allmänna 

tendenser kring det studerande fenomenet. Men självfallet finns det alltid en viss 

sannolikhet att skulle vi intervjuat ytterligare en informant så skulle dennes utsagor kunna 

avvika totalt, vilket skulle leda till ett ifrågasättande av studiens generaliserbarhet (a.a.).   

 

Eftersom alla informanter i studien har erfarenhet av att arbeta med barn och/eller familjer 

har vi valt att använda oss av Lipskys (2010) teori vilken behandlar gräsrotsbyråkraters 

handlingsutrymme. En teori vi anser är passande eftersom den belyser hur de 

professionella som arbetar inom människobehandlande organisationer implementerar 

lagar och hur faktorer som moral, normer, resurser och relationer kan påverka dessa. 

Givetvis hade vi kunna uppnå en djupare förståelse för fenomenet hur professionella ser 

på anmälningsplikten om vi använt oss av ytterligare teorier. Men på grund av begränsat 

med tid för arbetet valde vi att endast fokusera på Lipskys teori för att analysera arbetet. 

Hade vi däremot använt oss av kompletterande teorier som exempelvis belyst de 

organisatoriska faktorerna i förskolan, skolan och andra organisationer hade vi kanske 

upptäckt ytterligare faktorer som påverkar hur de professionella förhåller sig till 

anmälningsplikten. Det kunde ha varit faktorer som vem det är som utför anmälan. Är det 

chefen, organisationen eller den enskilda anställda? Kanske hade vi funnit att det finns 

ytterligare omständigheter på arbetsplatsen som påverkade hur de professionella ser på 
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bedömning och orosanmälningar av barn som far illa. Det hade kanske varit fördelaktigt 

att se på den relationella kontexten i situationen professionella och berörd part utifrån ett 

systemteoretiskt perspektiv. Detta eftersom systemteorins styrka är att den analyserar 

men även på sätt och vis accepterar den existerande sociala ordningen i ett större 

sammanhang (Payne 2002). Vår valda teori inriktar sig mer på huruvida de professionella 

påverkas av lagar, förordningar, normer och relationer vilka i sin tur blir avgörande för 

hur den professionella agerar inom sitt handlingsutrymme. Styrkan å andra sidan med 

Lipskys teori är att den verkligen belyser den vardag de professionella möter och varför 

dessa ofta är i behov av ett handlingsutrymme. Teorin belyser även makt asymmetrin som 

uppstår i och med professionellas tolkningsföreträde. Den visar även att klienterna inte 

alltid är maktlösa utan att de kan påverka den professionella genom sitt agerande och sina 

reaktioner.  

 

När det gäller urval av informanterna kan vi se en fördel med att vi använde oss av så att 

säga utkanten av vårt befintliga nätverk, det kunde vara någon som vi stött på i något 

sammanhang eller någon bekants bekant. Att använda oss av snöbollsurval sparade oss 

tid och dessutom fick vi informanter som självmant ville delta och med det engagerade 

samtalspartners. Nackdelen med detta skulle kunna vara att informanterna kan tänkas 

vilja hålla något av en distans eftersom det finns kopplingar mellan oss och dem privat, 

även om kopplingen inte var direkt utan via någon. Kanske föredrog Informanten att 

särskilja sin privata person kontra den professionella och på så sätt kanske vi inte fick helt 

ärliga svar. Vi hade dock turen att få tag på både manliga och kvinnliga informanter dels 

med blandade åldrar men även med olika långa arbetslivserfarenhet. Vilket vi ser som en 

fördel då vi föredrog att skaffa oss en bred bild kring hur professionella förhåller sig till 

anmälningsplikten. Ett syfte vi anser är högst relevant eftersom den professionellas 

uppdrag dels präglas av regler och normer men även av samhällets pekpinnar. Den 

professionella kan hamna på så att säga dubbla stolar då de både skall fylla sin funktion 

när det gäller att tillgodose medborgarens behov men även uppfylla organisationens 

politiska uppdrag (Lipsky 2010). 

 

6.3 Förslag till fortsatt forskning 

Det mest intressanta resultat som framkom i denna studie tyder på att de professionella 

inte anmäler vid misstanke om att ett barn far illa, istället utförs en anmälan oftast när det 
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finns vetskap. Frågan som uppstår utifrån detta resultat blir då att vidare undersöka vad 

det är som saknas för att få till ett starkare barnskydd i Sverige.  

 

Förslag till fortsatt forskning är därför att undersöka och föreslå hur den lagstadgade 

anmälningsplikten skall uppfyllas. Svensson, Andershed och Janson (2015) poängterar 

vikten av att göra en bedömning av barnets totala livssituation för att på så sätt säkerställa 

att rätt insats ges. Vi anser att det därför är av stor vikt att det är just misstanken som 

anmäls eftersom barnet på så sätt kommer till Socialtjänstens kännedom. Andra 

professioner som möter barn och familjer har inte de resurser eller den kunskap som krävs 

för att undersöka barnets totala livssituation och bedöma dess behov av skydd och/eller 

stöd. Vi anser därför att det behövs forskning för att öka förståelsen kring 

anmälningsplikten för att på så sätt kunna ge barn ett säkrare och bättre skydd. Forskning 

skulle även kunna göras för att hitta andra satsningar i form av till exempel forum där 

professionella kan ventilera sina tankar kring oro för barn tillsammans med utredare från 

Socialtjänsten. På så sätt skulle säkerligen en klarare definition kring diffusa begrepp som 

att barn far illa kunna etableras vilket kan öka anmälningsbenägenheten hos 

professionella.   
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Bilaga 1. Intervjuguide 
 

 Vad innebär det enligt dig att ett barn far illa? 

 Har du någon gång gjort en orosanmälan rörande ett barn som riskerar att fara 

illa? Om ja, hur gick du tillväga och ledde det till positiva konsekvenser? I så 

fall vilka? Om nej, har du någon gång funderat över att anmäla? Hur skulle du 

då gå tillväga? 

 Vilka signaler brukar du reagera starkast på vid oro för ett barn? Varför tror du 

att du reagerar starkast på just dessa signaler?  

 Hur gör du för att avgöra om din misstanke är tillräcklig för att anmäla? Pratar 

du med barnet? Föräldrarna? Kollegor/chef? Tar du stöd av någon? Vad 

händer om de anser att oron är obefogad? 

 Upplever du att du har fått tillräcklig utbildning/information/stöd för att kunna 

utföra en orosanmälan? Om nej, vad saknar du? Om ja, anser du att du har 

tillräcklig kunskap om din arbetsplats rutiner kring misstanke om att ett barn far 

illa?  

 Hur upplever du att en anmälan påverkar din arbetssituation? Uppstår problem i 

relationer? Påverkas förtroenden? Bidrar den till tidsbrist? 

 Har en utförd anmälan påverkat dig utanför arbetslivet? Om ja, hur? Har du 

tagit med dig oron hem? Om nej, vet du någon annan som drabbats? 

 Hur upplever du tiden efter en anmälan? Saknas något? Får du det stöd du 

behöver? 

 Har du någon gång tänkt att en anmälan gör mer skada än nytta? Om ja, hur 

resonerade du då? Om nej, tidigare forskning visar på att många tänker i dessa 

banor, hur ställer du dig till det? 

 Hur ser du på socialtjänstens sätt att arbeta med orosanmälningar? Känner du att 

du kan släppa oron efter att anmälan har gjorts? 

 Hur är dina erfarenheter av kontakten med socialtjänstens utredare? Positiva 

eller negativa? 
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Bilaga 2. Vinjetter 
 

 

1. En lärare uppmärksammar att en 14 årig flicka från Afghanistan aldrig är med på 

gymnastiklektionerna och har även noterat att flickans äldre bror alltid hämtar 

och lämnar henne på skolan och ser till att hon är i klassrummet innan han 

lämnar lokalen.  

 

2. En ensamstående mamma hämtar sin 4 åriga son på förskolan. Sonen vägrar 

sätta på sig skorna och mamman blir arg, tar tag i pojken och skriker att han 

måste skärpa sig och göra som hon säger. Pojken börjar gråta och mamman får 

nog och säger att hon önskar att han aldrig fötts och att hon kommer gå hem 

utan pojken om han inte skärper sig.  

 

3. Alex är 15 år och spenderar de flesta kvällarna på den lokala fritidsgården och 

ses ibland med sin äldre bror som missbrukar. En fritidsledare ser en kväll 

tydliga tecken på att Alex råkat ut för skador i ansiktet. Han har en sprucken 

underläpp och en svullnad vid vänstra ögat. Alex vägrar säga vad som hänt men 

hävdar att det inte är någon fara. 

 

4. Personalen på en förskoleavdelning har noterat att ett barn luktar illa och har 

ingrodd smuts i håret. Barnet har fått stanna inomhus flera gånger när de andra 

gått ut eftersom det inte haft lämplig klädsel. Pappan har uppmärksammats om 

behovet av kläder vid flera tillfällen. Barnet blir ofta hämtat för sent och vid ett 

tillfälle fick personalen ringa hem till föräldrarna för att påminna om hämtning.  

 

Vinjett frågor 

Hur orolig skulle du bli för barnet i situationen på en skala från 0-10 där 0 är inte orolig 

alls och 10 är väldigt orolig?  

Ska en orosanmälan göras?  

Vad grundar du beslutet på?  

Vad skulle beslutet kunna ge för konsekvenser tror du? 
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Bilaga 3. Informationsbrev 

Hej, vi är två socionomstudenter från Högskolan i Gävle. Denna termin skriver vi vårt 

examensarbete där vi vill undersöka hur professionella resonerar kring 

anmälningsplikten och vilka konsekvenser en anmälan kan leda till. Syftet med vår 

undersökning är att få en insikt i hur professionella med lagstadgad 

anmälningsskyldighet upplever anmälningsplikten.  

Med hjälp av vinjetter kring hypotetiska fall vill vi utföra intervjuer med professionella 

som lyder under anmälningsplikten och som i sitt arbete kommer i kontakt med barn 

och unga. Intervjuerna används som grund för vår uppsats och de kommer att spelas in 

för att underlätta analysen. Materialet hanteras konfidentiellt och förstörs så fort arbetet 

publiceras. Deltagarna förblir anonyma genom att vi avidentifierar personer och 

arbetsplatser. Deltagandet är frivilligt och den som vill delta har rätt att när som helst 

avbryta sin medverkan.  

Om du vill medverka i en intervju kommer du att kontaktas via e-post eller telefon för 

att finna en tid som passar. Planen är att intervjuerna genomförs under vecka 15-16 och 

varje intervju varar cirka 40 - 60 minuter. Om du är intresserad av att bidra med dina 

kunskaper och erfarenheter kring detta ämne eller om du har frågor och funderingar ber 

vi dig att kontakta oss. 

 

Tack för visat intresse. 

 

Med vänlig hälsning Stanislaw och Anna 

 

Stanislaw Lichota 

e-post:  Tel.  

alt. 

Anna Thunstedt 

e-post:  Tel.  

Ni kan även kontakta vår handledare Siv-Britt Björktomta vid eventuella frågor eller 

funderingar. 

e-post:  


