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Sammanfattning 

Detta är en kvalitativ studie om samverkan mellan socialtjänsten och skola, specifikt gällande 

anmälningsskyldigheten. Genom utvalda lagar, tidigare forskning och samverkansteori har 

kunskap och möjlighet att jämföra studiens resultat med litteratur uppstått. Studien innefattar 

intervjuer med både socialsekreterare och pedagoger för att få en bred bild, och resultaten 

visar på att det finns mycket att förbättra och de önskar ett närmare samarbete från båda sidor. 

Det har visat sig att information i flera fall inte nått ända fram till pedagogerna, trots en 

samverkansgrupp som jobbar med att informera. Pedagogerna ser svårigheter med att veta när 

de ska anmäla och vill gärna veta mer om barnets situation, detta trots att det är 

socialsekreterarnas jobb att utreda sådant. 
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Förord 

Vi är två socionomstudenter som gjort vår verksamhetförlagda utbildning (VFU) inom 

socialtjänsten, med inriktning på att utreda barn och unga. Under denna tid fick vi uppleva hur 

samarbetet mellan skola och socialtjänsten ibland kunde vara problematisk, då främst med 

fokus på anmälningsskyldighet. Vi fick båda bilden av att pedagoger ogärna vill anmäla då de 

inte kan vara anonyma (Olsson, 2011) och därför står rektorer ofta för anmälningarna. Det i 

sig behöver inte vara något fel, men pedagogerna har även personlig anmälningsskyldighet 

(Molinder, 2014), och att inte anmäla när ett barn misstänks fara illa kan innebära tjänstefel. 

Vi upplevde att det kanske mer handlade om personliga och etiska överväganden hos 

pedagogerna, trots att lagen är tydlig. 

 

Vi vill tacka vår handledare Ove Grape som har ställt upp och gett oss stöd när vi har kört fast 

och svarat på alla våra frågor under studiens gång. Vi vill även tacka de som tillhört vår 

grupphandledning som tillförde reflektioner och synpunkter vilket gjorde att studien fortsatte 

utvecklas. Slutligen och framförallt vill vi tacka de intervjupersoner som tog sig tid och gjorde 

det möjligt för oss att genomföra studien. 
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1. Inledning 

I Sverige är det allas ansvar att barn har det bra och att de skyddas från att fara illa. Därför 

uppmanas det i socialtjänstlagen (SoL, SFS 2001:453) 14 kap 1 § att var och en ska kontakta 

socialtjänsten om det finns misstänkar att ett barn far illa. Syftet med en anmälan är att 

socialtjänsten ska uppmärksamma att ett barn riskerar att fara illa, vilket trots begreppet 

anmälan inte behöver leda till en polisanmälan (Fridh & Norman, 2008). Ett barn som riskerar 

att fara illa eller far illa kanske inte är medveten om detta själv utan ser det som en del av 

vardagen. Detta medför att de vuxna har ett stort ansvar över barnen, att barnen har det bra, 

och ser dem som ensamma individer och inte en familjekonstellation. Ofta hör man praktiker 

säga att barn har rätt till bra föräldrar men föräldrar har inte alltid rätt till sina barn. 

 

En stor del av barnens vardag tillbringas på skolan, vilket gör att pedagoger och annan 

personal som arbetar på skolan är en viktig del i deras liv och på så sätt också ett viktigt 

redskap för att upptäcka om barnen far illa eller riskerar att fara illa (Prop. 2012/13:10). Det 

som står angående anmälningsskyldigheten för professionella framgår i SoL (SFS 2001:453) 

14 kap 1§, ”följande myndigheter och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till 

socialnämnden om de i sin verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. 

Kommer anmälan alltid in till socialtjänsten när professionella misstänker att ett barn far illa, 

eller försöker man klargöra omständigheterna innan anmälan sker? Olsson (2011) skriver att 

anmälningar är en vanlig händelse hos socialtjänsten men på skolan anses det vara det mest 

dramatiska och känsloladdade uppdraget inom yrket. I och med det kan det finnas en 

osäkerhet hos pedagoger när det kommer till anmälningar, vilket förutsätter att socialtjänsten 

och skolan måste arbeta nära varandra för att anmälningsskyldigheten ska fungera optimalt. 

 

Molinder (2014) skriver att det inte är den som anmäler som ska avgöra om socialtjänsten 

behöver ingripa eller inte, hen ska inte heller ta ställning till varför barnet far illa utan det är 

socialtjänstens uppdrag att utreda. En viktig del i att känna sig trygga med att göra en anmälan 

för pedagoger är att ha en förståelse för vad som sker när en anmälan görs. Detta överförs till 

socialnämnden som också har ett ansvar som myndighet för de anmälningar som kommer in. I 

SoL (SFS 2001:453) 5 kap 1§ står det att ”socialnämnden ska tillsammans med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs, uppmärksamma och verka för att barn 

och unga inte vistas i miljöer som är skadliga för dem”. Här uttrycks det att samverkan och 

samarbete mellan organisationerna för att skydda barnen som lever i vårt samhälle är 

nödvändigt, vilket visar på att samverkan är en viktig åtgärd.   

 

Ett samverkansprojekt har inletts i den kommun som studien genomförts på. Detta innebär att 

socialtjänsten och skolan har utvecklat gemensamma anmälningsblanketter samt 

informationsblad som skolorna i kommunen ska använda för att underlätta vid anmälningar. 

Vi ser ett värde av att undersöka hur det egentligen fungerar i praktiken mellan skola och 

socialtjänst, och vad som önskas från båda sidor för ett lyckat samarbete. Samverkan kan ske 

på flera nivåer (Danemark, 2000) och med den anmälningsskyldigheten pedagoger har, är det 

viktigt att den kunskap som socialtjänsten har kring området och lagen når ut till alla berörda, 

då socialsekreterarna arbetar med detta varje dag. 
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1.1 Syfte 

Syftet med denna studie är att se hur socialtjänst och skola samverkar kring 

anmälningsskyldigheten. 

1.2 Frågeställning 

De frågor som ska behandlas och bli besvarade är: 

 Hur sker samverkan mellan skola och socialtjänst idag? 

 Vad krävs för en god samverkan mellan skolan och socialtjänsten kring 

anmälningsskyldigheten enligt socialsekreterare och pedagoger? 

 Hur ser pedagogers respektive socialsekreterares erfarenheter ut kring 

anmälningsskyldigheten?  

1.3 Avgränsningar 

Avgränsningar som har gjort i denna studie var att den endast utförs i en mellanstor kommun, 

detta då en större undersökning skulle vara allt för tidskrävande. Även avgränsningar gällande 

urvalet av socialsekreterare har gjorts då alla inom socialtjänsten inte jobbar med 

anmälningsskyldigheten dagligen. 

1.4 Begreppsförklaring  

Anmälningsskyldighet avser den plikt och skyldighet som innefattar all personal som arbetar 

inom verksamheter som rör barn enligt SoL (SFS 2001:453) 14 kap 1§. 

Barn är alla individer under 18 år enligt barnombudsmannen (2015).  

Barn som far illa enligt regeringens proposition (2012/10:13) kan det vara barn och 

ungdomar utsätts för fysiskt eller psykiskt våld i hemmet, sexuella övergrepp, kränkningar, 

fysisk eller psykisk försummelse eller allvarliga relationsproblem i förhållande till sin familj. 

Ytterligare innefattar det barn och ungdomar som far illa på grund av sitt eget beteende, som 

till exempel missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt beteende eller som utsätts för 

hot eller våld. Barn med stora problem i skolsituationen kan vara en social problematik som 

anses ingå i gruppen. Psykisk ohälsa eller störning hos barn och unga, exempelvis depression, 

självskadebeteende eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning är inte socialtjänstens 

kompetensområde, om det inte finns en social problematik. En längre definition finns att ta 

del av i bilaga 1. 

Pedagog definieras i Nationalencyklopedin som undervisare och/eller lärare och i denna 

studie innefattar det även föreskolelärare. 

Samverkan har man tillsammans med andra, ofta personer med annan utbildning, och som är 

styrda av andra regelsystem och i annan organisatorisk position, arbetar mot gemensamma 

mål. Inte att blanda ihop med samarbete som är något man gör varje dag, ganska oreflekterat 

(Danemark, 2000). 

Skola är enligt Nationalencyklopedin en plats där undervisning sker och i denna studie ingår 

även förskolan.  
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Socialsekreterare definieras i Nationalencyklopedin den socialsekreterare som jobbar inom 

kommunen med enskilda ärenden, och i denna studie avser det den socialsekreterare som 

arbetar med att ta emot anmälningar och ansökningar. 
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2. Metod 

I kommande avsnitt redovisas tillvägagångssättet i studien.  

2. 1 Val av metod 

Undersökningen började med upplevelser från VFU-perioden, vilket väckte ett intresse att 

studera anmälningsskyldigheten och samverkan mellan skolan och socialtjänsten. 

Utgångspunkten i studien var en ontologisk förståelse som innebär att en ständig förändring 

sker och den sociala verkligheten kan inte betraktas som slutgiltig (Bryman, 2011). I och med 

detta kan studien visa på olika svar beroende på vilka deltagarna är och deras verklighet på 

arbetsplatsen. Det betyder inte att undersökningen inte medför någon nytta till verksamheter 

som har skyldigheten att anmäla när barn far illa eller risker att fara illa.   

 

Val av metod formades efter syftet och frågeställningarna, och de skulle bli besvarade genom 

en kvalitativ metod. Valet blev att genomföra kvalitativa intervjuer som Bryman (2011) 

menar är den vanligaste metoden att använda i kvalitativ forskning. Denna metod var lämplig 

för att få de professionellas allmänna och personliga uppfattningar, hur de arbetar efter 

anmälningsskyldigheten och samverkan som studien fokuserar på. En kvantitativ metod hade 

varit lämpligare om syftet istället var mer statistisk frågeställning som till exempel att 

undersöka hur ofta anmälningar görs och kommer in eller om frågeställningarna bättre lämpat 

sig för till exempel enkäter. 

2.2 Insamling av litteratur 

Litteratur har valts med fokus på anmälningsskyldigheten och samverkan, specifikt mellan 

skolan och socialtjänsten. Det första steget var att se vilka lagar som var aktuella för att 

besvara vårt syfte och frågeställningar, vilket var skollagen och socialtjänstlagen. För att få en 

större förståelse av de specifika paragrafer som används i studien, blev de tillhörande 

propositioner studerade och redovisade. Regeringens propositioner hänvisade till annan 

relevant litteratur som berör ämnet och två texter har därav använts. 

 

En stor hjälp till litteraturinsamling universitetsbiblioteket, för att hitta relevant litteratur och 

vilken var sju böcker som användes i studien. Under studietiden på socionomprogrammet har 

tidigare kurslitteratur kunnat återanvändas som en del i denna studie, sammanlagt fyra böcker 

och ytterligare en bok lånades av handledaren. Vidare har sökanordning Google och Socindex 

använts vid litteraturinsamlingen. De sökord som använts var samverkan, samarbete, 

anmälningsskyldigheten, anmälningsplikt, anmälan, socialtjänst, skolan, även engelsk 

översättning på dessa ord har använts, vilket resulterade i att olika handböcker, studier, 

artiklar med mera. Många vetenskapliga artiklar fick sorteras bort då de sällan berörde just 

samverkan mellan skola och socialtjänst. 
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2.2.1 Källkritik 

Den litteraturen som använts kommer främst från böcker och resonemangen kring samverkan 

och anmälningsskyldigheten indikerar åt samma håll. Dessa har även blivit publicerade i 

diverse förlag samt litteratur från tidigare som kurser har använts, vilket medför 

att  trovärdighet ökar. Rapporter har använts från rädda barnen och socialstyrelsen, och dessa 

granskades kritiskt i deras metod och utförande. Då dessa rapporter kommer ifrån 

organisationer och myndigheter, anses de vara seriösa rapporter med trovärdiga resultat. De 

lagar och propositioner som använts var från riksdagens hemsida och därav aktuella, och att 

de har hänvisat vidare till annan litteratur som använts ökar trovärdigheten i litteraturen. 

Eftersom denna studie utgår från de aktuella lagarna blir det svårt att hitta forskning som tyder 

på något annat utan litteraturen ger en tolkning av hur professionella ser på lagen och vad som 

kan underlätta eller förhindra samverkan och anmälningar. Även om viss litteratur var äldre 

medför dessa en relevans till denna studie och den framställs ur båda professionernas 

synvinklar. 

2.3 Urval 

Studien skedde endast i en kommun vilket medförde att urvalet var begränsat. Andersson och 

Ahnlund (2009) beskriver att i kvalitativ forskning är det ofta ett icke-sannolikhetsurval som 

används och syftet är att genom små urval få en djupare kunskap, vilket var passande till 

denna studie och dess förutsättning. 

 

Ett målinriktat urval användes för att hitta intervjupersoner från socialtjänsten, vilket innebär 

att forskaren utifrån sin önskan väljer ut deltagare som är relevanta för forskningsfrågorna 

(Bryman, 2011). Eftersom studien specificerar sig på anmälningsskyldigheten var det endast 

ett fåtal personer relevanta från socialtjänsten, då alla inte inom socialtjänsten arbetar med att 

ta emot anmälningar gällande barn och unga. Med erfarenheter från VFU fanns en vetskap om 

hur kontakt skulle tas med dessa personer, genom e-post och personlig kontakt bokades och 

genomfördes en intervju med två socialsekreterare tillsammans.  

 

Med hjälp av ett snöbollsurval hittades intervjupersoner från skolverksamheter. Detta innebär 

att genom en kontakt, få en vidare kontakt med tänkbara personer som har en viss egenskap 

för att kunna delta i studien (Bryman, 2011). Via kommunens hemsida hittades e-postadresser 

till rektorerna, som kontaktades för att få vidare kontakt med pedagoger. Utifrån studies syfte 

behövdes ingen begränsning till vilka tänkbara skolor eller pedagoger som ansågs vara mer 

representativ än någon annan förutom att det skulle vara pedagoger som arbetar där 

skolplikten fanns. En rektor gav oss e-postadresser till pedagoger och fem hade 

vidarebefordra e-postmeddelandet till pedagogerna, men ingen återkoppling kom från dem. 

Detta resulterade att vidare kontakt togs genom att ringde till rektorerna efter en vecka för att 

få kontakt med pedagogerna, vilket ledde till fyra telefonnummer. Genom dessa bokades två 

intervjuer och de personerna tog med sig en person till vid intervjutillfälle, då intervjuerna 

skulle ske med två pedagoger tillsammans.  
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Vid två olika skolor skedde det bortfall då de hade möjlighet att delta men sedan avböjde på 

grund av verksamheten. Bryman (2011) beskriver att bortfall kan ske genom att deltagarna 

inte vill delta, inte kan hittas vid intervjutillfället eller inte kan lämna den information som 

söks. Ytterligare ett bortfall skedde med en pedagog, då denna person aldrig dök upp. Den 

andra som skulle delta vid intervjutillfället hade inte fått information om intervjun, men 

intervjun genomfördes då hen ställde upp i alla fall med en annan kollega. 

2.4 Intervjuer 

En semistrukturerad intervjuguide användes för att intervjupersonerna skulle ge möjlighet att 

reflektera fritt, med viss styrning av den som intervjuar. Bryman (2011) förklarar att 

intervjuguiden är uppbyggd med en uppsättning av frågor men det kan också ställas frågor 

som inte finns i intervjuguiden för att kunna följa upp något. Utifrån litteraturen och den teori 

som använts till studien, hämtades inspiration till frågorna i intervjuguiden. Eftersom det var 

två olika yrkesgrupper som blev intervjuade, behövdes två olika intervjuguider (Bilaga 3 & 4) 

som var anpassade till yrkeskategorierna och för att få de svar som var relevanta för studien. 

Det resulterade i åtta olika teman i varje intervjuguide med fokus på skolan och socialtjänsten.  

 

En pilotstudie genomfördes innan de riktiga intervjuerna påbörjades för att upptäcka om något 

inte fungerade i intervjuguiderna. Bryman (2011) beskriver att en pilotstudie görs för att 

säkerställa att de frågor som ställs fungerar, men även att studien i sin helhet fungerar. Vidare 

säger författaren att en pilotstudie inte ska göras med personer som kan tänkas ingå i urvalet. 

De som deltog i pilotstudien var två personer som arbetar inom de båda yrkeskategorierna 

men inte tillhörde den kommun som studien genomfördes i och urvalet blev inte påverkat. I 

och med att intervjuguiderna blev testade framkom vissa frågetecken, vilket gjorde att 

intervjuguiderna reviderades och slutligen färdigställdes. 

 

Ett informationsbrev (Bilaga 2) sammanställdes till dem som kunde delta i intervjuerna, vilket 

vidare nämns i etikavsnittet. Intervjuerna genomfördes med två intervjupersoner samtidigt för 

att underlätta eftersom det kunde vara svårt att få tag på intervjupersoner, men även för 

deltagarnas möjligheter att svara på frågorna och känna sig trygga. En risk som identifierades 

och togs med i övervägandet var när en intervju med flera personer genomförs måste hänsyn 

tas till att utrymmet för att säga sin egen uppfattning kan förändras. Nyström (2012) beskriver 

detta som att med gruppintervjuer kan talutrymmet bli ojämnt fördelat. Att intervjupersonerna 

ska får utrymme för att ge fylliga svar var något som beaktades genom att ge båda en chans 

att svara på de frågor som ställdes. Bryman (2011) beskriver vidare att när intervjuer 

genomförs på detta sätt har forskaren mindre kontroll över situationen, förväntande eller 

accepterande åsikter kan vara det som framkommer vid intervjuerna. Dessa aspekter var något 

som beaktades och eftersom de själva fick välja vilka de skulle ha intervjuen tillsammans 

med, var dessa personer trygga med varandra och det skulle inte påverka svaren i hög 

utsträckning. Samtidigt var en del av intresset att se vilka resonemang som fanns hos 

arbetsgruppen pedagoger och socialsekreterarna, snarare än personliga åsikter, vilket den här 

typen av intervjuform kan ge en bra bild av. Slutligen blev det två intervjuer med fyra 

pedagoger från två olika skolor, samt en intervju med två socialsekreterare. Bryman (2011) 
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nämner att det inte är särskilt troligt att det räcker med en grupp för att tillfredsställa 

forskarens behov men tid och andra resurser kommer att påverka, dock framhävs det att om 

det är för många grupper innebär det ett slöseri med tid, därav beslutades det att genomföra tre 

gruppintervjuer med sex personer totalt.   

 

Vid intervjutillfället frågades ännu en gång samtliga deltagare om de ville delta i studien och 

ett muntligt samtycke inhämtades för detta. Samtyckeskravet nämns vidare i etikavsnittet. 

Intervjupersonerna gav även sitt samtycke till bandinspelning för att kunna transkribera 

intervjun för att underlätta resultat och analys. Även samtycke till eventuell kontakt vid behov 

av förtydliganden inhämtades, samt på vilket sätt de i sådant fall önskade bli kontaktade. 

2.5 Analysbeskrivning 

När materialet var transkriberat kodades insamlade data, det är vanligast att använda sig av 

kodning och kategorisering vid kvalitativa intervjuer (Kvale & Brinkmann, 2014). Material 

kodades var för sig och sedan jämfördes resultaten, och på detta sätt ökar reliabiliteten i 

studien (Watt Boolsen, 2007). Studiens reliabilitet nämns vidare i validitet, reliabilitet och 

generaliseringsavsnittet. När materialet kodades hämtades inspiration från kvalitativ 

innehållsanalys som Bryman (2011) menar är ett sökande efter bakomliggande teman i det 

material som analyseras. Kodningen skedde genom att finns specifika ord som identifierades i 

texten. Detta ledde till sammanlagt fyra kategorier vilket redovisas som samverkan, 

anmälningar i praktiken, faktorer som underlättar och försvårar samt relationen till föräldrar. 

Detta klargörs tydligare i ett kodnings- och kategorischema i bilaga 5. Koderna och 

kategorierna bidrar slutligen till ett gemensamt tema som blev brister, men inte utan hopp. 

Resultatet redovisas tillsammans med den teori och litteratur som valts ut för att skapa en mer 

levande och intressant text. 

 

Ytterligare en aspekt att ta hänsyn till i kvalitativ forskning är den styrka och svaghet genom 

de mänskliga faktorer i kvalitativ forskning som Fejes och Thornberg (2011) beskriver. 

Styrkan är den instinkt och erfarenhet som forskaren har för att finna förståelse medan 

svagheten kan bli då forskaren förlitar sig på sin utbildning och kreativitet vilket gör att 

resultatet påverkas av människan och inte bara analysarbetet. Vår socionombakgrund samt 

kunskap från VFU perioden har påverkat valet av ämne i studie, men med eftertänksamt och 

noggrannhet besvaras studiens syfte utan att låta förförståelsen påverka. Genom att redovisa 

resultaten med så stor transparants som möjligt så kan andra ta del av de tolkningar som 

gjorts. 

2.6 Arbetsfördelning 

Insamlingen av litteratur gjordes på var sitt håll och sedan sammanfattades det som hittades, 

och gemensamt valdes det som var mest relevant för studien. Jessica skrev intervjuguiden till 

socialsekreterarna och Sandra skrev den till pedagogerna, sedan gick vi igenom dem för att se 

vad som kunde appliceras på den andres. Intervjuerna genomfördes tillsammans, där Sandra 

var samtalsledare för socialsekreterarna och Jessica var samtalsledare för pedagogerna men 
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vid intervjuerna fyllde den andre i med frågor. När materialet transkriberades tog vi hälften 

var för att det ska gå snabbare och lättare. Sedan kodades hela materialet var för sig för att 

sedan jämföra våra olika koder och finna kategorier för att slutligen sammanställa till ett 

dokument. Båda har tillfört i skrivningen och slutligen läste vi igenom det tillsammans för att 

försöka skapa ett enhetligt arbete. 

2. 7 Reliabilitet, validitet och generalisering 

Extern reliabilitet innebär att forskningen kan upprepas igen, vilket kan vara svårt i sociala 

miljöer (Bryman, 2011). Genom ett noga beskrivet tillvägagångssätt bör studien kunna 

upprepas, dock skillnader i hur kommuner har valt att organiserat sig och hur de jobbar med 

samverkan lär förekomma. Resultatet skulle troligtvis inte bli exakt detsamma då det är 

sociala miljöer som studien bedrivs i samt med den ontologiska förståelsen som studiens 

baseras på, men gemensamma nämnare bör återfinnas. Intern reliabilitet innefattar att de som 

genomför studien kommer överens om hur tolkningen av materialet ska ske (Bryman, 2011). 

Materialet har kodats av oss på var sitt håll och sedan har koderna jämförts, för att se att våra 

tolkningar stämde överens. Genom att det har varit två författare till denna studie och båda har 

närvarat vid varje intervju, har möjligheten funnits att diskutera och pröva tolkningar 

gentemot varandra under hela analysförfarandet för att få en gemensam bild.   

 

Intern validitet betyder att forskarens observationer och de teoretiska idéer som utvecklas ska 

stämma överens (Bryman, 2011). Eftersom studien har få deltagare kan det inte med säkerhet 

sägas att resultatet skulle bli detsamma om andra intervjupersoner deltog. Dock hade 

intervjuguiderna öppna frågor vilket gör att svaren var mindre styrda men den sociala 

verkligenheten kan också i efterhand förändras hos deltagarna. Litteratur, egen tidigare 

kunskap och det som framkommit under studiens gång har även dragit åt samma håll. Extern 

validitet betyder att de resultat som redovisas ska kunna appliceras på andra sociala miljöer 

och situationer (Bryman, 2011). Att generalisera resultatet till andra sociala miljöer och 

situationer kan vara problematiskt. men genom att använda Thornberg och Fejes (2009) 

beskrivning av situerad generalisering kan det vara möjligt. Situerad generalisering innebär att 

genom tolkningar är det möjlig för läsaren att identifiera ett skede som hen tidigare inte varit 

medveten om, och som kan resultera i att tolkningarna passar in i den egna verksamheten. På 

detta sätt kan andra kommuner eller verksamheter tolka resultatet och applicera det som är 

relevant för deras verksamheter. 

2.8 Etik 

En etisk aspekt som diskuterades i början av studien var den förförståelse som fann från VFU 

perioden på socialtjänsten. Förförståelse är de erfarenheter som forskaren själv har av det som 

ska studeras (Westlund, 2009). Det har lagts vikt vid att inte låta förförståelsen påverka 

resultatet men utifrån de goda kunskaper från arbetet som socialsekreterare och vad det 

innebär har varit svårt att inte påverkas av det i studien. Även en brist av egna erfarenheter 

kring pedagogernas proffessionsroll kan antas ha påverkat studien.  
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De fyra etiska principerna gentemot personer som deltar i svensk forskning är 

informationskravet, samtyckeskravet, konfidentialitetskravet och nyttjandekravet (Bryman 

2011). Dessa fyra etiska principer har beaktats genom att ingen skrivs ut med deras namn och 

även kommunen är anonymiserad, detta för att deltagarna inte ska känna sig utlämnade på 

något sätt och ingen ska kunna lista ut vem som sagt vad. De har i ett informationsbrev 

(Bilaga 2) informerats om syftet med studien, vad de kunde förvänta sig av att delta, vilka vi 

som genomför studien var samt att de hade möjlighet att när som helst kan avbryta. Vidare 

gavs ytterligare information vid intervjutillfället och ett muntligt samtycke inhämtades 

gällande deltagande i studien. Deltagarna får ta del av den färdiga studien, så den kan få nytta 

av den i sin verksamhet och professionsutövning. Materialet kommer inte användas i något 

annat syfte än forskning, vilket deltagarna informerats om. 
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3. Teori 

Samverkan kan ske på flera nivåer mellan verksamheterna (Danemark, 2000), och det finns 

olika faktorer som påverkar hur samverkan kommer att fungera mellan dem. För att 

anmälningsskyldigheten ska fungera behövs samarbete och samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten. Den redovisade teorin ses som ett verktyg att använda i studiens analys av 

insamlat data. 

3.1 Samverkansteori 

Samverkan kan delas in i fyra olika nivåer. På den lägsta nivån består samverkan av att den 

ena yrkesgruppen kallas in för att ge råd och stöd. En något högre nivå är att på ett 

strukturerat sätt koordinera sina insatser så att dem adderas till varandra för att uppnå bästa 

möjliga resultat, utförandet av insatserna görs dock separat. Ytterligare en högre nivå är att 

det skapas nya arbetsformer för ett gemensamt arbete kring klart avgränsande frågor. 

Slutligen den högsta nivån är att flera verksamheter slås samman (Danemark, 2000). Huxham 

och Vangen (2005) skriver att samverkan kan även ske för att få tillgång till andra resurser än 

de man i normalla fall har. Detta innebär att organisationernas egna resurser inte är tillräckliga 

och de kan inte nå de mål som är uppsatta, det är vanligt vid offentliga eller ideella 

organisationer som då samverkar, då det finns ett behov av att dela kompetens, kunskap och 

kontakter. Vissa hävdar att det viktigaste skälet till samverkan och samarbete grundar sig på 

att de viktiga frågorna i samhället, så som kriminalitet, missbruk, missförhållande, och att 

dessa kan inte lösas av någon organisation ensam, utan samverkan är nödvändig för att 

bekämpa dem problemen.  

 

Axelsson och Bihari Axelsson (2013) skriver att inom flera områden är behovet av samverkan 

tydligt, till exempel inom hälso- och sjukvården, psykisk ohälsa, omsorg och stöd till utsatta 

barn och ungdomar. Kravet har ökat att samverkan ske inom dessa då det har varit brist på det 

och idag står det i lagar att samverkan ska ske. Samverkan innebär att verka tillsammans 

genom att uträtta eller åstadkomma något gemensamt. Grape (2015) uttrycker sig att genom 

samverkan kunde myndigheterna förhålla sig till ett behov att samla sina insatser så att 

individen skulle stå i centrum och lösa dennes problem. Samverkan är ett behov av att agera 

tillsammans för att lösa mänskliga problem som verksamheterna inte klarar av att lösa själva, 

och ett sätt att undvika att individer faller mellan stolarna. Det skapar också en helhetssyn och 

flexibilitet hos verksamheterna. Axelsson och Bihari Axelsson (2013) menar att samverkan 

behövs på grund av ett ökat behov och efterfrågan av välfärdstjänster, eftersom de sociala 

problemen har förändrats och det skapar nya behov av stöd och service. Samtidigt ökar 

specialiseringen av olika professioner och samhällsfunktioner, vilket innebär ett ökat antal 

organisationer, samt ett ökat antal av välfärdstjänster som blir privatiserade, vilket gör att 

samverkan är nödvändigt. En annan orsak till att samverkan sker och utvecklas är strävan 

efter effektivitet och legitimitet. 

 

Samverkan sker ofta när ett projekt startar och är till syfte att lösa problem men detta kan även 

påvisa problem som tidigare inte varit synliga (Danemark & Kullberg, 1999). Danemark 
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(2000) lyfter fram tre centrala faktorer som påverkar samverkan. Den första är kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer, att personerna har olika utbildning, olika sätt att se på samma 

problem och förklara det, vilket då också gör att det ibland finns olika idéer om hur 

problemen bäst löses. Den andra faktorn är olika regler, både formella regelverk som kan se 

olika ut för professionerna, men också informella regler. Den tredje och sista faktorn är 

organisatorisk situation, det kan tillexempel vara att personerna har olika position i 

organisationen eller att de kommer från organisationer som ser helt olika ut. För att 

samverkan ska bli framgångsrikt behöver dessa tre typer av faktorer identifieras, lyftas fram 

och diskuteras. Skillnader behöver inte innebära hinder, men om de gör det, behöver de 

antingen elimineras eller hittar former för att “leva med dem”. 

 

För att samverkan ska lyckas är det viktigt att alla deltagare har en gemensam utgångspunkt, 

gemensam referensram och en gemensam metod för att kunna utveckla samarbete men även 

att mål, principer och etiska förhållningssätt diskuteras innan samverkan påbörjas. En av 

orsakerna till att samverkan inte fungerar är otydligt formulerade målsättningar vid uppstart 

av samverkan. Något som också kan förhindra samverkan är dålig samordning av 

myndigheternas upptagsområden, regler kring tystnadsplikten, hög arbetsbelastning samt hög 

personalomsättning som försvårar skapandet av en gemensam kunskapsbas (Danemark & 

Kullberg, 1999). Horwath och Morrison (2007) framhäver också att när det finns ett behov av 

gemensamt arbete måste parterna komma överens om gemensamma mål som ger en riktning 

för åtgärder och fungerar för att mäta utvecklingen och motivationen av samverkan. Något 

som författarna menar kan komplicera målen i samverkan är om verksamhetera har skillnader 

i språkanvändning, organisationskulturer och tillvägagångssätt. Axelsson och Bihari Axelsson 

(2013) skriver att flera forskare och verksamma praktiker säger att det är svårt och besvärligt 

att utveckla samverkan vilket kan beror på de olikheter som finns mellan organisationerna. 

Huxham och Vangen (2005, refererad i Axelsson & Bihari Axelsson, 2013) menar att 

samverkan är så besvärligt och tidskrävande att samverkan bör undvikas om det inte är 

nödvändigt. Trots det menar Danemark och Kullberg (1999) att genom bra relationer på ett 

socialt plan kommer samverkan att fungera och om det finns problem innebär det inte att det 

kommer att misslyckas. 
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4. Litteraturgenomgång 

I de kommande avsnitten redovisas väsentliga lagar och tidigare forskning som sedan kan bli 

relevanta för att analysera resultatet och visa på den kunskap som finns inom området. 

4. 1 Lagar 

I detta arbete fokuseras det på anmälningsskyldigheten som skolan har gentemot 

socialnämnden, skolans skyldighet till detta regleras i skollagen (SFS 2010:800) 29 kap 13§. 

Där framgår att skolans skyldighet att anmäla till socialnämnden för ett barn skydd finns i 

SoL (SFS 2001:453) 14 kap 1§. Där står det, som tidigare nämnts, att ”följande myndigheter 

och yrkesverksamma är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet 

får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”. Vidare står det i lagen att de som 

omfattas av detta är myndigheter, verksamheter och yrkesverksamma som berör unga, hälso- 

och sjukvård, polismyndigheten och så vidare. För att få en närmare uppfattning och 

förklaring till denna anmälningsskyldighet framgår det i regeringens proposition (2012/13:10) 

förtydligar kring SoL (SFS 2001:453) 14 kap 1§. Där redogörs att lagen är till för att hjälpa de 

som är anmälningsskyldiga att veta när en anmälan ska ske. Tidigare stod det i paragrafen att 

en anmälan ska ske när ”något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett 

barns skydd”, men detta har sedan ändrats till ”får kännedom om eller misstänker att ett barn 

far illa”. I den senare utformningen ger det vägledning till den anmälningsskyldige, som 

innebär att det inte behöver finnas någon förståelse om socialtjänstens arbete eller kunskap 

om när socialnämnden ska ingripa till ett barns skydd. Istället är det anmälarens egna 

iakttagelser och oro för barnet som har en betydelse när en anmälan ska ske. 

 

En motivering till varför lagen är utformad på detta sätt, är för att anmälningsskyldigheten är 

nödvändigt för att upptäcka barn som far illa. Vad detta innefattar är att socialnämnden måste 

få kännedom om ett som barn far illa eller misstänks fara illa för att kunna utföra sitt uppdrag, 

förebygga, erbjuda stödinsatser eller vidta åtgärder till barns skydd. Regeringen anser att det 

bör finnas tydliga rutiner för hur anmälningar görs men att det är upp till var och en att 

ansvara för hur rutinerna ska formaliseras (Prop 2012/13:10). 

 

En önskan från Skolverket var en tydligare förklaring om vad som menas med att barn far illa, 

men detta var svårt på grund av att det varierar beroende på barnets ålder och förhållanden i 

övrigt (Prop 2012/13:10). Denna proposition hänvisar dock till en annan proposition av 

regeringen (2002/03:53) som ger en tydligare tolkning till detta (bilaga 1). De olika 

professionerna som till exempel socialarbetare, medicinsk personal, skolpersonal och poliser 

som möter barn i utsatta situationer ska veta under vilka förhållanden barn kan fara illa och 

deras utveckling riskera att skadas. Därför behövs ett språk som alla förstår för att undvika 

missförstånd och underlätta samverkan (Prop 2002/03:53). Barn som far illa kan enligt 

regeringsens proposition (2012/10:13) vara att utsättas för fysiskt eller psykiskt våld i 

hemmet, sexuella övergrepp, kränkningar, fysisk eller psykisk försummelse eller allvarliga 

relationsproblem i förhållande till sin familj. Även barn och ungdomar som far illa på grund 

av sitt eget beteende, som till exempel missbruk, kriminalitet och annat självdestruktivt 
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beteende eller som utsätts för hot eller våld. Barn med stora problem i skolsituationen kan ses 

som social problematik och anses ingå i gruppen. Psykisk ohälsa eller störning hos barn och 

unga, exempelvis depression, självskadebeteende eller neuropsykiatrisk funktionsnedsättning 

är inte socialtjänstens kompetensområde, om det inte finns en social problematik. 

 

Samverkan är ett sätt för socialtjänsten och skolan att arbete tillsammans för att 

anmälningsskyldigheten ska följas och förhindra att barn far eller riskerar att fara illa. I 29 kap 

13§ i skollagen (SFS 2010:800) står det att alla verksamheter som berör barn ska på 

socialnämndens initiativ samverka med samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. 

Detta är något som även socialtjänsten arbetar efter i SoL (SFS 2001:453) där det framgår i 5 

kap 1§ att ”socialnämnden ska tillsammans med samhällsorgan, organisationer och andra som 

berörs, uppmärksamma och verka för att barn och unga inte vistas i miljöer som är skadliga 

för dem”. I regeringens proposition (2012/13:10) framkommer det sedan 2003 finns det 

bestämmelser kring samverkan vilket innebär att socialtjänsten, hälso- och sjukvården samt 

förskolan, skolan och fritidshemmet ska samverka med organisationer och andra som berörs i 

frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa. Socialtjänsten har huvudansvaret för 

att samverkan sker och en drivande roll för att barns och ungas behov ska kunna tillgodoses. 

Viktigt att minnas är att de verksamheter som har den dagliga kontakten med barn och unga 

har ett stort ansvar för att lägga märke till och vara handlingskraftiga när de misstänker att 

någon riskerar att fara illa. Socialtjänsten har ett stort ansvar i detta, med en kompetens som är 

värdefull kring området för att kunna förebygga barn och unga ska utvecklas ogynnsamt. 

Därför är det viktigt att deras kunskap finns representerad i arbete kring detta. 

4.2 Tidigare forskning 

Backlund, Wiklund och Östberg (2012) har genomfört en studie för att öka kunskaperna om 

hur professionella inom barnavårdscentraler (BVC), förskola och skola resonerar samt agerar 

när de misstänker att ett barn far illa. Anmälningsskyldigheten fyller en viktig funktion i 

samhällets ambitioner att identifiera barn som far illa. Trots dessa ambitioner visar forskning 

att olika yrkesgrupper med anmälningsskyldigheter i förvånansvärt låg grad anmäler 

misstänkar om barn som far illa på olika sätt, särskilt verksamheter som BVC, förskola och 

skola. År 1982 tydliggjordes i socialtjänstlagen att endast en misstanke om missförhållanden 

krävdes för att anmälningsskyldigheten skulle gälla. Detta gäller fortfarande vilket innebär att 

anmälningsskyldiga inte på något sätt behöver styrka sina uppgifter om missförhållanden 

kring ett barn. 

 

Det framgår i tidigare forskning att en anmälan till socialtjänsten inte sällan betraktas som ett 

genuint risktagande i förhållande till barnet. De risker skolpersonal såg var att barnet togs ur 

verksamheten och på så vis tappade vänner och den trygghet de hade på skolan, pedagogerna 

hade även en rädsla för aggressivitet från föräldrarna. Vidare framgick att de professionella 

hade både ett “formellt” förhållningssätt, att de anmäler om de får en misstanke, och ett 

“resonerande” förhållningssätt, där de funderar vad en anmälan kan få för konsekvenser 

(Backlund et al. 2012). En undersökning visar på att skolan anmäler bara 30-40 % i de fall där 

det var lämpligt. Detta kan bero på att det finns dålig kunskap kring den aktuella 
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lagstiftningen, rädsla och osäkerhet kring vad personen ser och hur det ska tolkas, otillräcklig 

kunskap och bristande tillit till socialtjänstens arbete samt negativa erfarenheter kring tidigare 

anmälningar (Olsson, 2011). I skolan kan problemen kring ett barn upptäckas tidigt men det 

dröjer länge innan socialtjänsten får vetskap om detta. Den största orsaken till att en anmälan 

inte görs var att de inte vill förlora kontakten med barnet eller föräldrarna (Bengtsson, 2003). 

Dock kan det vara svårt för en som inte jobbar på socialtjänsten att veta när ett barn far illa 

därför är det viktigt att veta att det är socialtjänstens uppgift att utreda och inte anmälarens 

(Fridh & Norman, 2008). 

En vanlig åsikt gentemot socialtjänsten är att de inte har förståelse för hur skolan fungerar 

vilket kan skapa den bristande tilliten som många studier visar på. Hos socialtjänsten är 

anmälningar en vanlig händelse, men det är den mest dramatiska och känsloladdade uppgiften 

på skolan. Ett övervägande kan ske för att se om skolans egna resurser är tillräckliga, detta 

sker trots att de inte ska göras av skolan (Olsson, 2011). Tilliten har en betydelse i 

avväganden om det ska göras en anmälan eller inte (Backlund et al. 2012), men de med goda 

erfarenheter från socialtjänsten, samt förtroende och kunskap kring deras arbete är mer villiga 

att göra en anmälan (Fridh & Norman, 2008). Socialtjänstens sekretess är sträng men en 

viktig del i att personal inom verksamheter ska fullgöra sin anmälningsskyldighet är att få 

återkoppling från socialtjänsten. Dock kan de avstå enligt lag att göra detta (Olsson, 2011). 

Det har framgått kritik till skolpersonal, att de gör för få eller för många anmälningar, vilket 

kan grunda sig i att personalen har svårt att göra bedömningar när en anmälan ska ske 

(Bengtsson, 2003). 

 

Bengtsson (2003) påpekar betydelse av att samverkan mellan verksamheter som arbetar med 

barn och unga kan aldrig understrykas tillräckligt. Vid samverkan mellan skolan och 

socialtjänsten kan förståelsen för lagstiftningen öka och synsätten kring barn som riskerar att 

fara illa kan bli likartad. Genom en tidig rådfrågning eller anmälan till socialtjänsten kan 

skolans resurser bli mer användbara (Olsson, 2011). En möjlighet som betonas är att skolan 

ska kunna anonymt rådgöra med socialtjänsten om det finns en oro kring ett barn (Bengtsson, 

2003).  

 

En huvudsaklig förutsättning för att socialnämnden ska få information för att kunna skydda 

barn, är att myndigheter och professionella som har anmälningsskyldigheten är medvetna om 

vad socialtjänsten kan erbjuda. Socialtjänsten kan lämna information om deras arbetssätt samt 

diskutera och komma överens om lämpliga samverkansformer. Ett arbetsätt är att 

socialsekreterare kan besöka skolor och informera personalen där om socialtjänstens 

verksamhet (Socialstyrelsen, 2004). Josefsson (2007) skriver att det måste finnas en viss 

gemensam problemförståelse för att samverkan ska fungera. Styrkan i samverkan handlar om 

de olikheter som finns och det handlar om den tillit mellan de olika professionella, om den 

gemensamma bilden av arbetet och begreppet. Strukturella hinder för samverkan kan innefatta 

att verksamheterna har olika regelsystem, ansvarsområden, administrativa gränsdragningar 

och så vidare. Kulturella hinder för samverkan hänger delvis samman med de strukturella 

hindren genom att regelsystemen ofta leder till olika synsätt på eleven. Det kulturella 
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innefattar även att de inblandade har olika utbildningsbakgrund, attityder och värderingar som 

gör det svårare att kommunicera och samarbeta. Horwath och Morrison (2007) skriver i en 

internationell artikel att när samverkan sker i högriskområden som till exempel skydd av barn, 

kan det förekomma rädsla. Dock så anses det vara en stark drivkraft till att samarbeta, då 

ingen enskild myndighet vill vara ensam ansvarig för sådana problem. I dessa 

högriskområden kan det finnas en ovilja att samarbeta, då organisationer kan förlora kontroll 

över personal och beslut. 
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5. Resultat och analys 

Studiens resultat redovisas i form av kategorier, som sedan mynnar ut i ett gemensamt tema. 

Alla intervjupersoner har flera års erfarenhet av att arbeta inom respektive yrkeskategori och 

samtliga har universitetutbildning. Tidigare forskning, lagar och teori bakas in i resultatet för 

att texten ska bli mer intressant. 

5.1 Samverkan 

Just nu pågår ett samverkansprojekt som påbörjades hösten 2015 mellan socialtjänsten och 

skolan i den kommun som undersöktes. Projektet består av två socialsekreterare, en rektor och 

en kurator. De har arbetat fram en blankett för att underlätta för skolor att göra anmälningar, 

vilket Danemark (2000) definierar som den näst högsta nivån gällande samverkan när det 

skapas nya arbetsformer för ett gemensamt arbete kring klart avgränsande frågor. Hösten 

2015 hade de en information för förskolechefer och rektorer för att informera om blanketten 

och hur skolan kan få kontakt med socialsekreterarna för att ställa frågor när de är osäkra på 

om de ska anmäla eller inte. Fortsättningsvis ska detta projekt följas upp varje år för att 

utvecklas vidare. 

 

En funktion som socialtjänsten har är att professionella kan ringa anonymt och rådfråga kring 

anmälan, vilket Danemark (2000) anses som en av de lägre nivåerna av samverkan. 

Pedagogerna på den ena skolan kände inte till denna funktion, medan pedagogerna på den 

andra skolan hade i samband med en anmälan i höstas fått veta att funktionen finns. Denna 

funktion berättar socialsektreterarna har funnits i drygt tio år. Genom en tidig rådfrågning eller 

anmälan till socialtjänsten kan skolans resurser bli mer användbara (Olsson, 2011), det 

förutsätter att pedagogerna har fått information och vet att denna möjlighet finns. Pedagogerna 

som har använt funktionen uppger att de blivit väl bemötta och att det kan kännas tryggt att 

ringa och försäkra sig om att de gör det rätta. Socialsekreterarna har aldrig varit med om att 

det ringt en pedagog, där de känt att de inte bör göra en anmälan, oftast är det ganska 

självklara fall. De framhåller också att det inte är deras jobb att ifrågasätta varför pedagogerna 

gör anmälan, utan allt som gör pedagogerna oroliga ska enligt lagen resultera i en anmälan. 

Samtidigt har socialsekreterarna några dåliga erfarenheter där pedagoger inte följt sin 

anmälningsskyldighet, trots att de i rådfrågande samtal blivit uppmanade att anmäla på en 

gång. 

 

“Fast vi båda har väl varit med om några skräckexempel. Ta det här, då ringer en lärare som 

berättar att en pojke har sagt att han blivit slagen, det är ju sådant vi vill att dom ska anmäla 

på telefonen. Då sa jag att jag ville ha namn och personuppgifter på barnet men hon ville inte 

ge mig dom för chefen var inte där och de var han som skulle göra anmälan. Chefen skulle 

komma på måndag och det här var en torsdag eftermiddag. Jag försökte pressa henne att hon 

har en personlig anmälningsskyldighet men hon vågade inte, som jag uppfattade det, och det 

är ju väldigt beklämmande”. 

 

På en av skolorna upplever pedagogerna att det inte finns så mycket samverkan mellan dem 

och socialtjänsten men att andra kanske har en annan erfarenhet på skolan. När de anmäler till 
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socialtjänsten får de ingen återkoppling om vad som sker gällande barnet. De vet att barnet 

har ett behov men det finns ingen möjlighet att hjälpa det, något som de tycker är 

frustrerande. En pedagog uttrycker sig om samverkan med socialtjänsten på detta sätt: 

 

“Man möter en vägg, det som står på den väggen är sekretessen som gör att man inte vågar 

ringa dit vilket är helt fel. Sekretessen är bra men den kan utformas så att man ändå kan 

samarbeta, både rent språkligt och praktiskt”.   

 

Regler kring tystnadsplikten kan förhindra samverkan menar Danemark och Kullberg (1999). 

Pedagogerna önskar att de fick mer återkoppling, då ovissheten ger en viss oro. Olsson (2011) 

skriver att socialtjänstens sekretess är sträng men en viktig del i att personal inom 

verksamheter ska fullgöra sin anmälningsskyldighet är att få återkoppling från socialtjänsten. 

Socialsekreterarna är medvetna om att detta, att ofta efterfrågas återkoppling av pedagogerna 

och den nya blanketten som har arbetats fram innehåller en ruta där pedagogerna kan kryssa i 

om de önskar återkoppling. I dagens läge, med det tryck som är på socialtjänsten, så glöms 

återkopplingen ofta bort. 

 

Socialsekreterarna önskar att de kunde vara mer offensiva när det gäller att informera om 

blanketter och annat men resurser och att andra saker, så som förhandsbedömningar och 

klientmöten, prioriteras före sätter käppar i hjulen. Som det ser ut nu ger socialsekreterarna 

information till rektorer en gång om året, vilket de anser är väldigt lite och de måste då förlita 

sig på att rektorerna för vidare informationen ut i verksamheterna. En vilja socialsekreterarna 

har är att nå ut till pedagogerna regelbundet då informationen glöms bort eller så byts 

personalen ut. Detta är något som Danemark och Kullberg (1999) nämner är en av orsakerna 

till att samverkan kan förhindras. Pedagogerna önskar också ett tätare samarbete och de lyfter 

flera gånger att det skulle underlätta om de hade ett ansikte på någon på socialtjänsten. Ett 

drömscenario skulle vara om pedagoger och socialsekreterare kunde träffas en gång i 

månaden. Josefsson (2007) skriver att styrkan i att samverka på det sättet är att man ser 

olikheter och det skapas en tillit mellan de olika professionerna och en gemensam bild av 

arbetet. Båda professionerna uppger dock resurser och prioriteringar som hinder för att kunna 

genomföra något sådant. Horwath och Morrison (2007) framhäver när det finns ett behov av 

gemensamt arbete måste parterna komma överens om gemensamma mål och dessa ger en 

riktning för åtgärder för att kunna mäta utvecklingen och motivationen av samverkan.  

 

Socialsekreterarna nämner att förr kunde samverkan vara samarbete gällande enskilda elever 

mellan pedagog och socialsekreterare. Detta är något som Grape (2015) uttrycker, att 

myndigheterna ville samla sina insatser så att individen skulle stå i centrum och lösa dennes 

problem, och samverkan var ett sätt att förhålla sig till det behovet. Dock så anser 

socialsekreterarna att de bör se det på detta sätt fortfarande genom att de finns här och 

pedagogerna kan nå dem. Pedagoger vill att samverkan ska fungera på det sättet, att de träffas 

i rena fall kring barn och arbeta förebyggande. 

 

Något som lyfts fram av en pedagog gällande samverkan mellan dem och socialtjänsten är att 

det ska bli så bra som möjligt för alla barn, men att det finns en känsla att pedagogerna ska 
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lösa allt. Pedagogerna anser att de inte har tillräcklig kunskap om allt som händer kring 

barnen och det vore bättre om det fanns andra professioner, som psykologer, kuratorer eller 

socialsekreterare, som kunde se barnen i skolan och som har den kunskap som behövs. Detta 

är något som Huxham och Vangen (2005) framhäver som ett viktigt skäl att samverka, när det 

handlar om frågor i samhället gällande missbruk, kriminalitet, missförhållande som inte kan 

lösas av någon organisation ensam. 

5.2 Anmälan i praktiken 

Både pedagogerna och socialsekreterarna tycker att anmälningsskyldigheten är bra och att det 

blivit bättre de senaste åren. Socialsekreterarna tycker att pedagogerna och kuratorer har blivit 

bättre och tydligare i sina anmälningar men pedagogerna tycker att det fortfarande är svårt att 

veta när det är dags att anmäla. Regeringens proposition (2012/13:10) skriver att det är 

anmälarens egna iakttagelser och oro för barnet som har en betydelse när en anmälan ska ske. 

Samtliga pedagoger håller med om att det inte har gjorts många anmälningar och en pedagog 

säger att hela processen kring anmälningar känns obehagligt, och en av orsakerna är att hen 

har känslan av att inte ha kompetensen för att avgöra när det ska ske. Vidare i en annan 

proposition (2002/03:53) från regeringen står det att de olika professionerna som till exempel 

socialarbetare, skolpersonal och poliser som möter barn i utsatta situationer ska veta under 

vilka förhållanden barn kan fara illa och deras utveckling riskera att skadas. Horwath och 

Morrison (2007) skriver dock att när samverkan sker i högriskområden som till exempel 

skydd av barn, kan det förekomma rädsla men det anses vara en stark drivkraft till att 

samarbeta, då ingen enskild myndighet vill vara ensam ansvarig för sådana problem. Genom 

att kommunen har startat en mottagningsgrupp på socialtjänsten som ansvarar för att ta emot 

anmälningar, underlättas det att få den rätta kontakten.  Däremot säger två pedagoger att det är 

svårt att veta vem de ska vända sig till och önskar att det skulle finnas någon som är specifik 

för vissa skolområden. På detta sätt menar dem att det skulle underlätta för dem att ringa och 

bolla med dem om det finns några funderingar och veta vem de pratar med. Fridh och Norman 

(2008) menar att de som har goda erfarenheter från socialtjänsten, samt förtroende och 

kunskap kring deras arbete, är mer villiga att göra en anmälan. 

 

Alla intervjupersoner nämner olika scenario när en anmälan kan ske eller inte. 

Socialsekreterarna säger att något som inte bör anmälas är om ett barn inte har med sig frukt 

eller en näsduk vid förkylning men att de i praktiken skulle ta emot den anmälan och behandla 

den som vilken annan anmälan som helst. Två pedagoger nämner att en vanlig händelse är att 

barnen kommer med dåliga vinterkläder och detta är något som de inte anser behövs anmälas 

utan de pratar med föräldrarna istället. Däremot framhåller två pedagoger att om barnet är 

ovårdad med en kombination av överreaktioner funderar de kring vad som är fel och en 

anmälan kan bli aktuell. Dock säger de att ett samtal med föräldrarna är oftast något som 

förekommer innan de anmäler något sådant. Samtidigt säger de också att om de känner en oro 

så har de inget val utan ska göra en anmälan och det är för barnet skull de gör den. 

 

En viktig del som nämns i regeringens proposition (2012/13:10) är att det bör finnas tydliga 

rutiner för hur anmälningar ska ske men att det är upp till varje skola att ansvara för hur 
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rutinerna ska se ut. Alla pedagoger framför ett frågetecken kring om de har några specifika 

rutiner kring anmälningar på respektive skola men en av pedagogerna säger att de brukar 

prata med rektorn först, sedan med kuratorn på skolan och slutligen har de börjat använda 

rådgivningen som socialtjänsten erbjuder. En annan pedagog tror att det finns en 

handlingsplan för hur de ska gå tillväga vid en anmälan men en resurs de använder mer är 

tillgången att prata med kurator, skolsköterskan, psykolog och rektorn på skolan. Något som 

alla pedagoger tycker är viktigt även om det inte uttalas som en rutin, är att kunna prata med 

sina kollegor kring ett barn. Socialsekreterarnas bedömning av inkomna anmälningar från 

skolan är att det är oftast rektorn eller skolsköterskan som står på dem och det är sällan som 

bara pedagogen som står på anmälan.  Något som socialsekreterarna påpekar är att det kan 

komma in en muntlig anmälan men när det kommer in den skriftliga så är den lindrigare. I en 

anmälan vill socialsekreterarna veta hur precis hur illa det är. 

 

Socialsekreterarna nämner att inför varje terminslut så ser det att anmälningarna ökar. Detta 

tror de har ett samband med att när eleven går i skolan fem dagar i veckan så träffar 

pedagogerna eleven men när sommarlovet kommer så kan dem inte ha koll på eleven på 

samma sätt, och beslut om att anmäla kommer då. En annan tanke som en socialsekreterare 

har är att det blir lite ångestreduktion, och under vanliga veckor kommer en anmälan 

vanligtvis in på en fredag eftermiddag. 

5.3 Faktorer som underlättar och försvårar 

Pedagogerna lyfter fram att de tycker lagen innehåller vissa gråzoner och att det kan vara 

svårt att avgöra när de ska anmäla, samt alla pedagoger tycker det är jobbigt att göra en 

anmälan. Olsson (2011) skriver att vid samverkan mellan skolan och socialtjänsten kan 

förståelsen för lagstiftningen öka och synsätten kring barn som riskerar att fara illa kan bli 

likartad. Socialsekreterarna i sin tur har en bild av att pedagogerna ibland kanske väntar för 

länge med en anmälan. I tidigare studier framkom att anmälningsskyldiga hade olika 

förhållningsätt kring anmälan (Backlund et al. 2012), något som även märktes i vår studie. 

Pedagogerna sa att det var bra att lagen blivit tydlig och att de kan anmäla utan att egentligen 

veta om barnet far illa eller vad det i så fall beror på, samtidigt som de ofta beskrev att de 

gärna avvaktade med anmälan för att se så att det verkligen var något som socialtjänsten 

behövde hjälpa till med. 

 

Socialsekreterarna framhöll att ordet “anmälan” kanske låter lite väl hårt, och kan bli en 

anledning till att pedagoger tvekar och de ber nästan om ursäkt över anmälningarna. Med den 

nya lagen så har det blivit tydligare med att en anmälan gäller oro kring ett barn men 

fortfarande berättar socialsekreterare att de möts av föräldrar som känner sig anmäld av 

skolan. Två av pedagogerna håller inte med socialsekreterarna att ordet anmälan är ett dåligt 

ord medan de andra två håller med socialsekreterarna att det kan bidra till att det är lite 

motstånd för att göra en anmälan och det låter som att det förekommer i en domstol. Fridh och 

Norman (2008) skriver att syftet med en anmälan är att socialtjänsten ska uppmärksamma att 

ett barn riskerar att fara illa, vilket trots begreppet anmälan inte behöver leda till en 

polisanmälan. 
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“Det är ju positivt att man inte behöver bevis, men det är ju också lite fingertoppskänsla, att 

man kanske inte ska utsätta en familj för vad som helst bara för att jag har något på känn att, 

förstår ni”? 

 

Pedagogerna funderar länge på när de ska anmäla, för det kan röra till mycket om de har fel 

men tankarna går även till att om det var rätt känsla men sedan gjordes inget, hur blir det då? 

De lyfter fram känslan av att stämmer det som barnet förmedlar? Men slutligen är det 

viktigaste att lyssna på barnet menar pedagogerna. De behöver inte göra en bedömning och att 

släppa det till socialtjänsten känns bra enligt dem. 

 

Pedagogerna tycker att det är viktigt med stöd från sin rektor och den egna arbetsgruppen, och 

de beskriver alla att de får det stödet idag. Detta underlättar anmälningarna då de inte känner 

sig lika utlämnade och inte behöver stå på dem själva. Något som en socialsekreterare säger är 

att de varit med om att en pedagog ringde in anonymt och ville sedan inte berätta vilket barn 

det gällde på grund av en rutin som fanns på skolan att rektorn skulle anmäla trots den 

personliga anmälningsskyldigheten. Detta är något som Huxham och Vangen (2005) 

beskriver som en ovilja att samarbeta i högriskområden, då det kan innebära att organisationer 

förlorar kontroll över personlen och beslut. 

 

Något som samtliga pedagoger uttalade sig om var att ingen av dem har fått bra information 

om anmälningsskyldigheten under sin utbildning, vilket de anser skulle behövas. Två 

pedagoger önskar att arbetsgivaren skulle ge dem mer utbildningar kring detta, då 

utbildningar är bra så de förnyar sin kunskap. De tycker också att det skulle vara bra med en 

utbildning för att få se konkreta fallbeskrivningar där anmälningar behövs för att få en större 

förståelse. Något som sker i dagsläget på pedagogernas arbetsplatsträffar är att de kan prata 

om anmälningsskyldigheten ibland, men väldigt sällan utan det kan ske i samband med en 

anmälan. En av pedagogerna uttrycker sig om känslan att huvudmännen förutsäger att 

pedagogerna kan så mycket mer än vad de egentligen kan. Hela skolans verksamhet bygger på 

pedagogerna som resurs kring anmälningarna och det är på skolan som det sociala sker, vilket 

gör att pedagogerna behöver kunskapen och förmedla den, men den utbildningen finns inte 

och det finns inte tillräckligt med resurser på skolan.  

 

Socialsekreterarna upplever ibland att pedagoger nämner att om socialtjänsten blir inkopplat 

blir barnet omhändertaget, vilket socialsekreterarna poängterar är en liten del av arbetet och 

det är stora brister om pedagogerna tänker så. Olsson (2011) menar att otillräcklig kunskap 

och bristande tillit till socialtjänstens arbete kan bidra till färre anmälningar. 

Socialsekreterarna menar att det är viktigt att familjerna vet att när de kommer till 

socialtjänsten är det hjälp och stöd de kan få. Socialsekreterarna tycker inte det är så konstigt 

att de möter familjer som är skräckslagna när de kommer till socialtjänsten på grund av 

pedagogernas tankar kring dem. Något som socialsekreterarna anser skulle underlätta 

anmälningarna är att skolan kan bli bättre att samtala med föräldrar kring skolans skyldighet 

vid till exempel skolstarten, vilket skulle göra att det skulle bli avdramatiserat.  
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5.4 Relation till föräldrarna 

Precis som i tidigare studier (Bengtsson, 2003. Backlund et al. 2012) så lyfts relationen till 

föräldrarna flertalet gånger under intervjuerna. Det blir svårt för pedagogerna att jobba om 

relationen till föräldrarna till barnet är dåligt, då de i skolans värld behöver ha ganska mycket 

kontakt med dem. Ett resonemang som två pedagoger framför är att göra en anmälan till 

socialtjänsten vore något hemskt och kränkande att utsätta föräldrar för, de jämnställer det 

med att ifrågasätta deras föräldraförmåga. Detta gör att skolan som Olsson (2011) beskriver, 

försöker lösa problemet med sina egna resurser. 

 

En pedagog framhåller att vid en anmälan finns rädslan över att förstöra relationen till 

föräldrarna vilket gör att en anmälan kanske sker försiktigt då det inte fokuseras på oro kring 

barnet utan föräldrar känner sig anmälda. Backlund et al. (2012) menar att rädsla kan betyda 

att aggressivitet kan komma ifrån föräldrarna. En annan pedagog menar att de måste vara 

värst för föräldrarna när en anmälan har skett och en oro kring att den relation som finns 

raserar när en anmälan görs. Dock framkommer det att en anmälan kan vara en tankeställare 

för en familj om det finns något problem och föräldrarna vill inte att ens barn ska må dåligt, 

och kan vara tacksam till hjälpen. En oro som några pedagoger lyfter fram är att om de gör en 

anmälan kan föräldrarna helt plötsligt inte låta dem gå på till exempel förskolan längre, vilket 

skapar tankar då skolan är vad som kan ge barnen lite distans till problemen i hemmet. 

 

Något som socialsekreterarna lyfter fram är att i praktiken är en anmälan till för barnet och 

behöver inte alltid ha med föräldrarna att göra. Vidare säger dem att de vill att pedagogerna 

ska se är att det inte handlar om att anmäla föräldrarna samt att rädslan över att förstöra 

relationerna till föräldrarna får inte komma först. De får aldrig glömma att ha barnet i fokus. 

En av pedagogerna berättade om sina erfarenheter kring att anmäla och bemötande av 

föräldrarna. Det hen delger var att majoriteten av gånger så har föräldrarna tagit illa vid men 

det har gått över och slutligen fick hen uppfattningen om att dem uppskattade hjälpen. Ändå 

resonerar pedagogerna så att om de kan lösa problemen i skolan så försöker man göra det 

vilket även Olsson (2011) skriver om. 

 

“Det behöver ju inte gå till en soc-anmälan, det var en flicka som berättade att det var jobbigt 

när hennes mamma drack, men det var inte så hon for illa när hennes mamma var onykter, och 

då pratade kuratorn, eller om det var skolsyster, alltså vi gjorde ingen soc-anmälan. Den här 

mamman hade ju sagt till flickan sen att man inte behöver berätta allt i skolan. Men vi har ju 

pratat med flickan sen och hon har ju sagt att det blivit bättre, hon far ju inte illa liksom. Jag 

tror att mamman har skärpt till sig.” 

 

Samtidigt som pedagogerna lyfter relationen till föräldrarna så pratar de också om att barnet 

måste få gå först ändå. De säger att det finns inge värre än när man läser om barn som säger, 

alla visste något men gjorde inget, ingen brydde sig. 
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6. Tema - Brister, men inte utan hopp 

Det som ses genomgående i alla kategorier är att det finns mycket i samverkan som skulle 

kunna bli bättre, som det är nu brister samhällets skydd för barn som far illa eller riskerar att 

fara illa. Det finns ett samverkansprojekt som pågår, men informationen har inte nått fram till 

de som skulle behöva den. Detta visar på att i framtiden behövs detta samverkansprojekt 

utvecklas och utväderas för att möjliggöra att informationen kommer fram till de som behöver 

den. Eftersom det fortfarande ses som ett projekt ger det möjligheter till förbättringar och 

Danemark och Kullberg (1999) skriver att syftet med samverkanprojekt är att lösa problem 

men något som framkommer i studien är att resurser kan vara det som sätter stopp. Båda 

professionerna önskar ett närmare samarbete direkt med varandra, något som säkerligen 

skulle underlätta att informationen kommer dit den ska.  

 

Att kunna ringa och rådfråga socialsekreterarna tycker pedagogerna är bra, men det gäller 

också att alla pedagoger vet om att den möjligheten finns, något som inte alla gjorde. Trots att 

denna funktion har funnit ända sedan en förändring i verksamheten för 10 år sedan så finns 

det pedagoger som inte vet om att den finns. En ytterligare faktor som försvårar samverkan 

kring anmälningar är att pedagogerna upplever anmälan som något dramatiskt, något de inte 

vill utsätta en förälder för i onödan. Samtidigt beskriver pedagogerna anmälningsskyldigheten 

som något bra och viktigt, att det är skönt att lagen är utformad så att de inte behöver ha bevis. 

Här märks en tydlig ambivalens mellan att ena sidan anmäla så fort de är oroliga för att lagen 

är utformad så, och å andra sidan försöka ta reda på mer för att inte förstöra relationen till 

föräldrarna i onödan. Det finns en medvetenhet hos socialsekreterarna om hur pedagogerna 

resonerar kring just relationen, vilket tyder på att det är vanligt förekommande. 

 

I regeringens proposition (2012/13:10)Det ska sägas att socialtjänsten har huvudansvaret för 

att samverkan sker och en drivande roll för att barns och ungas behov ska tillgodoses, vilket 

brister då pedagogerna framför att samverkan inte alltid syns i verksamheterna men det 

innebär inte att skolan inte har en del i att förbättra arbetet med anmälningsskyldigheten. Det 

gavs många exempel på förbättringar, att det finns en specifik socialsekreterare till ett visst 

skolområde, att socialsekreterarna ska få träffa pedagogerna för att ge information istället för 

rektorerna, att pedagoger ska informera föräldrarna om anmälningsskyldigheten och så 

vidare.  Genomgående i alla kategorier framkommer det vad som måste bli bättre och även 

många förslag på hur, vilket vi ser blir det huvudsakliga temat i studien. 
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7. Slutsats och diskussion 

Det huvudsakliga syftet med denna studie var att se hur socialtjänst och skola samverkar kring 

anmälningsskyldigheten. 

 

Olsson (2011) skriver att genom en tidig rådfrågning eller anmälan till socialtjänsten kan 

skolans resurser bli mer användbara. Studie visar på att några pedagoger inte ens visste om att 

socialtjänsten hade en rådgörande funktion, trots att socialsekreterare gett information om 

detta till rektorer. Socialsekreterarna önskar att de kunde vara mer offensiva när det gäller att 

informera, något som våra resultat visar på skulle behövas av just den anledningen att 

informationen inte gått hela vägen fram till pedagogerna. Detta kan också bero på att personal 

eller rektorer byts ut och information glöms bort (Danemark & Kullenberg, 1999). 

Pedagogerna tycker ibland att sekretessen kan sätta stop för samverkan och återkopplingen 

från socialtjänsten är dålig. Tidigare studier visar även på att regler kring tystnadsplikten kan 

förhindra att samverkan ska fungera (Danemark & Kullberg, 1999) och återkoppling är en 

viktig del för att professionella ska fullgöra sin anmälningsskyldighet (Olsson, 2011). 

 

Socialsekreterarna anser att pedagogerna har blivit bättre på att anmäla men pedagogerna 

tycker att det fortfarande är svårt att veta när det är dags att anmäla vilket Bengtsson (2003) 

även beskriver. De beskriver det som att lagen inte är tydlig och att de gärna skulle vilja ha 

konkreta exempel på när de ska anmäla. Ett överraskande resultat i studien var att alla 

pedagoger framför ett frågetecken kring om de har några specifika rutiner kring anmälningar 

på respektive skola, även fast det i prop. (2012/13:10) skrivs det att det bör finnas tydliga 

rutiner på varje skola gällande anmälningar. Dock så säger pedagogerna att stödet från rektor 

och den egna arbetsgruppen är viktig vid en anmälan vilket också styrker socialsekreterarnas 

erfarenheter att det är oftast rektorer som står för anmälningarna. Det mest väntade resultatet 

var åsikterna kring relationen till föräldrarna och dess betydelse för anmälningarna, då det 

framkommit i flera tidigare studier (Backlund et al. 2012). Både erfarenheter och rädslan hos 

pedagoger av att förstöra relationer till föräldrar påverkar anmälningarna och fokusen finns 

inte alltid där det borde finnas, på barnen. 

 

Slutsatser som kan dras från denna studie är att det finns gott om förslag på hur samverkan 

skulle kunna bli bättre inom verksamheterna. Till exempel att pedagogerna ska kunna ringa 

och rådfråga med socialsekreterare, att det finns en specifik socialsekreterare till ett visst 

skolområde, socialsekreterarna får träffa pedagogerna och ingen mellan hand för att ge 

information, att pedagoger ska informera föräldrarna om anmälningsskyldigheten och så 

vidare. Det gäller bara för ledningen att ta vara på dessa se vad som är rimligt utifrån de 

resurser som finns. Utbildning för pedagoger kring anmälningsskyldigheten och den 

tillhörande lagstiftningen är något som också behöver prioriteras för att säkerställa att lagen 

fungerar så som det är tänkt. Denna studie styrker det som tidigare forskning och teori 

presenterat när studien visar på att de problem som finns i verksamheterna fanns även i andra 

studier. Detta bidrar till att ytterlig bevisning att detta är något som måste prioriteras och 

utvecklas för att anmälningarna och samverkan mellan verksamheterna ska bli så bra som 
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möjligt. Om de samlade resultaten beaktas finns det mycket som behöver förbättras i 

verksamheterna och i samverkan mellan dem. 

 

Något som var väldigt tydligt i vår studie var ambivalensen hos pedagogerna när det kom till 

anmälan. De beskrev flera fall där de avvaktat eller inte gjort en anmälan alls, trots att det var 

sådana saker som gjort att de varit oroliga för barnet. Det kan bero på att 

anmälningsskyldigheten är en vanlig händelse hos socialtjänsten medan på förskolan och 

skolan är det en ganska dramatisk och känsloladdad händelse som inte sker så ofta.  Därefter 

kan ett övervägande ske om skolans egna resurser är tillräckliga, detta sker trots att de inte ska 

göras av skolan (Olsson, 2011).  

 

Lagen i sig är väldigt tydlig och lämnar inte så mycket utrymme för tolkning, ändå beskriver 

pedagogerna att den innehåller många gråzoner. Socialsekreterarna beskriver också att de 

aldrig fått en anmälan för mycket, något som stärker bilden av att pedagogerna gärna vill vara 

säker på sin sak innan de anmäler. En undersökning visar på att skolan anmäler bara 30-40 % 

i de fall där det var lämpligt (Olsson, 2011).  Detta visar på ett problem då lagen inte är tänkt 

att fungera på detta sätt och skyddet för barnen som far illa eller riskerar att fara illa fungerar 

då inte som det är tänkt. Det ska sägas att socialtjänsten har huvudansvaret för att samverkan 

sker och en drivande roll för att barns och ungas behov ska tillgodoses (Prop 2012/13:10), så 

det kan påstås att detta inte bara är ett problem som vilar på skolan och pedagogernas axlar, 

utan socialtjänsten har ett stort ansvar att se till att pedagogerna får den information de 

behöver för att följa anmälningsskyldigheten. Som framkommer i studien har pedagogerna 

inte fått informationen rådgivningen med socialsekreterare trots att det har funnit i 10 år vilket 

vi ser som en stor brist i samverkan mellan professionerna. Samverkan är ett sätt att undvika 

att individer faller mellan stolarna och skapa en helhetssyn och flexibilitet mellan 

organisationerna (Grape, 2015). Socialsekreterare kan till exempel besöka skolor och 

informera personalen där om socialtjänstens verksamhet (Socialstyrelsen, 2004). 

 

Trots att det tydligt står i lagen “skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin 

verksamhet får kännedom om eller misstänker att ett barn far illa”, så tvekar alltså många 

pedagoger att anmäla i fall där de känner sig osäkra på vad som egentligen försiggår kring 

barnet. Vi har mött resonemanget att de inte vill utsätta familjen för något så dramatiskt som 

socialtjänsten i onödan. Detta tycker vi speglar en generell bild av socialtjänsten som finns i 

hela samhället, att det är en myndighet vars främsta fokus ligger på kontroll och inte att 

stödja. De som jobbar inom socialtjänsten har dock en annan bild, där fokusen ligger på att 

stödja och hjälpa. 

 

Anmälningsskyldigheten är en viktig del i pedagogernas yrke och att de då inte får större 

utrymme i utbildning, fortbildning och på arbetsplatsträffar eller liknande är konstigt. Det som 

framkommit i studien är en osäkerhet när anmälan ska ske och vad som händer när det gjorts. 

Den osäkerheten skulle kunna minska om anmälningsskyldigheten fick ta större plats i 

vardagen och bara ett återkommande samtalsämne vid olika tillfällen. På 

socionomutbildningen sker samverkan med polisstudenter och om detta skulle ske även med 
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lärarstudenter, skulle det kanske lägga en grund för förståelse redan där och bidra till en bättre 

samverkan mellan skolan och socialtjänsten i framtiden. 

 

Båda professionerna vill samverka mera, de önskar mer kontakt med varandra. I dagsläget 

sker den mesta kontakten från socialtjänstens sida med rektor och förskolechefer, som sedan i 

sin tur ska föra informationen vidare till pedagogerna. Som studie visat har detta inte fungerat, 

då många inte visste om att de kan ringa och rådfråga socialtjänsten. Det är inte konstigt om 

all information inte når fram till pedagogerna, då rektorer kan ha stor arbetsbelastning och 

personal bytts ut (Danemark & Kullberg, 1999), som kanske mest skulle behöva den mest 

eftersom de jobbar närmast barnen. Samtliga intervjupersoner hade dock massor med förslag 

på saker som går att förbättra i verksamheterna, något som borde tas vara på. Något som kan 

förhindra samverkan är hög personalomsättning som försvårar gemensam kunskapsbas och 

även hög arbetsbelastning (Horwath & Morrison, 2007). Rektorerna står oftast på anmälan 

men det framkommer att det inte finns några tydliga rutiner kring anmälningar på skolorna, 

detta trots att lagstiftarna sett ett värde av rutiner och det framgår i prop. (2012/13:10) att de 

bör finnas på varje skola. Detta bör ses över, och det borde arbetas fram rutiner, då det 

underlättar för en pedagog om det finns en tydlig väg att gå vid misstanke om att ett barn far 

illa. 

 

Det finns tre centrala faktorer som påverkar samverkan. Den första är kunskaps- och 

förklaringsmässiga faktorer, att personerna har olika utbildning, olika sätt att se på samma 

problem och förklara det, vilket då också gör att det ibland finns olika idéer om hur 

problemen bäst löses. Den andra faktorn är olika regler, både formella regelverk som kan se 

olika ut för professionerna, men också informella regler. Den tredje och sista faktorn är 

organisatorisk situation, det kan tillexempel vara att personerna har olika position i 

organisationen eller att de kommer från organisationer som ser helt olika ut. (Danemark, 

2000). Detta ser vi i vår studie i och med att samverkansgruppen sker mellan socialsekreterare 

och rektor och kurator istället för direkt med pedagogerna, vilket visar på att yrkesgrupperna 

har olika positioner inom respektive verksamhet. För att samverkan ska bli framgångsrikt 

behöver dessa tre typer av faktorer identifieras, lyftas fram och diskuteras (Danemark, 2000). 

Då vi båda tidigare haft praktik och numera jobbar på socialtjänstens enhet som utreder barn 

och unga har vi en förförståelse för ämnet vi valt att studera. Detta har gjort att vi själva sett 

vilka problem som kan uppstå när socialtjänsten inte får in en orosanmälan. Vi har dock 

närmat oss studien utan att låta den förförståelsen påverka resultatet, vilket också medför att 

vi har egna erfarenheter som är relevanta med som inte kan få plats i studien. 

 

Denna studie har endast undersökt en kommun och därmed bara en socialtjänst, vilket medför 

att andra socialtjänster kan vara organiserade, och jobba med anmälningsskyldigheten, på 

andra sätt. Två skolor deltog i studien och i kommunen så finns det många fler, vilket medför 

att resultatet kunde ha sett annorlunda ut om andra skolor deltagit. Resultatet styrs även av att 

det pågick ett samverkansprojekt just när studien genomfördes. Vilket också kan bidra till att 

även om studien skulle genomföras på samma kommun, men om en längre tid gått, så kan 

resultatet bli mycket varierande. 
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Vår studie kan bidra till att fler skolor och socialtjänster ser över sina sätt att samverkan, och 

tar till sig av det som framkommit som problem och möjligheter i denna studie och anpassar 

det till just sin verksamhet. Det kan vara intressant att forska vidare om hur friskolorna följer 

anmälningsskyldigheten då socialsekreterarna lyfte att de får in väldigt få anmälningar från 

friskolor. Vidare studier kring vad det finns för utbildningsmöjligheter för pedagoger gällande 

just anmälningsskyldigheten skulle även kunna vara intressant. 
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Bilaga 1. Definition på när barn riskerar att fara illa 

I regeringens proposition (2002/03:53) framställs en definition om vad som innebär att ett 

barn far illa eller riskerar att fara illa. 

 

Fysiskt våld innebär att ett barn av någon annan orsakas kroppsskada, sjukdom, smärta eller 

blir försatt i vanmakt eller annat liknande tillstånd. Det kan innebära att en annan person slår 

barnet med eller utan tillhygge, nyper, sparkar, knuffar, kastar, skakar, luggar, river eller biter 

barnet, trampar eller stampar på det eller tvingar in föremål i barnets mun. Det är också 

fysiskt våld och övergrepp att förgifta, bränna, skålla, riva, försöka dränka eller kväva barnet. 

Varje form av kroppslig bestraffning räknas som fysiskt våld. I flera former av sexuella 

övergrepp ingår fysiskt våld dels för att tvinga barnet till underkastelse, dels som del av 

övergreppet. 

 

Psykiskt våld betyder att ett barn systematiskt, oftast under lång tid utsätts för nedvärderande 

omdömen, nedbrytande behandling eller avsiktligt känslomässigt lidande. Även en enstaka 

allvarlig företeelse kan innebära att ett barn riskerar att fara illa. Orimligt hårda bestraffningar, 

förlöjligande, hån, nedvärdering, avvisande, utfrysning, orimliga krav, påtvingad isolering 

från sociala kontakter och åldersanpassade aktiviteter eller konstant vägran att lyssna till 

barnets synpunkter är ytterligare exempel på psykiskt våld. Som exempel på nedbrytande 

behandling kan nämnas fostran till asocialt beteende eller kriminalitet. Att ett barn tvingas 

bevittna (se eller höra) våld i sin närmiljö eller leva i en miljö där våld och hot om våld 

förekommer ofta kan också göra att ett barn far psykiskt illa. 

 

Sexuella övergrepp mot barn innefattar alla former av sexuella handlingar som påtvingas ett 

barn av en annan person. Sexuella övergrepp innebär att personen utnyttjar barnets 

beroendeställning, att handlingen utgår från den personens behov, att handlingen kränker 

barnets integritet, att handlingen sker mot barnets vilja eller är en handling som barnet inte 

kan förstå, inte är moget för eller inte kan ge informerat samtycke till. Det finns stor variation 

mellan handlingar som ryms i begreppet sexuella övergrepp. Lättare former av icke-fysisk 

kontakt som verbala sexuella anspelningar, att någon blottar sig inför barnet eller att titta på 

pornografisk film/video tillsammans med barnet kan vara både obehagliga och skrämmande 

för barnet. Fysisk kontakt som t.ex. sexuellt betonade smekningar av bröst eller könsorgan 

inklusive onani på den andra personen är andra handlingar som begås av personer som 

utsätter barn för övergrepp. De allvarligaste formerna av sexuella övergrepp kan handla om 

fullbordade vaginala, anala eller orala samlag. 

 

Kränkning innebär att barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång tid, 

genom att en person i ord eller handling behandlar barnet på ett nedlåtande sätt eller angriper 

barnets personlighet. Kränkningar kan ske genom att exempelvis på ett förnedrande sätt 

kommentera barnets utseende, språk eller begåvning, förolämpa barnet fysiskt eller verbalt 

inför kamrater eller vuxna, läsa barnets dagbok frysa ut barnet eller liknande. Att utsätta ett 

barn för fysiskt eller psykiskt våld eller sexuella övergrepp är alltid kränkande. 
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Fysisk försummelse innebär att barnets vårdnadshavare, oftast under lång tid, skadar eller 

äventyrar ett barns fysiska hälsa eller utveckling genom att underlåta att ge barnet god fysisk 

omsorg. Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling, dvs. 

hygien, kost och omvårdnad, årstidsanpassade kläder, möjlighet till vila och sömn, skydd och 

husrum, tillsyn, förebyggande hälsovård, medicinsk vård inklusive tandvård samt skydd mot 

olycksrisker eller skadlig exponering. Till skadlig exponering räknas t.ex. att återkommande 

vara utsatt för skadligt hög bullernivå, att vistas i miljöer med droganvändning eller hög 

alkoholkonsumtion. 

 

Psykisk försummelse är när barnets psykiska hälsa skadas eller äventyras, oftast under lång 

tid, genom att ett barns grundläggande behov av t.ex. uppmärksamhet, tillhörighet, fostran, 

vägledning, stimulans och utveckling inte tillgodoses. 
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Bilaga 2. Informationsbrev till intervjupersonerna 

Hej! 

Vi är två socionomstudenter som skriver C-uppsats om samverkan mellan socialtjänsten och 

skola, med fokus på orosanmälningar. Vi avser med vår studie att få en förståelse för de båda 

verksamheterna och hur det ser ut i kommunen. 

Att delta i studien är frivilligt och du har rätt att avbryta ditt deltagande. All information som 

är inkommen kommer att sparas så inga obehöriga kommer åt den. Ditt deltagande är 

anonymt, vilket innebär att vi inte skriver ut namn eller andra saker som gör att andra kan 

känna igen dig. 

 

Vi kommer genomföra intervjuer med professionella inom båda verksamheterna. En intervju 

beräknas ta ungefär 1 timme och det komma ske med dig plus en kollega. Om du är 

intresserad, kan du ta med dig en kollega som du känner dig trygg med och som också vill 

delta i studien. Vi hoppas att studien ska bidra till att utveckla respektive verksamhet och 

tydliggöra faktorer för samverkan. 

Är du intresserad av att ta del av den färdiga uppsatsen så går det självklart bra. Du har även 

möjlighet att dela den vidare med arbetskollegor eller andra om du så skulle önska. 

Vid frågor är du välkommen att ringa eller maila oss! 

 

 

Sandra Jonsson                 Jessica Strömberg 

s……….@comhem.se     s………..@hotmail.com 

07x-xxxxxxxx                 07x-xxxxxxxx 
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Bilaga 3. Intervjuguide till skola 

Bakgrundsfrågor 

1. Vad har ni för utbildning? 

2. Hur många år har ni jobbat som Lärare/Pedagog? 

3. Hur många år har ni jobbat på denna skola? 

Anmälningsskyldigheten 

4. Vad tycker ni om anmälningsskyldigheten generellt? 

5. Hur känner ni personligen inför att göra en anmälning? 

Anmälan i praktiken 

6. Har ni gjort orosanmälningar till socialtjänsten? 

7. Finns det situationer där ni varit osäkra på om ni ska göra en anmälan eller inte? 

8. Finns det något som skulle underlätta för er att göra anmälningar? 

Hur arbetas det med anmälningsskyldigheten generellt 

9. Socialtjänsten har en funktion att man kan ringa anonymt och rådfråga, använder ni den? 

10. Hur ofta pratas det om anmälningsplikten med utbildningar, APT? 

11. Vilka rutiner finns det angående anmälningar på er arbetsplats? 

Förbättringsmöjligheter 

12. Vilket stöd önskar ni att det fanns inför att göra en anmälan? 

13. Vilka råd skulle ni vilja ge socialsekreterare angående orosanmälningar? 

Samverkan 

14. Vad anser ni är samverkan? 

15. Upplever ni att samverkan bedrivs på högre nivå (Stöd i från cheferna) inom 

verksamheten? 

Samverkan i praktiken 

16. Hur upplever ni att den fungerar mellan socialtjänsten och er? 

17. Hur samverkar ni med socialtjänsten kring anmälningar? 

Förbättringsmöjligheter i samverkan 

18. Hur önskar ni att samverkan skulle se ut mellan socialtjänsten och er? 

19. Vad anser ni att man kan uppnå med en väl fungerande samverkan kring anmälningar? 
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Bilaga 4. Intervjuguide till socialtjänsten 

Backgrundsfrågor 

1. Vad har ni för utbildning? 

2. Hur många år har ni jobbat som socialsekreterare? 

3. Hur många år har ni jobbat på mottagningsgruppen? 

Anmälningsskyldigheten 

4. Hur upplever ni att anmälningsplikten fungerar generellt? 

Anmälningar från skolan 

5. Hur tycker ni att anmälningsplikten följs av skolan? 

6. Finns det något som skulle kunna underlätta för skolan att göra anmälningar? 

7. När det kommer in en anmälan från skolan, vem är det då som oftast gör den? 

Vad gör socialtjänsten 

8. Brukar ni få samtal från pedagoger som ringer in anonymt och vill rådfråga? 

9. Ges det någon information/stöd till skolan om anmälningsskyldigheten? 

10. Hur jobbar ni för att barn som far illa ska komma till er kännedom? 

Förbättringsmöjligheter 

11. Vilka råd skulle ni vilja ge pedagoger angående anmälningsplikten? 

Samverkan 

12. Vad anser ni är samverkan? 

13. Upplever ni att samverkan bedrivs på högre nivå (Stöd i från cheferna) inom 

verksamheten? 

Samverkan i praktiken 

14. Hur upplever ni att den fungerar mellan skolan och er? 

15. Hur samverkar ni med skolan kring anmälningar? 

Förbättringsmöjligheter i samverkan 

16. Hur önskar ni att samverkan skulle se ut mellan skolan och er? 

17. Vad anser ni att man kan uppnå med en väl fungerande samverkan kring anmälningar? 
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Bilaga 5. Kodnings- och kategorischema 

Samverkansgrupp 

Blankett 

Information 

Rådfrågning 

”möta en vägg” 

Önskar tätare samverkan 

Tystnadsplikt 

Resurser 

Vem sitter på kunskapen 

Samverkan 

Förbättring senaste åren 

När ska anmälan ske, exempel 

Rutiner 

Ökning vid terminslut 

Anmälningar i praktiken 

Rektor står bakom 

Gråzoner 

Ordet anmälan 

Arbetsgruppen 

Utbildning 

Avdramatisera 

Föräldrarna 

Faktorer som underlättar/försvårar 

Sätta barnet  i första rummet 

Jobba för relationen 

kränkande 

Behöver inte gå så långt 

Relationen till föräldrarna 

 


