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SAMMANFATTNING 

I denna kvantitativa studie redovisas resultat från en enkätundersökning som skickades ut 

till gymnasielärare verksamma vid tidpunkten i Östersunds kommun. Genom att endast 

använda gymnasielärare som respondenter kunde en annan professions perspektiv på 

anmälningsplikten belysas än socialtjänstens perspektiv. Utifrån den låga svarsfrekvensen i 

studien kunde endast tendenser utläsas. Tendenser i studien visade att en majoritet av 

lärarna hade sett ett barn fara illa men det var få som hade anmält. En slutsats utifrån 

studien var att lärare ibland inte anmäler misstänkta fall eftersom de först och främst vill 

hjälpa barnet själva utan att anmäla. En annan slutsats var att lärare behöver mer kunskap 

om vilka tecken som finns på att ett barn far illa eftersom lärarna i studien upplevde en 

osäkerhet om när de skulle anmäla eller inte anmäla.   
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INLEDNING 
Barn ska ha rätt till en god uppfostran i en trygg och omvårdande miljö utifrån 6 kap. 1 § 

Föräldrabalken (FB) (1949:381). Trots att lagen existerar finns det ett stort antal barn i 

Sverige som far illa och det är svårt att uppskatta hur många barn det rör sig om 

(Socialstyrelsen, 2012). Sveriges skydd för barn är 14 kap. 1 § Socialtjänstlagen (SoL) 

(2001:453) vilket innebär att myndigheter och verksamma personer som arbetar med barn 

har skyldighet att anmäla direkt till socialnämnden vid misstanke om ett barn far illa eller 

riskerar att fara illa.  29 kap. 13 § Skollagen (SkolL) (2010:800) tar upp att anställda och 

ansvariga för skola har skyldighet att samverka med socialtjänsten om socialnämnden tar 

initiativ när barn far illa eller riskerar att fara illa. Enligt Socialstyrelsen (2012) används 

ofta begreppet “barn som far illa” i juridiska sammanhang och kan innebära att barnets 

föräldrar har brister i uppfostran av sitt barn, oförmåga att ta hand om sitt barn eller 

barnet/ungdoms destruktiva beteende som till exempel ett kriminellt beteende (ibid).  

 

Ibland uppstår oro hos förskole- och skolpersonal i mötet med barnen på deras arbete 

(Olsson, 2011). Oron kan uppstå utifrån barnens försenade utveckling, familjeproblem, 

föraningar om misshandel, missbruksproblem och sexuella övergrepp (ibid). Enligt Olsson 

(2011) är det 30 - 40 procent av alla anmälningspliktliga fall om barn som far illa i förskola 

och skola som anmäls. Wiklund (2006a) och Socialstyrelsen (2012) anser att den största 

delen av anmälningar, särskilt ungdomar inkommer från professionella som är skyldiga att 

anmäla enligt anmälningsplikten - 14 kap. 1 § SoL. Wiklund (2006b) anser att skäl till 

anmälningar gällande ungdomar är att den unge har ett beteende som är kriminellt eller har 

problem i skolan. De mest förekommande skäl till en anmälan är brister i omsorgen som 

inte kan kopplas till fysisk misshandel, sexuella övergrepp eller vanvård (Wiklund, 2006a). 

Enligt Socialstyrelsen (2012) är sannolikheten högre att en anmälan leder till en insats om 

anmälan kommer från en anmälningspliktig profession såsom skolan. Sverige har jämfört 

med andra länder ett mindre antal anmälningar gällande misstankar om att ett barn far illa 

utifrån misshandel eller försummelse (Wiklund, 2006a). Benägenheten till att anmäla är 

större om det existerar samverkan mellan professioner. Det kan bero på att det har skapas 

tillit och upparbetade kanaler mellan professionerna (Socialstyrelsen, 2012).  

 

Tonåren är en utvecklingsperiod med fysisk och psykisk förändring som innebär att 

ungdomen går från barn till vuxen (Moore, u.å.) och distanserar sig ifrån sin/sina 
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föräldrar/förälder för att skapa en egen identitet (Nolen-Hoeksema et al., 2009). Med den 

utgångspunkten väljer vi att studera lärare som arbetar med denna åldersgrupp. Det vi 

kommer att studera är gymnasielärares perspektiv på anmälningsplikten enligt 14 kap. § 1 

SoL (2001:453). Studien avgränsas till att undersöka Östersunds gymnasieskolor.   

 

SYFTE OCH FRÅGESTÄLLNINGAR 
Syftet med denna studie är att undersöka gymnasielärares perspektiv på anmälningsplikten. 

Målgruppen är lärare som undervisar barn i åldern 16 upp till 18 år på gymnasieskolor i 

Östersund. 

 

De frågeställningar som kommer att belysas i studien är: 

• Hur förhåller sig gymnasielärare till att anmäla om ett barn far illa? 

• Hur värderar gymnasielärare sin kunskap om anmälningsplikten? 

• Vilka hinder kan existera för gymnasielärare vid samverkan mellan skola och socialtjänst 

gällande anmälan av barn som far illa? 
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BARN SOM FAR ILLA 
Barn förklaras enligt 1 kap. 2 § SoL (2001:453) att de individer som är mellan 0 till 18 år 

definieras som barn. Barnkonventionen instämmer i denna förklaring med tillägg att barn 

som blir myndighetsförklarade innan 18 års ålder är ett undantag (FN, barnkonventionen). 

Enligt 6 kap. 1 § FB (1949:381) har barn rätt till en god uppväxt i trygga förhållanden i en 

vårdande omgivning. När lagen infördes år 1979 blev det förbud för föräldrar att utsätta 

sina barn för fysiska och psykiska bestraffningar (Brodin, 2008).  Trots att det varje år 

inkommer cirka 140 000 anmälningar om barn som far illa till socialtjänsten är det många 

barn som far illa och inte anmäls i Sverige (Socialstyrelsen, 2012). World Health 

Organization (WHO) definierar barn som far illa på följande sätt: 

 

“Child maltreatment, sometimes referred to as child abuse and neglect, includes all 

forms of physical and emotional ill-treatment, sexual abuse, neglect, and exploitation 

that results in actual or potential harm to the child’s health, development or dignity. 

Within this broad definition, five subtypes can be distinguished – physical abuse; 

sexual abuse; neglect and negligent treatment; emotional abuse; and exploitation“ 

(http://www.who.int/topics/child_abuse/en/) 

 

Enligt Killén (1999) finns det fyra olika områden när ett barn har en bristande omsorg; 

fysiska övergrepp, vanvård, psykiska övergrepp och sexuella övergrepp. Fysiska övergrepp 

är när ett barn blir utsatt för skada genom en fysisk handling. Vanvård kan vara både 

psykiska och fysiska tecken på att barnet blir misskött, till exempel att barnet luktar illa 

eller går ner i vikt. Psykiska övergrepp kan vara att föräldrar eller annan vårdnadshavare 

hindrar barnet att få en bra självbild. Sexuella övergrepp innebär att familj eller familjens 

sociala nätverk utnyttjar barnet sexuellt för att tillfredsställa den vuxnes behov. Det kan ta 

sig i uttryck genom våldtäkt, barnet får se på när en vuxen onanerar eller att barnet 

tillsammans med en vuxen tittar på porrfilm (ibid).  

 

Enligt Lagerberg (1998) är begreppet “barn som far illa” problematiskt att definiera på 

grund av att det är svårt att bestämma vad som ska innefattas i begreppet. Lagerberg (1998) 

anser att det finns problem som är relaterande till begreppet “barn som far illa”. En 

svårighet är att veta var gränsen går för vad som är accepterat att göra som förälder. Det 

finns en gråzon i bedömningen om vilka barn som far illa eller inte. Ett annat problem med 
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begreppet “barn som far illa” är att det finns en oklarhet om begreppet syftar på att barnet 

får en riktig skada eller om det finns riskfaktorer för att barnet kan fara illa. Lagerberg 

(1998) tar även upp frågan om vanliga livsproblem till exempel skilsmässor innefattas i 

begreppet “barn som far illa”.  

Anmälningsplikt 

År 1924 infördes en barnavårdslag där de första bestämmelserna om anmälningsplikt var 

en del i lagen (Olsson, 2011). Med tiden har dessa bestämmelser skärps om lagen och flera 

grupper som arbetar med barn och unga har blivit skyldiga att anmäla enligt 14 kap. 1 § 

SoL (2001:453) (ibid). Lagen tar upp att myndigheter och andra professioner som arbetar 

med barn är skyldiga att anmäla direkt till socialnämnden när de får vetskap om att barn far 

illa eller förmodar att ett barn far illa (2001:453). Socialnämnden ska se till att barn får en 

god och trygg uppväxt och är skyldiga att utreda när ett barn far illa eller riskerar att fara 

illa (ibid). ”Skyldighet att anmäla är absolut och ovillkorlig och får inte bli föremål för 

övervägande av den anmälningsskyldige själv.” (Socialstyrelsen, 2004, s.11). Den 

professionella har ingen anonymitet när de anmäler som tjänsteman, till skillnad som 

privatperson där det finns möjlighet att vara anonym (Olsson, 2011).  Om inte lärare 

anmäler vid misstanke att ett barn far illa fullgör den professionelle inte sin 

anmälningsplikt och utför tjänstefel enligt 20 kap. 1 § Brottsbalken (BrB) (1962:700). Det 

kan ge påföljder för läraren såsom böter eller fängelse upp till två år (1962:700).  

 

Sverige, USA och Kanada har en anmälningsplikt för professioner som kommer i kontakt 

med barn (2001:453; Kenny, 2001; Beck, Ogloff & Corbishley, 1994). En studie från USA 

visar att lag om anmälningsplikt inte är tillräcklig för att tvinga fram anmälningar i 

tvetydiga fall (Crenshaw, 1995). En undersökning från Kanada visar att lärarna hade dålig 

kunskap om vad lagen gällande anmälningsplikt innebar (Beck, Ogloff & Corbishley, 

1994). I andra utomeuropeiska länder skiljer sig lagstiftningen åt. Exempelvis finns det 

vissa delstater och territorier i Australien som har olika lagliga skyldigheter för lärare att 

rapportera utifrån lagen om anmälningsplikt (Walsh, Bridgstock, Farrell, Rassafiani & 

Schweitzer, 2008) och i Malaysia finns ingen policy, riktlinjer eller lag om anmälningsplikt 

för lärare när ett barn far illa. Cirka hälften av de malaysiska lärarna ansåg att 

anmälningsplikt skulle bli obligatorisk enligt lag (Choo, Walsh, Marret, Chinna och Tey, 

2013).  
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Teckens inverkan för att upptäcka när barn far illa 

Anmälningsplikt kan innebära både överrapportering och underrapportering och enligt 

Webster, O’Toole, O’Toole & Lucal (2005) existerade överrapportering i större grad 

gällande allvarliga omständigheter som misstanke om sexuell eller fysisk misshandel. 

Underrapportering existerade bland en tredjedel av lärarna i studien och förekom i större 

grad gällande äldre barn och glada barn (ibid). Enligt Walsh, Farrell, Bridgestock & 

Schweitzer (2006) kan inte lärare anmäla barn som far illa då de inte vet hur de ska 

upptäcka om ett barn far illa. Lärare som aldrig rapporterat att ett barn far illa i Australien 

var osäkra på vilka tecken de skulle utgå ifrån, medan de lärare som tidigare rapporterat 

hade en tydlig strategi och kännedom om tecken (Goebbels, Nicholson, Wals & De Vries, 

2008).  
 

Efter att ett barn blivit utsatt för misshandel och vanvård som lett till döden fick alla 

professioner som kommer i kontakt med barn i delstaten New York i USA obligatorisk 

träning gällande tecken när ett barn far illa (Reiniger, 1995). Enligt Reiniger (1995) hade 

lärare minst kunskap om tecken när barn far illa i jämförelse med andra professioner som 

genomgick träningen. Crenshaw (1995) utförde en undersökning där författaren utgick från 

hypotesen att skolan utgör första försvarslinjen för att upptäcka när ett barn far illa. Lärare 

behöver tydliga regler att utgå ifrån när ett barn far illa istället för att basera en anmälan på 

magkänsla att något inte stämmer (ibid). När lärare fått utbildning om tecken när ett barn 

far illa finns det mindre sannolikhet att de påverkades av yttre faktorer till att anmäla eller 

inte anmäla (Hawkins & McCullums, 2001a). I en studie av Kenny (2004) konstateras att 

de lärare som gjort en anmälan hade mindre medvetenhet om tecken på att ett barn far illa 

och de lärare som hade störst medvetenhet om tecken gjorde minst anmälningar. I en annan 

studie kom Goebbels, Nicholson, Wals & De Vries (2008) fram till motsatsen, att lärare 

som inte har anmält saknade självförtroende att se tecken när ett barn far illa och hade 

mindre erfarenhet inom yrket. Enligt Walsh, Bridgestock, Farrell, Rassafiani & Schweitzer 

(2008) är det mer sannolikt att lärare som undervisar yngre barn upptäcker och anmäler när 

ett barn far illa. Faktorer som kan påverka till att en anmälan inte görs är otillräcklig 

utbildning, debatten kring definitionen av att ett barn far illa, institutionens respons samt 

rädsla-, attityd- och karaktär hos läraren (Hawkins & McCullums, 2001b). 
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Anmälningsfrekvens 

Undersökningar från USA visar att cirka en fjärdedel av lärarna någon gång anmält att ett 

barn for illa (Kenny, 2001; Kenny 2004). I en studie från Australien framkom det att en 

stor del av lärarna hade någon gång anmält under deras karriär (Goebbels, Nicholson, Wals 

& De Vries, 2008). Det var en femtedel av lärarna i samma studie som aldrig hade sett ett 

barn fara illa (ibid). Två olika utomeuropeiska studier fick fram att en femtedel (Hawkins 

och McCullums, 2001b) respektive en tiondel (Kenny, 2001) misstänkt att ett barn far illa 

och inte gjort en anmälan. Faktorer som påverkade att en anmälan inte utfördes var att 

läraren ansåg sig sakna bevis, trodde anmälan skulle ha en negativ påverkan på barnet eller 

var osäker på definitionen samt tecken på att ett barn far illa (Beck, Ogloff & Corbishley, 

1994). Orsaker i Sverige att man inte anmäler kan enligt Olsson (2011) vara bristfällig 

kunskap om lagstiftningens innebörd, avsaknad av stöd från andra när man utför en 

anmälan eller att det fanns brister i rutiner och arbetsledning.  

 

Jämfört med andra länder har Sverige ett mindre antal anmälningar gällande misstankar om 

att ett barn far illa genom misshandel eller försummelse (Wiklund, 2006a). Förklaringen 

för detta kan vara att i andra länder såsom USA finns ett system som är mer 

barnskyddsorienterade än Sverige. Begreppet barnskyddsorienterad åsyftar på att samhället 

först och främst ska skydda barnet således även från föräldern om denne har ett beteende 

som skadar barnet. I Sverige förekommer ett mer familjestödsorienterat system inom 

barnavården med anmälningsplikt. Familjestödsorienterad innebär att barnavårdsproblemet 

i huvudsak tar uttryck i dysfunktionella familjeförhållanden än en konsekvens av 

föräldrabeteende (ibid). Detta får som följd att barn som får insats igenom 

barnavårdsutredningar till stor del inkommer som anmälda enligt anmälningsplikten 

(Backlund & Wiklund, 2012).  

Anmälningar i Sverige 

Utifrån Sundell och Colbiörsens (2000) studie var det två tredjedelar av lärarna som hade 

kunskap om sin skyldighet att anmäla till socialnämnden vid endast misstanke om att ett 

barn far illa. En tidigare undersökning visade att skolpersonal hade bristfällig kunskap om 

anmälningspliktens innebörd (Sundell & Colbiörsen, 1999). Enligt Polanyi (2013) har 

lärare tyst kunskap, vilket innebär att de har kunskap som inte de kan utrycka i ord. Den 

tysta kunskapen grundar sig i personens erfarenheter och handlingar (ibid). Det var enligt 
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Sundell & Colbiörsen (2000) mer än hälften av anmälningarna som inkom när ett barn for 

illa som ledde till en insats. Om en anmälan ledde till insats ökade det motivationen hos 

skolpersonal till att anmäla (ibid). Ungefär hälften av skolpersonalen ansåg att en anmälan 

till socialtjänsten inte skulle gynna eleven (Sundell & Colbiörsen, 2000; Sundell & 

Colbiörsen, 1999). Sundell och Colbiörsens (1999) studie visade endast att det var en 

femtedel av alla misstänka fall med barn som for illa inom skolan som anmäldes. Enligt 

Olsson (2011) finns det inte mycket som talar för att anmälningarna kommer öka med 

striktare lagstiftning. Han anser att det är viktigare att arbeta med frågor som innehåller 

samarbete, tillämpningar och tolkningar för att få mer anmälningar (ibid). 

 

Lundéns (2004) studie undersökte hur många barn som förskolepersonal och BVC-

personal oroade sig över att de for illa, trodde att de for illa eller visste att barnet for illa. 

Studien visar att förskolelärare oroade sig för en femtedel av alla barn de hade ansvar över. 

Det var omkring en tiondel som förskolelärarna trodde och visste for illa utifrån tecken 

(ibid). I en annan studie var det två femtedelar av de barn som förskolelärarna misstänktes 

for illa som anmäldes (Sundell, 1997). Orsaker varför inte förskolepersonal anmälde vid 

misstanke att ett barn for illa var för att de inväntade resultat av sina egna försök, cheferna 

var osäkra om barnet for illa, man väntade på att föräldrarna skulle lösa problemet eller att 

läraren hade tidigare bristfälliga erfarenheter av att de anmält till socialtjänsten (ibid).  

 

Det förekommer att en anmälan inte inkommer direkt från skola vid misstanke eller 

upptäckt att ett barn far illa (Olsson, 2011). Först och främst arbetar skolan med att själv 

hjälpa barnet och väntar med att anmäla till socialtjänsten. När anmälan inkommer till 

socialtjänsten i ett tidigt stadie kan skolan utnyttja sina resurser på ett bättre sätt (ibid). 

Enligt Justitieombudsmannen (JO) är det viktigt att skolan reagerar och företar åtgärder när 

en elev inte kommer till skolan över en längre period (Socialstyrelsen, 2004). Det kan vara 

åtgärder som att anmäla till socialnämnden (ibid). Ofta oroar sig personal för om de gör 

rätt beslut vid en anmälan (Bengtsson & Svensson, 2011). För att få stöd vid en anmälan 

tar den enskilde personalen ofta stöd av kollegor. Det har blivit mer vanligt för personal i 

skola, förskola och fritidshem att anmäla till rektor eller arbetsledare som sedan i sin tur 

anmäler till socialnämnden (ibid).  
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Samverkan mellan skola och socialtjänst 

29 kap. 13 § SkolL (2010:800) tar upp att Socialnämnden har bestämt att bland annat 

förskola, skola och fritidshem ska samarbeta med andra myndigheter eller andra personer 

som barnen i skolan kommer i kontakt med. Det är socialtjänsten som har huvudsakliga 

ansvaret vid samverkan med andra organisationer (2010:800). Propositionen 2002/03:53 

Särskilt skydd för barn i utsatta situationer m.m. tar upp att fritidshem, förskola och skola 

ska samverka med andra myndigheter för att stödja barn som har behov av beskydd och 

hjälp. Begreppet samverkan kan beskrivas med att olika verksamheter har möten 

regelbundet där de diskuterar problem eller frågor som de har gemensamt (Sundell & 

Colbiörsen, 1999). Olsson (2011) anser att när elever behöver stöd och hjälp, behöver 

personal inom skola och förskola samverka med kollegor och andra myndigheter för att 

hjälpa barnet. 

 

Vid samverkan mellan olika myndigheter kan hinder uppkomma, ett kan vara sekretess 

som finns mellan myndigheterna (Bengtsson & Svensson, 2011). Lagen 8 kap. 1 § 

Offentlighets- och sekretesslagen (OSL) (2009:400) tar upp att det finns en bestämmelse 

om att det finns sekretess mellan myndigheter för att myndigheter inte skall lämna ut 

uppgifter om specifika personer. För att olika myndigheter skall kunna prata om dessa 

måste de förhålla sig till regler som finns för undantagen (Bengtsson & Svensson, 2011). 

Ett undantag är samtycke enligt 10 kap. 1 § OSL (2009:400) som innebär att den enskilde 

ger samtycke till att myndigheter får samtala om den enskilde. När en elev har fyllt 18 år 

kan personal inte ge ut information till förälder, vårdnadshavaren eller en annan person 

utan elevens tillstånd (Erdis, 2011). Ett annat undantag för att undvika sekretessen är 

generalklausulen som står i 10 kap. 27 § OSL (2009:400). Där står det:  

“Utöver vad som följer av 2, 3, 5 och 15-26 §§ får en sekretessbelagd uppgift lämnas 

till en myndighet, om det är uppenbart att intresset av att uppgiften lämnas har 

företräde framför det intresse som sekretessen ska skydda.”  

 

Andra hinder i samverkan kan vara att personal har bristande tillit och förtroende till det 

arbetet socialtjänsten utför (Beck, Ogloff & Corbishley, 1994; Olsson, 2011) eller att 

personal har anmält tidigare och fått negativa erfarenheter av insatser som socialtjänsten 

utfört för barnet (Olsson, 2011). Ytterligare en aspekt kan vara att det finns bristande 

rutiner när det gäller rutin och synsätt i samarbetet mellan skola och socialtjänst och att 
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återkopplingen vid pågående samarbete i ett ärende kan vara bristfällig (Olsson, 2011). 

Enligt Olsson (2011) är det en viktig del att socialtjänsten återkopplar till skolpersonal vid 

en anmälan för att personal ska känna att anmälningen leder till någon nytta. Enligt 

Danermark & Kullberg (1999) kan olika ekonomiska intressen och en oklar 

arbetsfördelning i samverkan vara hinder. Blomqvist (2012) undersökte samarbetet mellan 

socialtjänst, skola, familj och barn och ungdomspsykiatrin (BUP). De olika professionerna 

hade svårt att komma överens över hur problemet skulle tolkas och vilka insatser som 

passade bäst för individen. Författaren menar att det kan bero på att de olika professionerna 

i studien hade olika förståelseramar och etiska värderingar. Denna konflikt påverkade 

samarbetet mellan organisationerna och samarbetet med föräldrarna (ibid).  

 

Vid ett ökat samarbete mellan skola och socialtjänst ökar förståelsen för vad lagen säger 

och kan bidra till en mer likartad syn på när barn riskerar att fara illa för professionerna 

(Olsson, 2011). Olika faktorer som kan gynna ett samarbete mellan olika organisationer 

kan vara att organisationerna har samma lokal eller att ledningen har samverkan i hur 

samarbetet ska fungera mellan organisationerna. Det som även kan gynna en samverkan 

kan vara att personal får gå samma utbildning (Danermark & Kullberg, 1999). Enligt 

Olsson (2011) finns det forskning som är kritisk mot samverkan då samarbete mellan 

organisationer eller myndigheter kan leda till försämring för klienterna. En påverkan på en 

sämre samverkan mellan skola och socialtjänst kan enligt Germundssons (2011) studie 

vara att lärares associationer om socialsekreterare är negativa. Den negativa bilden har 

skapats från rapporteringar i media och den historiska bilden som finns om 

socialsekreterare att de skulle vara oberörda av vad klienten har för önskemål och behov. 

Ofta kan den bilden först och främst vara kopplad till socialtjänsten, inte till 

socialsekreteraren som person. När socialsekreterare associerar till lärare är det en mer 

positiv bild de tar fram, de associerar till individen. Däremot ansåg socialsekreterarna att 

lärarna saknade kunskap om deras arbete (ibid). 

Statistik för anmälningar 

År 2010 var det 62 barn per 1000 barn som blev anmälda till socialnämnden utifrån 

medianvärde och 17 procent av alla anmälningar till socialnämnden inkom från förskola 

eller skola (Socialstyrelsen, 2012). Den största anledningen till anmälan var kopplat till 

föräldrar/vårdnadshavare år 2010. Anmälningarnas orsak relaterat till barnet var i något 
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mindre grad än de anmälningar som var kopplade till föräldrar/vårdnadshavare. Statistiken 

visade även att det var oftare äldre barn som anmäldes mer än yngre (ibid).  

 

I Östersunds kommun inkom 1196 stycken anmälningar till socialtjänsten år 2013 (Se 

bilaga 3). Av dessa var 7,7 procent av anmälningarna från skola, både enskild och offentlig 

verksamhet. De flesta anmälningarna inkom från polisen. Av alla inkomna anmälningar år 

2013 ledde 262 anmälningar till utredning varav 39 anmälningar av dessa var från skolan 

(ibid).  

VETENSKAPSTEORI  

Hermeneutik  

Hermeneutisk utgångspunkt är hur man tolkar, förstår och bildar mening (Allwood & 

Erikson, 2010). Utifrån begreppen tolkning, kunskap och mening förhåller sig 

hermeneutiken till filosofiska förmodanden. Ifrån början av 1800-talet växte 

hermeneutiken fram där tolkning sågs som en allmän faktor i mänsklig förståelse (ibid).  

Hermeneutiken utgår från texter, språkliga uttryck, humana handlingar, konstverk och 

trosuppfattningar (Helleday & Wikander, 2007). Hermeneutiken anser att ett meningsfullt 

fenomen måste tolkas för att kunna förklaras (ibid).  

Positivism  

Positivismen strävar efter absolut kunskap (Thurén, 2007). Positivismen präglades under 

1800-talet av Auguste Comte med syfte att bygga säker kunskap. Positivismen har sitt 

ursprung från naturvetenskapen med uppbyggnad att säker kunskap är den kunskap som 

finns kvar när vi tagit bort den kunskap som vi trodde att vi visste (ibid). En ståndpunkt 

inom positivismen är att all vetenskaplig kunskap är grundad utifrån empiri från omvärlden 

(Allwood & Erikson, 2010). Positivismen anser att vetenskapen ska byggas på kvantifierad 

data som är objektiv (Larsson, Lilja & Mannheimer, 2005). Positivismen menar att 

händelser och fenomen som kan styrkas från sinnesuttryck är kunskap. Positivismen står 

för den samhällsvetenskapliga forskningen och där experimentella och kvantitativa 

metoder används. Idag har positivismen förändras från de ursprungliga grundtankarna. En 

del som forskare använder från positivismen idag är kommunikation som har en tydlig 

förankring i empiri (ibid). Förhållandet mellan positivism och hermeneutik är att 

positivismen exkluderar hermeneutiken medan hermeneutiken respekterar positivismens 
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existens (Helleday & Wikander, 2007). Till skillnad från när positivismen och 

hermeneutiken skapades är idag åtskillnaden dem emellan mindre och idag kan en mixad 

metod av dem båda användas i samma undersökningar (Bryman, 2011). 

 

Eftersom studiens syfte är att undersöka gymnasielärares perspektiv på anmälningsplikten 

med utgångspunkt i en kvantitativ ansats anser vi att studiens vetenskapliga synsätt är 

grundad i positivismen.  

TEORETISKA PERSPEKTIV  

Beslutsteori  

Dagligen hamnar individer och organisationer i situationer där de måste välja mellan flera 

olika alternativ (Jacobsen & Thorsvik, 2008). Val av alternativ blir ett beslut som innebär 

en skyldighet till handling. Beslut kan ses som ett ställningstagande till information som 

ges. Centralt i beslutsteorier är att fatta ett rationellt beslut utifrån olika svarsalternativ. Två 

olika modeller inom beslutsteori är normativa och deskriptiva beslutsmodeller. Normativa 

beslutsmodeller förankras i teorin att ett beteende är rationellt. Det är en teori som förklarar 

hur man bör gå tillväga för att fatta rätt beslut eller det bästa för situationen. Inom den 

normativa beslutsteorin är beslutfattarens förmåga idealiserad kring ett rationellt tänkande 

och handlande och bortser från förhållanden i det praktiska livet som gör att individen 

avviker från idealet om det rationella beteendet (ibid).  

 

Det finns kritik mot det rationella tänkandet i beslutsteorin då den inte kan appliceras när 

beslutsaktörerna har oklara mål, saknar vilja eller förmåga att prioritera mellan alternativa 

val, att känslor som ilska, rädsla eller övermod kan påverka individens 

bedömningsförmåga samt att beslutssituationerna kan vara komplexa och tvetydiga vilket 

försvårar ett ställningstagande och mynnar ut i att ett rationellt val inte kan göras (Jacobsen 

& Thorsvik, 2008). Därför används en förenklad bild av den ideala beslutsteorin för 

kontexten, beslutsfattaren och beslutssituationen när normativa beslutsteorin används i 

studier. Fördelen med en förenkling är en möjlighet att specificera vad som är logiskt 

rationellt för att nå önskat resultat (ibid). Ett annat alternativ är en systematisk irrationell 

beslutsprocess där konsekvenserna endast används i en riktning för att undvika osäkerheten 

över vilket beslut som är bäst(Bakka & Fivelsdal, 2006). Genom att endast samla positiva 

konsekvenser för det redan valda beslutet och negativa konsekvenser för de beslut som inte 
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valdes skapas en större handlingskraft utifrån att de positiva blir argument för handling och 

inte kriteriet för valet (ibid). Den deskriptiva beslutsmodellen förklarar hur man faktiskt 

fattar beslutet, till skillnad mot den normativa beslutsmodellen som förklarar hur man 

rationellt bör fatta beslutet (Nationalencyklopedin). I beslut som gäller anmälningsplikten 

för barn som far illa kan besluten i många fall påverkas av omständigheter som gör att 

beslutet inte tas rationellt.  

 

Enligt Jacobsen & Thorsvik (2008) visar flera undersökningar att den mänskliga hjärnans 

förmåga är begränsad när det gäller att samla, behandla och lagra information för framtida 

bruk. För de flesta beror problemet inte på en brist på information utan att mer information 

matas in än vad hjärnan har kapacitet för. Individer sållar information och fattar beslut 

ifrån sina tidigare erfarenheter mer än från analys och avvägningar (ibid).  

 

Situationer som präglas av osäkerhet försvårar möjligheten till ett rationellt beslut (Bakka 

& Fivelsdal, 2006). Bakomliggande faktorer till ett beslut är många och beror på 

beslutsfattarens placering i organisationen, organisationens kultur, utbildning och 

personens personliga karaktär såsom förhållande till riskvärdering och stressfaktorer. 

Processen till beslut som präglas av osäkerhet kan förbättras genom medvetenhet om de 

psykologiska konflikter som uppstår vid osäkerhet. Vid osäkerhet och tidsbegränsning till 

beslut uppstår stress hos individen. När stressnivån når en viss nivå påverkas individens 

omdömesförmåga, förhastade beslut fattats och viktiga perspektiv i situationen förnekas. 

Konflikt och stress påverkar individens informationssökning och informationsbehandling 

(ibid).  

 

Begreppet ”polstring” förklarar en försvarsmekanism av intellektuell karaktär ur ett 

psykologiskt perspektiv för individ- och organisationsnivå gällande beslut (Bakka & 

Fivelsdal, 2006). Försvarsmekanismen skyddar individen mot de obehagliga känslorna 

ångest, skam och skuldkänslor. Ett försvar byggs upp för en specifik handlingsriktning 

eller strategi där de fördelaktiga konsekvenserna av ett beslut överdrivs. Konsekvensen av 

försvarsmekanismen är att individen eller organisationen anpassar sig till ett beslut som 

från början inte var särskilt attraktivt och inte söker efter fler möjliga alternativ. Polstring 

innebär att osäkerhet som existerar försvinner och signaler på fara försvinner. Polstring 

leder till överförenkling, förvrängning och bortförklaring gällande beslut samt processen 

innan och efter ett beslut fattats (ibid).  
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Social Problems Theory 
Social problems theory utgår från att sociala problem är föränderliga, komplexa och 

bestäms utifrån betraktarens ögon (Loseke, 2003). Enligt Loseke (2003) innebär sociala 

problem att någon gör anspråk och sedan förmedlar till publiken, andra människor, att ett 

fenomen är ett socialt problem. Sociala problem innebär generalisering av förmodade 

missförhållanden för att övertala publiken att det finns behov av åtgärd (Schneider, 1985). 

Media är ett sätt för att ge definitionen av ett socialt problem viabilitet (ibid). Ett problem 

kan vara tidsenligt och bortprioriteras när ett annat fenomen anses vara ett större socialt 

problem (Loseke, 2003; Danermark & Kullberg, 1999). Teorin är socialt konstruerad där 

ett problem baseras på en kollektiv definitions process (Schneider, 1985). Social problems 

theory är en teori där olika institutioner och samhällsgrupper skapar och definierar sociala 

problem olika (Danermark & Kullberg, 1999). Mellan olika professioner finns en 

institutionell epistemologi där det existerar olika uppfattningar gällande fördelning av makt 

och auktoritet, etiska förhållningssätt som ska praktiseras samt arbetets organisering (ibid). 

Detta skulle kunna innebära att problem som ett barn har, uppfattas på olika sätt av skola 

och socialtjänst. Enligt Danermark (2000) finns insikt att människan ska ses utifrån 

helheten men i samverkan mellan olika professioner så kan de olika perspektiven krocka. 

Olika professioner har olika teoretiska utgångspunkter och beroende av yrkeskategori 

väger viss kunskap mer och har mer status än andra (ibid).  

METOD 
Valet av metod i denna studie är en kvantitativ studie i form av en enkät. En kvantitativ 

samhällsvetenskaplig studie kan fånga ett fenomens utbredning och samband mellan olika 

fenomen (Fangen & Sellerberg, 2011). Det fenomen som är aktuellt i denna studie är 

gymnasielärares perspektiv på anmälningsplikten. Studien avgränsades med anledning av 

geografiska skäl till att gälla gymnasielärare i Östersund. Med en enkätundersökning 

uppnås möjlighet att nå fler gymnasielärare. Enkät som insamlingsmetod innebär att 

respondenterna kan göra enkätundersökningen när de har tid och har möjlighet tänka över 

sina svar (Bryman, 2011). Enkäter kräver att respondenterna innehar den kunskap man 

efterfrågar. Kvantitativ studie kräver planering då de till skillnad till kvalitativa studier är 

statiska och frågor inte kan ändras i efterhand (Eliasson, 2013; Repstad, 2007). Detta 

medför en avsaknad att ställa följdfrågor eller sonderingsfrågor, det vill säga en öppen 

fråga om respondenten har något den vill tillägga (Bryman, 2011). Enligt Trost (2012) kan 
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en enkät genomföras på olika viss varav några är postenkät, webbenkät och gruppenkät. 

Postenkät skickas ut på post där respondenten svarar och skickar tillbaka. Med en 

webbenkät svarar respondenten på internet och mailar tillbaka svaret och vid en 

gruppenkät utförs enkäten på plats där en grupp är samlad (ibid).  

Validitet och reliabilitet 

Studiens mål var att eftersträva en hög validitet och reliabilitet. Vi planerade i början av 

studien hur vi skulle gå tillväga för att få en relevant studie. Enkätstudien var utformad 

med tydliga instruktioner hur lärarna skulle gå tillväga för att undvika oavsiktlig 

felkodning av data. Vissa liknande frågor i studien ställdes på olika sätt i 

enkätundersökningen för att höja reliabiliteten. För att ytterligare öka reliabiliteten i 

studien kontrollerades data för att inte det skulle bli någon felkodning. I studien mättes de 

variabler som var avsiktliga att mätas. Det som var svårt att mäta var om webbenkätsvaren 

var giltiga. På grund av studiens låga svarsfrekvens var det svårt att få en hög reliabilitet 

och validititet. Med en högre svarsfrekvens skulle både reliabilitet och validitet blivit högre 

och studiens vetenskapliga trovärdighet ökar.  

Tillvägagångssätt 

En förfrågan att få göra en enkätundersökning skickades via mail ut till alla rektorer på 

samtliga gymnasieskolorna i Östersund. En av gymnasieskolorna är uppdelad på flera olika 

platser och har därmed flera olika rektorer som ansvarar för olika områden. Sammanlagt 

skickades förfrågan till 18 rektorer. Frågor mailet tog upp var möjlighet att komma på 

skolornas månadsmöte och om det inte gick ställdes frågan om möjlighet att lämna enkäten 

i lärarnas postfack. De svar som kom tillbaka från några av rektorerna var när det passade 

att komma, etiska aspekter, anonymitet och tillvägagångssätt. Vi valde att utföra 

webbenkät för att det fanns ett stort antal gymnasieskolor i Östersunds kommun och en 

webbenkät når en större del av populationen. För att få tillstånd att skicka ut webbenkäten 

mailades en förfrågan till ansvariga rektorer. Det dröjde innan svar inkom på förfrågan så 

rektorerna kontaktades istället via telefon. Majoriteten av rektorerna gav sitt godkännande 

till lärarnas deltagande i enkätundersökningen. Några av rektorerna tackade nej då de 

ansåg att deras lärare för stunden hade en hög arbetsbelastning. En stor del av lärarnas 

mailadresser fanns tillgängligt på skolornas hemsidor. Resterande mailadresser fick vi 

tillgång till efter kontakt med respektive skolas expedition.  
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Enkäten utformades på hemsidan Google Drive där endast författarna hade tillgång till 

enkäten. En hemsideadress mailades till respondenterna där de fick tillgång till 

enkätfrågorna. Svaren från enkäten sparades på Google Drive och kunde nås via sidan som 

endast författarna hade tillgång till. Enkäten testades på fem personer innan enkäten 

skickades ut till respondenterna. Testpersonerna ansåg att det behövde tydliggöras några 

svarsalternativ där de inte fann de alternativ som de önskade. Efter att testpersonernas 

rekommendationer inkom skedde förändring för att minska dessa oklarheter. Med enkäten 

fanns ett missivbrev bifogat där det förklarades om studiens syfte, urval av respondenterna 

samt anonymitet och integritet för individen. Enligt Bryman (2011) skickas missivbrev ut 

för att minska studiens bortfall. För att få en större svarsfrekvens skickades påminnelser ut 

tre gånger via mail till alla respondenter. För att säkerställa att den låga svarsfrekvensen 

inte berodde på inaktuella mailadresser kontaktades de skolor som hade lärarnas 

mailadress på hemsidorna för att få de angivna mailadresserna bekräftade. För att höja 

studiens relevans och se om resultatet inte visade en felaktig bild kopplades enkätresultatet 

med statistik socialförvaltningen i Östersund från år 2013 och Sverige från år 2010 för att 

se om det fanns något samband.  

 

För att hitta tidigare forskning till studien användes databaserna Primo, ProQuest Social 

Science, Web of Science och Diva. Genom databaserna fanns forskning från böcker och 

tryckta artiklar. De sökord som användes i databasen Primo och Diva var 

“anmälningsplikt”, “anmälningsskyldighet”, ”social problems theory”, ”beslutsteori”, 

”decision theory” och “barn som far illa”. I ProQuest Social Science var sökorden “child”, 

“abuse”, “neglect”, “teacher”, “obligation”, “law”, “maltreatment” och “mandatory". 

Sökningarna till tidigare forskning avgränsades med att söka efter forskning som skrevs 

mellan åren 1994 till 2014.  

Urval och bortfall 

Tillvägagångsättet oavsett val av insamlingsmetod kan påverka utfallet (Eliasson, 2013). 

Ett bekvämlighetsurval utfördes av geografiska skäl. Avgränsning skedde för att begränsa 

undersökningen till endast en kommun, Östersund. Studien avgränsades till att enbart 

undersöka gymnasielärare för att minska populationens storlek och att det händer mycket i 

utvecklingen för ungdomen från barn till vuxen under perioden 16 till 18 år (Moore, u.å.). 

Urvalet av respondenter var gymnasielärare där den totala populationen uppnådde 410 
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lärare. Från populationen fanns ett bortfall på 137 stycken, det totala urvalet uppnådde 273 

lärare. Orsak till bortfallet från populationen var att rektorer inte gav tillåtelse att skicka ut 

enkät till de lärare de ansvarade för. Svarsfrekvensen blev 28,2 procent i studien.  

Arbetsfördelning 

Denna uppsats har utförts med en arbetsfördelning där båda parter varit engagerade i hela 

arbetets process. En gemensam planering har gjorts och alla beslut har diskuterats fram 

mellan parterna.  

Utformning av enkät  

För att möjliggöra att enkäten var utformad på bästa sätt utifrån syfte och frågeställningar 

användes Eliassons (2013) checklista för bra frågeformuleringar som går igenom om 

enkätfrågorna är konstruerade på ett bra sätt, är förståeliga samt att frågorna är väsentliga 

och fyller en funktion för studien. I utformningen av enkäten var det viktigt att utforma 

frågorna så inte respondenterna skulle känna sig generade eller dumma och av den 

anledningen väljer ett annat svarsalternativ (Fangen & Sellerberg, 2011). Det var även 

viktigt att utforma frågor som var neutrala där det inte fanns någon underliggande 

värdering i svarsalternativen (ibid). I enkäten (se Bilaga 1) användes begreppet 

anmälningsskyldighet istället för anmälningsplikt eftersom det begreppet 

anmälningsskyldighet förekommer i större grad inom skolan.  

 

Enkäten består av fem delar. Den första delen tog upp allmänna frågor såsom lärarens kön, 

ålder och antal år som lärare undervisat. Den andra delen hade frågor om kontakten mellan 

skola och socialtjänst samt kunskap och hinder för samverkan. Tredje- och fjärdedelen 

handlade om barn som far illa respektive anmälningsskyldigheten. Den sista delen tog upp 

anmälningar på lärarens skola. Tre av frågorna som användes i enkätundersökningen togs 

från Svärd (kommande). Frågornas alternativ skrevs inte om utan svarsalternativ såsom 

barnet/den unge användes i befintlig form. I resultatet kommer dessa svarsalternativ 

förkortas med barnet då detta är en beskrivning som även inbegriper den unge. Enkäten 

utformades med både slutna och öppna frågor. Majoriteten av frågorna var slutna men en 

öppen fråga om gymnasielärares syn kring begreppet “barn som far illa”. Resterande frågor 

var slutna med fasta svarsalternativ. Trost (2012) anser att man helst inte ska använda 

öppna frågor i en enkät eftersom det respondenternas svarat kan vara svårbegripligt och det 
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kan ta längre tid att sammanställa öppna frågor än slutna. Öppna frågor ökar även risken 

för bortfall. Detta kan bero på att respondenterna tycker det är svårt att besvara öppna 

frågor då de är osäkra på vad de egentligen tycker och undviker att svara på frågan (ibid). 

Valet med att ha med en öppen fråga i enkäten motiverades med att det är svårt att besvara 

frågan med fasta svarsalternativ. Begreppet “barn som far illa” är svårdefinierat och med 

en öppen fråga fick respondenterna svara med egna ord hur de såg på och tolkar begreppet 

“barn som far illa”. Flera av frågorna fick lärarna själva gradera om de tyckte utifrån en 

femgradig skala som till exempel att något var dåligt, ganska dåligt, ganska bra, bra eller 

mycket bra. 

Sammanställning av enkät 

Vid sammanställningen av enkätundersökningens resultat användes statistiska programmet 

Statistical Product and Service Solutions (SSPS) med hjälp av boken Statistisk 

verktygslåda (Djurfeldt, Larsson & Stjärnhag, 2010). Enkätsvaren omformaterades till en 

Excelfil som sedan fördes över till SPSS där resultatet analyserades. Detta gjordes för att 

koda om svaren från enkäten till variabler och variabelvärden.  

Analysmetod 

Den inkomna datan har analyserats utifrån univariat analys genom frekvenstabeller och till 

viss del har bivariat analys även används genom en korstabell. Univariat analys innebär, 

enligt Fangen och Sellerberg (2011) att enskilda variabler förklaras deskriptivt. För att 

förklara sambandet mellan antalet år som lärarna i studien hade arbetat och om de någon 

gång hade anmält genomfördes bivariat analys, vilken beskrivs i en korstabell i 

resultatkapitlet. 

Metoddiskussion 

Anledningen till den låga svarsfrekvensen i studien kan förklaras med flera olika orsaker. 

Trost (2012) tar upp att det blir en lägre svarsfrekvens med enkätundersökningar och ännu 

lägre med webbenkäter. Webbenkät innebär ofta en lägre procenthalt av svarsfrekvens än 

postenkät. En av orsakerna till att det kan förekomma en lägre svarsfrekvens är att ett mail 

lättare glöms bort än en postenkät där brevet är en påminnelse för respondenten att utföra 

enkäten när den ligger synligt. En annan orsak till låg svarsfrekvens är att webbenkäten 

kan fastna i en brandvägg eller spamfilter samt att mailadressen inte längre existerar vilket 
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till följd gör att enkäten inte når respondenten (ibid). En fördel med webbenkät är enligt 

Bryman (2011) att den är lättare att fylla i och maila iväg via datorn än att fylla i och 

skicka iväg enkäten som post. Enligt Eliasson (2013) kan bortfall motverkas genom att 

vända sig till en urvalsgrupp som är samlad, såsom en skola där lärarna regelbundet har 

inplanerade möten. Vår första idé var att komma ut på skolornas stormöten och utföra 

enkäten. Med anledning av att vi ville undersöka alla gymnasieskolor perspektiv på 

anmälningsplikten i Östersund blev det svårt att komma ut till alla skolors stormöten för att 

majoriteten av skolorna hade områdesträffar tre gånger per termin. Det skulle blivit svårt 

att komma ut till alla träffar för att de var vid få tillfällen, vilket förekom under en längre 

tid än den tid som uppsatsens arbete medgav. En annan bidragande orsak var att insamling 

av enkätundersökningen sammanföll med en tidsperiod av många helgdagar då tiden att gå 

ut till alla gymnasieskolorna och utföra enkätundersökningen minskade. Ytterligare en 

anledning till varför svarsfrekvensen blev låg kan vara att lärarna i studiens urval hade en 

hög arbetsbelastning och prioriterade inte att utföra en enkätundersökning.  

 

Enligt Bryman (2011) blir det ett större bortfall med enkäter än om man skulle välja 

intervjuer. Intervju till skillnad mot enkät medför risk att respondenterna blir påverkade av 

intervjuaren och har en begränsad betänketid att svara på frågorna (ibid). I intervjuer kan 

respondenten säga saker som denne senare ångrar (Kvale & Brinkmann, 2013). Fördelar 

med kvantitativ metod överträffar dess nackdelar utifrån studiens syfte. Nackdelen med en 

felaktigt utformad enkät är avsaknad av den validitet som söks (Bryman, 2011). I en enkät 

kan inte respondenterna få hjälp när de har funderingar om eller inte förstår en frågas 

innebörd, den kan innehålla för många frågor eller frågorna är inte formulerade på så sätt 

att de fångar undersökningens syfte (ibid). Dessa nackdelar har tagits med i beräkningen 

under utformandet av studien. 

 

Ett stort bortfall innebär större risk för ett felaktigt resultat (Bryman, 2011). Enligt Trost 

(2012) får man idag räkna med en svarsfrekvens på 50 till 75 procent när det gäller 

enkätundersökning. Enkätundersökningen gav 28,2 procent och som svarsfrekvens anser 

Trost (2012) att det är för lite för att studien ska vara relevant. En kvantitativ metod 

innebär att en generalisering kan göras utifrån en liten del av målgruppens svar (Eliasson, 

2013). Då svarsfrekvensen är lägre än Trost (2012) rekommenderar, kommer endast 

tendenser utläsas. För att säkerställa att den låga svarsfrekvensen inte berodde på inaktuella 

mailadresser kontaktades de skolor som hade lärarnas mailadress på hemsidorna för att få 



 
 

19 
 

de angivna mailadresserna bekräftade. För att ytterligare höja studiens relevans och se om 

resultatet inte visade en felaktig bild användes statistik från socialförvaltningen i Östersund 

från år 2013 och Sverige från år 2010. Utifrån analysmetod kan inga signifikanta siffror 

utläsas vilket kan kopplas till den låga svarsfrekvensen. Låg svarsfrekvens kan innebära 

bias men trots detta finns det tendenser som går att utläsa från resultatet. 

 

För att få kunskap om andra perspektiv än socialtjänsten valde vi att undersöka lärares 

perspektiv på anmälningsplikten. I framtida arbete som socionom kommer vi få 

erfarenheter ur socionomens perspektiv men inte ha samma möjlighet till insyn i andra 

professioners perspektiv. Studien har gett oss insyn på synsätt som en annan profession har 

på socialtjänsten samt därmed fått större kunskap och förståelse om en annan profession. 

 

Litteratursökningarna i studien synliggjorde tendensen att det inte fanns mycket forskning 

om anmälningsplikt från de senaste tio åren. Majoriteten av forskningen inom ämnen var 

från 1990-talet. Litterarutsökning har gjorts utifrån syfte och frågeställningar som tar upp 

en bråkdel av problematiken vilket kan förklara antal träffar under litteratursökning. 

Etisk diskussion 

Om en möjlighet finns för identifieringen av respondenterna i studien kan respondenterna 

välja att svara oärligt i enkäten för risken att bli avslöjade kan innebära kränkningar 

(Eriksson & Månson, 1991). Vi har förhållit oss till informationskrav och samtyckeskrav 

genom att skicka ut ett missivbrevet med enkätundersökningen där det förklarades tydligt 

studiens syfte, att enkäten var anonym och att det var frivilligt att medverka i studien. 

Nyttjandekrav var en annan del som togs hänsyn till i studien. Det innebar att den empiri 

som inkom i studien endast användes till studiens syfte. För att skydda respondentens 

identitet i studien sparades respondenternas enkätsvar på ej lättillgängliga platser för 

utomstående. För att skydda respondenterna utfördes en separat datakodning där 

respondenten avidentifierades från enkäten. Konfidentialitetskrav har bibehållits genom att 

förvara all inkommen data/empiri på ett säkert ställe där ingen obehörig kom åt materialet. 

Det fanns en liten risk i studien att respondenterna skulle bli upptäckta då enkäten och 

enkätsvaren sparades på en hemsida. Åtkomsten till studien var begränsad då inloggning 

krävdes till författarnas konton på hemsidan Google Drive.  
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RESULTAT 
 
Svarsfrekvensen i studien blev 77 stycken (28,2 procent) där bortfallet blev 196 stycken 

(71,8 procent). I studien var 51,9 procent av respondenterna kvinnor och 48,1 procent män. 

De flesta av respondenterna var i åldrarna 30 till 60 år. Av respondenterna var det 58,4 

procent som varit i kontakt med socialtjänsten och främst utifrån rollen att de fått 

information/rådgivning eller varit informationsgivare. 

Tabell 1 

Förhållandet mellan hur många år lärarna har arbetat och antalet gånger de har anmält. 

(N = 77). 

 Hur många gånger har du anmält till 

socialtjänsten när du misstänker ett barn fara 

illa? 

Totalt 

1-4 ggr 5-9 ggr 10-14 ggr Aldrig 

Hur länge har du 

arbetat som lärare? 

1-5år 

6-10år 

6 

1 

0 

0 

0 

2 

6 

11 

12 

14 

11-15år 5 1 0 9 15 

16-20år 4 0 3 5 12 

21-25år 1 2 1 4 8 

26-30år 3 0 0 6 9 

31-35år 3 1 0 2 6 

36-40år 0 0 0 1 1 

      

Totalt 23 4 6 44 77 

 

Tabell 1 visar att det var 57 procent av lärarna i studien som aldrig hade anmält när ett barn 

far illa. Av de som hade arbetat få år som lärare hade en stor del inte anmält någon gång. 

Av de lärare som hade arbetat som lärare i 16 till 40 år hade 23,3 procent aldrig anmält och 

14,3 procent hade anmält någon gång till flera gånger.  I många fall var orsakerna för 

lärarnas anmälningar till socialtjänsten att barnet hade ett självdestruktivt beteende, barnet 

hade en frånvaro från skolan på grund av skolk eller att man anmälde på grund av 

föräldrars alkohol-, narkotika- eller läkemedelsmissbruk. Det förekom även orsaker som 
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förälders bristande uppsikt över barnet och att föräldrar hade försummat barnets behov av 

hälsa och sjukvård. 

Tabell 2 

Om lärarna skulle anmäla vid endast misstanke om ett barn far illa. 

(N = 77). 

 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  Ja  69 89,6 89,6 89,6 

Nej 8 10,4 10,4 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

I tabell 2 var det 89,6 procent av alla lärare i studien som ansåg att de skulle anmäla vid 

endast misstanke att ett barn far illa. Det var 10,4 procent som inte skulle anmäla vid 

misstanke. 

 
Bland de respondenter som någon gång känt oro för att ett barn far illa och valde att inte 

anmäla var det 31,2 procent som svarade att de någon enstaka gång i efterhand haft en 

känsla att de borde ha anmält medan 68,8 procent svarade att de aldrig ångrat sig i 

efterhand. I frågan om vad lärarna gjorde när de misstänkte att ett barn far illa svarade de 

flesta lärare att de skulle lösa problemet själva genom samtal med föräldrarna och/eller att 

motivera barnet att söka hjälp på egen hand. En stor del av lärarna skulle remittera barnet 

och föräldrar vidare till en annan myndighet. Ett mindre antal skulle utfört en anmälan. Det 

var en del av lärarna som skulle kontakta skolans elevhälsoteam.  

 
Majoriteten av respondenterna ansåg i tabell 3 att de hade mindre bra till bra kunskap om 

tecken på när ett barn far illa. I frågan om lärarna ville ha mer information om tecken på 

när ett barn far illa svarade 74 procent att de ansåg att de behövde det och 26 procent 

svarade att de inte ansåg det. 
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Tabell 3  

Lärarnas egenskattade kunskap om tecken när ett barn far illa. 

(N = 77). 

 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet Dålig 1 1,3 1,3 1,3 

Mindre dålig 13 16,9 16,9 18,2 

Mindre bra 33 42,9 42,9 61,0 

Bra 22 28,6 28,6 89,6 

Mycket bra 8 10,4 10,4 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

Tabell 4 

Lärarnas egenskattade kunskap om anmälningsplikten.  

(N = 77). 

 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet Dålig 4 5,2 5,2 5,2 

Mindre dålig 8 10,4 10,4 15,6 

Mindre bra 28 36,4 36,4 51,9 

Bra 27 35,1 35,1 87,0 

Mycket bra 10 13,0 13,0 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

I tabell 4 ansåg 71,4 procent av respondenterna i studien att de hade mindre bra till bra 

kunskap om vad anmälningsplikten innebar. Det fanns några enstaka som tyckte att de 

hade mycket bra kunskap och några tyckte de hade dålig kunskap om anmälningsplikten. 

 

Det var 62,3 procent av respondenterna som ansåg att de hade kunskap om vilken policy 

som skolan har gällande anmälningsplikt och 37,7 procent som inte hade den vetskapen. 
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De lärare som ansåg att skolan hade tydliga rutiner i tillvägagångsättet vid en anmälan var 

70,1 procent och 7,6 procent tyckte inte det. Det var 22,1 procent som inte visste om 

skolan hade ett tydligt tillvägagångsätt. På frågan om hur lärarna ansåg att anmälningsplikt 

fungerar på deras skola ansåg de flesta att den fungerade bra. Det var en stor del som ansåg 

att anmälningsplikten fungerade ganska bra eller mycket bra. Ungefär hälften av 

respondenterna ansåg att det skulle behövas en förändring gällande anmälningsplikten och 

ungefär hälften ansåg att anmälningsplikten inte var i behov av en förändring. 

Tabell 5 

Lärarnas syn på om det finns hinder för att anmäla när ett barn far illa. 

(N = 77). 

 Frekvens Procent Validitet 

procent 

Kumulativ 

procent 

Validitet Ja 24 31,2 31,2 31,2 

Nej 53 68,8 68,8 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

I tabell 5 var det cirka 70 procent av lärarna i studien som ansåg att det inte fanns några 

hinder för att anmälan till socialtjänsten, dock var det en tredjedel som ansåg att det fanns 

hinder för att anmäla till socialtjänsten. Osäkerhet var en faktor som många lärare uppgav 

var ett hinder. Andra hinder för en anmälan var enligt lärarna i studien sekretess, relation 

med barnet, föräldrar, rektor och socialtjänsten. 

 

En stor del av lärarna graderade att de hade ett någorlunda bra förtroende för 

socialtjänstens arbete och blev tagna på allvar i kontakt med socialtjänsten. Det var 36,4 

procent som inte svarade på frågan om de blev tagna på allvar vid kontakt med 

socialtjänsten. Enkäten visade att endast 58,4 procent hade haft kontakt med socialtjänsten. 

Runt en tiondel uttryckte att de hade dålig eller ganska dåligt förtroende till socialtjänstens 

arbete. Majoriteten ansåg att de blev tagna på allvar i kontakt med socialtjänsten. På frågan 

svarade 63,6 procent och 36,4 procent valde att inte svara. Endast 3,9 procent graderade att 

de hade en mycket bra insyn i hur socialtjänsten fungerar. Majoriteten av lärarna hade 

förtroende för socialtjänsten men ansåg att de inte hade insyn i hur socialtjänsten fungerar. 

Detsamma gällde hur lärarna ansåg att socialtjänsten hade insyn i hur skolan fungerar. 
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En klar majoritet ansåg att socialtjänstens insyn i hur skolan fungerar varierade i 

spektrumet ganska dåligt till ganska bra. Det var cirka en tredjedel av respondenterna som 

tyckte att en anmälan till socialtjänsten ledde till förändring och det var några enstaka 

personer som inte tyckte det. Det var en stor del av respondenterna som inte visste om en 

anmälan till socialtjänsten leder till förändring. Cirka en tredjedel skulle anmäla till 

socialtjänsten trots rektorns avrådan. Mer än hälften av lärarna visste inte om de skulle 

göra en anmälan trots att rektorn avråder från detta. Drygt en tiondel svarade att de skulle 

följa rektorns avrådan att inte anmäla. 

Tabell 6 

Lärarnas gradering hur återkoppling existerade från socialtjänsten efter en anmälan. 

(N = 61). 

 Frekvens Procent Validitet 

procent 

Kumulativ 

procent 

Validitet  Ingen återkoppling 13 16,9 21,3 21,3 

Sällan återkoppling 16 20,8 26,2 47,5 

Ibland återkoppling 23 29,9 37,7 85,2 

Ofta återkoppling 7 9,1 11,5 96,7 

Alltid återkoppling 2 2,6 3,3 100,0 

Total 61 79,2 100,0  

Saknade  Värden 16 20,8   

Totalt 77 100,0   

 

Utifrån lärarnas perspektiv visar tabell 6 att 67,5 procent tyckte att det inte existerade 

återkopplingen med socialtjänsten efter en anmälan eller endast existerade vid ett fåtal 

tillfällen. Det var 20,8 procent av respondenterna i studien som avstod att svara på denna 

fråga.  

ANALYS 
I studien hade 42,9 procent gjort en anmälan när de misstänkt att ett barn far illa och denna 

siffra är högre än Kenny (2001 & 2004) men mindre procentenhet än Goebells, Nicholson, 

Wals och De Vries (2008). Enligt Wiklund (2006b) blir det färre anmälningar i Sverige på 



 
 

25 
 

grund av familjestödsystemet men denna studie visar tendenser att detta inte stämmer när 

den jämfördes med de utomeuropeiska studierna. I Östersunds kommun år 2013 inkom det 

få anmälningar från skolan (Se bilaga 3). Trots att socialtjänstlagen säger att vetskap och 

oro om att ett barn far illa ska anmälas svarade 31,2 procent av lärarna att de någon enstaka 

gång haft misstanke och inte gjort en anmälan. Studiens resultat visar en större procenthalt 

än Hawkins och McCullums (2001b) och Kenny (2001) gällande misstänkta barn som far 

illa och inte anmäls.  

 

Trots att 80,5 procent av lärarna sett ett barn far illa hade endast 42,9 procent gjort en 

anmälan vid misstanke att ett barn far illa. Orsak till denna skillnad mellan de lärare som 

sett ett barn fara illa och anmält misstanke kan förklaras utifrån beslutsteorin att lärarna 

väljer andra alternativ förutom att anmäla. En lärare som misstänker att ett barn far illa är 

av socialtjänstlagen skyldig att anmäla detta, vilket kan förklaras utifrån den normativa 

beslutsteorin då detta skulle varit ett rationellt beslut att ta. Lärares beslut att inte anmäla 

trots misstanke att barn far illa kan förklaras utifrån en deskriptiv beslutsteori då de av 

olika anledningar utfört en annan åtgärd än det de borde ha gjort enligt lagen. Studien visar 

att förutom att anmäla valde lärarna i större grad vid misstanke att motivera barnet eller 

föräldrarna att själva söka hjälp. Andra alternativ till beslut som uppgavs var att remittera 

barnet vidare till en annan myndighet till exempel Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) 

eller kontakta skolans elevhälsoteam. Studiens resultat överensstämmer med Olsson (2011) 

att lärare först och främst ville hjälpa barnet själva innan de anmäler. Utifrån den 

deskriptiva beslutsteorin och lärarnas kontext är inte lagstiftningen det enda alternativet när 

misstanke att barn far illa finns. Alternativet att anmäla innebär konsekvenser som att 

relationen med barnet eller föräldrarna kan förstöras vilket lärarna angav som ett hinder för 

att anmäla.  

 

Föreliggande studie visar att majoriteten av lärarna ansåg att deras kunskap om tecken när 

barn far illa inte är tillräcklig och i enlighet med Kenny (2004) gör lärare med mindre 

kunskap fler anmälningar än de som har kännedom om tecken. Kunskap om tecken när 

barn far illa innebär ett säkrare förehavande av anmälningar, utan förekomst att anmälning 

utan grund eller inga anmälningar görs. Värt att notera är att lärare har en tyst kunskap, 

kunskap som man inte kan sätta ord på (Polanyi, 2013). Erfarenheter och handlingar är 

grunden för lärarnas tysta kunskap vilket innebär att även om lärarna inte kan precisera det, 

innehar lärare kunskap om tecken när ett barn far illa. Utifrån den tysta kunskapen kan 
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lärarnas svar vara missvisande då de associerade frågorna om anmälningsplikt och tecken 

när barn far illa med sin tysta kunskap. En majoritet av lärarna uppgav osäkerhet som ett 

hinder till att göra en anmälan vilket kan kopplas till att en övervägande del av lärarna 

ansåg att de saknar kunskap om tecken när barn far illa. Osäkerheten kan även bero på att 

det inte är lärare som skapat definitionen av när ett barn far illa vilket krävs för att 

framhäva att ett fenomen är ett socialt problem enligt social problem theory (Loseke, 

2003). Bakka & Fivlsdal (2006) anger att vid kontext av osäkerhet innan beslut skapas en 

stressfull situation som påverkar läraren med resultat att det beslut som tas inte är rationellt 

vilket gör att beslutet kan förklaras utifrån en deskriptiv beslutsteori.  

 

Främsta orsakerna till att lärarna anmälde i studien var barnets frånvaro från skolan på 

grund av skolk vilket enligt JO är något som skolan ska reagera på och vidta åtgärder mot 

(Socialstyrelsen, 2004). Andra orsaker var barnets självdestruktiva beteende till exempel 

självskadebeteende, suicidförsök eller missbruk följt av förälders alkohol-, narkotika- eller 

läkemedelmissbruk samt att föräldrarna har försummat barnets behov av hälsa- och 

sjukvård. En av lärarna i enkätundersökningen svarade följande på vad begreppet barn far 

illa:  

”Jämför t.ex. ett sexuellt övergrepp (solklart fall!) med en ADHD-problematik eller 

en så ”liten” sak som att en elev inte får gå en viss utbildning eftersom föräldrarna i 

stället väljer något som de anser att sitt barn ska utbilda sig till. I alla exempel är det 

någon som ”far illa”.  Men det kanske inte är rimligt att anmäla precis vilka saker 

som helst”.  

Många av lärarnas svar utgår ifrån Killens (1999) fyra områden av bristande omsorg; 

fysiska övergrepp, vanvård, psykiska övergrepp och sexuella övergrepp. Lärarnas specifika 

kategoriseringar kan bero på att de arbetar med en specifik åldersgrupp med problematik 

kopplad till tonåren och puberteten (Moore, u.å; Nolen-Hoeksema et al., 2009) såsom 

skolk. På frågan om hur lärarna kategoriserar begreppet barn som far illa svarade en del att 

de inte förstod frågan. Det går inte att dra någon slutsats om de förstnämnda lärarna inte 

förstår begreppet barn som far illa eller frågan. En av lärarna svarade ”Att fara illa är ett 

luddigt begrepp!". Utifrån social problems theory kan begrepp och synsätt vara främmande 

för lärare i jämförelse med socialsekreterare. Ord kan innebära makt mellan olika 

professioner vilket kan vara ett hinder då den ena av professionerna inte förstår eller 

använder begreppet (Danemark, 2000). Resultatet kan tolkas som att lärare inte prioriterar 

anmälningsplikten vilket utifrån social problems theory kan ses som att de inte ser 
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anmälningsplikten som den främsta åtgärden när barn far illa. Hälften av lärarna ansåg att 

det behövde ske en förändring gällande anmälningsplikten. Det är inte specifikt uttalat om 

detta gäller utifrån lärarnas specifika skolor eller utifrån lagstiftningen.  

 

År 2013 skrev Lärarnas yrkesetiska råd ett brev till utbildningsministern med uppmaning 

om en specifik lagstiftning gällande lärares anmälningsplikt för att de ska uppfylla 

ansvarsområden inom sin yrkeslegitimation (Kling, 2013). Utifrån Lärarnas yrkesetiska råd 

kan en koppling dras att lärarna behöver förtydligande lagstiftning och att socialtjänstlagen 

inte är tillräcklig.  Med utgångspunkt i social problems theory är det lärare som bestämmer 

om det finns problem eller inte med anmälningsplikten. Att det var hälften av lärarna i 

studien som ville ha en förändring samt uppmaningen till utbildningsministern kan tolkas 

som att lärare vill göra anspråk och förmedla sin definition på anmälningsplikten. Det 

innebär att anmälningsplikten för barn som far illa kan vara i behov av förändring och 

uppdatering. Enligt Olsson (2011) innebär inte förändrad lagstiftning fler anmälningar utan 

fokus ska läggas på frågor om samarbete, tolkningar och tillämplig. Resultatet visade att 

37,7 procent av lärarna inte visste vad skolan har för policy gällande anmälningar och 

endast 70,1 procent tyckte att skolans rutin gällande anmälningar var tydlig. Detta kan 

kopplas till att tillämpningen av anmälningsplikten på skolan är i behov av uppdatering 

utifrån lärarnas kontext. I enlighet med Olsson (2011) skulle en uppdatering kunna 

innebära ett samarbete mellan professionerna av en gemensam benämning och definition 

av barn som far illa, vilket förenar professionerna kring ett gemensamt mål. Detta 

gemensamma mål behöver inte innebära att barn som far illa anmäls utan att barnen hjälps 

genom samverkan och vägledning. Enligt beslutsteorin skulle samverkan mellan 

professionerna skapa flera alternativ till beslut när lärare misstänker att ett barn far illa.  

DISKUSSION 
Syftet med denna studie var att undersöka gymnasielärares perspektiv på 

anmälningsplikten. För att uppnå detta syfte skickades en enkät ut till gymnasielärare i 

Östersunds kommun. Utifrån studiens svarsfrekvens kan inga generella slutsatser dras då 

flertalet lärare valt att inte delta i studien. Med en kvalitativ studie skulle inte samma urval 

vara möjligt, då målgruppen skulle varit mindre.  

 

Vår enkätundersökning visar att en majoritet av lärarna har misstänkt att ett barn far illa 

men att färre har gjort en anmälan. I skolan och förskolan är det endast 30 - 40 procent av 
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alla anmälningspliktiga fall som anmäls (Olsson, 2011). Utifrån Olssons (2011) studie och 

vår enkätundersökning ville lärarna själva hjälpa barnet innan de anmälde. En annan orsak 

till att få anmälningar inkommer till socialtjänsten kan enligt enkätundersökningen bero på 

osäkerhet hos lärarna. Socialtjänstens arbete är uppbyggt på att få in anmälningar när ett 

barn far illa men inom skolan ses detta utifrån ett annat perspektiv vilket kan förklaras med 

utgångspunkt i social problems theory. Utifrån att professionerna har olika perspektiv 

förhindrar det samverkan samt att lärare tar egna initiativ som gör att anmälan ibland inte 

utförs i första hand. Detta kan leda till att en anmälan inte görs på grund av rädsla hos 

lärare för konsekvensen att relationen med barnet eller föräldrarna kan förstöras. Med 

utgångspunkt i den deskriptiva beslutsteorin har lärare många gånger svårt att fatta ett 

rationellt beslut vilket gör att anmälan inte alltid görs som första åtgärd. Lärare anser sig ha 

flera olika alternativ att fatta beslut utifrån och att anmäla värderas på samma sätt som de 

andra alternativen utifrån information och konsekvenser. Förklaras lärares beslut utifrån 

den normativa beslutsteorin, att besluten alltid vara rationella vilket skulle innebära att 

samtliga misstänka fall att ett barn far illa alltid anmäls. Då hamnar istället frågeställningen 

om vad som kan anses vara ett misstänkt fall, vilket även några av respondenterna i 

enkäten har utryckt är en svår bedömning.  

 

Lärarna i enkätundersökningen ansåg att de hade mindre bra till bra kunskap om vilka 

tecken som finns när ett barn far illa. Det var en majoritet av lärarna som ansåg att de 

behövde mer kunskap om anmälningsplikten. Det var hälften av respondenterna som ansåg 

att anmälningsplikten behövde förändras. Detta kan tolkas som en tendens på att lärare vill 

förbättra anmälningsplikten genom att få en mer adekvat utbildning. Redan på 

högskolenivå kan socionomer och lärare träffas och få undervisning gällande barn som far 

illa vilket bygger broar/relationer för senare samverkan.  

 

En faktor som skulle kunna vara en anledning till att få anmälningar inkommer kan vara att 

samverkan mellan skola och socialtjänst inte fungerar på ett bra sätt. Lärarna i studien 

ansåg att socialtjänsten inte har så bra insyn i hur skolan fungerar. En stor del av 

respondenterna i undersökningen ansåg att det inte existerade några hinder vid en anmälan. 

Samtidigt ansåg respondenterna att återkopplingen efter en anmälan var bristfällig och 

detta kan vara ett hinder för att anmäla. Enligt Olsson (2011) är återkoppling viktigt för att 

lärare ska känna att en anmälan leder till någon nytta. Av lärarna var det 58,4 procent som 

hade varit i kontakt med socialtjänsten främst som informationsgivare eller fått rådgivning 
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eller/och information. Majoriteten ansåg att de blev tagna på allvar i kontakten med 

socialtjänsten men det var få som ansåg sig ha bra insyn i hur socialtjänsten fungerar. 

Detsamma gällde hur lärarna ansåg att socialtjänsten har insyn i hur skolan fungerar. 

Tendenser i resultatet kan ses som att den dåliga insynen mellan professionerna kan skapa 

ett hinder för samverkan och förståelse.  

 

Utifrån studien och tidigare forskning kan slutsatsen dras att kunskap om tecken när barn 

far illa har en inverkan på anmälningar som görs. Undervisning för lärare gällande tecken 

på när barn far illa kan minska lärares osäkerhet och de kan utgå från konkreta tecken 

istället för sin egen känsla. Att lärare bli säkrare bidrar även till att anmälningar inte görs i 

onödan och motverkar scenariot att anmälningar inte blir gjorda. Med ökad återkoppling 

efter en anmälan kan lärare se att anmälningsplikten fyller en funktion. I och med att 

hälften av lärarna i studien önskade en förändring kan en spekulation vara att en egen 

lagstiftning gällande anmälningsplikt för lärare skulle ge lärare ett tydligare syfte och 

ansvar med att anmäla. En specifik lagstiftning skulle även ha en inverkan att den får mer 

utrymme och förklaring under lärarnas egen utbildning. Dock anser Olsson (2011) att med 

en tydligare lagstiftning skulle anmälningarna inte öka. Han tycker att samarbete, 

tillämpningar och tolkningar är viktiga frågor att arbeta med för få in mer anmälningar. 

Utifrån social problems theory anser vi som socionomstudenter att det är ett problem när 

barn far illa och inga åtgärder vidtas. Med ökad samverkan ökar förmågan att se barnet 

utifrån ett helhetsperspektiv och beslut kommer fattas som gynnar barnet.  

 

Det bästa alternativet för barnet är inte alltid anmälan utan ibland kan det finnas andra 

alternativ som gynnar barnet bättre. Detta anser vi främst gäller i det förebyggande arbetet 

för att förhindra att barn far illa. Genom bättre samverkan mellan professioner och 

förbättrad kunskap om tecken kan man upptäcka att barn är i riskzonen för att fara illa och 

på så sätt förebygga att barn far illa.  

  

Utifrån dagens anmälningsplikt är det nödvändigt att en anmälan blir gjord när ett barn far 

illa. För att kunna göra det måste läraren ha god kännedom om tecken på att barn far illa, 

vilket gör det lättare för läraren att ta ett rationellt beslut och inte påverkas av andra 

omständigheter. Det självklara valet för läraren ska vara att anmäla vid misstanke om att 

barn far illa.  
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Vidare forskning 

På grund av studiens låga svarsfrekvens kan studien utföras på nytt. För att få en högre 

svarsfrekvens kan man använda en gruppenkät som tillvägagångssätt istället för 

webbenkät. Studien skulle kunna fördjupas genom en kvalitativ studie med djupintervjuer 

gällande lärares kunskap om tecken när barn far illa och deras handlande när rektor avråder 

från att anmäla. Ytterliggare ett perspektiv att undersöka är socialtjänstens syn på hur 

anmälningar inkommer från skolan. Ett annat perspektiv är rektorernas perspektiv då dessa 

anmäler lärarnas misstankar och vetskap när ett barn far illa. 
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BILAGA 1 
     
Enkätstudie för C-uppsats gällande anmälningsskyldighet  
 
 Hej! Vi skulle uppskatta om du skulle vilja delta i denna enkätstudie. Enkäten tar cirka 5 

minuter. Vi har informerat er rektor om studien och fått godkännande att maila er. Vi är två 

studenter som gör vår C-uppsats inom Socionomutbildningen på Mittuniversitetet. 

Studiens syfte är att undersöka lärares perspektiv på anmälningsskyldigheten enligt 14 

kapitlet 1 § Socialtjänstlagen. Undersökningen kommer att göras vid gymnasieskolorna i 

Östersunds kommun.  Vi utgår ifrån den juridiska betydelsen att ett barn är en person 

mellan ålder 0-18 år.  All information som inkommer i studier kommer vi behandla med 

konfidentialitet. Informationen som behandlas i enkäten kommer endast använda i studiens 

syfte. Rektorerna kommer få tillgångar till studien när den är klar. Tack på förhand att du 

deltar i denna enkätstudie. Kontakta oss vid frågor.      

  
Linnea Törnroth  
xxx-xxxxxxx  
lito1102@student.miun.se   
  
Magdalena Karlsson  
xxx-xxxxxxx 
maka1129@student.miun.se  
  
Handledare:  
Marie Vackermo  
xxx-xxxxxx 
marie.vackermo@regionjamtland.se  
  
Kön* 
 
  Man 
  Kvinna 
  Annan könsidentitet  
 
Ålder* 
 
  
Hur länge har du arbetat som lärare?* 
 
  
Kontakt mellan skola och socialtjänst 
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Har du i din roll som lärare varit i kontakt med socialtjänsten?* 
 
  Ja 
  Nej 
 
Om du svarade ja på ovanstående fråga: på vilket sätt har du varit i kontakt med 
socialtjänsten? 
Om du kryssar i "other", skriv på vilket sätt du har haft kontakt med socialtjänsten. 
  Anmälare  
  Informationsgivare 
  Fått information/rådgivning 
  Other: 
 
I vilken grad har du förtroende för socialtjänstens arbete?* 
 

 1 2 3 4 5  

Dålig      Mycket bra 

 
I vilken grad anser du att du har blivit tagen på allvar i kontakt med socialtjänsten? 
 

 1 2 3 4 5  

Dålig      Mycket bra 

 
I vilken grad anser du att du har insyn om hur socialtjänsten fungerar?* 
 
 

 1 2 3 4 5  

Dålig      Mycket bra 

 
I vilken grad anser du att socialtjänsten har insyn hur skolan fungerar?* 
 
 

 1 2 3 4 5  

Dålig      Mycket bra 

 
Barn som far illa 
 
Vad kategoriserar för dig när ett barn far illa?* 
 
 
  
Har du i din yrkesroll som lärare sett ett barn som far illa?* 
 
  Ja 
  Nej 
 
När jag misstänkt att ett barn riskerat att fara illa har jag gjort följande: * 



 
 

3 
 

 
Flera alternativ kan anges, kryssa samtliga de påståenden som stämmer för dig 
  Försökt lösa problemet själv genom samtal med föräldrarna.  
  Motiverat föräldrarna att söka stöd på egen hand. 
  Motiverat den unge att söka stöd på egen hand. 
  Remitterat barnet/den unge vidare till annan myndighet t.ex. BUP. 
  Remitterat föräldrarna vidare till annan myndighet. 
  Gjort en anmälan till Socialtjänsten om att barnet/den unge far illa. 
  Jag har aldrig haft en misstanke om att barn far illa. 
  Other: 
 
I vilken grad anser du att du har kunskap om vilka tecken som finns när ett barn far 
illa?* 
 

 1 2 3 4 5  
Dålig kunskap      Mycket bra kunskap 
 
Anser du att du behöver mer information om tecken på att ett barn far illa?* 
 
  Ja  
  Nej 
 
 
Anmälningsskyldighet 
 
Hur många gånger har du anmält till socialtjänsten när du misstänker ett barn fara 
illa?* 
 
 
  Aldrig 
  1-4 ggr 
  5-9 ggr 
  10-14 ggr 
  15-19 ggr 
  20 ggr eller fler 
 
Om du själv gjort en anmälan - eller deltagit i att göra en anmälan - om misstanke, 
vad uppgav du för orsak i den senaste anmälan du gjorde? 
Ange det/de alternativ som stämmer in för dig. 
  Barn utsatt för fysisk misshandel och/eller bestraffning. 
  Barnet utsatt för sexuellt övergrepp. 
  Föräldrar kränkt, trakasserat eller hotat barnet. 
  Föräldrar försummat barnets behov av hälsa- och sjukvård. 
  Brister i barnets kost, hygien eller kläder (t.ex. ej årtidsanpassat). 
  Barnet/den unges självdestruktiva beteende (t.ex. självskadebeteende,suicidförsök, 

missbruk) 
  Förälders bristande uppsikt över barnet. 
  Förälders psykiska nedsättning eller sjukdomstillstånd. 
  Förälders fysiska nedsättning eller sjukdomstillstånd 
  Förälders alkohol-, narkotika- eller läkemedelmissbruk. 
  Förekomsten av våld mellan föräldrar.  
  Föräldrars suicidförsök/suicid. 
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  Barnets frånvaro från skolan på grund av skolk.  
  Other: 
 
Anser du att det finns några hinder för att anmäla?* 
 
  Ja 
  Nej 
 
Kan någon av dessa alternativ vara ett hinder för att anmäla när ett barn far illa?* 
Ange ett eller flera alternativ. 
  Relationen med barnet 
  Relationen med föräldrarna  
  Relationen med socialtjänsten 
  Relationen med rektorn 
  Relationen med kollegor 
  Osäkerhet  
  Sekretess 
  Other: 
 
Skulle du kunna tänka dig att anmäla om det bara är misstankar om att ett barn far 
illa?* 
 
  Ja  
  Nej 
 
I vilken grad anser du veta vad anmälningsskyldighet innebär?* 
 

 1 2 3 4 5  

Dålig      Mycket bra 

 
I vilken grad anser du att anmälningsskyldighet fungerar på er skola?* 
 

 1 2 3 4 5  

Dåligt      Mycket bra 

 
Har du någon gång haft en oro där du valt att inte göra en anmälan, men efteråt haft 
en känsla att du kanske borde ha gjort det?* 
 
  Nej, aldrig 
  Ja, någon enstaka gång. 
  Ja, flera gånger.  
 
Skulle du anmäla om rektorn avråder dig att anmäla?* 
 
  Ja  
  Nej 
  Vet ej 
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I vilken grad anser du att det existerar en återkoppling från socialtjänsten efter en 
anmälan? 
 

 1 2 3 4 5  
Ingen återkoppling      Alltid återkoppling 

 
Anser du att en anmälan till socialtjänsten bidrar till en förändring?* 
 
  Ja  
  Nej 
  Vet ej 
 
Din skola 
 
Vet du vad skolan har för policy vid anmälning till socialtjänsten?* 
 
  Ja 
  Nej 
 
Anser du att din skola har tydliga rutiner om tillvägagångssättet när ett barn far 
illa?* 
 
  Ja 
  Nej 
  Vet ej 
 
Anser du att det behöver ske en förbättring gällande anmälningsskyldighet?* 
 
  Ja   Nej 
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BILAGA 2 

Frekvenstabeller över enkätsvar 

 

Kön 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet Kvinna 40 51,9 51,9 51,9 

Man 37 48,1 48,1 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 
 
 

Ålder 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  25-30år 4 5,2 5,2 5,2 

31-40år 22 28,6 28,6 33,8 

41-50år 22 28,6 28,6 62,3 

51-60år 20 26,0 26,0 88,3 

61-70år 9 11,7 11,7 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 
 
 

Lärarerfarenhet 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  1-5år 12 15,6 15,6 15,6 

11-15år 15 19,5 19,5 35,1 

16-20år 12 15,6 15,6 50,6 

21-25år 8 10,4 10,4 61,0 

26-30år 9 11,7 11,7 72,7 

31-35år 6 7,8 7,8 80,5 

36-40år 1 1,3 1,3 81,8 

6-10år 14 18,2 18,2 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  
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Har du i din roll som lärare varit i kontakt med socialtjänsten? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  Ja 45 58,4 58,4 58,4 

Nej 32 41,6 41,6 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

 

 

Om du svarade ja på ovanstående fråga: på vilket sätt har du varit i kontakt med socialtjänsten? 
 Frekvens Procent Validitet 

procent 

Kumulativ 

procent 

Validitet   100 58,8 58,8 58,8 

Anmälare 16 9,4 9,4 68,2 

Fått information/rådgivning 25 14,7 14,7 82,9 

Informationsgivare 28 16,5 16,5 99,4 

Samverkansmöte 1 ,6 ,6 100,0 

Totalt 170 100,0 100,0  

 
 
 
 
 

I vilken grad har du förtroende för socialtjänstens arbete? 
 Frekvens  Procent Validitet 

procent 

Kumulativ 

procent 

Validitet Dåligt 4 5,2 5,2 5,2 

Ganska dåligt 3 3,9 3,9 9,1 

Ganska bra 32 41,6 41,6 50,6 

Bra 31 40,3 40,3 90,9 

Mycket bra 7 9,1 9,1 100,0 

Total 
77 100,0 100,0  
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I vilken grad anser du att du har blivit tagen på allvar i kontakten med socialtjänsten? 

 Frekvens Procent Validitet Procent Kumulativ procent 

Validitet Dåligt 1 1,3 2,0 2,0 

Mindre dåligt 3 3,9 6,1 8,2 

Mindre bra 17 22,1 34,7 42,9 

Bra 16 20,8 32,7 75,5 

Mycket bra 12 15,6 24,5 100,0 

Totalt 49 63,6 100,0  

Saknade värden 28 36,4   

Totalt 77 100,0   

 

 
 
 

I vilken grad anser du att du har insyn om hur socialtjänsten fungerar? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Dålig 13 16,9 16,9 16,9 

Mindre dålig 23 29,9 29,9 46,8 

Mindre bra 28 36,4 36,4 83,1 

Bra 10 13,0 13,0 96,1 

Mycket bra 3 3,9 3,9 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 
 

 
 

I vilken grad anser du att socialtjänsten har insyn hur skolan fungerar? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Dålig 9 11,7 11,7 11,7 

Mindre dålig 20 26,0 26,0 37,7 

Mindre bra 39 50,6 50,6 88,3 

Bra 8 10,4 10,4 98,7 

Mycket bra 1 1,3 1,3 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  
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Har du i din yrkesroll som lärare sett ett barn som far illa? 
 Frekvens  Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  Ja 62 80,5 80,5 80,5 

Nej 15 19,5 19,5 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

 

När jag misstänkt att ett barn riskerat att fara illa har jag gjort följande: 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  
Försökt lösa problemet själv 

genom samtal med föräldrarna 

31 18,2 18,2 18,2 

Gjort en anmälan till socialtjänsten 

om att barnet/den unge far illa 

22 12,9 12,9 31,2 

Har hanterat det i arbetslaget med 

gemensam aktion därefter 

1 ,6 ,6 31,8 

Informerat rektor eller kurator som i 

sin tur upprättat anmälan till 

socialtjänsten 

1 ,6 ,6 32,4 

Jag har aldrig haft en misstanke 

om att barn far illa 

7 4,1 4,1 36,5 

Kontaktat rektorn 1 ,6 ,6 37,1 

Kontaktat skolans elevhälsoteam 10 5,9 5,9 42,9 

Meddela mentor som gör anmälan 2 1,2 1,2 44,1 

Motiverat den unge att söka stöd 

på egen hand 

32 18,8 18,8 62,9 

Motiverat föräldrarna att söka stöd 

på egen hand 

21 12,4 12,4 75,3 

Nätverksträff 1 ,6 ,6 75,9 

Pratat med rektorn först 2 1,2 1,2 77,1 

Remitterat barnet/den unge vidare 

till annan myndighet t.ex. BUP 

28 16,5 16,5 93,5 

Remitterat föräldrarna vidare till 

annan myndighet 

8 4,7 4,7 98,2 

Samtalat med barnet/ den unge 3 1,8 1,8 100,0 

Totalt 170 100,0 100,0  
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I vilken grad anser du att du har kunskap om vilka tecken som finns när ett barn far illa? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet Dålig 1 1,3 1,3 1,3 

Mindre dålig 13 16,9 16,9 18,2 

Mindre bra 33 42,9 42,9 61,0 

Bra 22 28,6 28,6 89,6 

Mycket bra 8 10,4 10,4 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

Anser du att du behöver mer information om tecken på att ett barn far illa? 

 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet Ja  57 74,0 74,0 74,0 

Nej 20 26,0 26,0 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

 

Hur många gånger har du anmält till socialtjänsten när du misstänkte att ett barn far illa? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet 1-4 ggr 

5-9 ggr 

23 

6 

29,9 

7,8 

29,9 

7,8 

29,9 

37,7 

10-14 ggr 4 5,2 5,2 42,9 

Aldrig 44 57,1 57,1 100,0 

     

Totalt 77 100,0 100,0  
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Anser du att det finns några hinder för att anmäla? 

 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  Ja 24 31,2 31,2 31,2 

Nej 53 68,8 68,8 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  
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Om du själv gjort en anmälan - eller deltagit i att göra en anmälan - om misstanke, vad uppgav du för 

orsak i den senaste anmälan du gjorde? 
 Frekvens Procent Validitet 

procent 

Kumulativ 

procent 

Validitet  54 31,8 31,8 31,8 

Barn utsatt för fysisk misshandel och/eller 

bestraffning 

8 4,7 4,7 36,5 

Barnet utsatt för sexuellt övergrepp 2 1,2 1,2 37,6 

Barnet/den unges självdestruktiva beteende 

(t.ex. självskadebeteende, suicidförsök, 

missbruk) 

22 12,9 12,9 50,6 

Barnets frånvaro från skolan på grund av skolk 
28 16,5 16,5 67,1 

Brister i barnets kost, hygien eller kläder (t.ex. 

ej årstidsanpassat) 

8 4,7 4,7 71,8 

Förekomsten av våld mellan föräldrar 1 ,6 ,6 72,4 

Förälders alkohol-, narkotika- eller 

läkemedelmissbruk 

13 7,6 7,6 80,0 

Förälders bristande uppsikt över barnet 10 5,9 5,9 85,9 

Förälders fysiska nedsättning eller 

sjukdomstillstånd 

1 ,6 ,6 86,5 

Förälders psykiska nedsättning eller 

sjukdomstillstånd 

6 3,5 3,5 90,0 

Föräldrar försummat barnets behov av hälsa- 

och sjukvård 

10 5,9 5,9 95,9 

Föräldrar kränkt, trakasserat eller hotat barnet 
6 3,5 3,5 99,4 

Föräldrars bristande omsorg 1 ,6 ,6 100,0 

Totalt 170 100,0 100,0  
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Anser du att det finns några hinder för att anmäla? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Ja 24 31,2 31,2 31,2 

Nej 53 68,8 68,8 100,0 

Total 77 100,0 100,0  
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Kan någon av dessa alternativ vara ett hinder för att anmäla när ett barn far illa? 
 Frekvens Procent Validitet 

procent 

Kumulativ 

procent 

Validitet Anmälan bidrar inte till något 1 ,8 ,8 ,8 

Barnets situation förvärras ytterligare av 

en anmälan 

1 ,8 ,8 1,7 

Beror på situationen 1 ,8 ,8 2,5 

Delegerar ärendet till kurator 2 1,7 1,7 4,2 

Försvara sin anmälan 1 ,8 ,8 5,0 

Inte litar på sin magkänsla 1 ,8 ,8 5,9 

Misstro mot socialtjänstens möjligheter att 

hjälpa barnet 

1 ,8 ,8 6,7 

Nej 9 7,6 7,6 14,3 

Osäkerhet  42 35,3 35,3 49,6 

Relationen med barnet 21 17,6 17,6 67,2 

Relationen med föräldrarna  15 12,6 12,6 79,8 

Relationen med kollegor 2 1,7 1,7 81,5 

Relationen med rektorn 4 3,4 3,4 84,9 

Relationen med socialtjänsten 4 3,4 3,4 88,2 

Relationen mellan barn och förälder 1 ,8 ,8 89,1 

Sekretess 13 10,9 10,9 100,0 

Totalt 119 100,0 100,0  

 

 

Skulle du kunna tänka dig att anmäla om det bara är misstankar om att ett barn far illa? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Ja  69 89,6 89,6 89,6 

Nej 8 10,4 10,4 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 
 

I vilken grad anser du veta vad anmälningsskyldighet innebär? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Dåligt  4 5,2 5,2 5,2 

Mindre dåligt 8 10,4 10,4 15,6 

Mindre bra 28 36,4 36,4 51,9 

Bra 27 35,1 35,1 87,0 

Mycket bra 10 13,0 13,0 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  
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I vilken grad anser du att anmälningsskyldighet fungerar på er skola? 

 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet  Dåligt 2 2,6 2,6 2,6 

Mindre dåligt 6 7,8 7,8 10,4 

Mindre bra 29 37,7 37,7 48,1 

Bra 30 39,0 39,0 87,0 

Mycket bra 10 13,0 13,0 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 
 
 

Har du någon gång haft en oro där du valt att inte göra en anmälan, men efteråt haft en känsla att du 
kanske borde ha gjort det? 

 
 Frekvens Procent Validitet 

procent 

Kumulativ 

procent 

Validitet  Ja, någon enstaka gång. 24 31,2 31,2 31,2 

Nej, aldrig 53 68,8 68,8 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 
 
 

Skulle du anmäla om rektorn avråder dig att anmäla? 

 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet  Ja 24 31,2 31,2 31,2 

Nej 9 11,7 11,7 42,9 

Vet ej 44 57,1 57,1 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  
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I vilken grad anser du att det existerar en återkoppling från socialtjänsten? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ 

procent 

Validitet Ingen återkoppling 13 16,9 21,3 21,3 

Sällan återkoppling 16 20,8 26,2 47,5 

Ibland återkoppling 23 29,9 37,7 85,2 

Ofta återkoppling 7 9,1 11,5 96,7 

Alltid återkoppling 2 2,6 3,3 100,0 

Totalt 61 79,2 100,0  

Saknade  värden 16 20,8   

Totalt 77 100,0   

 

 

Anser du att en anmälan till socialtjänsten bidrar till en förändring? 

 
 Frekvens Procent  Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Ja  23 29,9 29,9 29,9 

Nej 2 2,6 2,6 32,5 

Vet ej 52 67,5 67,5 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

 

Vet du vad skolan har för policy vid anmälning till socialtjänsten? 

 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Ja 48 62,3 62,3 62,3 

Nej 29 37,7 37,7 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

 

Anser du att din skola har tydliga rutiner om tillvägagångssättet? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent 

Validitet Ja 54 70,1 70,1 70,1 

Nej 6 7,8 7,8 77,9 

Vet ej 17 22,1 22,1 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  
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Anser du att det behöver ske en förbättring gällande anmälningsskyldigheten? 
 Frekvens Procent Validitet procent Kumulativ procent  

Validitet Ja 38 49,4 49,4 49,4 

Nej 39 50,6 50,6 100,0 

Totalt 77 100,0 100,0  

 

 
 
 

Korstabell 

 
 Hur många gånger har du anmält till socialtjänsten när du misstänker 

ett barn fara illa? 

Totalt 

1-4 ggr 5-9 ggr 10-14 ggr Aldrig 

Hur länge har du arbetat 

som lärare? 

1-5år 

6-10år 

6 

1 

0 

0 

0 

2 

6 

11 

12 

14 

11-15år 5 1 0 9 15 

16-20år 4 0 3 5 12 

21-25år 1 2 1 4 8 

26-30år 3 0 0 6 9 

31-35år 3 1 0 2 6 

36-40år 0 0 0 1 1 

      

Totalt 23 4 6 44 77 
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BILAGA 3 
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