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Pedagogers anmälningsplikt 

- att anmäla barn som far illa 

Angelica Bellman och Jenny Lundqvist 

Sammanfattning 

År 1998 skärptes lagstiftningen och verksamma pedagoger blev skyldiga att anmäla misstanke 
om att barn far illa. Dock finns det ett mörkertal av barn som far illa och forskning visar att 
mindre än vartannat anmälningspliktigt fall anmäls till socialtjänsten (Olsson, 2001). Syftet med 
föreliggande undersökning var att belysa problematiken med anmälningsplikt i skolan samt 
studera hur pedagoger går tillväga när de misstänker att ett barn far illa. Metoden bestod av 
halvstrukturerade intervjuer med fem pedagoger. Resultatet visar att det finns en problematik 
med pedagogers anmälningsplikt. De tillvägagångssätt, rutiner som vi har upptäckt genom våra 
intervjuer var olika beroende på pedagog, skola och situation. Det har även framkommit i 
undersökningen att stöd i form av handlingsplaner saknades. Slutsatsen för undersökningen var 
att pedagoger definierade barn som far illa på skilda sätt och dessutom var pedagogerna inte 
medvetna om vad anmälningsplikten innebär, även om de var medvetna om att de har en plikt.  

Nyckelord 

Anmälningsplikt, pedagoger och barn som far illa. 
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Teachers’ mandatory report  

– to report child maltreatment 

Angelica Bellman och Jenny Lundqvist  

Abstract 

In 1998 the Swedish legislation was sharpened, and active educationalists were legally bound to 
report any suspicion of child maltreatment. Nevertheless, there are a number of unrecorded 
cases of maltreated children, and research reveals that less than half of these children are 
reported to social services (Olsson, 2001). The purpose of the present study was to illustrate the 
problems with the mandatory reports in schools, as well as to study how educationalists proceed 
when they suspect that a child is maltreated. The method consisted of semi-structured 
interviews with five educationalists. The results revealed complex problems regarding 
educationalists mandatory reports. The procedures and routines varied and seem to be 
dependent on the educationalists, schools, and situations. The results also exposed the lack of 
official support in form of policy procedure manuals. Conclusion was that educationalists 
defined maltreated children in different ways, and in addition educationalists were not aware of 
the full significance of the mandatory reporting, even though they were aware of that they had a 
duty to report.     
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Förord  

Som blivande pedagoger har vi under våra VFU-perioder stött på problematik kring pedagogers 
anmälningsplikt, därför valde vi att fördjupa oss i detta ämne. Detta arbete har varit otroligt 
fängslande, lärorikt och intressant. Ett stort tack till pedagogerna som ställt upp som 
respondenter. Denna undersökning hade aldrig varit möjlig utan våra respondenter som varit 
hjälpsamma och ställt upp på intervjuer. Vi vill även rikta ett stort tack till vår handledare Heidi 
Selenius för all tid hon lagt ner för att underlätta vårt arbete med uppsatsen. Vår 
arbetsfördelning har varit jämlikt på så sätt att vi delade upp litteraturen som vi använt oss av i 
tidigare forskning emellan oss. Allt material vi fått fram har vi bearbetat gemensamt. 
Intervjuerna utförde vi gemensamt och hela texten har skrivits av oss tillsammans.   

Angelica och Jenny  
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Inledning 

Pedagoger och andra yrkesverksamma som i sin verksamhet arbetar med barn är skyldiga att 
genast anmäla till socialnämnden om de i sitt arbete får kännedom om något som kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd eller stöd (14:1 Socialtjänstlagen). Genom 
Socialtjänstlagen fastställs att pedagoger inte kan bortse från sin anmälningsplikt. 

Forskning visar att personal i skolan i liten omfattning fullgör sin anmälningsplikt (Sundell & 
Colbiörnsen, 2000). Endast 15% av barn som hade misstänkt allvarlig social problematik 
anmäldes till socialnämnden. Trots att lagstiftning kräver att pedagoger i skolan anmäler vid 
minsta misstanke, görs det inte alltid. Anmälningsplikten är på flera sätt ett känsligt område, 
dels för att plikten avser barnets bästa och dels för att den är grundad i lagar som inte alltid är 
enkla att tolka. Vi har varit i kontakt med Skolverket och Länsstyrelsen gällande 
konsekvenserna för en pedagog som avstår att anmäla sina misstankar. De kunde inte svara på 
våra frågor och därför kan det vara viktigt med vidare forskning på detta område. 

En rad studier (t.ex. Bengtsson & Svensson, 2006; Sundell & Colbiörnsen, 2000) visar på att 
anmälningsplikten inte fungerar tillfredställande och vår avsikt med undersökningen har dels 
varit att beskriva hur anmälningsplikten uppfattas av verksamma pedagoger. Vi har även 
uppmärksammat vad lagar upplyser om samt hur det är tänkt att pedagoger ska agera i 
situationer där det krävs att de anmäler misstanke att ett barn far illa. Vi valde att använda oss 
av begreppet anmälningsplikt och inte anmälningsskyldighet. Detta gjorde vi för att vi anser att 
det är en plikt att anmäla sina misstankar att ett barn far illa, eftersom det är stiftat i svensk lag. 
En skyldighet ansåg vi att pedagoger lättare kan bortse ifrån, medan en plikt är något som måste 
göras.  

Vi som blivande pedagoger har funderat över hur vi ska förhålla oss till anmälningsplikten och 
vi ville därför veta mer om hur verksamma pedagoger uppfattar anmälningsplikten samt vilka 
rutiner som finns för anmälan. Under våra VFU- perioder har vi uppmärksammat att pedagoger 
tvekar att anmäla misstanke att barn far illa och därför var ytterligare en avsikt med 
undersökningen att ta reda på om pedagoger tvekar och i så fall av vilka anledningar? 

Syfte 

Syftet med undersökningen var att belysa problematiken med anmälningsplikt i skolan samt 
studera hur pedagoger går tillväga när de misstänker att ett barn far illa.  

Frågeställningar 

Hur uppfattas anmälningsplikten av verksamma pedagoger idag? 

Hur ser rutinerna ut när en anmälan görs? 

Finns det handlingsplaner eller liknande dokument på skolorna?  
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Bakgrund  

I bakgrunden har vi behandlat ämnet anmälningsplikt utifrån lagar och tidigare forskning för att 
ge läsaren en bild av vad anmälningsplikt är och för att ta upp olika aspekter inom området. Vi 
har valt att dela upp avsnittet i underrubrikerna anmälningsplikt, misstankar om att ett barn far 
illa, rutiner vid anmälan, svårigheter vid anmälan samt bystanders effect- Myers 
socialpsykologiska teori. 

Anmälningsplikt 

Anmälningsplikten har över tid förbättrats och kommit att innefatta allt fler yrkesgrupper 
(Wiklund, 2006) Anmälningsplikten som gäller skolpersonal regleras främst i Socialtjänstlagens 
14:e kapitel, första paragrafen andra stycket. Enligt lagen är skolan skyldig att genast anmäla 
om de får kännedom om något som gör att socialnämnden behöver ingripa. Detta gäller alla 
anställda inom myndigheten.  

Myndigheter vars verksamhet berör barn och ungdom samt andra myndigheter inom hälso- 

och sjukvården, annan rättspsykiatrisk undersökningsverksamhet, socialtjänsten och 

kriminalvården är skyldiga att genast anmäla till socialnämnden om de i sin verksamhet får 

kännedom om något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns 

skydd. Detta gäller även dem som är anställda hos sådana myndigheter. Sådan 

anmälningsskyldighet gäller också dem som är verksamma inom yrkesmässigt bedriven 

enskild verksamhet som berör barn och unga eller annan yrkesmässigt bedriven enskild 

verksamhet inom hälso- och sjukvården eller på socialtjänstens område. För 

familjerådgivning gäller i stället vad som sägs i tredje stycket. (Socialtjänstlagen 14 Kap 1§ 

2st, SFS 2001:453) 

Enligt Skollagen (1985: 1100) ska förskola och skola samverka med samhällsorgan och 
organisationer gällande barn som far illa eller barn som riskerar att fara illa.  

1 kap.2a § Förskolverksamheten, skolan och skolbarnsomsorgen skall på socialnämndens 

initiativ i frågor som rör barn som far illa eller riskerar att fara illa samverka med 

samhällsorgan, organisationer och andra som berörs. I fråga om utlämnande av uppgifter 

gäller de begränsningar som följer 2a kap.18 § och 9 kap. 16a § denna lag och av 

sekretesslagen (1980: 100). Bestämmelser om skyldighet att anmäla till socialnämnden att 

ett barn kan behöva nämndens skydd finns i 14 kap. 1 § socialtjänstlagen (2001: 453). 

Studier över tid visar att anmälningarna inte blivit fler trots att lagstiftningen skärpts. Det 
genomfördes en utredning i grundskolor i Stockholm år 1998 och där framgick att upp till 45 % 
av fallen där barn misstänktes fara illa anmäldes inte (SOU, 2001). Sundell och Egelund (2007) 
rapporterade att skolpersonalens benägenhet att anmäla visat sig bero på huruvida de kände till 
lagen om anmälningsplikt eller inte. Skolpersonal som kände till lagen anmälde tre gånger så 
ofta än de som inte kände till den.  

FN: s barnkonvention artikel 3 påvisar att vid alla åtgärder som rör barn ska barnets bästa 
komma i främsta rummet (FN: s barnkonvention, 2008). Konventionsstaterna kan ställas till 
svars moraliskt och de måste respektera och rapptortera hur dessa konventioner efterföljs 
(Utrikesdepartementet, 2006). Sverige som konventionsstat har ålagt sig att följa dessa 
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konventioner. Det har beslutats att detta inte är svensk lag dock anpassar landet sina lagar efter 
dessa konventioner. I artikel 19 i barnkonventionen beskrivs hur barnen ska skyddas mot alla 
former av fysiskt eller psykisk våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, 
utnyttjande innefattande sexuella övergrepp och misshandel. 

Konventionsstaterna skall vidta alla lämpliga lagstiftnings-, administrativa och sociala 

åtgärder samt åtgärder i utbildningssyfte för att skydda barnet mot alla former av fysiskt 

eller psykiskt våld, skada eller övergrepp, vanvård eller försumlig behandling, misshandel 

eller utnyttjande, innefattande sexuella övergrepp, medan barnet är i föräldrarnas eller den 

ena förälderns, vårdnadshavares eller annan persons vård.  

Sådana skyddsåtgärder bör, på det sätt som kan vara lämpligt, innefatta effektiva 

förfaranden för såväl upprättandet av sociala program som syftar till att ge barnet och dem 

som har hand om barnet nödvändigt stöd, som för andra former av förebyggande och för 

identifiering, rapportering, remittering, undersökning, behandling och uppföljning av fall av 

ovan beskrivna sätt att behandla barn illa samt, om så är lämpligt, förfaranden för rättsligt 

ingripande (Barnkonventionen, artikel 19)  

Det finns inte kriterier som anger hur allvarlig misstanken bör vara för att det krävs att 
socialtjänsten ska ingripa. En mer preciserad definition av barn som far illa skulle göra det 
tydligare för pedagogen vad som ska anmälas till socialtjänsten (Sundell & Egelund, 2007). Det 
anges dock definitioner av situationer där barn riskerar att fara illa i en proposition från 
regeringen år 2002-2003 (Socialstyrelsen, 2005). Definitionerna som finns i propositionen 
syftar till att fungera som ett hjälpmedel när en anmälan till socialnämnden övervägs. Exempel 
på situationer där barn far illa kan vara när de utsätts för psykiskt eller fysiskt våld, sexuella 
övergrepp, kränkningar eller blir försummade på sina grundläggande behov. Nedan redogörs 
kort för hur propositionen beskriver olika former av hur barn kan fara illa. 

Fysiskt våld innebär, enligt Socialstyrelsen (2005), att ett barn orsakas kroppsskada, smärta, 
sjukdom eller blir försatt i vanmakt av någon annan person. Varje form av kroppslig 
bestraffning är fysiskt våld exempelvis misshandel och övergrepp. 

Psykiskt våld utgör enligt Socialstyrelsen (2005), att ett barn systematiskt och oftast under 
längre tid utsätts för nedvärderande omdömen. Vidare betecknas även avsiktligt känslomässigt 
lidande eller nedbrytande behandling som psykiskt våld. 

Sexuella övergrepp innefattar, enligt Socialstyrelsen (2005), alla former av sexuella handlingar 
som påtvingats barnet av andra personer. Det innebär att någon utnyttjar barnets 
beroendeställning och handlingen kränker barnets integritet eller sker mot barnets vilja. När det 
gäller små barn kan det även vara frågan om en sexuell handling som barnet inte kan förstå och 
inte är moget för. 

Kränkning innebär att barnets psykiska hälsa äventyras eller skadas genom att en annan person i 
handling eller ord behandlar barnet nedlåtande eller angriper barnets personlighet. Våld och 
sexuella övergrepp är alltid kränkande (Socialstyrelsen, 2005) 

Fysisk försummelse beskrivs av Socialstyrelsen (2005) som att barnets vårdnadshavare 
äventyrar eller skadar sitt barns fysiska hälsa eller utveckling genom att inte ge barnet god 
fysisk omsorg. Bristande omsorg gäller alla aspekter av ett barns fysiska hälsa och utveckling 
exempelvis hygien, omvårdnad, sömn och rätten till ett hem. 
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Psykisk försummelse innebär att ett barns psykiska hälsa äventyras eller skadas genom att ett 
barns grundläggande behov inte tillgodoses. Exempel på när barn psykiskt försummas är när de 
inte får den uppmärksamhet de behöver, det brister i fostran från föräldrar eller att barnets 
utveckling hämmas (Socialstyrelsen, 2005). 

Olsson (2001) konstaterar att tecken på att barn mår dåligt når på olika sätt förskolan och 
skolan, men uppmärksammas inte jämt och tas inte alltid på allvar. Anmälningsplikten är den 
minderåriges yttersta skydd, menar Olsson. År 1998 blev de som är verksamma i yrkesmässigt 
bedriven enskild verksamhet som rör barn och ungdomar skyldiga att anmäla på samma sätt 
som anställda vid motsvarande myndigheter. Trots att lagstiftningen skärpts finns ett stort 
mörkertal av barn som far illa. Forskning visar att mindre än vartannat anmälningspliktigt fall 
anmäls. Tolknings-, tillämpnings- och samarbetsfrågor är minst lika viktiga som själv plikten att 
anmäla, konstaterar Olsson. Vidare menar Olsson att i ett ökat samarbete mellan socialtjänst och 
skola skapas det en bättre förståelse för lagstiftningen och en mer likartad syn på när ett barn är i 
riskzonen för att fara illa. Wiklunds (2006) studie visar dock på att samarbetet mellan 
socialtjänst och skola inte ledde till ett ökat antal av anmälningar. Samarbetet kunde snarare ha 
en negativ inverkan på antalet anmälan. Detta förklarade Wiklund med att i samarbetet mellan 
myndigheterna kunde anmälan avfärdas och en formell anmälan utfördes inte (Wiklund 2006). 

I en av de studier som Wiklund (2006) genomfört framkommer att ett genomsnitt på 24,4 barn 
av 1000 anmäls till socialtjänsten. Med anmälan avser Wiklund ansökningar, ärenden som 
initieras av myndigheterna själva samt polisrapporter. Varje barn som i en familj omfattas av 
anmälan räknades in. Detta gör att ett och samma barn kan ingå i flera anmälningar. En 
uppskattning av 17.7 barn av 1000 anmäls till socialtjänsten. Wiklunds studie visade på en stor 
variation i gjorda anmälningar i olika kommuner. Variationen var från 3,3 anmälningar till 74,1 
anmälningar per 1000 barn. Liknande resultat presenteras av Sundell och Colbiörnsen (2000), 
vilka påvisar att pedagogers benägenhet att anmäla skiftar från 32 % till 45 % i Stockholm. 
Detta resultat visar att inte ens hälften av fallen där barn misstänks fara illa anmäls. I en tidigare 
undersökning av Sundell och Colbiörnsens (1996) framkom att otillräckliga kunskaper om 
anmälningsplikten minskar chansen för att situationer där barn far illa anmäls. Sundell och 
Colbiörnsens (2000) senare undersökning visade även att andelen skolpersonal som anser att 
lagen om anmälningsplikten är bra minskade från året 1995 till 1998.  

Det är oklart hur många barn som far illa i Sverige eftersom det inte finns någon tillgänglig 
nationell statistik över detta (jfr. Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2006). Dock kan anmälda fall 
av barnmisshandel ge en viss antydan om hur många barn som far illa. Enligt 
Brottsförebyggande rådet (2008) var år 1998 antalet anmälningar av barnsmisshandel ungefär 
5600 fall. Den senaste rapporten är från 2007 och detta år anmäldes 1500 fall av misshandel mot 
barn i åldern 0- 6 år och 8000 fall av misshandel mot barn i åldern 7-14 år. Totalt anmäldes 
ungefär 9500 misshandelfall av barn år 2007. På nio år har det skett en ökning på ungefär 3900 
anmälda fall. Barn som far illa är inte enbart barn som blir fysiskt och psykiskt misshandlade 
utan begreppet har en större innebörd, exempelvis tillhör försummelse och kränkning begreppet. 
Detta är ingen statistik på alla anmälningar för barn som far illa dock en del av statistiken för de 
som far illa genom misshandel. 

Då Wiklund (2006) undersökte anmälningsplikt, skiljde han mellan ålderskategorierna barn 0-
12 år och ungdomar 13-17. Vi har valt att presentera Wiklunds resultat gällande den yngre 
ålderskategorin, då vår studie är inriktad på barn i förskolan och barn i skolans tre första år. 
Wiklund konstaterade att de vanligaste anmälningsskälen för barn i Sverige rör brister i 
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omsorgen och inte problematik som grundar sig i misshandel, sexuella övergrepp eller regelrätt 
vanvård. Till skillnad från Wiklund visar statistiken från Brottsförebyggande rådet att 
misshandel av barn anmäls i hög utsträckning, men som tidigare nämnt finns det ingen 
heltäckande statistik på hur många anmälningar som görs per år på barn som misstänks fara illa. 

Misstankar om att barn far illa 

I Socialstyrelsen (2005) beskrivs vikten av att den anmälningsskyldige inte ser sin skyldighet 
som ett föremål för övervägande utan att denne genast anmäler ovillkorligt. När det sägs att en 
anmälan ska göras genast menas det att pedagoger inte ska dröja med att informera 
socialtjänsten om de anar eller vet att ett barn far illa. Enligt Mathews och Kenny (2008) får 
pedagogerna inte göra några egna utredningar utan de ska enbart följa sin plikt och anmäla sin 
misstanke till socialtjänsten. Enligt Norström och Thunved (2004) är det socialtjänstens ansvar 
att utreda barnets situation och inte anmälarens. Även Socialstyrelsen (2005) konstaterar att om 
pedagogerna försöker lösa situationen tillsammans inom verksamheten kan situationen bli 
allvarligare och risken blir då att socialtjänsten blir inkopplad i ett för sent skede. Misstankarna 
behöver inte vara bekräftade, men ändå vill anmälningsskyldiga ha tydliga belägg och en vanlig 
företeelse är att pedagoger väntar och ser. Den person som har ansvar för verksamheten, i detta 
fall rektor och skolledning bör se till att övrig personal är medveten om att de har 
anmälningsplikt samt att de känner till rutinerna hur en anmälan ska gå till. Enligt 
Socialstyrelsen är det är viktigt att det inte råder någon tvekan om vem den anmälningsskyldiga 
ska vända sig till vid en anmälan. När en anmälan har gjorts kan anmälaren inte ta tillbaka den, 
dock är anmälaren skyldig att informera socialnämnden när förhållandena ändrats eller 
informationen visats vara felaktiga. Vidare uppger Socialstyrelsen att andrahandsuppgifter 
behandlas på samma sätt som första handsuppgifter, det vill säga som en anmälan. 

Utöver problematiken med anmälningsplikten framkommer att pedagoger ofta saknar tillräcklig 
kunskap om olika typer av tecken och symptom på barnmisshandel och försummelse (Stein 
(1984, refererad i Alvarez, Kenny, Donohue & Carpin, 2004). Vid sidan av den bristande 
kunskapen, menar Svensson och Janson (2008) att förhållanden som påverkar förmågan hos 
pedagoger att upptäcka barn som far illa är av avgörande betydelse. Svensson och Janson 
poängterar betydelsen av tidigare träning att identifiera misshandel, men även att 
utbildningsnivå och arbetslivserfarenhet inverkar på om pedagoger upptäcker att barn far illa.  

Rutiner vid anmälan 

Socialstyrelsen (2005) menar att en pedagog som ska göra en anmälan bör ha stöd av 
skolledning och kollegor. Dock är det alltid den enskilde pedagogen som har ansvaret för att 
anmälan görs. På skolor och förskolor bör det finnas tydliga rutiner och handlingsplaner för hur 
en anmälan ska gå till, vem den ska göras till och vem som ska göra den eftersom skolan är en 
verksamhet och myndighet där de anställda har anmälningsplikt. 

Olsson (2001) påpekar att en anmälan om en misstanke att ett barn far illa kan göras både 
muntligt och skriftligt. Inga formella krav finns för hur anmälan skall göras. En akut anmälan 
kan göras muntlig, dock bör den snabbt kompletteras i skrift eftersom denna bevisning genom 
dokumentation ska ligga till grund för socialtjänstens vidarebedömning i ärendet. Socialtjänsten 
ser gärna att det kommer in en skriftlig anmälan då det underlättar vid en utredning. Gäller det 
en akut situation kan det vara nödvändigt att anmäla via telefon. Vidare hävdar Olsson att 
anmälan även ska göras i svårtolkade fall då skolan anser att socialtjänsten kan vara tvungen att 
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öppna en utredning. I lagtexten nämns att anmälan skall göras genast. Dock påpekar Olsson att 
ett kort rådrum kan vara accepterat vilket innebär att snabbt överväga vad som skall göras 
genom att tala med sin chef, nära arbetskamrater eller att avidentifierat överlägga med 
socialtjänsten. Genom att rådgöra med socialtjänsten och redogöra för oron så detaljerat som 
möjligt får personalen i skolan god hjälp att ta ställning i det enstaka fallet. 

Socialstyrelsen (2005) hävdar att anmälningsplikt finns för att socialnämnden är i behov av 
information från dem som träffar barn och unga för att kunna sköta sitt jobb som innebär att 
hjälpa barn som far illa. Enligt Socialstyrelsen är det lämpligt av pedagogen att informera 
barnets föräldrar om att en anmälan kommer att göras samt varför den görs. Om pedagogen får 
vårdnadshavarens samtycke kan hon/han få se vad anmälan leder till och i sin tur inom 
verksamheten se till att barnet får det stöd den behöver. Enligt Frost och Sköld (1995) har flera 
skolor som rutin att alltid underrätta föräldrarna innan eller precis efter anmälan gjorts. I Killens 
(1999, refererad i Svensson & Janson, 2008) studie visas motsatsen, att pedagogerna istället 
försökte hjälpa barnet och oftast utan att involvera föräldrar även om de misstänkte att barnet 
for illa i hemmet. Skolan har ingen skyldighet att göra detta, men för att ha en bra relation till 
föräldrarna kan det vara lämpligt med denna rutin.  

Ett flertal studier påvisar att anmälningsplikten inte alltid fungerar som den ska i praktiken 
(Lundén, 2004 refererad i Svensson & Janson, 2008; Socialstyrelsen, 2005; Sundell & 
Colbiörnsen, 2000). I Sundell och Colbiörnsens (2000) undersökning visade det sig att av de 
intervjuade var det ungefär två av tre som kände till att anmälningsplikten inte kunde delegeras 
och gällde vid blotta misstanke. Det är pedagogens plikt att göra anmälan även om rektor säger 
att skolan ska avvakta. I undersökningen visades också ett antal återkommande mönster 
gällande hur skolpersonalen hanterade elevernas problem. Först talade pedagogen med en 
kollega, sedan informerades elevvårdsteamet alternativt att problemet diskuterades på en 
såkallad klasskonferens. Efter denna diskussion eller samtal med kollega fick eleven i fråga 
någon form av stöd, om problemet sedan kvarstod försökte de på nytt att hjälpa eleven inom 
skolan och misslyckades detta kontaktades IFO, Individ- och familjeomsorgen. I de flesta fall 
var föräldrarna informerade. Skolpersonalen fullgjorde dock sällan sin anmälningsplikt och när 
de väl fullföljde den var det först efter relativ lång tid. En orsak till detta skulle kunna vara att 
skolpersonalen år 1998 oftare kontaktade annan skolpersonal och föräldrar samt att det blev 
vanligare med elevvårdskonferenser (Sundell & Colbiörnsen, 2000). Svensson och Janson 
(2008) hävdar i sin undersökning att en av de vanligaste orsakerna till att pedagoger inte 
anmäler är att de anser sig ha tillräckligt med resurser för att själva hjälpa barnet. Andra orsaker 
visade sig vara att pedagogerna trodde att barnets situation inte var tillräckligt allvarlig eller att 
de kände sig osäkra på hur föräldrarna skulle reagera. Ytterligare en orsak till att 
anmälningsplikten inte fungerar tillfredställande kan vara att den svenska socialtjänstlagen är 
vag (Cocozza, Gustafsson & Sydsjö, 2006)  

När en anmälan ska göras finns det inga hinder att anmäla tillsammans. Exempelvis är en väl 
använd rutin i olika skolor att ett elevvårdsteam eller rektor anmäler (Olsson, 2001; Sundell & 
Colbiörnsen, 2000). Enligt Olsson (2001) ska alla som har en plikt att anmäla uppge sitt namn 
när de gör en anmälan, de får inte göra den anonymt.  

Svårigheter vid anmälan 

Det finns många svårigheter och hinder när en anmälan ska göras såsom att pedagogerna vill 
vara säkra på att en anmälan leder till något bra för barnet (Socialstyrelsen, 2005). Det 
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anmälaren skall komma ihåg är att en anmälan till socialtjänsten inte är en dom, utan en hjälp 
för barnet. Anmälningsskyldiga som tvekar kan vara rädda för att själva bli hotade av 
vårdnadshavarna eller att barnet kan bli bestraffat på grund av anmälan. Även uppgifter som är 
svåra att bedöma och uppgifter som är obestyrkta måste anmälas om de tyder på att ett barn kan 
vara i behov av socialnämndens hjälp (Socialstyrelsen, 2005). Olsson (2001) beskriver att några 
av förklaringarna till att en anmälan uteblir är dålig kunskap om lagstiftningen, brister i 
arbetsledningen, rutiner och internt stöd inför, vid och efter en anmälan samt rädsla och 
osäkerhet om vad som ses i skolan och hur det ska tolkas. 

I Sundell och Colbiörnsens (2000) undersökning uppdagades att kunskapen var sämre om hur 
en anmälan skall göras året 1998 än 1995, exempelvis var det endast var fjärde som visste att 
det går att göra både en skriftlig och en muntlig anmälan. I undersökningen uppdagades också 
att elevvårdspersonalen oftare visste hur anmälan skulle gå till än övrig personal. Till exempel 
visste de oftare att det går att göra både skriftlig och muntlig anmälan, att anmälningsplikten 
gäller vid blotta misstanken och att den gäller även när rektor säger nej samt att en ny anmälan 
måste göras även om en anmälan gjorts tidigare när problemen kvarstår.  

Svensson och Janson (2008) påvisade att när en misstanke om att ett barn far illa uppstod 
tvingades pedagogerna in i lojalitetskonflikter. Dessa konflikter bestod i hög grad av osäkra 
relationer vilket kunde bli en svårighet i stöttandet och utbildandet av barnen. Alvarez, Kenny, 
Donohue och Carpin (2004) rapporterade att professionella var rädda för att konsekvenserna 
skulle bli sämre för barnet och för dem själva vid anmälan. En annan orsak till att det var svårt 
att anmäla misstanke att ett barn far illa var avsaknad av träning för det. De menade att om 
pedagogerna informerades om vad konsekvenserna kunde bli av en utebliven anmälan skulle de 
ges självförtroende som i sin tur förhoppningsvis skulle leda till att de anmälde.  

Bystanders effect 

Myers (2005) menar att socialpsykologin är som en akademisk lydnad och dess mål är att 
vetenskapligt studera hur vi människor tänker, samverkar och påverkar varandra. När 
människan tvingas fundera kring en fråga och ge uttryck för sina argument styrks oftast åsikten. 
Myers menar vidare att människan enklast blir övertalad och påverkad av individer som hör till 
dess egen referensgrupp. Det blir påtagligt att gruppen har en kraftig inverkan på individen. 

Myers (2008) presenterade det socialpsykologiska fenomenet bystanders effect. Vilket kunde 
relateras till skolpersonal som inte anmäler då ett barn far illa. Med författarens benämning 
bystanders effect menade Myers att när det var åskådare runt omkring var den enskilda 
människan mindre benägen att hjälpa till, därför valde vi att benämna detta fenomen som 
åskådareffekt. Flera mindre studier gjordes för att studera detta fenomen bland annat av Latané 
och Darley (1970, refererad i Myers, 2008). Studierna kunde vara alltifrån att någon blev skadad 
till att någon tappade en penna för att se hur människor runt omkring agerade. Myers (2008) 
menade att medan antalet bystanders vid en olycka ökade var varje enskild åskådare mindre 
benägen att uppmärksamma olyckan, mindre benägen att tolka det som en olycka och mindre 
benägen att själv ta på sig ansvaret att handla.  

The finding that a person is less likely to provide help when there are other bystanders 

(Myers, 2008; 448) 

I Myers (2008) nämns ytterligare en studie som gjorts av Latané och Rodin (1969) för att få syn 
på åskådareffekten (bystanders effect) . För att påträffa bystanders effect i vardagliga situationer 
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som involverade en annan person i desperat behov arrangerades experiment med en kvinna i 
nödläge. De kom fram till att 70 % av dem som var ensamma när de råkade höra olyckan kom 
in i rummet och erbjöd sin hjälp. I par av främlingar som konfronterade nödsituationen var det 
bara 40 % av personerna som erbjöd hjälp. De som inte gjorde någonting alls tolkade inte 
situationen som en nödsituation. Några av förklaringarna till detta var ”en mild stukning” och en 
annan sade att han/hon ”inte ville genera henne”. Detta är en av många arrangerade situationer 
som demonstrerar bystanders effect.  

Vi valde att uppmärksamma denna teori eftersom att tidigare nämnda källor (t.ex. Olsson, 2001; 
Socialstyrelsen, 2005) visade att pedagogerna hade en tendens att ”vänta och se” eller dröja med 
anmälan. Att som pedagog vänta och se kan tolkas på flera sätt, att pedagogerna väntar och ser 
om det blir bättre eller att pedagogen väntar och ser om dennes misstankar kan styrkas men det 
kan tolkas som att pedagogen väntar och ser om någon annan i skolpersonalen agerar. Det kan 
även vara så att den enskilda pedagogen är mindre benägen att upptäcka att barn far illa när de 
är flera pedagoger kring barnen – bystanders effect.  

Metod 

En kvalitativ undersökning har utförts för att besvara syfte och frågeställningar. Syftet med vår 
undersökning var att belysa problematiken med anmälningsplikt i skolan samt studera hur 
pedagoger går tillväga när de misstänker att ett barn far illa. För att få reda på detta utförde vi 
halvstrukturerade intervjuer där vi ville ta reda på hur verksamma pedagoger känner inför 
anmälningsplikten och hur pedagogerna kan gå tillväga när de misstänker att ett barn far illa. 
Enligt Lantz (1993) styr syftet valet av intervjuform och vi valde den halvstrukturerade 
intervjuformen för att få reda på problematiken med anmälningsplikt. För att få denna 
information krävdes pedagogers uppfattningar kring ämnet samt deras beskrivningar av 
tillvägagångssätt vid anmälan. För att få en djupare förståelse av pedagogers sätt att tänka och 
handla kring anmälningsplikten och barn som far illa ansåg vi det bäst att använda den 
kvalitativa metoden eftersom vårt syfte var att belysa problematiken med anmälningsplikt i 
skolan samt studera hur pedagoger går tillväga när de misstänker att ett barn far illa. Holme och 
Solvang (1997) förklarar att den kvalitativa metoden når ett helhetsperspektiv och en djupare 
förståelse av människors motiv att tänka och handla. 

Nedan följer ett antal viktiga aspekter i vårt tillvägagångssätt med arbetet. I metodbeskrivningen 
har vi redogjort för vår datainsamling och genomförande, respondenter, etiska överväganden, 
tillförlitlighet, analys av datainsamling samt tolkningsmetod. 

Datainsamling och genomförande 

Vi har genomfört intervjuer som datainsamlingsmetod. I vårt material var utsagor om ämnet 
anmälningsplikt föremål för denna undersökning. För att kunna intervjua professionellt krävs 
kunskaper och färdigheter. Att intervjua är inte en helt ny situation för oss då vi fått utföra 
intervjuer ett flertal gånger i vår utbildning dock är vi medvetna om att dessa färdigheter alltid 
kan utvecklas. Enligt Lantz (1993) ska personerna som intervjuar ha en intellektuell och 
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emotionell förståelse av att människor påverkar och påverkas. Detta har vi varit medvetna om 
under alla våra intervjuer.  

När vi utformade våra intervjufrågor funderade vi mycket på hur vi skulle uttrycka oss för att få 
så bra och utförliga svar som möjligt. I våra intervjuer utgick vi ifrån Lantz (1993) beskrivning 
av halvstrukturerade intervjuer. I en halvstrukturerad intervju ställer intervjuaren frågor i följd. 
Vi övervägde ord som pedagoger - lärare, tolkar- uppfatta och anmälningsplikt- 
anmälningsskyldighet. Vi funderade även på hur vi skulle utforma vår intervjuguide så att 
frågorna inte verkade stötande mot pedagogerna. Detta resulterade i att klimatet under 
intervjuerna blev lugnt och trivsamt. Lantz menar att ju bättre klimat intervjuaren lyckas skapa 
desto bättre blir kvalitén på informationen som fås av respondenten. Vi som intervjuare skapade 
ett gott klimat i intervjusituationerna och ställde relevanta frågor samt möjliggjorde ett gott 
samspel mellan oss och respondenten. Enligt Björndal (2005) är en lugn och bra kontakt en 
regel som skall ligga till grund för intervjun. Vi försökte att undvika störande faktorer bland 
annat genom att sitta i avskilda rum. Detta lyckades inte i ett av fallen då en annan pedagog kom 
och knackade på och bad oss flytta eftersom de behövde rummet vi satt i.  

I och med våra halvstrukturerade intervjuer och syftet med vår undersökning har vi gjort en 
kvalitativ undersökning. Vårt intresse har varit att fördjupa oss i hur pedagogerna i skolan 
förhåller sig till anmälningsplikten. Genom den individuella berättelsen i intervjusamtalet har vi 
kunnat närma oss en insikt av den intervjuades upplevelser. Detta kan styrkas genom Lantz 
(1993) som påvisar att en kvalitativ undersökning avser längre än beskrivningen av det som 
intervjufrågorna behandlar. Frågorna ställs så att analysen av det som upplevs blir möjlig och 
sökandet av det sammanhang som ligger dolt i den uppfattade helheten kommer fram. Lantz 
menar att det ligger stor vikt i både beskrivningen och analysen, det sistnämnda innebär att 
respondenten reflekterar kring frågorna i intervjun. Det bestämda frågeområdet var 
anmälningsplikt. Vi valde att utföra intervjuerna utefter en intervjuguide med både slutna och 
öppna frågor. Slutna frågor hade vi med i intervjuguiden för att få svar på syftet med 
undersökningen men vi ville även ha med öppna frågor för att få reda på pedagogernas 
upplevelser (se bilaga 1).   

Respondenter 

För att begränsa oss och rama in vårt syfte valde vi att sätta upp ett antal kriterier för 
respondenterna. De kriterierna vi valde att gå efter var att alla skulle vara utbildade pedagoger 
och ha varit verksamma pedagoger i minst fem år. Vi ville få reda på hur pedagoger kände och 
tänkte inför anmälningsplikten. Ett annat kriterium var att respondenterna i undersökningen 
skulle vara pedagoger i förskolan och skolans tre första år. De skulle arbeta i olika kommuner 
eftersom vi önskade att rutinerna och tillvägagångssätten vid en anmälan skulle variera. Detta 
för att få reda på flera tillvägagångssätt vid en anmälan. Genom att alla pedagogerna skulle vara 
verksamma i skolan idag hoppades vi att de skulle vara mer insatta i rutiner och 
tillvägagångssätt som finns ute på skolorna och i kommunerna.  

Undersökningen omfattade fem pedagoger i fem olika kommuner och skolor i Stockholms 
området. För att få tag på personer som passade in under ovanstående kriterier skickade vi ut 
våra förfrågningar till nio rektorer och skolor som i sin tur förmedlade förfrågningen vidare till 
sina anställda. Dock var det bara en pedagog som svarade på detta mail. Resten av 
intervjupersonerna fick vi tag på genom privata kontakter. Alla respondenter har samtyckt till 
deltagande i undersökningen. Vi har valt att ge våra respondenter fingerade namn för att 
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upprätthålla konfidentialiteten i undersökningen. Nedan följer beskrivningar av respondenterna 
och områdena de arbetar i utifrån deras egna beskrivningar i intervjuerna vi genomfört. 

Agnes som var vår första respondent har varit verksam pedagog sedan år 1982. Skolan hon 
arbetar på ligger i en kommun i utkanten av Stockholm. Anges har varit anställd vid skolan i 
tolv år. Agnes har tidigare arbetat i förskoleklasser men nu arbetar hon med barnen i skolans tre 
första år. Hon är utbildad förskolelärare.  

Berit utbildades på lärarhögskolan i Uppsala till lågstadielärare och blev klar år 1974. Hon har 
arbetat som pedagog i 34 år och under dessa år har hon arbetat på fyra olika skolor. På den 
nuvarande har hon arbetat i fyra år. Skolan hon arbetar på ligger i en kommun där familjerna har 
olika socioekonomiska förutsättningar.  

Cecilia utbildade sig till förskolelärare i Argentina och har arbetat där som verksam pedagog 
mellan åren 1975- 1978. År 1978 flyttade hon till Sverige och gick även här 
förskoleutbildningen på tre terminer eftersom hon kunde tillgodoräkna sig vissa poäng sedan 
tidigare utbildning. Cecilia har arbetat på två olika förskolor sedan hon flyttade till Sverige. Just 
nu arbetar hon på en förskola i Stockholms innerstad.  

Dagny har arbetat som utbildad och verksam pedagog i ungefär 25 år. Innan hon bestämde sig 
för att utbilda sig till förskolelärare arbetade hon på en skola i dåvarande mellanstadiet. Hon 
arbetar just nu i ett område med familjer som har olika socioekonomiska förutsättningar. Dagny 
beskriver området som ett genomflyttningsområde. 

Ester har arbetat som pedagog i nio år på en och samma skola. Denna skola ligger i ett område 
med barn som har olika socioekonomiska förutsättningar. Ester är utbildad grundskolelärare i 
årskurserna ett till sju med språkinriktning. 

Etiska överväganden  

Inom humanistisk och samhällsvetenskaplig forskning har fyra forskningsetiska principer tagits 
fram (Vetenskapsrådet, 2008). Principerna utgör riktlinjer för etikkommitténs granskning av 
forskningsprojekt inom ämnesrådet för humaniora och samhällsvetenskap. De är också ämnade 
att vägleda den enskilde forskaren vid planeringen av projekt. Vi har noggrant och i förväg 
informerat alla pedagoger som deltagit i intervjuer om undersökningens syfte samt villkoren 
som gällde för deras deltagande. Detta skedde dels i telefonsamtal med intervjupersonerna samt 
via ett informationsmail som vi skickat ut i god tid innan intervjuerna. Inför varje intervju förde 
vi en diskussion kring ämnets känslighet för att på så sätt medvetandegöra informanterna om att 
detta kan rycka upp personliga erfarenheter och väcka många tankar. Genom detta anser vi att 
informationskravet är uppfyllt. 

På grund av att anmälningsplikt är ett känsligt ämne har vi valt att inte nämna våra 
respondenter, skolor och kommuner vid namn i undersökningen. Därigenom håller vi 
informationen konfidentiell. Respondenterna ska inte gå att identifiera av utomstående. Vårt 
empiristiska material har vi inte låtit utomstående ta del av. På detta sätt anser vi att 
konfidentialprincipen eftersträvats (jfr. Vetenskapsrådet, 2008). 

Alla respondenter har själva fått välja att delta efter att de blivit tillfrågade och de har efter varje 
intervju fått godkänna att vi får använda detta i vår undersökning. Genom detta anser vi att vi 
hållit oss till samtyckesprincipen (Vetenskapsrådet, 2008). 
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Intervjusvaren vi fått i denna undersökning ska inte användas i kommersiellt bruk eller i icke 
vetenskapliga sammanhang. Personuppgifterna som vi samlat in om respondenter och andra 
kommer inte användas för beslut eller åtgärder som direkt påverkar den enskilde utom om 
medgivande finns av den berörda. Genom detta har vi efterföljt nyttjandeprincipen 
(Vetenskapsrådet, 2008). 

Tillförlitlighet  

Att kritiskt granska validitet och reliabilitet innebär att försöka förhålla sig kritiskt till kvalitén 
på de data som samlats in (Jacobsen, 2007). I Kvale (1997) benämns forskningens giltighet som 
dess validitet. Detta uppnås bland annat genom att forskaren under hela undersökningsprocessen 
intar ett ifrågasättande och kontrollerande förhållningssätt. Jacobsen (2007) menar att det finns 
olika aspekter av validitet, såsom intern och extern validitet. Vi har valt att fokusera på den 
interna validiteten i vår undersökning. Intern validitet handlar om huruvida resultaten begrips 
som riktiga. Har det som skulle fångas lyckats fångats?   

Kvale (1997) förklarar att inom den kvalitativa forskningsintervjun handlar reliabilitet främst 
om att motverka den godtyckliga subjektiviteten. För att öka reliabiliteten i resultaten är det 
särskilt viktigt att forskaren undviker ledande frågor som kan ha en inverkan på respondenternas 
svar.  

Analys av datainsamling 

Vårt underlag för analys var självrapporterande data, vilket innebär att individen avgör mer eller 
mindre medvetet vad som skall sägas och inte sägas. Vi har analyserat och bearbetat situationen 
för att dra en ”säker slutsats” (Lantz, 1993). Vi valde att skriva ut intervjuerna ord för ord, en 
transkription med syftet att finna teman och kategorisera de upplevelser och erfarenheter 
respondenterna beskrev. Vi valde också att strukturera upp våra transkriptioner som fråga - svar 
för att få en tydlighet i vad respondenterna sagt. Kvale (1997) menar att en grundregel vid 
utskrift av intervjuerna är att alltid ange hur utskriften har gjorts i rapporten för att få en struktur 
i materialet. Vi har valt att använda respondenternas egna ord och uttal. Detta gjorde vi för att få 
intervjuerna mer levande.  

Enligt Lantz (1993) utgör respondentens utsagor underlaget för analys. Vi har bearbetat och 
analyserat våra data. I analysen ville vi få en så fullständig förståelse som möjligt genom att 
växla mellan fokus på helhet och delar. Motsägelser i respondentens tänkande har tagits fram. 
Intervjun ska gå att förstå utan att relateras till annan information. Intervjuarens kunskaper om 
anmälningsplikten var en förutsättning för att kunna plocka upp detaljer under intervjun men 
även för att plocka upp detaljer vid analysen. Vi valde därför att använda oss av innehållsanalys 
där uppmärksamheten riktas mot fenomen, samt mot uppfattningar och åsikter som är 
gemensamma för många (Jacobsen, 2007). Därför blev det viktigt att testa om vi fått fram riktig 
information om ämnet. I innehållsanalys skapas olika kategorier för att sedan fylla dem med 
innehåll med hjälp av citat och utsagor. I analysen tolkades textens upplysningar om befintliga 
förhållanden. Det första som gjordes var, i enlighet med Jacobsen, att leta efter förnuftiga 
kategorier som kan skapa mönster i texten. Nästa steg i analysen var att lyfta blicken från den 
enstaka intervjun och rikta den mot teman som fanns i data. Kategoriseringarna som valts var en 
förutsättning för att kunna jämföra tester som utgår från olika intervjuer. Nästa fas gick ut på att 
fylla dessa kategorier med innehåll. Då gjordes ett urval av citat från intervjuerna och detta 
belyste vad respondenterna sagt om ämnet anmälningsplikt. I sista fasen av analysen jämfördes 
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flera intervjuer med varandra. När studerandet av flera intervjuer gjorts kunde vi börja jämföra 
dem. Det andra steget var att ta fram olika uppfattningar om olika teman. Under varje tema har 
vi tagit fram citat som belyser detta (Jacobsen, 2007). Samstämmighet betyder att det finns en 
relativt gemensam uppfattning om något medan variationen betyder att flera funnit olika sätt att 
uppfatta en verklighet. Därför blir det än en gång nödvändigt att återgå till intervjuerna och söka 
efter skillnader mellan de intervjuade som kan tydliggöra variationen (Jacobsen, 2007). 

Lantz (1993) menar att intervjuaren inte kan bortse från sin förförståelse för den kommer att 
påverka intervjuaren innan, under och efter intervjun. Eftersom intervjuarens förförståelse 
påverkar även efter intervjun är vi medvetna att analysbearbetningen blir influerad. 

Tolkningsmetod 

Vi har använt oss av hermeneutik som är en humanistisk tolkningsmetod som går ut på att förstå 
och inte bara begripa intellektuellt (Patel, 1994; Thurén, 2007). Thurén menar att hermeneutik 
kan vara till hjälp när någon vill förstå någon annan som de upplever handlar irrationellt. Att 
någon upplever att en annan människa handlar irrationellt kan bero på att människan tänker, 
känner och upplever annorlunda än den andra människan. Människan kan förstå andra 
människor eftersom de själva är människor. Vi kan känna empati för andra människor genom att 
vi ser in i oss själva genom introspektion och därigenom förstår andras känslor och upplevelser. 
Vi har varit medvetna om att vårt användande av hermeneutik har inneburit att vår tolkning 
blivit påverkad av våra värderingar och vår förförståelse. Allt vi upplever, ser, tänker och tycker 
bygger på vår förförståelse. Den förförståelsen vi hade innan detta arbete var mestadels från vår 
utbildning där vi fått informationen vid ett seminarium att vi som blivande pedagoger kommer 
att ha anmälningsplikt i vårt arbete. Vi hade också förkunskapen att anmälningsplikten inte 
efterföljdes och vi ville ta reda på varför. Innan vi skrev vårt arbete och utförde våra intervjuer 
satte vi oss in i ämnet anmälningsplikt genom att läsa lagar, litteratur om ämnet, samt litteratur 
som handlar om ett utforskande arbetssätt och om intervjumetodik. I och med detta fick vi en 
större förförståelse än när vi valde ämnet vilket har inneburit att vi kunnat presentera vårt arbete 
i rätt kontext, sammanhang. Vi kunde ha beskrivit anmälningsplikt, rutiner vid anmälan och 
barn som far illa med bara intellektuella termer men då hade vi missat att beskriva känslan av att 
göra en anmälan ur pedagogens perspektiv och det ansåg vi var en av de väsentligaste delarna 
med vårt arbete (jfr Thurén, 2007).  

Resultat 

Resultatet bygger på intervjuer med fem respondenter. De har fått frågor hur de tolkar begreppet 
barn som far illa. Dessutom har respondenterna redogjort för sina erfarenheter om 
anmälningsplikt samt hur rutiner och eventuella handlingsplaner ser ut på respondenternas 
skolor och om de kände att det fanns svårigheter vid en anmälan.  

Pedagogers definitioner på barn som far illa 

I vår undersökning upptäckte vi att våra respondenter hade olika syn på begreppet barn som far 
illa. Dessa olikheter i definitioner kan göra det svårt för pedagoger att avgöra när en anmälan 
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ska ske. Respondenterna tog upp definitioner av barn som far illa ur andra aspekter än ur 
juridisk mening. I början av intervjuerna fick respondenterna förklara hur de tolkade begreppet 
barn som far illa. Samtliga respondenter tycktes vara överens om att barn som utsätts för fysiskt 
våld av någon i hemmet är ett barn som far illa. Respondenterna konstaterade att det fysiska 
våldet kan synas på barnet som blåmärken eller så berättar barnet om våldet för pedagogerna i 
skolan. Bland respondenterna beskrivning av fysiskt våld fanns även uttryck som ”barn som 
fick stryk” och ”barnmisshandel”. Utöver det fysiska våldet menade respondenterna att 
begreppet barn som far illa också inkluderar försummelse, missbruk och sexuella övergrepp. 

Dagny: Barn kan fara illa på så många sätt. Det kan ju vara allt ifrån att dom alltid är trötta 

när dom kommer för dom inte har vettiga gå och lägga sej rutiner hemma. Barn som är 

hungriga, barn som är skitiga, barn som ingen lyssnar på hemma eller att dom får stryk… Det 

som ett barn far illa utav bryr sej inte ett annat barn om. Det är individuellt. 

Berit: Det är barn som har missbruk hemma till exempel… Det är barn som är försummade 

hemma och det kan vara dels för att föräldrarna har missbruksproblem  

Cecilia: När det handlar om misstankar om sexuellt umgänge med barn är det jätte svårt.  Ja 

det var verkligen jobbigt 

Agnes: Ja det är ju barn som man ser . Kanske har skador eller att dom är ledsna eller att 

dom berättar saker ..som händer hemma.   

Försummelse hade olika innebörd bland respondenterna. Exempelvis menade Berit att ett barn 
som far illa genom försummelse kan vara när föräldrar prioriterar sina karriärer framför sina 
barn. Dessa barn saknade ingenting vad det gällde ekonomiska förutsättningar för ett bra liv, 
men föräldrarna hade inte tid för sina barn. En annan aspekt av försummelse gavs av Dagny, 
som nämnde att försummelse kunde innebära att barnen var trötta på grund av att föräldrarna 
inte såg till att barnen gick och lade sig i tid. Det kunde också vara att barnen var hungriga eller 
smutsiga. Dagny tog även upp att försummelse kunde vara att barnen upplevde att ingen 
lyssnade på dem i hemmet. Ester beskrev försummelse som att barnet inte fick tillräckligt med 
stöd för att de skulle klara av sina läxor. Cecilia beskrev barn som växte upp med stora brister, 
såsom avsaknad av de grundläggande behoven kärlek och trygghet.  

Cecilia: Det är barn som av någon anledning har inte kunnat växa upp i en bra miljö. I en 

miljö som ger dom frihet, värme, kärlek och mat. Allt som ett barn behöver i sin uppväxt 

som inte vuxna har sett eller ignorerat. Ett barn som växt upp med stora brister 

Det vi tolkade som psykisk försummelse berördes vid fyra av intervjutillfällena. Exempelvis 
menade Dagny att det kunde vara barn som inte pratade svenska och att dessa barn inte kunde 
förstå eller göra sig förstådda i skolan. Dagny konstaterade att barn som inte kan svenska ska 
känna sig trygga och glada i skolan även om de inte förstår ett enda ord svenska. Ester beskrev 
ett fall, som vi tolkar som psykisk försummelse med ett barn som hade föräldrar som inte 
pratade svenska och familjen upplevdes isolerade mot samhället. Enligt Ester verkade familjen 
inte ha så många kontakter utåt. Ester upplevde att barnets sociala behov inte blev uppfyllda och 
hon funderade på om detta var skäl nog att anmäla till socialen.  

Ester: De (barn) som inte kommer in i samhället och inte kan lära sig språket ordentligt får 

inte så många kompisar. De har liksom ingen trygghet. De känner att föräldrarna inte kan 

hjälpa till för att dom inte kan prata svenska.  
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Dagny: Barn som kommer från andra länder som inte kan ett enda ord svenska. De ska 

komma hit till oss och så ska som vara trygga och må bra och helst vara glada och kunna 

leka. Så kan dom inte ens tala om att dom är kissnödiga. Eller att dom tycker att maten ser 

konstig ut. Dom har aldrig sett våran mat förut. Men här ska dom va! 

Två av respondenterna tycktes ha en föreställning om att i vissa områden bor det många barn 
som far illa, medan i andra områden finns det inte barn som far illa. Dagny nämnde exempelvis 
att området hon arbetar i var ett område där det är så att barn far illa. Däremot berättade Cecilia 
att i området där hon arbetar är föräldrarna oftast högutbildade och därför trodde hon inte att det 
fanns barn som for illa just där.  

Dagny: Samtidigt är det här ett sådant område som många barn far illa i. Det ÄR så i det här 

området  

Cecilia: Jag skulle kunna säga utan nämna namn på område att de här är ett välfungerat 

medel eller över medelklass område med utbildade föräldrar och då tror jag inte det finns 

några barn som far illa 

Mobbing bland barn i skolan sågs som en del av begreppet barn som far illa för två av 
respondenterna. Agnes tog upp mobbing i sin definition av begreppet, även Ester nämnde detta. 
I samband med denna beskrivning nämnde Agnes att de hade Friends, en organisation som 
utbildar barn i skolor att vara kamratstödjare. Detta fungerade som en åtgärd för barn som for 
illa på skolan vilket innebar att eleverna som var med i friends såg vad som hände i korridorer 
och på raster.  

Agnes: Är det någon som far illa, genom t.ex. mobbing, då ser ju eleverna de också 

Ester: kan ju va barn som är mobbade i skolan 

Utifrån våra intervjuer har vi kunnat uppmärksamma att det fanns både likheter och skillnader i 
pedagogernas syn på misstankar om att barn far illa. När Berit beskrev vad misstankarna skulle 
kunna vara tog hon exempelvis upp förändringar i barnets personlighet. Hon beskrev situationer 
där glada barn blev deppiga och studiemotiverade barn blev lata. En förklaring Berit gav till att 
ett barn ändrat sitt beteende var skilsmässa som hon inte upplevde som en del av begreppet barn 
som far illa utan som en naturlig del i vårt samhälle. Dagny däremot ansåg att barn for illa av 
skilsmässa eftersom barnen inte mår bra av att flytta fram och tillbaka mellan sina föräldrar. 
Även Ester klargör att barn inte mår bra av skilsmässa.  

Berit: sen kan det ju naturligtvis vara en skilsmässa som är på gång och det är ju.. det går ju 

inte att jämföra med andra saker utan genomgår man en skilsmässa så är det en naturlig 

grej så att säga 

Dagny: Många barn har ju de här att dom säger att de inte bor någonstans, Barnen bor 

ingenstans om jag som pedagog frågar, var bor du någonstans? Då får jag ofta svaret jag är 

hemma hos mamma nu, jag är hemma hos pappa, dom själva bor ingenstans. Det är 

jättevanligt, och dom tror jag far illa på det viset. De här barnen flyttar fram och tillbaka, 

fram och tillbaka. 

Ester: Som när vi hade sån där vårdnadstvist också när vi märker att ett barn inte mår bra 

av det.. att de är barnet som blir en slagpåse mellan föräldrarna.. 
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Pedagogernas erfarenheter av anmälan 

Respondenterna vi intervjuade hade erfarenheter av att anmäla misstanke om att ett barn far illa, 
men på skilda sätt. Några hade personliga erfarenheter av att göra en anmälan och andra hade 
erfarenheter av att andra pedagoger i skolan hade anmält. Exempelvis Agnes hade under sina 27 
år som verksam pedagog aldrig själv anmält misstanke om att ett barn far illa. Däremot hade 
hon erfarenhet av att kollegor hade anmält ett antal fall. Nedan beskriver Ester sina erfarenheter. 

Ester: Det e sällan man kommer i situationer då man behöver göra en anmälan ehh..de 

kanske ä ja kan inte säga någonting om de faktiskt 

Av intervjuerna framkom det att arbetserfarenhet kunde ha betydelse för om en pedagog 
anmäler att ett barn far illa. Berit upplevde att det som nyutbildad var svårare att hantera 
anmälningsplikten än nu när hon har lång yrkeserfarenhet. Tre av respondenterna ansåg att det 
var enklare att ta beslutet att anmäla som erfaren pedagog än som nyutbildad. Cecilia hoppades 
att framtida pedagoger skulle vara utrustade med rätt verktyg för att kunna anmäla i högre grad. 
Dagny nämnde att det tog några år innan hon lärde sig uppmärksamma skillnader i hur barn 
beter sig när de mår bra respektive far illa.  

Dagny: man får inte vänta för länge och de tror ju jag att jag gjorde i början när jag var 

nyutbildad.. Det har blivit erfarenhetsmässigt måste jag säga. 

Berit: Det var väl så att när jag var ny så var det svårt att hantera, då hade man ju ingen 

erfarenhet, utan då var det väl som så att man försökte prata med sina äldre kollegor och 

med skolledning om hur jag skulle göra helt enkelt…att i början så tog man inte dom stegen 

själv utan då lämnade man över det till någon mer erfaren kollega. 

Cecilia: Jag vet inte om unga förskolelärare anmäler mera eller jag har en känsla av att det 

kan vara så. Kanske kommer ni med mer utbildning mer utrustad med vad ska jag säga med 

rätt verktyg för att kunna anmäla mer.. Det hoppas jag 

I intervjuerna upplevde vi att det fanns en rädsla bland respondenterna vid anmälan av 
misshandel då de fasade över att barnet kunde utsättas för ännu mera fysiskt våld när föräldrarna 
fick reda på anmälan samt att de själva kunde bli hotade eller riskera att hamna i konflikt med 
föräldrar. Vi upplevde att samtliga respondenter försökte upprätthålla en så god kontakt med 
föräldrarna som möjligt. Om en anmälan skulle behöva göras fanns en rädsla av att denna 
kontakt skulle bli förstörd. Dagny menade på att det fanns en rädsla bland pedagogerna att bli 
hotade av föräldrarna till barnet som anmälts. Detta hade hon själv observerat.  

Dagny: jaa många föräldrar blir ju jättearga, jätte besvikna, hotar och skriker öh det är 

någon som kommer och tar barnen ifrån mej och varför har du gjort såhär och så.. och då 

måste man ju försöka tala om det är min skyldighet jag måste, jag begår tjänstefel om jag 

inte gör det…Den läraren som har anmält och sett det här…det kommer ju alltid fram. Det 

finns ju föräldrar som varit här och hotat personal. Det finns de som man hotar att skära 

halsen av dom 

Ester: vad ja tror är ju att man kanske hamnar i någon konflikt med föräldrar, att kanske 

hamna i en jobbig situation. Man tänker vad som kan hända sen sådära, men de väl va ja 

tror kanske kan göra att man kanske håller tillbaka så att man inte anmäler liksom… på en 

gång att man kanske väntar tills man liksom har..  verkligen är säker eller.. har tydliga 

tecken på att det är nånting som..  behöver anmälas.. 
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Vid intervjutillfällena nämndes samtal med föräldrar och utförandet av egna utredningar av 
misstankar att ett barn far illa. Två av respondenterna ansåg att pedagogerna kunde tala med 
föräldrarna vid misstanke. Agnes förklarade att de kontaktade föräldrarna i situationer där de 
ville ha deras hjälp. Hon förklarade att de inte alltid samtalade med föräldrarna utan att det var 
situationsbundet. 

Agnes: Vi kontaktar föräldrarna när vi vill ha deras hjälp förstås och höra efter om det… 

verkligen är så.  

Dagny: ja tror vi måste vara tydligare mot föräldrar. Att säga du får inte slå ditt barn, titta 

han är rädd när du skriker såhär, du får inte göra såhär. Det behöver inte vara att dom slår 

sina barn. Det kan vara gap och skrik.  

Berit upplevde att andra pedagoger inte tyckte att hon skulle blanda sig i vad som hände i 
hemmet. Detta menade hon vara skrämmande. Anmälningsplikten upplevdes som svår eftersom 
att pedagoger anmäler enbart efter misstanke. En annan svårighet, som Cecilia nämnde var om 
hon inte skulle få stöd av chefen när en anmälan skulle göras. Hon berättade om att hon alltid 
haft en undran om hur det gick för barnet hon en gång avstod att anmäla. Detta gjorde hon 
eftersom chefen inte höll med om dessa misstankar.  

Cecilia: jag kan tänka mig en situation om jag skulle ringa till min förskolchef och hon skulle 

säga: Är du säker? All den här tvivel från dom andra skulle göra att jag de är jätte svårt att 

stå för dessa misstankar 

En ovilja att samtala om detta ämne verkade finnas inom de flesta arbetslagen. Under 
intervjuerna har det uppdagats att det både var jobbigt att samtala om och att tidsbristen gjorde 
att dessa misstankar inte diskuterades som första prioritering. Denna diskussion beskrevs på 
följande vis. 

Dagny: Känsliga saker brukar man inte prata så där jätte mycket om sinsemellan, det beror 

ju på vad det är för någonting  

Cecilia: Man pratar nästan ingenting om detta och när man pratar då berör de ganska många 

känslor och det upplevs som mycket jobbigt  

Ska pedagoger anmäla enbart på misstanke? 

Samtliga respondenter var medvetna om plikten och ansåg att anmälningsplikten var bra dock 
nämnde de att det fanns svårigheter. Vi upplevde en viss förvirring kring ämnet anmälningsplikt 
bland respondenterna. Det framkom i våra intervjuer att pedagoger ofta tvekade att anmäla som 
i sin tur resulterade i att anmälan ibland uteblev. Respondenternas uppfattningar om varför det 
rådde tvekan vid anmälan var för att en del inte tyckte att det räckte med enbart misstanke. 
Agnes och Ester nämnde att alla som ser att ett barn far illa borde anmäla. De nämnde också att 
de ville känna sig säkra på att barnen for illa innan anmälan skedde. Agnes kände att anmäla 
misstanke var svårt och att det var större chans att se barn som for illa när undervisning av 
barnen sker under en längre period. Cecilia nämnde att hon inte ville vara ensam om att anmäla 
sina misstankar utan hon direkt skulle rådfråga med de andra kollegorna. Hon berättade vidare i 
intervjun att det var väldigt svårt att ta beslutet att inte anmäla, eftersom en utebliven anmälan 
kan få allvarliga följder för barnet. Citaten beskriver detta ytterligare 

Agnes: för att alla.. även fast man inte jobbar ..ska man väl anmäla.. om man ser att det är 

nått som inte stämmer… jag tycker det är svårt för jag har aldrig gjort det (anmälan).. själv.. 
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men man måste väl verkligen känna att man är säker innan man gör det (anmälan) och man 

vill veta att det ska bli bättre för barnet…jag tycker det är bra att man inte är ensam i det 

här.. arbetet, för man kan ju se olika saker   

Cecilia: Det är så svårt och det får sådana fruktansvärda konsekvenser om man inte gör de 

men samtidigt så tänker jag på så lite som man anmäler och så lite som jag varit med i mina 

trettio år det finns fortfarande den där känslan att har man gjort verkligen tillräckligt har man 

sett tillräckligt det är frågan. 

Viljan av att vara säker på att barnet for illa kan resultera i att pedagogerna blir rädda för att ha 
fel och att en anmälan uteblir. Cecilia talar om rädslan att upptäcka att det som anmälts inte 
stämde.  

Cecilia: Rädsla framför allt för att ha fel tror jag men även för att starta en sådan där 

fruktansvärd process och upptäcka att det inte stämmer att man ehh.. 

Berit: omhändertagande och såna här saker som har visat sig felaktiga så jag tycker att man 

ska vara väldigt noga 

Agnes: man tänker lite på konsekvenserna då till exempel om man vill att det ska bli bättre 

för barnet och om jag anmäler kanske blir det sämre då, men man måste väl verkligen känna 

att man är säker. För att i en del fall så kan det ju bli det…. Om det är typ någon sådan där 

misshandel eller nått.. de kanske inte är så bra att föräldrarna får reda på att man vet det 

och så kanske de blir arga på barnen för att de har skvallrat 

Ester förklarade hur hon kände inför anmälningsplikten. Hon tyckte att det var bra med plikten 
och att den borde gälla alla som ser att ett barn som far illa. Dock att det var otroligt svårt 
eftersom att pedagoger ofta hamnade i den situationen där de frågade sig, när ska vi anmäla? 
Hon menade på att hon blev lite osäker när det väl uppstod en sådan situation. Berit ansåg att 
anmälningsplikten var bra och att den fungerade i praktiken men samtidigt förklarade hon att det 
självklart missas fall ibland och att det ibland är fel saker som anmäls. 

Berit: Det kan ju bli jätte, jätte fel fast det är bra att det finns det gör ju alla fall att. Jag 

menar om det nu är tio grejer som anmäls och en är fel så är det ju i alla fall nio som har 

gått rätt då har vi hjälpt nio barn kanske  

En skillnad i jämförelse till de övriga respondenterna var Berit som berättade att hon gärna 
samtalade och försökte utreda vidare om hennes misstankar kunde stärkas. Detta gjordes bland 
annat genom samtal med barnet. 

Berit: Man bestämmer att under en period försöka ha så många samtal med barnet som 

möjligt, som är naturliga samtal. Man gör inte så att man säger kom och sätt dig här hos mig 

nu ska vi prata om hur du har det hemma, utan det går till på ett naturligt sätt. Man kommer 

bredvid varandra i matsalen, man kanske sitter och läser tillsammans. Sen går man tillbaka 

till arbetslaget och pratar vidare.  Nu vet jag detta och har fått höra detta. Sen går vi vidare 

till vår kurator. Det är vad vi gör. Sen bedömer ju hon då, tillsammans med oss naturligtvis 

men hon är ju den som bedömer hur vidare det ska göras en soc-anmälan eller vad de nu är 

frågan om 
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Vem är ansvarig att anmäla? 

I våra intervjuer frågade vi pedagogerna vem eller vilka på deras arbetsplatser som var 
ansvariga för att anmälan skedde. Berit och Dagny upplyste att det alltid var rektorn. Cecilia var 
inte riktigt säker, dock trodde hon att det var dels platsansvarig och de som vara ansvariga på 
varje avdelning. Ester var osäker men nämnde att hon trodde det var rektorn. Dessa citat 
beskriver det tidigare nämnda. 

Berit: anmälaren är ju alltid rektor det är ju kurator som anmäler men det är ju rektor som 

står bakom det är ju skolan som gör anmälan, alltid är det ju så och då är det ju rektor som 

är ytterst ansvarig 

Cecilia: ja tror det måste vara dels platsansvarig och sen ja dom som är ansvariga på varje 

avdelning, ja vet att det får inte va barnskötare i alla fall… sen vet jag inte man behöver inte 

vara involverad direkt när man gjort anmälan de kan till och med vara anonymt tror jag 

Ester: Det är väl rektor tror jag. Det måste ju vara rektor, ja det borde det ju vara ….ehh att 

man gör en vill göra en anonym anmälan som vi brukar göra i samarbete med 

elevhälsoteamet och med rektorn 

Det rådde som tidigare nämnt en tvekan gällande lagen om anmälningsplikt i myndigheter vars 
verksamhet berör barn och ungdomar. Detta kunde vi uppmärksamma genom att inte alla 
respondenter visste att en anmälan inte får göras anonymt. Vi upptäckte även i intervjuerna att 
det rådde en viss förvirring över vem som skulle stå för anmälan bland våra respondenter, 
förslag som rektor, elevvårdsteam, pedagog och kurator dök upp.  

Samtal med kollegor 

Ett kort rådrum med kollegor innan anmälan skedde framkom i samtliga skolors rutiner. Cecilia 
förklarade att om hon får misstankar om att ett barn far illa skulle hon direkt ta ett möte med 
sina kollegor och med sin chef och platsansvarige. Hon beskrev hur de tillsammans skulle 
komma på hur de kan skulle kunna gå tillväga. Cecilia föreslog att de kunde observera barnet 
och hålla sig i närheten medan någon annan pedagog observerade när föräldrarna hämtade 
barnet.  Även på Dagnys, Agnes och Berits arbetsplatser samtalade pedagogerna med varandra i 
första hand. 

Cecilia: Jag skulle direkt ta och ha ett möte med mina kollegor…Jag tror att tillsammans 

skulle vi direkt komma på hur vi kan gå tillväga, en pedagog kan observera och ständigt vara 

bredvid barnet, en kan ständigt gå och kolla när föräldrarna kommer och hämtar och lämnar. 

Jag tror att vi skulle dela upp uppgifter, jag skulle inte vara ensam 

Dagny: det första man gör det är ju att man går och pratar med en kollega, det hade i alla 

fall jag gjort…har barnet sagt någonting till dig eller har föräldrarna sagt någonting?. Så kan 

ett samtal gå till. Så att man inte bara går omkring å e tyst för sej själv och håller de här för 

sig själv. Och sen eh måste man ju komma överens om eller fundera ut vad man vad nästa 

steg är.  

I de flesta fall var nästa steg att samtala med någon som inte tillhörde samma arbetslag 
exempelvis kurator, rektor eller förskolechef samt att de flesta också tog upp misstanken med 
elevvårdsteam eller elevhälsoteam. Berit berättade att de på hennes skola hade ett väl 
fungerande elevvårdsteam och ett avsevärt bra stöd från kuratorn. Ester förklarade att hur 
rutinerna såg ut berodde på hur allvarlig situationen var dock tog de alltid kontakt med 
biträdande rektor. I samtalet med chefen bestämdes hur de skulle gå tillväga. Den biträdande 
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rektorn på denna skola var med i elevhälsoteamet och hade ansvaret för barnen i de lägre 
åldrarna på skolan.  

Berit: Det vi gör e ju att vi går till henne (kurator) och pratar om det här, om misstankar och 

det vi fått veta om barnen och så vidare och hon ger oss goda råd och berättar hur vi ska 

göra i de enskilda fallet. Hon är oerhört rutinerad och hon är oerhört mänsklig. Hon är 

verkligen en kurator för barnen 

Agnes: Om ett barn som far illa anmäler vi det till elevvårdsteamet 

Dagny: Men som på våran skola så är det ju alltid rektorn som gör anmälan.. så att vi pratar 

ju alltid med henne, och så  får vi stötta och så får hon ha, den biten eftersom vi jobbar så 

nära barn och föräldrar 

Alla respondenter upplevde respektive skolas rutiner som bra samt att de hade stöd av annan 
personal på skolan. Vid intervjuerna uppdagades det att ingen av respondenterna och dess 
skolor hade specifika dokument eller handlingsplaner för hur de skulle gå tillväga när en 
anmälan övervägdes. När vi frågade om handlingsplaner svarade samtliga pedagoger på ett 
sådant sätt att vi upplevde att de tyckte att handlingsplaner vore något positivt. På en del av 
skolorna/förskolorna fick vi ta del av handlingsplaner. Dock var det ingen av de intervjuades 
arbetsplatser som hade handlingsplaner som specifikt gällde anmälan av barn som far illa. 
Däremot fanns det handlingsplaner för barn som blev mobbade eller barn som befann sig i kris.  

Berit: Eh.. det som vi har med barn som far illa det är att vi har en mobbingplan som vi lever 

efter. Det är en liten en förvanskning utav Farsta- modellen kan man säga. Den innebär att vi 

tillexempel kontaktar föräldrarna i ett tidigt skede… ehh..vad det gäller andra saker så har vi 

handlingsplaner men det är inte någonting sådant där som vi har i vår pärm på 

personalrummet eller nått utan det är sånt som ligger hos kuratorn så att säga 

Ester: Nej vi har ingenting som jag kan stötta mig vid på en gång kan jag säga. Det vet jag 

tyvärr inte om det finns  

Cecilia: Nej jag har inte sett något skriftligt dokument. Det är bara att man går på sin 

anmälningsplikt som förskolelärare.  Det finns inte någon sådan pärm vad det står vad du 

ska göra om de händer något. Utan då tror jag att man bara går efter ja.. sitt eget förnuft 

Diskussion 

Syftet med undersökningen var att belysa problematiken med anmälningsplikt i skolan samt 
studera hur pedagoger går tillväga när de misstänker att ett barn far illa. Resultatet visade att 
samtliga intervjuade pedagoger ansåg att anmälningsplikten var bra och de var medvetna om sin 
plikt. Att anmälningsplikten uppfattades som något bra tolkade vi som att de menade att det var 
bra att den finns och skyddar barnen, inte att lagen i sig är bra utformad. Vi upptäckte dock att 
pedagogerna hade olika definitioner av vad ett barn som far illa är och att de uppfattade lagen 
om anmälningsplikten på olika sätt. Gällande rutinerna vid anmälan såg det olika ut beroende på 
pedagog, skola och situation. Dessa olikheter vid rutinerna kan resultera i att det blir svårt för 
pedagogerna att efterfölja sin anmälningsplikt.  
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Olika definitioner av ”Barn som far illa” 

I vår undersökning har vi uppmärksammat att barn som far illa är ett tvetydigt begrepp som kan 
tolkas på olika sätt av pedagoger. Våra respondenter hade olika syn på begreppet barn som far 
illa och dessa olikheter i definitioner kan leda till att det blir svårt för dem att avgöra när en 
anmälan ska ske. Denna tvetydighet kan styrkas av Stein (1984, refererad i Alvarez et al., 2004) 
som hävdar att professionella pedagoger ofta saknar tillräcklig kunskap om tecken och symtom 
av olika typer av barnmisshandel och försummelse. Dessutom styrks vårt resultat av Sundell 
och Egelund (2007) som menar att det skulle bli tydligare för pedagoger vad som behövs 
anmälas till socialtjänsten om en mer preciserad definition fanns. Som tidigare nämnts har 
regeringen (2002-2003) redan utarbetat en proposition med situationer där barn far illa 
definieras. Vi menar att problemet är att dessa definitioner inte nått fram till blivande och 
verksamma pedagoger. Detta skulle kunna göras genom att utbilda blivande pedagoger om 
anmälningsplikt i lärarutbildningen samt ge verksamma pedagoger fortbildning inom området. 

I våra intervjuer upptäckte vi att samtliga pedagoger tolkade att barn som far illa är barn som 
utsätts för fysiskt våld i hemmet. Detta i likhet med regeringens proposition (2002-2003) där 
definitioner på olika sätt hur barn kan far illa beskrivits för att skapa en allmän syn. Det var inte 
givet för våra respondenter vad barn som far illa innebär enligt lagstiftning. Det kan vara så att 
vår fråga om hur de tolkar begreppet inte alltid kopplades samman med pedagogers 
anmälningsplikt och därför blev inte alltid definitionerna enligt lagstiftning. Bland annat togs 
mobbing och skilsmässa upp av tre pedagoger i deras tolkning av barn som far illa. När de 
talade om mobbing och skilsmässa upplevde vi att de mer talade om ”barnets bästa” snarare än 
barn som far illa i juridisk mening. Självklart kan barn må dåligt av skilsmässa och av mobbing 
men det är inte sammankopplat till pedagogers anmälningsplikt och dessa tolkningar av 
begreppet skiljer sig ifrån regeringens proposition (2002-2003). En av pedagogerna menade 
dock att skilsmässa kan resultera i att barnen inte känner trygghet eller att de inte vet vart de hör 
hemma, vilket kan liknas med propositionens definition av försummelse av barns 
grundläggande behov. Barnets bästa och barn som far illa bör tolkas som skilda begrepp. Vi 
upplevde att respondenterna talade om anmälningsplikt både i syfte med barnets bästa och att 
barn inte ska fara illa. Det verkade inte vara helt klart vilka situationer som skulle räknas som att 
barn far illa eller att föräldrar inte ser till sitt barns bästa. Försummelse nämndes av flera 
pedagoger genom att de beskrev brister eller försummelse av barnets grundläggande behov, 
exempelvis kärlek, omsorg och trygghet (jfr. Socialstyrelsen, 2005). De flesta av respondenterna 
kopplade inte försummelse av barns grundläggande behov med sin plikt att anmäla. Detta kan 
bero på att det är svårare att se tydliga tecken på försummelse gentemot fysisk misshandel. Det 
kan även tänkas vara så att respondenterna inte anser att försummelse är lika allvarligt som 
exempelvis fysisk misshandel.  

Pedagogerna hade sällan eller aldrig hamnat i situationer då de behövt göra en anmälan. Detta 
kan bero på skolans eller pedagogernas uppfattningar av anmälningsplikten samt deras 
definitioner av begreppet barn som far illa som resulterar i att de inte upplever att barn far illa. 
Ett problem med anmälningsplikten uppstår då pedagoger inte uppmärksammar att barn far illa 
och inte tolkar situationer som allvarliga och anmälningspliktiga fall förbises. När misstanke tas 
upp till diskussion exempelvis med övriga pedagoger eller elevvårdsteam kan risken vara att 
denna diskussion leder till att anmälan uteblir på grund av att misstankarna inte anses vara 
befogade eller tillräckligt allvarliga. Dock är det en risk att ta bort detta som Olsson (2001) 
kallar rådrum med kollegor för att det i sin tur kan leda till att pedagogen känner sig ensam i sin 
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anmälan och att fler icke befogade fall anmäls. Eftersom alla respondenterna var tydliga med att 
de kände trygghet i att kunna tala med sina kollegor om misstankar uppstod finns det både 
positiva och negativa följder av detta rådrum.  

Känslan av att inte uppleva sig ha misstankar kan kopplas till Myers (2008) teori om bystanders 
effect, åskådareffekten. Myers menar att människor blir mindre benägna att uppmärksamma en 
olycka om det finns andra åskådare runt omkring. Dessutom innebär bystanders effect att när 
det finns fler personer som observerar ett hjälpbehov, så tenderar färre personer att ingripa och 
hjälpa en utsatt person. Detta kan liknas vid att pedagoger som arbetar tillsammans blir mindre 
benägna att uppmärksamma att barn far illa, samtidigt som chansen för att de ingriper minskar. 
Det kan också bero på att lagen är vag (Cocozza et al., 2006) och därigenom blir det svårt för 
pedagoger att tolka vad som ska anmälas. I regeringens proposition (2002-2003) vill våra 
politiker föra fram en allmän syn på barn som far illa och därför har de gjort definitioner av 
begreppet. Vi uppmärksammade att respondenterna tolkade begreppet barn som far illa på ett 
annat sätt än propositionens definitioner. Med tanke på att de inte var helt samstämmiga och att 
det fanns pedagoger som upplevde att de inte hamnat i situationer där de behövt anmäla gör att 
anmälningsplikten blir svår att efterfölja. 

Våra resultat är i linje med tidigare forskning som visat på att en av de vanligaste orsakerna till 
att pedagogerna inte anmäler är att de inte tycker att barnets situation är tillräckligt allvarlig 
(Svensson & Janson, 2008). Att pedagogerna inte anmäler kan även relateras till bystanders 
effect (Myers, 2008) på så vis att pedagogerna blir mindre benägna att tolka situationen som 
allvarlig, då det är flera pedagoger som arbetar med barnen. Eftersom pedagogerna ofta arbetar i 
arbetslag och är flera pedagoger i en och samma barngrupp skulle det enligt bystanders effect 
leda till att varje pedagog som upptäcker en situation blir mindre benägen att tolka den som 
allvarlig när det finns andra runt omkring. Vad anmälningsbenägenheten beror på är lite oklart, 
men Wiklunds (2006) studie visar att antal anmälningar varierar från kommun till kommun. Om 
Wiklunds studie kopplas till bystanders effect menar vi att beroende på om pedagogerna arbetar 
ensamma eller tillsammans med andra pedagoger påverkar det deras benägenhet att tolka sina 
misstankar som allvarliga. Därigenom att det kan vara olika från kommun till kommun, vilket 
påvisats i tidigare forskning.  

Pedagoger bör vara medvetna om att anmälningsplikten bygger på att pedagoger anmäler sina 
misstankar om att barn far illa till socialtjänsten. För att anmälningar ska ske på lika villkor 
anser vi att det krävs en allmän definition av begreppet barn som far illa. Denna definition bör 
leda till att pedagoger känner sig mer säkra på sin plikt. Detta kan exempelvis förverkligas 
genom att arbetsledning informerar sin personal om dennes plikt samt vad som ska anmälas. En 
förutsättning för detta är att rektor har kunskap om anmälningsplikt samt vet och informerar om 
vad som ska anmälas och arbetar fram fungerande rutiner som all personal tar del av. Dock är 
det den enskilda pedagogen som har misstanken som ansvarar för att en anmälan görs 
(Socialstyrelsen, 2005). För att pedagoger ska känna sig mer säkra på sin plikt krävs även att 
blivande pedagoger får träning kring ämnet i sin utbildning. Därigenom kan pedagoger inte bara 
lämna över misstanken till någon annan utan att veta att denne anmäler. Kunskapen om vem 
som bär ansvaret för att en anmälan görs framkom inte tydligt i våra intervjuer. Detta kan bero 
på att varje fall är situationsbundet och det gör det svårt att få tydliga rutiner på skolorna. Det 
kan även bero på våra respondenters erfarenhet av att anmäla. En del hade lite eller ingen 
erfarenhet av att anmäla och därigenom visste de inte vem som bär ansvaret för att anmälan 
görs. Förmodligen beror det på lärarutbildningen samt bristen på vidareutbildning.  
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Pedagogers uppfattning om anmälningsplikt- rutiner vid anmälan 

I våra intervjuer kunde vi uppmärksamma att det råder en viss förvirring kring anmälningsplikt. 
Av intervjuerna framkom att arbetslivserfarenhet kan ha betydelse för om en pedagog anmäler 
att ett barn far illa eller inte. Detta kan även styrkas av Svensson och Janson (2008) som menar 
att förhållanden som tidig övning av att känna igen misshandel, utbildningsnivå och 
arbetslivserfarenhet påverkar pedagogens förmåga att upptäcka barn som far illa. Samtliga av 
våra respondenter uppfattade att de kände sig mer trygga i att anmäla ju längre de arbetat. Dock 
var det två av fem pedagoger som inte hade egen erfarenhet av att anmäla till socialtjänsten. 
Detta kan dels bero på att pedagogerna inte upplevde att barn for illa i deras barngrupp, men det 
kan även bero på att det inte var den enskilda pedagogen på respektive skola som stod för 
anmälan. Osäkerheten om vad som ska anmälas och inte kan även ha spelat in i pedagogernas 
benägenhet att anmäla.   

En del av respondenterna kände sig osäkra till vem en anmälan skulle göras, vad som skulle 
anmälas, om anmälan inom skolan kunde göras anonymt till socialtjänsten samt hur skolans 
rutiner såg ut. Vi kunde uppmärksamma att samtliga pedagoger och dess skolor hade rutiner 
dock var det osäkert i vilken ordning allt skulle göras. Ibland kontaktades rektorn först, ibland 
kollegor eller elevvårdsteam. Dessa resultat gällande bristerna i rutiner för anmälan kan 
relateras till Olsson (2001) som nämner att brister i arbetsledning och brist på internt stöd vid 
och efter en anmälan kan vara en orsak till att en anmälan uteblir. Denna brist på stöd nämndes 
vid ett intervjutillfälle i bemärkelsen att chefen inte skulle hålla med pedagogen om att 
misstanken skulle anmälas. Olsson menar även att tolkningen av lagen, hur pedagoger ska gå till 
väga då en anmälan ska göras samt samarbetsfrågor är minst lika betydelsefulla som själva 
plikten att anmäla. Därför är det viktigt att pedagogerna är medvetna om anmälningsplikten, 
rutinerna på skolan samt att det finns en allsidig definition av barn som far illa. En anledning till 
att pedagogerna inte är fullt medvetna om anmälningsplikten samt vad begreppet barn som far 
illa innebär kan vara att de saknar kunskap inom detta område. Informationen som står i 
lagtexter och regeringen proposition om beskrivningar hur barn kan fara illa har inte nått fram 
till de verksamma pedagogerna i skolan idag.  

En vanlig företeelse hos respondenterna var att de ville känna sig säkra på att deras misstankar 
stämde. Det vi tolkade som en orsak till att de ville känna sig säkra var att några respondenter 
upplevde socialtjänstens utredningar som något negativt och de ville inte starta en sådan process 
enbart på misstanke. Dock var det inte samtliga respondenter som benämnde denna process som 
något negativt. Respondenterna som uttryckte sig positivt gällande socialtjänsten nämnde bland 
annat att de som arbetar på socialtjänsten är kompetenta i det de gör.  

Tidigare forskning har visat på att otillräckliga kunskaper om anmälningsplikten minskar 
chansen att misstankar om att barn far illa anmäls (Sundell & Colbiörnsen, 1996). Dessa 
otillräckliga kunskaper kan bland annat vara vem som står för anmälan, hur ska pedagoger 
kunna upprätthålla en bra kontakt med föräldrar och kollegor om de har olika åsikter, vad är det 
som ska anmälas? Det som även framkom under våra intervjuer var att det fanns en rädsla bland 
samtliga pedagoger att hamna i konflikt med föräldrarna för att de gjort en anmälan samt att de 
kände sig osäkra på om konsekvenserna skulle bli bra för barnet efter att anmälan gjorts. Detta 
kan styrkas genom Socialstyrelsen (2005) då de nämner att anmälningsskyldiga kan tveka för att 
de är rädda att situationen ska bli värre för barnet eller att de själv kan bli hotade av 
vårdnadshavarna. Vi upplevde att respondenterna inte enbart tänkte på barnets bästa utan på att 
få så bra konsekvenser för så många inblandade som möjligt. Det kan bli en lojalitetskonflikt för 
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den anmälningsskyldige gentemot samtliga parter även om pedagogens plikt endast är till för 
barnets bästa. 

Tidigare studier rapporterar att en vanlig företeelse är att pedagogerna försöker göra egna 
utredningar för att lösa situationen inom skolan. Detta kan i sin tur resultera i att situationen blir 
värre och att socialtjänsten blir inkopplade i ett för sent skede. Socialtjänsten har ansvaret att 
utreda barnets situation och inte den anmälningsskyldige (Mathews & Kenny, 2008; Norström 
& Thunved, 2004; Socialstyrelsen, 2005). Ett flertal av respondenterna väntade med anmälan 
för att jämföra sina misstankar med andra pedagogers uppfattningar samt själva samtala med 
barnet för att lyssna om det fanns något i samtalet som kunde styrka deras misstankar. Vi 
upplevde att samtliga respondenter på olika sätt vill känna sig säkrare innan de anmälde och 
därav att några av dem utförde egna utredningar för att styrka sin misstanke. En av 
respondenterna berättade om en situation där hon misstänkte att en elev i klassen utsattes för 
sexuella övergrepp. Hon förklarade vidare att när denna misstanke uppstod gick hon direkt till 
expeditionen för att ringa in en anmälan. Detta tolkar vi som att ju allvarligare pedagogen anser 
att situationen är desto fortare görs anmälan och rutiner som kan dra ut på tiden kringgås. Att 
allvarlighetsgraden påverkar hur fort en anmälan görs nämndes även av två andra respondenter. 

Det saknades struktur i rutinerna på samtliga skolor. Rutinerna skilde från skola till skola. Dock 
var samtliga pedagoger överens om att innan en anmälan gjordes samtalade de med sina 
kollegor. Som anmälningsskyldig bör anmälan vid misstanke inte dra ut på tiden 
(Socialstyrelsen, 2005), men enligt Olsson (2001) är ett kort rådrum med kollegor eller chef 
acceptabelt. Detta rådrum var en rutin vid samtliga skolor, då den första delen av processen var 
att pedagogen samtalade med sina kollegor vid misstanke om att ett barn far illa. Även om ett 
kort rådrum innan anmälan sker kan vara accepterat anser vi att de rutiner vi stött på gör att 
utförandet av anmälan dröjer för länge. 

Två av skolorna hade som rutin att beroende på situation och misstanke fördes samtal med 
föräldrarna för att vidare förklara att det de gjort var fel eller för att höra om pedagogers 
misstankar stämde. En vanlig rutin i samtliga skolor var även att använda sig av 
elevvårdsteamet när en anmälan skulle ske. Vi kunde även uppmärksamma att det rådde en 
tvekan hos respondenterna om vem som skulle stå för anmälan och vem som var ansvarig att 
anmälan gjordes. De flesta nämnde rektor, men alla intervjuade respondenter var inte säkra. 
Olsson (2001) anser att det är av stor vikt att det inte råder någon tvekan om vem 
anmälningsskyldiga ska vända sig till vid en anmälan. Detta påpekar även Socialstyrelsen 
(2005). Att det råder en tvekan kan vara en bidragande orsak till att anmälningar uteblir.   

Som tidigare nämnts uppmärksammade vi även att inte alla respondenter visste vem som stod 
som ansvarig för anmälan. Våra resultat är i linje med undersökningen av Sundell och 
Colbiörnsens (2000), där det uppvisades att två av tre pedagoger kände till att 
anmälningsplikten inte kunde delegeras. Den enskilda pedagogen har alltid ansvaret för att en 
anmälan görs även om det bör finns tydliga rutiner (Socialstyrelsen, 2005). Två respondenter i 
vår undersökning trodde även att de kunde göra en anonym anmälan, men enligt Olsson (2001) 
ska alla som har en plikt att anmäla uppge sitt namn när en anmälan görs, den får inte göras 
anonymt. Detta tolkar vi på två sätt dels okunskap hos pedagogerna gällande att anmälan inte får 
ske anonymt samt att det kan finnas ett värde i att kunna anmäla anonymt som pedagog. 
Eftersom en god föräldrakontakt ansågs viktig av pedagogerna dels för dem själva men även för 
barnet kan det vara värdefullt att ha möjlighet att utföra anmälan anonymt. Det negativa med en 
anonym anmälan är att socialtjänsten får mindre stöd i sin eventuella utredning. Vi kan tänka 
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oss att tillåtelse att anmäla anonymt kan resultera i fler anmälningar. Det skulle förmodligen 
vara värt att utreda frågan närmare för att få mer kunskap om anonymiteten har någon 
avgörande betydelse för om fler åtgärder kan sättas in i tidigare skede för de barn som far illa. 
Att anmäla anonymt kan vara en trygghet för den anmälningsskyldige. Pedagogen som har 
misstanke behöver inte känna att den riskerar att förstöra kontakten med föräldrarna till barnet 
och det kan tänkas att anmälaren inte har samma behov av att känna sig säker på sina misstankar 
som när en anmälan inte sker anonymt.  

På skolor och förskolor bör det finnas handlingsplaner för hur en anmälan ska gå till, vem som 
ska göra den samt vem den ska göras till (Socialstyrelsen, 2005). I vår undersökning hade vi 
avsikten att undersöka om det fanns handlingsplaner eller andra liknande dokument som stöd 
för verksamma pedagoger när det uppstod en situation där det kunde behöva göras en anmälan. 
Alla respondenter upplevde respektive skolas rutiner som bra samt att de hade stöd av annan 
personal på skolan. Vid intervjuerna uppdagades det att ingen av respondenterna och dess 
skolor hade specifika dokument eller handlingsplaner för hur de skulle gå tillväga när en 
anmälan övervägdes. Alla respondenter verkade dock positiva till handlingsplaner. Att skolorna 
inte hade några handlingsplaner kan bero på att de anser sig ha bra och välfungerande rutiner. 
Vår undersökning visar dock på att rutinerna inte är tillräckligt tydliga eftersom det var oklart 
bland respondenterna i vilken ordning saker skulle utföras. Här menar vi att skriftliga 
handlingsplaner skulle underlätta och göra processen snabbare än skolornas rådande rutiner.  

Metoddiskussion 

Vi antar att det finns en viss motvilja att delta i undersökningar som rör anmälningsplikt på 
grund av att flera tillfrågade pedagoger inte ville delta i vår undersökning. Detta kan bero på att 
anmälningsplikt är svensk lag. Dessutom är det en lag som är svårtolkad detta kan i sin tur 
resultera i att pedagoger inte känner sig säkra på sin plikt. Utöver motvilja att delta kan den 
omtalade tidsbristen hos pedagoger spela in.  

Bortfallet på antalet personer som inte besvarade våra utskickade mail var stort. Vi vill med 
detta poängtera att vi är medvetna om att våra resultat kan vara missvisande och att det är av 
stor vikt att flera pedagoger valde att inte delta i intervjuerna. Det går inte att delge exakt hur 
stort bortfall vi hade i undersökningen eftersom vi inte vet hur många som fick ta del av mailet 
då vi skickade ut det till nio rektorer. Det var endast en pedagog som besvarade vårt mail. 

Anmälningsplikt är ett känsligt ämne och därför valde vi att hålla våra respondenter 
konfidentiella. Vi menar att detta resulterade i att pedagogerna kan ha haft lättare att ge oss en 
ärligare bild av deras syn på anmälningsplikten. Denna styrka gjorde att vi kunde få en djupare 
analys baserad på respondenternas känslor och en mer riktig uppfattning om ämnet 
anmälningsplikt bland verksamma pedagoger.  

I innehållsanalyser bör det prövas att ändra kategorierna och se om det leder till att resultaten 
förändras. Detta gjorde vi genom att dela upp kategorin från den första analysen till det andra 
utkastet. Till en början hade vi fyra olika kategorier när vi skrev analysen. Sedan för att kunna 
dela upp dessa ytterligare för att uppmärksamma detaljer valde vi att ta underkategorier till 
dessa stora teman. Efter vi valt att göra på detta vis har vi tagit bort ett antal av de mindre 
underkategorierna. När vi gjorde på detta sätt har vi kunnat uppmärksamma att våra resultat inte 
har ändrats, därför anser vi uppnått hög validitet. Genom att vi satt oss in i tidigare forskning 
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anser vi ha god överblick av teori och forskning inom området. Detta har resulterat i att vi 
kritiskt har kunnat granska våra data (jfr. Jacobsen, 2007). 

För att få så god validitet som möjligt har vi varit två vid all databearbetning. Vi har strävat efter 
att vara så noggranna som möjligt i vår databearbetning för att få hög validitet. Frågorna har 
utformats för att fånga respondentens uppfattning och upplevelser av i förväg bestämda ämnet 
(Lantz, 1993). Enligt Jacobsen (2007) innebär begreppet intersubjektivitet att när flera personer 
är överens om något är det en riktig skildring och på så sätt närmaste sanningen. Ju fler som är 
överens desto större är troligheten för att den är riktig. Testning av validitet innebär därmed att 
resultaten testas i jämförelse med andra människor som är oberoende av varandra. Därför valde 
vi att analysera våra data utefter teman och kategoriseringar. Samtliga av respondenterna hade 
vissa likheter i sina utsagor som gör att troligheten blir större i det resultat vi fått fram. 

Genom att jämföra våra egna slutsatser med andra undersökningar anser vi att vi testat vårt 
arbetes interna validitet. Om det överensstämmer med en eller flera andra undersökningar, kan 
det sägas att validiteten har styrkts men inte att den egna undersökningen är sann, dock stryks 
validiteten ytterligare om andra forskare kommer fram till samma slutsats trots att de använt sig 
av andra metoder. Detta har vi kunnat se genom ett flertal studier som vi tidigare nämnt i 
bakgrunden. Vi valde i ett tidigt skede av processen att utföra intervjuer istället för enkäter. 
Detta gjorde vi för att vi hoppades kunna fånga pedagogers känslor och uppfattningar i större 
uträckning än vad enkäter skulle ha gjort. Våra argument för att inte göra enkäter var att svaren 
inte skulle bli lika utförliga och pedagogernas känslor skulle förmodligen inte beskrivas på ett 
djupare plan. Det kan ifrågasättas om rätt människor har intervjuats och vilken information de 
har förmedlat till intervjuaren samt om vi hade fått andra svar om vi intervjuat fler respondenter. 
Därefter görs en kritisk granskning av analysen. Personers närhet bör även bedömas till det 
ämne som belyses i undersökningen. Kommer data från personer som refererar till den händelse 
som de själva har deltagit i eller kommer informationen från andrahandskällor. För att nå en hög 
validitet valde vi därför att fokusera på pedagogers egna erfarenheter och uppfattningar kring 
anmälningsplikt och begreppet barn som far illa. Traditionellt sätts större tilltro till källor som 
befinner sig nära det ämne som beskrivs. Vanligtvis är förtroendet större för en person som kan 
mycket om ett tema än någon som är ny på området. Därför valde vi att respondenterna i vår 
undersökning skulle vara verksamma lärare och ha arbetat i skolan i minst fem år. Detta anser vi 
ytterligare höja vår validitet i arbetet (Jacobsen, 2007). 

Validitet innebär även att källornas benägenhet granskas för att ge riktig information. Eftersom 
det fanns en ovilja att ställa upp på våra intervjuer kan det ha påverkat vår validitet. Under våra 
intervjuer har vi försökt att undvika ledande frågor samt att lägga ord i mun på respondenterna 
för att påverka deras svar så lite som möjligt. Dock har vi haft med en fråga som kan uppfattas 
som ledande. Denna fråga ställdes endast om pedagogerna nämnt tvekan tidigare i intervjun 
vilket alla fem gjorde.  

Förutsättningen för god reliabilitet är att intervjuaren och observatören är tränade (Patel, 1994). 
Vi som intervjuare är tränade på att intervjua då vi i utbildningen utfört intervjuer samt läst 
litteratur om intervjumetodik. Genom att vi har använt oss av inspelningar i form av 
ljudupptagningar har vi verkligheten lagrad och kan lyssna så många gånger vi behöver för att 
försäkra oss om att vi uppfattat det respondenterna sagt korrekt. Detta leder till god reliabilitet 
(Patel, 1994). Genom att vi är två som tolkat ljudinspelningarna på varsina håll blir 
tillförlitligheten högre eftersom den blir mindre subjektiv. Efter detta har vi samtalat och 
jämfört våra enskilda tolkningar med varandra. Alla som samtalat med någon vet att samtalet 
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formas både i fråga om stil och i innehåll av parterna som deltar. Därför sägs det ofta att när två 
undersökare kommer fram till samma resultat kan det antas att resultaten går att lita på. 
Sannolikheten är liten att två olika personer skulle ge lika svar och få felaktiga resultat 
(Jacobsen 2007). 

Det måste även konstateras om kontexten är onaturlig eller naturlig. En onaturlig kontext 
innebär att intervjun genomförs i ett sammanhang som är ovant för den som blivit intervjuad, 
exempel på detta kan vara att intervjun genomförs på undersökarens arbetsplats (Jacobsen 
2007). Vi valde att intervjua våra respondenter på deras arbetsplats vilket kan ses som en brist i 
reliabiliteten.  

Förslag på fortsatt forskning 

För att uppmärksamma problematiken med anmälningsplikt behövs rikstäckande och nationell 
studier över hur många anmälningar som görs vad det gäller barn som far illa. Vi antar att 
forskning gällande orsakerna till att pedagoger tvekar att anmäla skulle kunna bidra till att få 
fram lösningar på problemet med uteblivna anmälningar. Detta tror vi bäst kan göras genom ett 
större antal intervjuer i liknande form av de vi utfört. Genom att intervjua ett större antal 
pedagoger på olika skolor i Sverige fås ett större material att dra slutsatser ifrån. Dessa resultat 
skulle sedan vara bra om lärarutbildningen får ta del av så förbättringar inom utbildningen kan 
ske och blivande pedagoger blir mer medvetna och säkra på sin anmälningsplikt. 

Eftersom det är rektorer som ansvarar för fortbildning av sin personal på skolan anser vi att det 
vore intressant att ta reda på vilka uppfattningar rektorer har om anmälningsplikt. Det vore även 
väsentligt att få veta hur rektorer definierar barn som far illa, för om inte rektorer har en klar 
uppfattning om vad anmälningsplikten innebär kan det i sin tur påverka pedagogerna som 
arbetar i skolan eftersom rektorer bör stödja pedagogerna vid anmälan. Enligt socialtjänstlagen 
är skolan skyldig att genast anmäla om de får kännedom om något som gör att socialnämnden 
behöver ingripa. Detta gäller alla anställda inom myndigheten och därigenom även rektor.  

Det skulle också vara betydelsefullt med vidare forskning om handlingsplaner eller liknande 
dokument finns på skolor och om det i så fall gör skillnad på antal anmälningar eller 
trygghetskänsla för den anmälningsskyldige.   

Slutsats  

Genom egna erfarenheter och våra intervjuer har vi observerat att i dagens skolor är det oftast 
mycket personal runt barnen. Det kan ibland vara olika lärare i olika ämnen, det kan vara 
klasslärare, förskolelärare och fritidspedagoger samt ett par elevassistenter. Bystanders effect 
(Myers, 2008) kan på så sätt bli vanligare i dagens skolor. Pedagoger har fler arbetskamrater 
och det blir lättare att inte ingripa när det finns andra som kan ingripa när ett barn far illa. Detta 
är även en möjlig förklaring till att anmälningar ibland uteblir. 

I vår undersökning har vi kommit fram till att det inte råder en allmän syn på begreppet barn 
som far illa samt att det råder en förvirring kring anmälningsplikten bland verksamma 
pedagoger. Det vi uppmärksammat gällande dessa definitioner är att de inte överensstämmer 
med propositionen från regeringen (2002-2003). Dock fanns det likheter gällande fysiskt våld 
och försummelse av barns grundläggande behov. Vi menar att med en mer likartad definition av 
barn som far illa och genom att medvetandegöra vad anmälningsplikt innebär skulle bidra till att 
pedagoger lättare kan efterfölja sin plikt.  
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Vi uppmärksammade att samtliga skolors rutiner gjorde att en anmälan till socialtjänsten dröjde, 
vilket den inte bör göra (Socialstyrelsen, 2005). Som tidigare nämnts menar dock Olsson (2001) 
att ett kort rådrum är tillåtet. Det rådrum som fanns i skolornas rutiner uppfattade inte vi som 
kort, utan i de fall när en misstanke fanns så samtalades det länge inom verksamheten ofta med 
både kollegor, elevvårdsteam samt arbetsledning. Är alla dessa rutiner ett kort rådrum eller 
utredningar och dröjsmål för anmälan? Vi menar dock att utarbetade rutiner måste finnas på 
skolorna för att pedagogerna ska känna sig trygga i hur de ska gå tillväga vid en anmälan. 
Däremot är det omöjligt att dessa rutiner inte blir olika från fall till fall eftersom varje situation 
är unik. Eftersom de rutiner vi uppmärksammat involverar så många människor på en och 
samma skola kan bystanders effect här bli påtaglig i och med att ingen särskilt person känner 
sitt unika ansvar för anmälan. Innan en anmälan görs involveras många människor utöver den 
som bär misstanken och på så sätt kan detta enligt denna teori resultera i mindre benägenhet att 
handla, anmäla.  

Vi hävdar att handlingsplaner, klargörande av begreppet barn som far illa och förtydligande av 
plikten skulle underlätta för anmälningsskyldiga och detta i sin tur skulle leda till att rätt 
situationer anmäls till socialtjänsten. Därför behövs det utarbetas genomtänkta handlingsplaner 
för hur pedagoger ska gå tillväga när en anmälan ska göras. Detta menar vi skulle göra att 
pedagogerna kände sig tryggare med att utföra en anmälan till socialtjänsten och därigenom 
skulle flera anmälningar av misstanke ske. Därför är det viktigt att pedagogerna är medvetna om 
anmälningsplikten, rutinerna på skolan samt att det finns en allsidig definition av barn som far 
illa. Anmälningsplikten för pedagoger har ett syfte att skydda barn som far illa men även att 
hjälpa socialtjänsten att upptäcka dessa barn.       
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Bilaga 1  

Intervjufrågor till pedagogen. 

1.Hur länge har du arbetat som pedagog? 

2.Vad har du för utbildning? 

3. Kan du berätta kort om skolan och området den ligger i? 

4. Hur tolkar du begreppet ”barn som far illa” ? 

5.Har du erfarenhet av barn som far illa? 

-    Ja - Hur gjorde du då? Nej- Vad gör du om ett barn far illa? 

Hur kändes det då? Känner du dig säker på hur du kan agera om du misstänker att ett barn far illa? 

6. Vilka erfarenheter har du av att andra pedagoger anmäler att barn far illa?  

7.Finns det några särskilda rutiner för hur ni på skolan kan gå till väga när ett barn far illa? 

Hur ser rutinerna ut? 

Anser du dem vara bra eller dåliga, motivera varför? 

8. Finns det handlingsplaner/andra dokument som stöd för hur ni skall gå till väga? 

- Hur används de i så fall? 

- Vem har ni som ansvarig för att anmälan görs? 

- Vilka övriga är inblandade vid en anmälan? 

- Om handlingsplaner finns skulle vi kunna få kopiera dessa? 

9.Kan du som pedagog vända dig till någon i skolan när du misstänker att ett barn far illa? 

Vem/vilka? 

Vad kan misstankarna vara? 

När görs anmälan? 

10.Vad tror du kan vara orsaken till att pedagoger ibland tvekar att göra en anmälan? 

- Vilka svårigheter finns det vid anmälan? 

- När anser du pedagoger skall anmäla? 

- Hur känner du för anmälningsplikten? 

11. Hur många anmälningar skulle du uppskatta att skolan gör per år?     
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