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ABSTRACT 
 

    Syftet med undersökningen var att beskriva fyra högstadielärares syn på 
anmälningsplikten, som de omfattas av enligt SoL 14:1 andra stycket. Lärarna i 
undersökningen arbetar vid två olika skolor inom en och samma kommun. Studiens 
frågeställningar var: Vilka erfarenheter av och uppfattningar om anmälningsplikten beskriver 
några lärare vid två högstadieskolor att de har? Finns det faktorer som kan skapa osäkerhet i 
en anmälningssituation? Vilka är dessa i så fall? Vilket stöd beskriver lärarna att det finns 
inom skolan för den enskilde läraren, om denne överväger att göra en anmälan? Vilket stöd 
skulle de behöva? Som datainsamlingsmetod användes den kvalitativa forskningsintervjun. 
Lärarna intervjuades var för sig. Studiens resultat relaterades till Berglinds handlingsteori 
(1995) och tidigare forskning. Resultaten visade att skolorna hade liknande 
anmälningsrutiner, rektor/elevvårdsteamet gör den faktiska anmälan till socialtjänsten, vilket 
flera ansåg var bra. Lärarnas uppfattning var att endast allvarligare fall anmäls och att det 
krävs bevis innan en anmälan görs till socialtjänsten. Resultaten visade också att lärarna 
skulle vilja veta mer om vad som händer eleven efter en anmälan. Dessutom uppgav de 
svårigheter med att avgöra om och när en anmälan ska göras. Flera av lärarna nämnde det 
kollegiala stödet som viktigt och att de skulle vilja ha handledning. 
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Inledning 
 
Socialtjänsten är samhällets yttersta skyddsnät. En av socialtjänstens viktigaste uppgifter 

är att se till att barn och ungdomar, som befinner sig i en utsatt situation, får den vård eller det 
skydd de behöver. För att socialnämnden ska kunna uppfylla denna funktion, måste nämnden 
ha en möjlighet att utreda den unges situation och behov av hjälp. Ofta blir socialnämnden 
beroende av att den får in uppgifter från andra myndigheter som kommer i kontakt med den 
unge och dennes familj. Anmälningsplikten är därför av stor vikt. Denna stadgas i 
Socialtjänstlagen (SoL) 14:1 andra stycket och garanterar den underåriges yttersta skydd. 
Anmälningsskyldigheten omfattar alla myndigheter och dess anställda vars verksamhet berör 
barn och ungdomar under 18 år.  

  Sundell och Egelund (2000 s. 73) tar upp att svenska och internationella undersökningar 
visar att många barn inte anmäls till socialtjänsten, trots att det finns konkreta misstankar om 
att barnet far illa. 

   Skolan och dess anställda är en myndighet som omfattas av anmälningsplikten enligt 
SoL 14:1 andra stycket. Olsson (2001) skriver att det finns ett stort mörkertal kring frågan hur 
anmälningsplikten efterföljs trots att lagstiftningen skärpts. Många gånger görs inte en 
anmälan trots att lagen anmodar till det (s. 149) 

   Med denna uppsats finns en intention att beskriva hur denna skyldighet och detta ansvar 
kan uppfattas av lärare i grundskolan. En motivering för denna undersökning är, att vi anser 
att lärare i skolan har en viktig roll i att uppmärksamma barn och unga i en riskzon. Enskilda 
lärares erfarenheter av och uppfattningar om hur anmälningsplikten fungerar kan lyfta denna 
fråga.  

Syfte och frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats är att beskriva några högstadielärares syn på den 
anmälningsplikt som lärare omfattas av enligt SoL 14:1 andra stycket: 

• Vilka erfarenheter av och uppfattningar om anmälningsplikten beskriver några 
lärare vid två högstadieskolor att de har? 

• Finns det faktorer som kan skapa osäkerhet i en anmälningssituation? Vilka är 
dessa i så fall? 

• Vilket stöd beskriver lärarna att det finns inom skolan för den enskilde läraren, om 
denne överväger att göra en anmälan? Vilket stöd skulle de behöva? 
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Bakgrund 
I detta avsnitt ska vi beskriva anmälningsskyldigheten enligt Socialtjänstlagen 14:1 andra 

stycket och syftet med denna enligt lagtexten. Vi ska även redogöra för den forskning, inom 
området, som vi tagit del av. I genomgången av den tidigare forskningen har vi inte tagit med 
forskning som är äldre än tio år, eftersom bestämmelserna i SoL 14: 1 skärpts under 2000- 
talet. Den forskning vi tagit del av är huvudsakligen kvantitativ.  

De forskningsresultat vi presenterar här rör till största delen skolan och dess anställda, 
eftersom dessa har relevans för vår studie. 

 Begreppen anmälningsplikt och anmälningsskyldighet har samma betydelse och används 
synonymt i texten. 

Anmälningsskyldigheten i Socialtjänstlagen 

Vilka omfattas av anmälningsplikten? 
 
Anmälningsskyldigheten omfattar ett flertal myndigheter vilkas verksamhet berör barn 

och ungdom, exempelvis skolmyndigheter, polis- och åklagarmyndigheter, och 
barnavårdscentraler. Med detta menas att en anmälan ska göras, till socialnämnden, om 
misstanke finns att nämnden behöver ingripa till ett barns skydd (Socialstyrelsen, 2005, s. 23). 
Men skyldigheten att anmäla missförhållanden som rör barn gäller inte enbart för 
myndigheten som sådan. Alla anställda (arbetstagare) som har ett anställningsavtal med 
myndigheter som anges i Socialtjänstlagen (SoL) 14:1 andra stycket har denna 
anmälningsskyldighet. Detta oberoende av vilka arbetsuppgifter de har. När det gäller skolan 
så innebär det att förutom lärare så omfattas även t ex. vaktmästare och servicepersonal i 
skolmatsalen av denna anmälningsskyldighet (ibid., s. 26-27). 

 

// 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 socialtjänstens 
område.// (SoL 14:1 andra stycket) 

 
De första bestämmelserna om anmälningsplikt infördes redan i 1924 års barnavårdslag. 

Bestämmelserna har efterhand skärpts och omfattar idag fler grupper (Olsson, 2001, s. 148). 
Den 1 juli 2003 infördes en hänvisning till SoL 14:1 i ett antal lagar, skollagen, polislagen, 
tandvårdslagen etc., för att det inte ska råda något tvivel om vilka som omfattas av 
anmälningsskyldigheten. Detta för att många av dem som möter barn, i sina verksamheter, 
inte känner till bestämmelsen i SoL (Socialstyrelsen, 2005, s.23).  
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När ska en anmälan göras? 
 
I lagtexten (SoL 14:1, andra stycket) nämns att anmälan ska ske genast. Anmälan får inte 

fördröjas i onödan. Det betyder att det räcker med en misstanke, det behöver inte finnas några 
bevis för att ett barn är i behov av hjälp. Det är socialnämndens ansvar att, så fort som möjligt, 
undersöka vilken grund som kan finnas för uppgiften och utreda det eventuella behovet av 
åtgärder och detta kan inte göras av någon annan myndighet (Socialstyrelsen, 2005, s. 33-34, 
38). Ett s.k. rådrum, en kort tidsfrist, finns dock vilket ger tid att snabbt överväga vad som ska 
göras genom att tala med nära kollegor, med en chef, eller att avidentifierat rådgöra med 
socialtjänsten. Med avidentifiering menas att vid kontakten med socialtjänsten rådfråga utan 
att nämna namn på barnet. Genom att konsultera socialtjänsten och beskriva oron så 
mångfacetterat som möjligt, finns en möjlighet för skolans personal att få hjälp med att ta 
ställning i det enskilda fallet. Sådan konsultation mellan socialtjänst och skola bör erbjudas 
och utnyttjas betydligt oftare än vad som idag är fallet enligt Olsson (2001, s. 152-153). Det är 
inte ovanligt att anmälningsskyldiga gör egna avväganden om allvaret i den unges situation 
och dessutom själva försöker hjälpa den unge istället för att kontakta socialtjänsten. 
Konsekvenserna kan bli att socialtjänsten kopplas in i ett alltför sent eller akut skede. Dock 
kan det vara en svår uppgift att avgöra när en anmälan ska göras, men det är endast 
socialnämnden och ingen annan myndighet, som har ansvaret att utreda allvaret i barnets 
situation (Norström & Thunved, 2006, s. 222). 

Sundell och Colbiörnsen (2000) gjorde 1995 en undersökning på 23 slumpmässigt utvalda 
grundskolor i Stockholm och kom fram till att den genomsnittliga tiden som gick från att 
misstanke väckts till att anmälan till Individ- och familjeomsorgen (IFO) gjordes var ungefär 
17 månader. Denna siffra hade nästan halverats till tio månader i den uppföljande 
undersökning som gjordes år 1998 (s. 85).  

I en amerikansk artikel har författarna Dombrowski, Ahia & McQuillan (2003) 
sammanställt olika forskningsrön angående den obligatoriska anmälningsskyldigheten i USA 
(mandated child-abuse reporting). Även i denna artikel diskuteras vikten av att skolpersonal 
kan använda sig av konsultation med Child Protective Services (CPS), som går att jämföra 
med den svenska socialtjänsten, i de fall där osäkerhet råder. Det är ett lagligt sätt att gå 
tillväga, men även etiskt grundat, enligt författarna, för att eventuellt förhindra att barnets 
situation försämras ytterligare (s. 124).  

Syftet med anmälningsplikten 
 
Att barn och unga som befinner sig i en utsatt situation skall få den hjälp eller skydd de 

behöver av socialnämnden är en viktig anledning till anmälningsplikten. Genom denna kan 
barn och unga komma till nämndens kännedom. Nämnden är därför i stor utsträckning 
beroende av de uppgifter som kommer in från andra myndigheter som kommit i kontakt med 
barnet och familjen (Socialstyrelsen, 2005, s. 17). En annan viktig aspekt är att försöka 
förhindra att personer underlåter att göra en anmälan tills dess att LVU (Lag med särskilda 
bestämmelser om vård av unga), som innebär tvångsåtgärder, blir tillämplig (ibid., s. 34). 
”Samhället måste tydligt markera att barn som lever i utsatta situationer, måste 
uppmärksammas, utredas och få hjälp och skydd” (Regeringens proposition 2002/03:53, s. 
65). Lagens huvudsyfte är alltså att skydda barn som far illa eller riskerar att göra det och i 
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Regeringens proposition (2002/03:53) exemplifieras olika sådana situationer. Det som tas upp 
är bl a fysiskt våld, psykiskt våld, sexuella övergrepp, kränkning, fysisk försummelse, 
bristande omsorg och psykisk försummelse (s. 47-49). Uppfattningen om vad som skall 
anmälas kan skilja sig åt mellan olika yrkesgrupper, men även mellan individer inom samma 
yrkesgrupp (SOU, 2001:72, s.117). 

 Lagstiftaren ger inga preciserade definitioner av vilka förhållanden som ”kan innebära 
att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd” (Wiklund, 2006, s. 22).  

Hur fungerar anmälningsplikten? 
 
Trots att lagstiftningen har skärpts så finns det ett stort mörkertal kring frågan hur 

anmälningsplikten efterföljs. Många gånger görs inte en anmälan även om lagen är tvingande. 
Forskning visar att i genomsnitt mindre än vartannat anmälningspliktigt fall anmäls, dock 
förekommer skillnader mellan olika yrkesgrupper. Det kan finnas olika förklaringar till varför 
anmälningar inte görs. Skolans personal kan exempelvis ha liten kunskap om och låg tillit till 
arbetet som bedrivs inom socialtjänsten; otillräcklig kunskap om gällande lagstiftning; brister 
i arbetsledning, rutiner och internt stöd i skolan; dålig samordning i synsätt och rutiner mellan 
skola och socialtjänst; bristande återrapportering från och övrig kontakt med socialtjänsten i 
pågående ärende; rädsla och osäkerhet om vad man ser i skolan och hur det ska tolkas etc. 
(Olsson, 2001, s. 149).  

Forskning visar även att många saknar kunskap om att skyldigheten att anmäla inte bara 
gäller i fall där det klart kan konstateras att barn far illa, utan det räcker med enbart misstanke 
därom (SOU, 2001:72, s. 181). Exempelvis fann Sundell och Colbiörnsen (2000) i tidigare 
nämnda undersökning av skolpersonal, i 23 grundskolor i Stockholm, att ungefär en av tre av 
de intervjuade inte kände till att anmälningsskyldigheten gäller vid enbart misstanke och att 
skyldigheten inte går att delegera (s. 41). Dessutom kan en anmälare känna oro för ett barn, 
men samtidigt vara orolig för att barnets och familjens situation ska förvärras vid en anmälan. 
Anmälaren kan också befara att barnets föräldrar kan bli aggressiva eller hotfulla 
(Socialstyrelsen, 2005, s.39). Även Dombrowski, Ahia och McQuillan (2003) tar upp olika 
aspekter av varför så många professionella i USA, som frekvent kommer i kontakt med barn, 
ofta har en motvilja till att anmäla. Några av dessa aspekter är missförstånd om hur lagen 
fungerar, rädsla för att göra en felaktig bedömning av att ett barn far illa, dåliga erfarenheter 
av Child Protective Services, rädsla för att en anmälan ska förvärra en redan svår situation, 
rädsla för lagliga påföljder eller vedergällning, tron om att det krävs bevis för att ett barn far 
illa för att göra en anmälan etc. (s. 119). 

Socialstyrelsen (2005) poängterar vikten av stöd till anmälaren både av kolleger och av 
arbetsledningen vid anmälan. Om det finns risk för hot om våld från den anmälde kan flera 
personer som iakttagit det anmälda förhållandet, skriva under en gemensam anmälan. På vissa 
skolor är det rutin att rektorn står för denna. Detta betyder givetvis inte, enligt lagen, att det 
personliga ansvaret för en anmälan fråntas, men kan minska det personliga obehaget. Vidare 
diskuteras vikten av att vara observant på behovet av handledning i en anmälningssituation (s. 
39-40). Dombrowski, Ahia och McQuillan (2003), som behandlar amerikanska förhållanden 
vad gäller anmälningsplikten, skriver också att det personliga ansvaret att anmäla inte fråntas 
även om rektorn på skolan anser att en anmälan inte bör göras (s. 124).  
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Antalet anmälningar och skolpersonals åsikter om anmälningsplikten 
 
Tecken finns på att anmälningar till socialnämnden har ökat i Sverige, men det finns viss 

osäkerhet i dessa uppgifter eftersom nationell statistik saknas (Wiklund, 2006, s.9). Detta är 
olyckligt av flera anledningar, dels är anmälningar ett generellt mått på hur många barn och 
ungdomar som slussas in i barnavårdssystemet och dels ger de en bild av vilken problematik 
som är relevant för samhället att hantera (s. 9). Resultaten av den tidigare nämnda 
undersökningen gjord av Sundell och Colbiörnsen (2000) visar att anmälningarna har ökat. De 
har jämfört resultaten vid två tillfällen, 1995 och 1998, i 23 slumpvis utvalda grundskolor i 
Stockholm. Dock visar resultaten också att av de elever som borde ha anmälts så anmäldes 
endast ungefär en av tio år 1995 och en av fyra 1998 (s. 77).  

Samma undersökning samt ytterligare en undersökning gjord av Sundell och Colbiörnsen 
(1999 & 2000), visade att en relativt stor andel lärare/skolpersonal inte tyckte att 
anmälningsplikten var bra. Orsaken till det framgår inte av undersökningarna. I rapporten från 
1999 redovisas resultaten från en studie, där 59 lärare tillfrågades om vad de ansåg om 
anmälningsplikten. Endast 41 procent ansåg att den var bra (s. 24). I rapporten från 2000 
redovisas resultat som visade på en minskning av andelen som ansåg att 
anmälningsskyldigheten var bra. 1995 ansåg 82 procent att den var bra och 1998 74 procent 
(s. 40). Samtidigt visade samma rapport på att anmälningarna hade ökat mellan 1995 och 
1998 (s. 71).  

Många svenska och internationella undersökningar har visat på att många barn inte anmäls 
till socialtjänsten, trots att det finns konkreta misstankar om att barnet far illa, skriver Sundell 
och Egelund (2000, s.73).   

Samverkans betydelse för anmälningsplikten 
 
I SOU (2001:72)  poängteras att det bör finnas handlingsplaner, samverkansprogram eller 

liknande inom vissa verksamheter som berör barn och ungdomar. "I dessa kan praktiska och 
juridiska frågor kring anmälningsskyldigheten, frågor kring handledning, konsultation, 
samarbete med andra verksamheter osv. behandlas” (ibid., s. 174).   

Det har i många sammanhang framförts att en anledning till att anmälningsskyldiga inte 
anmäler är att de inte får någon återkoppling från socialtjänsten. Med återkoppling menas att 
den som gör en anmälan till socialtjänsten får veta att en anmälan tagits emot (SOU 2001:72, 
s. 48). Vid samtal med skolpersonal nämns ofta att sekretesslagstiftningen lägger hinder i 
vägen för samarbetet kring barn i riskzonen. Det som kan uppstå när skolpersonal får för lite 
information eller feedback efter en anmälan är att de kan få förutfattade meningar om vad 
socialtjänsten gör och inte gör (Sundell & Colbiörnsen, 2000, s. 111-112). Att återkoppling 
inte förekommer i någon större utsträckning är en konsekvens av att bestämmelserna i 
Sekretesslagen 7:4 första stycket hindrar socialnämnden att utan samtycke lämna ut uppgifter 
om enskilds personliga förhållanden. Socialtjänsten kan dock alltid bekräfta mottagandet av 
anmälan, vilket bör ske regelmässigt (Socialstyrelsen, 2005, s. 49).  

Faktorer som påverkar anmälningsbenägenheten  
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Sundell och Egelund (2000) tar upp några faktorer som påverkar att anmälningsskyldiga 
anmäler misstankar, om att barn far illa, och dessa är juridiska, personbundna, och 
problemrelaterade faktorer. De juridiska faktorerna handlar om anmälningsskyldighetens 
juridiska utformning och anmälarens kunskap om densamma. Länder med en snävare 
definition av barn som far illa har en lägre anmälningsgrad, medan länder med mer diffusa 
och allmänt formulerade lagar har en högre anmälningsgrad. Kunskap om lagens utformning 
ökar anmälningsbenägenheten. Personbundna faktorer som ökar anmälningsbenägenheten är: 
om personen tränats i att identifiera barn som far illa, om personen har högre utbildning, lång 
arbetslivserfarenhet och även egna barn. Rädsla för personligt obehag och misstro till 
socialtjänstens arbete minskar anmälningsbenägenheten. Anmälningsbenägenheten ökar om 
en anmälan anses gynna barnet. Några problemrelaterade faktorer som ökar 
anmälningsbenägenheten är att barnet är yngre och att misstankarna bedöms som allvarliga 
och klarlagda (s. 90-91).  

Under- och överrapportering 
 
Sundell och Egelund (2000) skriver att det tvistas bland forskare om det är under- eller 

överrapportering av barn som far illa som är vanligast. En del menar att överrapportering är 
det största problemet, eftersom många aktualiseringar inte leder till någon åtgärd. Sundell och 
Egelund hänvisar till att vissa brittiska forskare menar att överrapporteringar är det största 
problemet, eftersom många utredningar som inte ledde till någon åtgärd ändå fick allvarliga 
konsekvenser för berörda familjer. Bland annat så separerade många av föräldrarna under 
eller efter barnavårdsutredningen. Det finns dock motstridiga röster om att underrapportering 
skulle vara det största problemet. Forskning visar att många anmälningsskyldiga som 
misstänker att barn far illa inte anmäler dessa misstankar (s. 82-83). ”Annorlunda uttryckt kan 
man säga att det förekommer en underrapportering från de som är skyldiga att rapportera 
misstankar om att barn far illa, men en överrapportering enligt de som är satta att utreda 
misstankarna” (ibid., s. 83).  

En forskningsrapport (Webster, O`Toole, O`Toole, & Lucal, 2005), som beskriver 
amerikanska förhållanden, tar upp många olika faktorer som kan ha en inverkan på om lärare 
är  under- eller överrapportörer. Resultaten visar att underrapportering var mer allmänt 
förekommande än överrapportering (s. 1288). Händelser som innefattar allvarlig 
barnmisshandel och sexuella övergrepp minskar risken för underrapportering. Medan de fall 
som innefattar fysisk misshandel, ett äldre barn eller ett barn med ett positivt beteende mer 
sannolikt medför underrapportering. Författarna menar också att mer tvetydiga, 
svårförståeliga fall är kopplade till underrapportering. Resultaten indikerar också att 
underrapportering kunde kopplas till lärarens personliga förhållanden. De lärare som hade 
lägst utbildning och de med administrativa anställningar, de som trodde att anmälan kunde 
förorsaka problem för läraren och/eller problem för barnet, och de lärare som aldrig tidigare 
hade gjort en anmälan var alla mer benägna till underrapportering. Det specifika för skolorna 
var att förortsskolor och skolor med ett stort antal elever visade på en ökning av sannolikheten 
för underrapportering (ibid., s. 1293-94).    
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Sammanfattning 
 
Anmälningsplikten enligt SoL 14:1 andra stycket är viktig för att barn och unga skall få 

den hjälp och stöd de behöver av socialnämnden. Nämnden är i stor utsträckning beroende av 
de uppgifter som kommer in från andra myndigheter, som kommer i kontakt med barnet och 
familjen (Socialstyrelsen, 2005, s. 17). Skyldigheten att anmäla gäller inte enbart för 
myndigheten som sådan utan alla anställda som har ett anställningsavtal med myndigheter, 
oavsett arbetsuppgifter, som anges i SoL 14:1 andra stycket (s. 26-27).  

Både den internationella och den svenska forskningen vi tagit del av visar att det finns 
svårigheter kring vad som ska anmälas och när. Att veta vad som ska anmälas kan vara svårt 
eftersom lagstiftaren inte ger några preciserade förhållanden för när socialnämnden kan 
behöva ingripa till ett barns skydd (Wiklund, 2006, s. 22). Dessutom kan uppfattningen om 
vad som skall anmälas skilja sig åt mellan olika yrkesgrupper, men även mellan individer 
inom samma yrkesgrupp (SOU, 2001:72, s.117). Många svenska och internationella 
undersökningar har fokuserat på hur stor andel av misstankarna som verkligen anmäls. Dessa 
visar på att många barn inte anmäls till socialtjänsten, trots att det finns konkreta misstankar 
om att barnet far illa (Sundell & Egelund, 2000, s. 73).  
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Metod 
 
I detta avsnitt ska vi redogöra för hur vi har gått till väga, för att genomföra denna 

undersökning. Vi har valt att behandla frågor om validitet (giltighet) och reliabilitet 
(tillförlitlighet) fortlöpande i texten. Vi anser att det kan underlätta för läsaren om dessa frågor 
diskuteras när de aktualiseras i de olika faserna under arbetet. För att öka reliabiliteten är vår 
ambition att läsaren ska kunna följa vårt arbete och de resultat vi kommer fram till, att vi 
informerar om under vilka förutsättningar som dessa har utvecklats (Malterud, 1998, s. 27-
28). Validiteten försöker vi höja genom att även beskriva de begränsningar och brister vårt 
arbete har i den löpande texten (ibid., s.27).  

Val av metod 
 
Syftet med studien var att beskriva fyra högstadielärares syn på anmälningsplikten. För att 

uppnå syftet gjordes bedömningen att den kvalitativa forskningsintervjun var lämplig som 
datainsamlingsmetod. Den kvalitativa ansatsen har valts eftersom den fokuserar på de 
intervjuades personliga upplevelser, erfarenheter och hur de skapar mening i sin tillvaro. Den 
kvalitativa forskningsintervjun försöker således förstå världen såsom den intervjuade upplever 
den (Kvale, 1997, s. 9). Vi var i den här undersökningen intresserade av att ta del av den 
enskilde lärarens berättelse om sin verklighet, att få den beskriven såsom läraren själv 
uppfattar den. Utmaningen bestod i att fånga in intervjupersonernas tankevärld och komma 
bortom de politiskt korrekta svaren (Esaiasson, Gilljam, Oscarsson och Wängnerud, 2004, s. 
286). 

Litteratursökning 
 
I sökningen av litteratur användes framför allt databasen LIBRIS och Stockholms 

universitets bibliotekskatalog. De sökord vi använde var anmäln*, skola och socialtjänst. När 
vi enbart sökte på anmäln*, var litteraturen mycket begränsad och för att finna mer litteratur 
angående anmälningsplikten sökte vi även på: samverka*, skola och socialtjänst. Trunkering 
(*) innebär att man skriver bara själva ordstammen, som t ex anmäln*, för att fånga in flera 
olika ändelser av ordet (Lööf, 2005, s. 361-362). Dessutom sökte vi också på begreppet ”barn 
som far illa”, som också ibland tar upp anmälningsplikten. I sökningen av den internationella 
forskningen sökte vi i databasen ”Social service abstract” och sökorden var: Child, school, 
mandator*. Vi har begränsat oss till att endast ta med litteratur som inte är äldre än tio år, för 
att få så aktuell forskning som möjligt.   
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Urval  
 
Eftersom detta är en kvalitativ fåfallsstudie, dvs. en studie med få intervjupersoner, så har 

ett strategiskt intensitetsurval av skolor gjorts (Esaiasson et al., 2004, s. 287). Vi ville att våra 
intervjupersoner skulle kunna berätta så mycket som möjligt om sina egna erfarenheter av 
anmälningsplikten och valde därför skolor, där det var troligt att lärare möter elever med 
någon form av problem, som kan aktualisera reflektioner kring anmälningsplikten hos lärare. 
Ett exempel kan vara hög frånvaro i skolan. Eftersom antalet potentiella intervjupersoner för 
denna undersökning var högre än vad som skulle vara rimligt för personliga intervjuer, var 
detta ytterligare en anledning för oss att noga tänka igenom vårt urval (s. 287). En av oss hade 
gjort praktik inom X kommun och fick under denna period information om skolor med ett 
större antal elever med någon form av problem.  

Vi valde att intervjua fyra högstadielärare vid två olika skolor inom X kommun. Att vi 
valde två skolor beror på att vi ville ha en bredd i undersökningen och att skolor kan ha olika 
rutiner för hur anmälningsplikten hanteras. Vid den första kontakten med skolorna frågade vi 
om de hade många elever med problem eller svårigheter, vilket bekräftades. 

Vi ställde två kriterier för våra intervjupersoner och det var att de skulle ha en 
lärarutbildning och även ha arbetat som lärare i minst tre år. Med några års erfarenhet som 
lärare ökade chanserna för att våra intervjupersoner någon gång har mött elever som fått dem 
att fundera över anmälningsplikten. Kravet på lärarutbildning handlade om att vi ställde frågor 
om var lärarna fått kunskaper om anmälningsplikten; under utbildningen eller på något annat 
vis. I denna undersökning har ingen vikt lagts vid vare sig kön eller ålder, eftersom vi gjorde 
en bedömning att inom ramen för en C-uppsats, var vi hänvisade till de lärare, vid de två 
skolorna, som faktiskt kunde ställa upp i vår undersökning. 

Anledningen till att vi ville intervjua högstadielärare var att vi hade en tanke om att 
ungdomar på olika vis med sitt eget beteende, exempelvis hög frånvaro, tydligare ”visar upp” 
sina svårigheter och problem i skolan, än yngre elever. Trots detta så kan det vara svårt för 
högstadielärare att uppmärksamma dessa elever, eftersom lärare på högstadiet är ämneslärare 
och möter ett stort antal elever varje vecka i sitt/sina skolämnen.  

Etiska överväganden   
 
Innan intervjufrågorna skulle formuleras genomfördes en litteraturgenomgång av den 

tidigare forskningen inom ämnet. Detta underlättade formuleringen av intervjufrågorna och 
genomförandet av intervjuerna, eftersom vi var pålästa i ämnet. På så vis kunde vi ställa 
relevanta frågor, för att få studiens frågeställningar besvarade. Detta har också en etisk aspekt, 
menar vi. Vi ville i möjligaste mån undvika att ställa frågor som kunde leda till svar, som inte 
var relevanta för studien. Med tanke på att intervjupersonerna ställde sin tid till vårt 
förfogande ansåg vi att intervjusvaren vi fick in skulle användas i så stor utsträckning som 
möjligt.  

Innan intervjun började gavs information om Vetenskapsrådets forskningsetiska principer, 
gällande individskyddskravet. Vi skickade dels ut en skriftlig information till lärarna och gav 
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även muntlig information innan intervjun började. Där informerade vi dem om 
undersökningens syfte och att deras medverkan var frivillig, samt att de när som helst kunde 
avbryta sin medverkan. Lärarna informerades också om garanti för deras anonymitet såväl 
under arbetets gång som i den skriftliga slutprodukten (Esaiasson et al., 2004, s. 442-447). 

Vi erbjöd lärarna, i enighet med Vetenskapsrådets Rekommendation 2 (ibid., s. 448), 
varsin kopia av den färdigskrivna uppsatsen. Alla fyra ville gärna ha det. Dessutom erbjöds 
lärarna att få sina respektive bandinspelningar, skickade till sig efter uppsatsens 
färdigställande, som en extra anonymitetsgaranti. Ingen av dem ville ha det. 

Tillvägagångssätt inför datainsamling 
 
Det var svårare att få tag på intervjupersoner, än vad vi hade tänkt oss. Vi ansåg att det var 

lämpligast att först kontakta rektorerna vid respektive skolor. Vi bedömde att det kunde 
kännas bra för lärarna att ha sin arbetsledares ”medgivande” för sin medverkan.  

Den första kontakten togs, via e-post, med två rektorer. En första förfrågan gjordes om 
rektorerna kunde höra sig för om det fanns intresse hos lärarna att delta i vår undersökning. 
Då vi inte hörde av dem, kontaktade vi dem per telefon. En av rektorerna blev intresserad, 
medan den andra var mera tveksam. Eftersom vi inte fick någon omedelbar respons från den 
andra rektorn, letade vi upp ytterligare några skolor i samma kommun, via kommunens 
hemsida. Därefter ringde vi upp ett antal rektorer och valde sedan ut den första som tackade ja 
och kunde ge oss namn på två lärare som kunde ställa upp. Tid bokades därefter för dessa 
intervjuer. Det visade sig att en av de rektorer, som först hade visat intresse, var svår att få tag 
på, men vi fick hjälp av en lärare på denna skola, att skynda på processen. Sedan kontaktades 
vi av en arbetsledare och vi fick besked om att två lärare kunde delta och tid bokades. Alla 
fyra lärare fick ett informationsbrev och en intervjuguide skickade till sig per e-post. Dessa 
bifogas i appendix.  

Datainsamling 
 
För att testa våra intervjufrågor genomfördes en provintervju med två mellanstadielärare, 

vid ett och samma tillfälle. En av oss känner dessa lärare. Tanken var att vi båda skulle 
närvara vid intervjun, men p.g.a. sjukdom kunde bara en av oss närvara. Den som intervjuade 
kände inte lärarna sedan tidigare. Resultatet av provintervjun blev att inga ändringar i vår 
intervjuguide behövde göras, eftersom frågorna var begripliga och intressanta enligt lärarna.   

Varje intervju tog ca en timme och genomfördes med en lärare i taget. Intervjuerna 
bandades för att underlätta vårt arbete under analysen av det insamlade materialet. Vi var båda 
med under alla fyra intervjuerna, dock var vi huvudansvariga för två intervjuer var. När den 
ene intervjuade var den andre observatör. Motiveringen till detta är att det som intervjuare kan 
vara svårt att fånga upp alla aspekter under en intervju som tonfall, ansiktsuttryck och 
kroppsspråk (Kvale, 1997, s. 36). Vår bedömning är att observatören var till stor hjälp med att 
uppmärksamma och bidra med information som intervjuaren förbisåg. Utrymme fanns även 
för observatören att i viss mån komma med följdfrågor som intervjuaren inte hade tänkt på. 
Detta är inte enbart en hjälp för intervjuaren, utan kan också höja validiteten, eftersom 
observatören kan hjälpa till med att hålla syftet med undersökningen i fokus. Under 
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intervjuerna genomfördes även en regelbunden validering, genom att kontrollera om vi 
uppfattat den intervjuade rätt genom att fråga denne om vi förstått svaret som det var tänkt 
(Malterud, 1998, s. 158). 

Eftersom vi som intervjuare är ett viktigt mätinstrument påverkar vi, mer eller mindre, 
olika delar av forskningsprocessen (ibid., s. 28).  Reliabiliteten kan även ha påverkats av att vi 
som intervjuade är studerande på Socialhögskolan. Lärarna kanske hade uppgett andra 
synpunkter om det exempelvis hade varit lärarstuderande som genomfört intervjuerna.  

Utskrift av intervjuer 
 
Transkriberingen av intervjuerna gjordes ordagrant, men transformerades från talspråk till 

skriftspråk, dock gjordes inga större grammatiska korrigeringar. I redovisningen av studiens 
resultat, har vissa grammatiska korrigeringar genomförts i de återgivna citaten från 
intervjuerna, dock utan att ändra på meningsinnehållet. Vi transkriberade våra egna intervjuer, 
men hade innan kommit överens om hur vi skulle gå till väga, för att sedan kunna jämföra 
intervjuerna. En aspekt som skulle kunna försvaga reliabiliteten är den (ibland) dåliga 
ljudkvaliteten på inspelningen (Malterud, 1998, s. 27). Yttre störningar i form av prat och 
spring, i korridoren utanför där intervjun genomfördes, gjorde det också svårt att ibland kunna 
uppfatta vad som sades. Men vi anser att detta inte har haft någon betydelse för resultatet, 
eftersom citat där störningar inte fanns har använts i analysen av svaren. 

För att ytterligare öka validiteten skulle vi ha kunnat skicka utskrifterna av intervjuerna till 
intervjupersonerna för korrigering och godkännande (ibid., s. 158-159). Vi ansåg dock att vi 
inte hade utrymme för att göra detta. När personers eller kommunens namn förekom i 
intervjun så valde vi att sätta ett X där, för att garantera dem anonymitet. Lärarna och de två 
skolorna har i resultatredovisningen fått fiktiva namn, för att göra texten lite mer "levande". 

Dataanalys 
 
Vi började med att dela upp det insamlade materialet i tre olika huvudteman med 

utgångspunkt från våra frågeställningar: 
 
•  Lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av hur anmälningsplikten fungerar. 
•  Faktorer som kan skapa osäkerhet i en anmälningssituation. 
•  Möjligheter och stöd som lärarna beskriver att de har eller skulle behöva i en 

anmälningssituation. 
  
När vi delat in intervjusvaren under dessa huvudteman gjorde vi inledningsvis en så kallad 

kategorisering av materialet (Kvale, 1997, s. 188), för att urskilja olika underteman, som vi 
bedömde som relevanta, för att kunna besvara våra frågeställningar. Sedan gick vi på var sitt 
håll igenom intervjuerna och använde oss av understrykningspennor med olika färger för att 
markera varje undertema. Vi jämförde och diskuterade där vi tänkt olika, en form av 
reliabilitetskontroll (s.188). Vi gick tillsammans igenom materialet och räknade vilka 
underteman som förekom mest respektive minst i intervjusvaren. Vi använde oss av en form 
av meningskategorisering (s.174) där vi bedömde vilka underteman som ”vägde tyngst” för 
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att besvara studiens frågeställningar. Varje tema har vi sedan tolkat separat genom att använda 
ett mer abduktivt förhållningssätt (Larsson, 2005, s. 23). Detta har vi gjort genom att försöka 
hitta mönster i våra empiriska data, för att sedan tolka resultaten utifrån valda teoretiska 
begrepp samt den tidigare forskningen och knyta resultaten till en teoretisk nivå. Med andra 
ord har arbetet präglats av en växling mellan teori och empiri.  

Vi har valt att analysera materialet med hjälp av Berglinds handlingsteori (1995). Valet av 
teori grundas i att den tar upp olika aspekter kring individers handlingsutrymme och hur vi 
kan försöka förstå människors olika handlingar. Det visade sig dock att det var svårare än vi 
hade förutsett att använda denna teori i analysen av materialet. Vi valde därför att låta empirin 
styra och med hjälp av den välja några begrepp ur handlingsteorin som var användbara, för att 
öka den teoretiska förståelsen av lärarnas erfarenheter.  

Trots att antalet intervjupersoner är få, menar vi, att en analytisk generalisering av 
undersökningens resultat kan vara möjlig (Kvale, 1997, s. 210-211). Vi har jämfört vår studies 
resultat med tidigare forskning och analyserat de likheter och även de skillnader som  vi 
funnit,. Detta förstärker också validiteten, eftersom läsaren får en möjlighet att göra en 
bedömning av huruvida de tolkningar vi gjort är rimliga (s. 211). I resultatdelen har vi tagit  
med så informationsrika citat som möjligt, samt lyft fram innebörden i dessa i analysen, för att 
på så vis även höja den interna validiteten (Larsson, 2005, s. 116-117). De beskrivningar som 
intervjupersonerna har förmedlat kan bidra till viktig kunskap om hur anmälningsplikten kan 
uppfattas, av lärarna, i skolans värld. Hur denna kunskap kan användas har givetvis sina 
begränsningar såsom i forskning överlag (Malterud, 1998, s. 60-61).  
     Vi har också kontrollerat att det är en jämvikt mellan de citat vi har använt, att 
intervjupersonerna kommer till tals i ungefär lika stor utsträckning för att förstärka 
reliabiliteten. 

Studiens begränsningar  
 
Vi skulle även ha kunnat intervjua skolpersonal t ex inom elevvårdsteamet eller rektorer. 

Detta hade varit intressant eftersom det är de som står för den faktiska anmälan vid de skolor 
som vi har varit och intervjuat på. Men inom ramen för en C-uppsats ansåg vi att det var fullt 
tillräckligt att välja en yrkeskategori. Att vi valde lärare istället för någon annan yrkesgrupp är 
för att lärare spelar en viktig roll i barn och ungdomars vardag. Alla barn kommer i kontakt 
med lärare, eftersom vi har skolplikt i Sverige.  
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Teoretiskt perspektiv 
     Vi har valt att analysera våra resultat med hjälp av några begrepp i Berglinds 
handlingsteori (Berglind, 1995). Denna teoretiska utgångspunkt bedömde vi som relevant för 
att vi ville försöka förstå lärarnas upplevda handlingsutrymme i förhållande till deras 
uppfattningar om och erfarenheter av anmälningsplikten. 
      Två grundläggande begrepp som Berglind bygger sin framställning på är, handling och 
handlingsutrymme (ibid., s. 10). En grundtanke i Berglinds (1995) framställning är att se 
människan som en intentionellt handlande varelse (s. 23), med betoning på förståelse (s. 34). 
Det blir betydelsefullt att förstå hur en annan människa uppfattar sin situation, för att förstå 
individens handlande (s. 21). Berglind beskriver hur handlingsteorin influerats av andra 
tänkare bl a; George Simmel, Max Weber, George Herbert Mead och John Dewey (s. 23).  
      Allt mänskligt handlande kan inte sägas vara medvetet avsiktligt, vissa delhandlingar sker 
automatiskt och omedvetet, som t ex fysiologiska skeenden, som vi inte styr över. Sedan finns 
det också handlingar som uppfattas som avsiktliga, men som kan vara omedvetet avsiktliga, 
som t ex när jag ”råkar” knuffa till någon som jag ogillar (ibid., s. 39).  

Villkor för handlandet är vad som bestämmer vårt handlingsutrymme (ibid., s. 50). Vi 
handlar på en ”scen” där våra möjligheter att ändra på förutsättningarna ibland kan vara 
mycket små och vi tvingas att konstatera att vårt handlingsutrymme är starkt begränsat. Men 
vi har ändå ett val, även om valmöjligheterna inte är de vi önskar (ibid., s. 10) Två faktorer 
som är viktiga för att förstå handlingsutrymmet är om jag vill eller kan handla i en given 
situation. 

Att vilja innebär att vi ibland vet vad vi vill och ibland inte, för att vi kanske inte har tänkt 
närmare på saken. I andra situationer både vill vi och inte vill på samma gång, vi är 
ambivalenta. Ambivalens kan i värsta fall leda till handlingsförlamning, beroende på hur 
djupgående den är (ibid., s. 53). 

Att anse sig inte kunna handla kan dels grundas i fysiska hinder, att handlingen överstiger 
min förmåga, dels sociala hinder, att en handling anses som förbjuden (ibid., s. 43-44). Att 
kunna är något som bestäms av vår egen förmåga i förhållande till omgivningens krav. Ibland 
kombineras aspekterna ”vilja” och ”kunna”, när individen inte vet om han vill eller kan (ibid., 
s. 53-54). 

Hinder för handlandet, beskriver Berglind (1995), är när individen anser sig inte kunna 
handla. Dessa hinder kan vara av både yttre och inre slag (s. 56). Orsakerna till vissa 
handlingar eller skeenden kan tillskrivas (attribueras) agenten eller dess omgivning (s. 44). 
Berglind delar även in de inre och yttre hindren i stabila respektive instabila. Exempel på 
stabila yttre hinder är fysiska och organisatoriska och på inre kan det handla om bristande 
förmåga och anlag. Ett yttre instabilt hinder kan vara ”otur” och inre kan vara trötthet eller 
tillfällig sjukdom. Gränserna mellan olika slags hinder är inte lätta att dra. Vad som blir 
avgörande i en sådan klassificering är kunskap om hur agenten själv tänker kring vad som 
hindrar denne (s. 56-57). Hinder kan, oavsett om de är av yttre eller inre slag, väcka starka 
känslor hos individen. En vanlig uppfattning är att det uppstår frustration när man stöter på ett 
hinder. Frustrationen kan leda till aggression, som kan riktas mot det som står hindrande i 
vägen eller mot sig själv (s. 78). 

En annan viktig aspekt som påverkar och formar en individs handlingsutrymme är inom 
vilka organisatoriska ramar denne befinner sig och vilka normer och roller som etableras där. 
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Rollerna kan vara oklara eller innehålla motstridiga element, som leder till en rollkonflikt. 
Detta kan bli extra tydligt vid förändringar inom organisationen, såsom chefsbyte t ex (ibid., s 
124). Olika problem kan också definieras på olika sätt beroende på var i organisationen som 
aktören befinner sig (ibid., s. 118). 

Vår användning av handlingsteorin 
 
Vi har i vår undersökning valt att fokusera på några begrepp ur Berglinds (1995) 

handlingsteori. Ett begrepp, som vi anser kan öka förståelsen för lärarna, är hur de beskriver 
sitt handlingsutrymme och inom det begreppet ryms även begreppen att vilja och att kunna. 
Att inte veta vad man vill, ambivalens, är också ett begrepp som vi tänker använda oss av. När 
det gäller att kunna eller snarare inte kunna, hinder för handlandet, så tänker vi använda 
begreppen yttre och inre hinder, utan att lägga någon vikt vid instabila och stabila hinder. 
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Resultat och analys 

Kort presentation av intervjupersonerna  
Samtliga intervjupersoner har lärarutbildning, som de gick för många år sedan och de har 

mer än 20 års erfarenhet som lärare. De arbetar inom samma kommun, men vid två olika 
skolor. Alice och Märta arbetar i Granskolan och Petra och Elsa i Tallskolan. 

Presentation av teman 
 

Här kommer vi att presentera våra resultat och analysera dessa fortlöpande efter varje 
huvudtema. Vi har delat in redovisningen av resultaten i tre olika huvudteman, i avsikt att 
besvara våra frågeställningar. Sedan är varje huvudtema uppdelat i olika underteman. Våra 
resultat relateras sedan till gällande lagstiftning, tidigare forskning och till tidigare nämnda 
begrepp i handlingsteorin (Berglind, 1995). 

Syftet med uppsatsen var att beskriva några lärares syn på anmälningsplikten, som de 
omfattas av enligt SoL 14:1 andra stycket, vid två högstadieskolor. 
 
• Det första huvudtemat beskriver lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av hur 

anmälningsplikten fungerar inom deras verksamhet. 
• Det andra huvudtemat  tar upp de faktorer som kan skapa osäkerhet i en 

anmälningssituation. 
• Det tredje huvudtemat beskriver de möjligheter eller det stöd som lärarna beskriver att de 

har eller skulle behöva i en anmälningssituation. 

Lärarnas uppfattningar om och erfarenheter av hur anmälningsplikten 
fungerar inom deras verksamhet  

 
 Här kommer vi att besvara den första forskningsfrågan som lyder: Vilka erfarenheter av 

och uppfattningar om anmälningsplikten beskriver några lärare vid två högstadieskolor att de 
har? 

De underteman som kommer att presenteras är: skolornas anmälningsrutiner, ledningens 
funktion och lärarnas upplevelse av hur anmälningsplikten fungerar inom deras verksamhet.  

Skolornas anmälningsrutiner  
 
Det som framgår av alla intervjuer är att båda skolorna har liknande rutiner vid en 

anmälningssituation. Läraren kontaktar rektorn eller elevvårdsteamet på respektive skola, om 
denne har en misstanke om att en elev kan fara illa eller riskerar att göra det. De står alltså 
inte själva, som enskild lärare, för en anmälan till socialtjänsten. I elevvårdsteamet ingår 
oftast rektor, skolsköterska, kurator och/eller psykolog. Lärarna känner inte till om deras skola 
har något policydokument som beskriver hur en anmälan går till. Däremot är alla lärarna 
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förtrogna med vad deras respektive skola har för anmälningsrutiner. De uttrycker att de vet 
hur de ska gå tillväga om de misstänker att en elev far illa eller riskerar att göra det: 

   … när det gäller skolk och frånvaro då anmäler vi, inte personligen gör man det, utan vi har 
elevvårdsteam på skolan som tar sådant.  (Alice) 

 
Alice berättar vidare att lärarna själva inte får ringa och anmäla till socialtjänsten, utan det 

ska gå via elevvårdsteamet. 

… Jag anmäler fallet, det är hela tiden fall, som vi anmäler till elevvårdsteamet och… det är de 
som gör anmälan, så man gör inte det som enskild lärare. (Märta) 

Jag vet att jag ska… jag har alltid tagit för givet att jag inte kan anmäla själv, utan att jag måste 
göra det via skolledningen och elevvårdsteamet. (Elsa) 

Jag brukar gå och prata med min chef. Först väntar jag lite och kollar hur det ser ut och jag kanske 
träffar föräldrarna, men sedan går jag och pratar med min chef. (Petra) 

Ledningens funktion vid en anmälan 
 
Efter att lärarna har kontaktat elevvården eller sin rektor och berättat om sin oro för en 

elev, så tar elevvården hand om ärendet. Några lärare beskriver att föräldrarna ibland kallas 
till skolan och elevvårdsteamet där elevens situation diskuteras. Det händer även att läraren 
kallas för att vara med på ett möte med elevvården. Hur ofta de är med på dessa möten 
varierar från fall till fall. Om oron sedan kan bekräftas så kontaktar rektorn eller någon annan 
från elevvårdsteamet socialtjänsten. Elsa berättar så här, när vi frågar om det är ledningen som 
fattar beslut om en anmälan: 

Ja, de tar beslutet, om de tycker att… ja, det här är någonting… för då måste det visst… det kan 
inte bara vara att det är skolk och sådana saker, utan det måste vara lite mer att det är fara och 
färde… 

 
Elsa berättar vidare om vilken roll hon anser att ledningen har med tanke på hur hon själv 

förhåller sig till anmälningsplikten: 

Ledningen har ju, alltså som jag har uppfattat det, bestämt att de anmäler. Så att jag litar ju på att 
de gör det. Men jag kan ju tycka att det borde ha anmälts kanske tidigare. 

 
Något som flera av lärarna säger är att det krävs bevis; att en misstanke om att ett barn far 

illa ska vara välgrundad, innan skolan gör en anmälan till socialtjänsten. Alice säger att man 
från skolans håll måste vara säker på sin sak innan skolan anmäler till socialtjänsten. Petra 
pratar också om att det måste finnas bevis innan skolan agerar:  

… Men man väntar ganska länge innan man gör något, det måste, man måste ha bevis. Man måste 
vara ganska säker på sin sak, att det är någonting, för ibland är det inte så som det ser ut… 

 
Mot bakgrund av lärarnas beskrivningar kan man se ledningens funktion som viktig vid en 

anmälan, eftersom ledningen har det övergripande ansvaret. 
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Lärarnas uppfattningar om hur anmälningsplikten fungerar inom deras verksamhet 
 
Alice säger att hon tycker att det väldigt lite som anmäls med tanke på att det är ett 

område med stora sociala problem. Skolan är överlag mycket försiktig med att anmäla. Hon 
beskriver att det många gånger stannar vid en liten utredning i skolan och att det endast är i 
väldigt allvarliga fall, som det går vidare till att bli en anmälan från skolans sida. Vi undrar 
om hon tycker att det borde anmälas oftare: 

Nej, jag tänker närmast på att det är ett område med stora sociala problem…// Och man är väldigt 
försiktig med att anmäla från skolans sida. Det är man överlag, även till polis. Det ska gå långt där 
innan man tillkallar hjälp. 

 
Även Märta som arbetar vid samma skola säger att det ska gå väldigt långt innan skolan 

gör en anmälan: 

Att det bara är de yttersta fallen… man anmäler… yttersta, yttersta krissituationer, där det 
verkligen har gått redan jättelångt, det är dem man anmäler. 

 
Hon tror också att det kanske anmäls för sällan, eftersom det är, enligt henne, många 

elever som far illa. Men det kan också vara en lång process i skolan innan en anmälan görs till 
socialtjänsten. Elsa beskriver det så här: 

… eller det sker väldigt mycket inom skolans väggar så att säga, innan kanske socialtjänsten blir 
inkopplad på en del. // Jag tycker överhuvudtaget att det tar för lång tid. Jag tror att det skulle ha 
hänt förr, att man tog tag i familjen.  

 
Elsa beskriver sedan att det hinner hända så mycket med eleven innan någon hjälp sätts in 

och att hon ser detta dilemma, men kan inget göra och att hon också känner en stor frustration 
över det.  

Samtliga lärare ger uttryck för att det tar lång tid, från det att lärarna uppmärksammat att 
en elev har problem och skolan har gjort en anmälan tills att resurser sätts in från 
socialtjänstens sida. Petra säger att lärare ibland kan ha för stora förväntningar på vad 
socialtjänsten gör och kan göra:  

Ja. Eller som lärare så ibland så tänker jag så här, att det händer inte tillräckligt mycket. Eller man 
inbillar sig att socialtjänsten skulle göra mer, även om de inte kan göra mer än vad de gör. 

Sammanfattning 
 
Lärarna står inte för den faktiska anmälan till socialtjänsten, utan det gör rektor eller 

elevvårdsteamet. Lärarna vet hur en anmälan går till på respektive skola, de känner däremot 
inte till om deras skola har något policydokument för detta. De uppger att det oftast är endast 
de allvarligaste fallen som anmäls. Dessutom säger lärarna att det behövs bevis innan en 
anmälan görs, att oron ska vara väl grundad. En del av lärarna tycker att det tar för lång tid, 
efter att en anmälan är gjord till socialtjänsten, innan resurser sätts in. Men några säger att det 
även tar för lång tid i skolan innan en anmälan görs. 
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Resultatens koppling till lagtext och tidigare forskning 
 
I lagtexten (SoL 14:1, andra stycket) står det att en anmälan ska ske genast och inte 

fördröjas i onödan. Tre av lärarna uttrycker att det tar lång tid innan en anmälan görs och 
anser att den borde göras i ett tidigare skede. Märta till exempel, säger att det är enbart i de 
yttersta krissituationerna som skolan gör en anmälan, att det ska ha gått väldigt långt. Det 
överensstämmer med resultatet av undersökningen gjord av Sundell & Colbiörnsen (2000), 
baserad på 23 slumpvis utvalda grundskolor i Stockholm. De kom fram till att den 
genomsnittliga tiden år 1995 var ungefär 17 månader, från att misstanke väckts i skolan om 
att något barn far illa, tills dess att anmälan till Individ- och familjeomsorgen (IFO) gjordes. 
År 1998 hade tiden förkortats till 10 månader (s. 85), dock är det en lång tid, som inte 
överensstämmer med lagstiftarens intentioner. En bidragande orsak till att det tar så lång tid 
innan en anmälan görs, kan vara att lärare tror att det krävs bevis för att ett barn far illa för att 
göra en anmälan Samtliga lärare vi intervjuat anser att det är viktigt att vara väldigt säker på 
sin sak innan man anmäler. De berättar att de tror att skolan måste ha bevis innan skolan gör 
en anmälan, att det kan vara en orsak till att skolan väntar ganska länge innan den gör något. 
Resultaten kan relateras till forskning vi tagit del av, som bl a visar att många saknar kunskap 
om att skyldigheten att anmäla inte bara gäller i fall där det klart kan konstateras att barn far 
illa, utan det räcker med enbart en misstanke (SOU, 2001:72, s. 181). Dessutom kan 
skolpersonal ha en osäkerhet om vad de ser i skolan och hur det ska tolkas, vilket kan få som 
konsekvens att en anmälan inte görs (Olsson, 2001, s. 149). En sådan uppfattning strider mot 
lagstiftningen som säger att en anmälan ska göras, om man i sin verksamhet får kännedom om 
något som kan innebära att socialnämnden behöver ingripa till ett barns skydd. Det räcker 
alltså med en misstanke, eftersom det är socialnämnden, och ingen annan myndighet, som 
skall undersöka vilken grund uppgifterna har och det ska de göra så fort som möjligt 
(Socialstyrelsen, 2005, s. 33-34, 38). 

Samtliga lärare uppgav att de inte kände till om skolan har något policydokument som 
beskriver anmälningsförfarandet. I SOU (2001:72) poängteras vikten av att det skall finnas 
handlingsplaner inom verksamheter som berör barn och ungdomar, där praktiska frågor som 
rör  bland annat anmälningsskyldigheten behandlas (s. 174). Vi vet inte om skolorna har 
någon handlingsplan, men det faktum att lärarna i så fall inte kände till denna gör att poängen 
med att ha en handlingsplan går förlorad. Istället fanns det i skolorna en inarbetad rutin för 
hur anmälningssförfarandet går till.  Men inarbetade rutiner kanske inte alltid blir lika tydliga 
som en skriftlig handlingsplan.  

Skolornas rutiner kring en anmälan, att rektor/elevvård står för den faktiska anmälan, var 
något som tre av lärarna benämnde som positivt. Socialstyrelsen (2005) tar upp vikten av stöd 
för lärarna vid en anmälan och ett sådant stöd kan vara att flera går ihop och gör en anmälan 
eller att rektorn står för den. Det här betyder inte att det personliga ansvaret fråntas, men det 
kan minska det personliga obehaget (s. 39-40). Elsa säger att hon uppfattat det som att det är 
ledningen som har bestämt att de gör anmälan och att hon därför litar på att de gör det. Hon 
har tagit för givet att hon inte kan göra en anmälan själv, men tycker samtidigt att 
anmälningar kanske bör göras i ett tidigare skede. Detta kan relateras till undersökningen av 
Sundell & Colbiörnsen (2000), som visade att ungefär en tredjedel av de intervjuade inte 
kände till att att skyldigheten att anmäla inte går att delegera (s. 41). En möjlig tolkning av 
vårt resultat kan vara att lärarna kanske inte har tillräckliga kunskaper om att de fortfarande 
har ett personligt ansvar för att en anmälan blir gjord, oavsett vad rektor och elevvårdsteam 
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beslutar. Skolans rutiner kan även bidra till en sådan uppfattning. 

Faktorer som kan skapa osäkerhet i en anmälningssituation  
 
Här ska vi besvara den andra forskningsfrågan som lyder: Finns det faktorer som kan 

skapa osäkerhet i en anmälningssituation? Vilka är dessa i så fall? 
De underteman som vi funnit som handlar om osäkerhet, är dels att avgöra om och när en 

anmälan ska göras och dels lärarnas osäkerhet inför att göra en välgrundad bedömning. 
Sekretessen visar sig ha betydelse, eftersom lärarna inte får, enligt dem, tillräckligt med 
information om hur det går för eleven efter en anmälan. Ytterligare ett undertema handlar om 
kunskaper och åsikter om anmälningsplikten.  

Osäkerhet i bedömningen 
 
Lärarna beskriver en osäkerhet i att bedöma om och när en elev ska anmälas, att det inte 

är så lätt att avgöra. Det kan många gånger bero på den tidsbrist som lärarna säger sig ha och 
att de möter ett stort antal elever varje vecka i sina respektive skolämnen. Det kan även handla 
om andra faktorer, som t ex att inte riktigt veta vad som ska anmälas och funderingar kring 
eventuella konsekvenser för eleven och dennes familj. Alice uttrycker det komplexa med 
anmälningsplikten:   

… Men däremot så måste man vara väldigt säker på vad man gör och att det är jätteviktigt att man 
inte utreder och dyker ner på folk där det inte är någonting. Men det är klart, det kanske är bättre 
att man gör det en gång för mycket. Det är svårt att säga hur man ska uppleva det egentligen 
faktiskt. 

 
När Petra diskuterar om sin roll som lärare, i att kunna uppmärksamma barn som riskerar 

att fara illa, så säger hon att det är viktigt att vara väldigt uppmärksam. Svårigheten kan vara 
att inte ha tillräckligt med tid: 

… Men, sedan är det så här också om man har väldigt mycket att göra så missar man säkert, man 
ser inte allt som man borde se.  

 
Petra säger att när det har hänt någonting med en elev, som hon inte har uppmärksammat, 

säger hon att hon ändå borde ha gjort det.  
Elsa säger att hon vid tillfällen har hört att man måste ha lite ”kött på benen” innan man 

gör en anmälan, för annars händer det ingenting. Dock uttrycker hon svårigheterna med det: 

… Jag har ingen aning om hur de här familjerna egentligen ser ut, där de här barnen finns. Annat 
än att jag träffar mamma och pappa här på skolan. Jag har ju ingen aning om… om inte barnet 
själv berättar… 

 
Märta uttrycker sin osäkerhet när det gäller att avgöra om ett barn far illa eller att 

uppmärksamma dessa barn på följande sätt: 

De duktiga, fina osynliga barnen, som inte vill orsaka någon… något liv runt omkring sig. Och de 
flyter med hela tiden och jag ser dem inte, för att det är de andra som tar min uppmärksamhet. Det 
är de… som man ibland har, jag har frågetecken, undrar hur hon mår eller han. Men vad ska jag 
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anmäla, allt går ju bra. Hon är alltid här, men kanske inte mår så bra. 
 
Märta tar vid flera tillfällen upp funderingar kring vilka konsekvenser en anmälan kan få 

för barnet och familjen. Vid ett tillfälle resonerar hon på följande sätt: 

… Nackdelen är då om man börjar slita barnet från sina föräldrar, det är ju alltid det, som inte är 
bra. Eftersom, hur dåliga föräldrar man än har så är det trots allt mina föräldrar, tycker man. 
Kanske man vill bo någon annanstans ett tag men… men jag tror inte att det är bra i längden, alla 
saknar ju sina rötter och så… jag vet inte om jag har fel… 

 
Utgångspunkt är att alltid tänka på vad som är bäst för barnet, enligt Märta, men uttrycker 

samtidigt att det inte är så lätt alla gånger: 

Jag vill inte skada barn… alltså det är det. Jag vill att det ska var på… att man ska tänka på deras 
bästa. I alla lägen, så att man väger fram, fram och tillbaka, väldigt noga, innan man gör någonting 
som skadar eller det får aldrig skada barn alltså. 

 
Vid ett tillfälle, så undrar vi om något skulle kunna hindra henne från att göra en anmälan:  

Om jag vet att… barnet blir jätterädd… att han kanske får stryk… då… om jag misstänker, alltså 
då… vågar man inte för då blir barnet skadat… 

Sekretessens inverkan på osäkerheten 
 
En gemensam nämnare som alla lärarna tar upp är sekretessen, som socialtjänsten och 

elevvårdsteamet omfattas av. I vissa fall framgår det inte tydligt vilken sekretess som de 
pratar om. Sekretessen innebär bland annat att uppgifter om enskilds förhållanden inte får 
lämnas ut utan samtycke. Flera av lärarna talade om en osäkerhet i hur de ska kunna möta 
eleven och förhålla sig till denne om de inte vet vad som händer efter en anmälan. Alice 
uttrycker sig så här, när hon pratar om den sekretess som elevvårdsteamet omfattas av: 

… och vi får aldrig veta. Man kan veta att det är problem med någon, men man får aldrig veta vad 
det är. Det är väldigt sekretessbelagt. Man vet ingenting egentligen, man vet ingenting om folk, 
mer än vad man kan se med ögonen faktiskt. Väldigt dåligt, eller det är kanske bra också, jag vet 
inte. 

 
Märta berättar att när hon har gjort en anmälan till elevvården, så får hon oftast veta om 

elevvården har gått vidare och anmält till socialtjänsten. Däremot får hon aldrig veta vad 
konsekvenserna blir av den anmälan, på grund av sekretessen och detta är något som hon 
säger att hon upplever som ”tokigt”. Senare utvecklar hon sitt resonemang kring 
socialtjänstens sekretess med att hon många gånger skulle vilja veta vilket stöd som föräldrar 
till ”svåra barn” får, men avslutar det med:  

… Sådant också skulle jag vilja veta egentligen. Eller behöver jag veta det? Det är lite så här… 
behöver jag veta? Nej, jag behöver inte veta… nej, jag sa för mycket. Jag behöver inte veta det 
som händer utanför skolan… eller hur? Nej, det blir för mycket. 

 
Hon tillägger att hon ändå vill veta vilket stöd dessa barn kan få i skolan. I slutet på 

intervjun så återkommer hon till sekretessen och att inte få veta vad som händer efter en 
anmälan är gjord till socialtjänsten. Hon uttrycker ett behov av att få ”feedback”. Vi samtalar 
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kring vad som hon tycker är viktigt för henne att veta vid en anmälningssituation:  

…att får familjen någon hjälp, och alltså händer det någonting, och blir det liksom positiva 
konsekvenser av anmälan, jag vill inte se någonting som skadar barnet bara för att jag har gjort en 
anmälan. 

 
Petra säger så här på frågan om hon får någon information efter att en anmälan har gjorts 

till socialtjänsten:  

Om det går så går det till min chef, men de ringer inte mig och säger det här har vi gjort. De har ju 
tystnadsplikt. Så lärarna får vet… eller jag upplever det så att lärarna får alltid veta minst. Vi har 
eleven men vi vet väldigt lite.  

 
Petra tillägger att hon ibland skulle vilja veta lite mer. Hon säger att hon inte behöver veta 

några detaljer, utan bara tillräckligt för att veta hur hon ska bemöta eleven och förhålla sig till 
denne. Om hon fick lite information om hur eleven har det och hur hon själv skulle bemöta 
det, så skulle det underlätta för henne. Elsa berättar om överlämnandekonferenserna, som sker 
när elever flyttas upp från mellanstadiet till högstadiet. Dessa konferenser styrs också av 
elevvårdsteamets sekretess. Lärarna får oftast bara veta hur eleverna ligger till i respektive 
kärnämnen. Elsa uttrycker sin åsikt om den sekretessen så här: 

 

Sedan är det mycket sekretess, så vi får inte veta. Och då kan det hända ibland så här, när halva 
högstadiet har gått, herregud, då händer det någonting. Och då kanske man borde ha fått veta saker 
och ting, för då kanske man själv hade handlat annorlunda. Så det är väl också en balansgång. 

 
 Hon vill veta, för att kunna ha en möjlighet att handla annorlunda om hon bedömer att det 

skulle behövas. Hon säger att hon ibland ha fått veta för lite, men att det är svårt att avgöra 
hur mycket hon egentligen behöver veta. 

Kunskap och åsikter om anmälningsplikten 
 
På frågan till lärarna om dels varifrån de fått sina kunskaper om anmälningsplikten och 

dels om vad de vet om den idag, ger de lite olika svar. Eftersom det var länge sedan de gick 
sina lärarutbildningar så uppger Elsa och Petra att de inte minns. Alice säger att hon inte fick 
information om den medan Märta säger att hon fick lite kunskaper om den, som hon anser inte 
var tillräckliga. Alla lärare säger att de kunskaper de har idag har de fått genom sin 
yrkeserfarenhet. På frågan om vad de vet om anmälningsplikten idag svarar Elsa: 

Egentligen inte så mycket alls. Jag vet att skolan har plikt och att jag säger till…   
 
Hon tillägger i slutet av intervjun:  

Jag kan ju tycka nu, när jag sitter här med er, att jag tror att det är så med mina kolleger också, att 
vi egentligen inte vet så mycket om den.  

 
Elsa tillägger att hon över huvudtaget aldrig vetat om att hon som enskild lärare kan göra 

en anmälan. Hon säger också att hon blir nyfiken på hur anmälningsrutiner kan fungera vid 
andra skolor i länet och överlag i hela landet. 
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När vi frågar Märta om hon tycker att hon har tillräckliga kunskaper om 
anmälningsplikten, svarar hon:  

Nej, jag har ingen utbildning alls känner jag…så att det är på ett ungefär man går på känsla.” 
 
När det gäller åsikter om anmälningsplikten uttrycker tre av lärarna tydligt att de tycker att 

det är bra att den finns. Alice säger att det är klart att den måste finnas, men säger också att 
det är bra att hon som enskild lärare inte behöver göra själva anmälan. Elsa säger att hon 
tycker absolut att det är viktigt att anmälningsplikten är lagstadgad. Petra säger att hon tycker 
att anmälningsplikten är bra, för att familjer som behöver extra stöd ska kunna få det. Den 
enda av lärarna som inte tydligt uttrycker att den är bra är Märta. Hon säger istället att hon 
tycker den är luddig. Hon säger att det är svårt att avgöra hur akut det måste vara för att göra 
en anmälan och när man ska avvakta med en anmälan. Däremot så säger Märta vid ett annat 
tillfälle att hon ser möjligheter med anmälningsplikten ur den unges perspektiv, för att eleven 
efter en anmälan kan få hjälp, genom att denne får ytterligare en person att vända sig till som 
har tystnadsplikt.   

Sammanfattning 
 
Lärarna säger att de får veta för lite om vad som händer efter att en anmälan är gjord. Det 

kan därför vara svårt för läraren att veta hur denne ska förhålla sig till eleven och föräldrarna. 
Många gånger önskar de att de visste lite mer om vilken hjälp eleven och familjen får. Av 
citaten framgår också att några är ambivalenta till hur mycket de vill veta. Lärarna förstår 
också att sekretessen är viktig, för den enskilde, och varför den finns. 

Vad som ska anmälas och när en anmälan ska göras, är någonting som alla tar upp som en 
svårighet. Svårigheterna i att göra dessa bedömningar handlar bl a om tidsbrist, funderingar 
kring vilka konsekvenser en anmälan kan få för eleven och familjen och hur säker man måste 
vara på att en elev verkligen far illa. 

Kunskapen lärarna har om anmälningsplikten har de i huvudsak fått genom sin 
arbetslivserfarenhet. Flera gånger uttrycker de att de skulle behöva veta mera om den.  

De flesta lärare sa att de tyckte att anmälningsplikten var bra, att de ser den som en 
möjlighet och en hjälp för eleven och familjen. Det är bara en av lärarna som inte tydligt 
uttrycker att den är bra, utan istället problematiserar anmälningsplikten och säger att hon 
tycker att den är ”luddig”. 

Resultatens koppling till lagtext och tidigare forskning 
  
Resultaten visar att lärarna tycker att de får veta för lite om det som händer efter en 

anmälan, men några säger samtidigt att de inte vet om de vill veta allt som händer med eleven. 
Men många gånger skulle de behöva mer information för att veta hur de skall förhålla sig till 
eleven och familjen. Detta ligger i linje med den undersökning Sundell och Colbiörnsen 
(2000) genomfört. Skolpersonalen i undersökningen uppgav att sekretesslagstiftningen 
försvårar samarbetet kring barn i riskzonen (s. 111-112). Detta tycks skapa en osäkerhet i en 
situation, där läraren överväger att göra en anmälan om denne inte får någon form av 
information om vad anmälan resulterar i. Resultaten tyder på att svårigheterna består i att 
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lärarna inte riktigt vet hur de ska förhålla sig till eleven och om en anmälan var befogad. Petra 
säger att hennes upplevelse är att lärarna alltid får veta minst trots att de möter eleven mest. 
Hon säger att hon skulle behöva lite mer information, för att veta hur hon skall förhålla sig till 
eleven. Resultaten tyder inte på att detta minskar lärarnas benägenhet till att ta initiativ för en 
anmälan. Det kan också bero på att det inte är läraren själv som står för den faktiska anmälan, 
utan det gör rektor/elevvårdsteamet. I SOU (2001:72) tas det faktum upp att många 
anmälningsskyldiga inte anmäler på grund av att de inte får någon återkoppling från 
socialtjänsten. Med återkoppling menas att den som gör en anmälan får veta att en anmälan 
tagits emot (s. 48). Olsson (2001) nämner bl a bristande återrapportering från socialtjänsten 
och övrig kontakt med socialtjänsten, i ett pågående ärende, som en anledning till att 
skolpersonal undviker att göra en anmälan (s.149). Våra resultat visar att mer information om 
vad som händer efter en anmälan är viktigt om än i ett annat avseende än benägenheten att 
anmäla. 

Alla lärare berättar att det är svårt att avgöra vad som ska anmälas, en osäkerhet i 
bedömningen. Deras funderingar handlar bl a om vilka konsekvenser en anmälan kan få för 
barnet och familjen och om hur säker man måste vara på att ett barn verkligen far illa. Märta 
tar bl a upp de ”duktiga, fina och osynliga barnen” som inte gör något väsen av sig. Men där 
hon ändå kan ha frågetecken kring hur de barnen mår egentligen. Den forskning, både svensk 
och internationell som vi tagit del av, tar upp svårigheter kring vad som ska anmälas och när. 
Bland annat visar resultaten i Webster, O`Toole, O`Toole och Lucals (2005) undersökning att 
mer svårförståeliga och tvetydiga fall är kopplade till underrapportering. Deras resultat visar 
även att de som trodde att en anmälan kunde förorsaka problem för barnet och/eller läraren 
var mer benägna till underrapportering (s. 1293-94). I våra resultat framkommer inte om 
denna osäkerhet får som konsekvens att lärarna inte tar initiativ till en anmälan. En möjlig 
tolkning kan vara att eftersom det är svårt att göra en bedömning inför en anmälan, kan det få 
som konsekvens att en anmälan uteblir eller att det bidrar till en underrapportering av barn 
som far illa. 

Men även om en anmälan till socialnämnden ska göras vid enbart misstanke och utan 
dröjsmål, finns dock ett s.k. rådrum, en kort tidsfrist, vilket ger tid att snabbt överväga vad 
som skall göras genom att rådgöra med kollegor, med en chef eller att avidentifierat rådgöra 
med socialtjänsten (Olsson, 2001, s. 152-153). Detta är något som vi kan tolka utifrån våra 
resultat att lärarna önskar i större utsträckning för att underlätta vid en bedömning.  

De flesta lärare säger att de tycker att anmälningsplikten är bra. Det är bara en av lärarna, 
Märta, som inte tydligt uttrycker att den är bra utan mer ”luddig”. Men hon ser den ändå som 
en möjlighet för den unge om denne kan få hjälp. Här kan vi se att våra intervjupersoners 
åsikter om anmälningsplikten inte stämmer överens med två olika undersökningar som 
Sundell och Colbiörnsen (1999 & 2000) genomfört. De visade att en relativt stor andel 
lärare/skolpersonal inte tyckte att anmälningsplikten var bra. Orsakerna till det framgick inte. 
En möjlig tolkning kan vara att lärarna i vår undersökning inte står för den faktiska anmälan 
själva, det kan minska det personliga obehaget om någon annan står för anmälan. I Sundell 
och Colbiörnsens undersökning framgår inte huruvida lärarna anmäler själva eller inte. 

Trots att våra resultat visar att lärarna tycker att de får veta för lite om vad som händer 
med en elev efter en anmälan och att de tycker att det många gånger är svårt att avgöra när en 
anmälan ska göras, så tycker de flesta att anmälningsplikten är bra och samtliga kan se 
möjligheter med den ur den unges perspektiv. 
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Resultatens koppling till handlingsteorin 
 
I det här avsnittet ska vi analysera lärarnas handlingsutrymme utifrån två begrepp, som är 

viktiga för att förstå handlandets villkor; att vilja och att kunna (Berglind, 1995, s. 50-53). När 
det handlar om att vilja, så vet vi i vissa situationer vad vi vill och inte vill, men i andra 
situationer både vill vi och inte vill på samma gång, vi blir ambivalenta. Detta kan i värsta fall 
leda till en slags handlingsförlamning beroende på hur djupgående den är ( ibid., s. 53). I vårt 
resultat kan vi se den här ambivalensen på flera ställen. Två av lärarna ger uttryck för ett slags 
ambivalent förhållande till sekretesslagstiftningen. Alice säger att hon inget får veta och att 
det är dåligt, samtidigt som hon säger att det kanske är bra också. Märta för ett resonemang 
om att hon vill veta vilket stöd som föräldrar till svåra barn får, men börjar sedan tveka och 
säger att det nog blir för mycket. Om vi ser till de yttersta konsekvenserna av ambivalensen, 
som är handlingsförlamning, så skulle det kunna få som konsekvens, i det här avseendet, att 
lärarna uteblir med en anmälan. Det är viktigt att notera att lärarna själva inte gör den här 
kopplingen och att det inte finns något i resultatet som tyder på att så skulle vara fallet. En 
möjlig tolkning, utifrån handlingsteorin, kan vara att ambivalensen, att de både vill och inte 
vill veta mer om vad som händer efter en anmälan, också kan stå för att de funderar över vilka 
konsekvenser det kan få. Om de får veta mera och på så vis också bli mera involverade i 
eleverna och vad som händer med dem, så kan det ses som att deras handlingsutrymme ökar, 
men också deras ansvar.  

Många gånger påverkas vår vilja av vad vi kan (ibid., s.53-55). I det här fallet så kan 
sekretessen ses som något som läraren själv inte kan påverka och kan därför upplevas som att 
de heller inte vill veta. Ett exempel på det är när Märta säger att det blir för mycket att veta 
vad som händer eleven utanför skolan. Återigen kan detta ses som att handlingsutrymmet 
minskas, men det kan vara på både gott och ont. I Märtas fall så säger hon att det blir för 
mycket för henne att veta.  

När det gäller begreppet kunna, så beskriver Berglind olika anledningar till varför vi anser 
oss inte kunna. Det kan handla om fysiska hinder, att handlingen överstiger vår förmåga, eller 
om sociala hinder, om en handling ses som förbjuden (s. 43-44). Vad vi kan beror på vår egen 
förmåga i förhållande till de krav som omgivningen ställer (ibid., s. 53). Anmälningsplikten 
kan ses som ett krav från omgivningen. Här kan omgivningens krav ses som dels krav från 
skolledningen om vilka riktlinjer som gäller vid en anmälan och dels som krav i form av en 
lagstiftning. Om vi inte har tillräckligt med kunskaper om vad det är för krav som ställs så blir 
det svårt att se vilket handlingsutrymme som finns. Två av lärarna nämner att de inte vet så 
mycket om vad anmälningsplikten egentligen innebär, en av dem säger att hon ”går på 
känsla” och den andra att hon inte vet så mycket och att hon skulle vilja veta mer om den. Sett 
utifrån handlingsteorin så påverkas deras handlingsutrymme av att de inte vet så mycket om 
anmälningsplikten. En komplementär tolkning av bristande kunskaper om anmälningsplikten, 
kan vara att se detta som både ett yttre och ett inre hinder. De yttre hindren är de hinder 
individen förlägger utanför sig själv, som t ex organisatoriska ramar och dessa hinder är 
huvudsakligen utanför individens kontroll, medan de inre hindren finns inom individen, 
såsom osäkerhet och rädsla (ibid., s. 56-57). För att återknyta till de bristande kunskaper som 
två av lärarna uppger att de har, om anmälningsplikten, så kan detta som tidigare nämnts ses 
som både ett yttre och ett inre hinder. Det är inte helt lätt att dra några klara linjer eller 
distinktioner kring vad som är vad. Det som blir avgörande är hur individen själv tolkar sin 
situation (ibid., s. 57). De yttre hindren kan förläggas på organisationen, skolan, för att denna 
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inte har informerat i tillräckligt stor utsträckning av vad anmälningsplikten är. Men återigen, 
för att utgå från dessa lärare, tolkar vi det som något som de framför allt förlägger inom sig 
själva, som ett inre hinder. Vår tolkning grundar sig på att de inte ”skyller” detta på några 
yttre omständigheter, utan beskriver det som att de inte vet tillräckligt om anmälningsplikten. 
Därigenom har de, från en handlingsteoretisk utgångspunkt, en möjlighet att påverka 
situationen genom att undanröja hindren. Till exempel genom att skaffa sig mer kunskaper om 
vilka krav anmälningsplikten ställer på dem som lärare. Elsa säger vid ett annat tillfälle att 
sekretessen på ett sätt hindrar henne, för att om hon vetat mer om vad en elev går igenom och 
vad denne har för problem, så tror hon att hon skulle ha handlat annorlunda. Åtminstone 
skulle hon ha en möjlighet att handla annorlunda, än om hon inte vet hur eleven har det. I det 
fallet förlägger hon hindret utanför henne själv, som något som hon inte kan påverka, ett yttre 
hinder. Även tidsbristen, som Petra tar upp, kan ses som ett yttre hinder. Om hon hade haft 
mindre att göra hade hon också kunnat vara mer uppmärksam på om en elev riskerar att fara 
illa.  

Tanken med att klarlägga var individen förlägger sina hinder är dels för att skapa 
förståelse för var individen befinner sig och dels för att göra individen medveten om sin 
situation och därmed skapa förutsättningar för olika handlingsalternativ (ibid., s. 58).   

Möjligheter och stöd som lärarna beskriver att de har eller skulle behöva  
 
Här ska vi besvara den tredje och sista forskningsfrågan som lyder: Vilket stöd beskriver 

lärarna att det finns inom skolan för den enskilde läraren, om denne överväger att göra en 
anmälan? Vilket stöd skulle de behöva? 

Exempel på stöd som lärarna uppger att de har är stöd av kollegor, ledning och att skolan 
står för den faktiska anmälan. Handledning och en stabil ledning är exempel på stöd som 
lärarna önskar fanns i större utsträckning.  

Möjligheter och stöd 
 
Tre av lärarna säger att det är viktigt att få stöd av sina kolleger, att kunna ”bolla” med 

varandra när de har en fundering kring någon elev. Alice säger så här när hon får frågan om 
vad som skulle kunna hjälpa henne att göra en anmälan: 

Hjälpa, det är väl om flera andra tycker och man liksom är… man får grund… vad ska jag säga… 
att de stödjer min uppfattning; ’ja, det här är befogat’. Då gör man det snabbare, än om man själv 
bara har en tanke. Men det har vi. Vi har jättebra kontakt i kollegiet här. Det har vi. 

 
En hjälp kan också vara om flera har uppmärksammat att en elev inte mår så bra, som 

Petra säger:  

… ofta är det så att flera lärare som har märkt, det är sällan bara en lärare utan det är flera som har 
märkt att det är någonting.  

 
Hon berättar vidare att hon alltid får stöd av sin chef som sedan kan kalla till 

elevvårdsmöte, där fallet tas upp. 
Rutinen som skolorna har, att lärarna själva inte behöver stå för anmälan, tycker tre av 
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dem är mycket bra. Petra säger så här: 

… det här systemet också att det inte är jag som anmäler, det är väldigt bra. // Du har liksom 
lämnat ärendet till chefen och de fortsätter.// Att det inte är jag ensam som har ansvaret för 
anmälan, utan det är skolan som har gjort den, som institution, inte jag som person.  

 
Den lärare som inte uttalade denna rutin som något stödjande var Elsa. Hon säger att det 

kanske skulle kunna bli fler anmälningar men att det också skulle kunna bli färre, om läraren 
själv skulle stå för anmälan. Hon tillägger att det förstås beror på den enskilde läraren och hur 
mycket extra arbete det blir för denne. Hon kan inte se att hon skulle uppleva något personligt 
obehag om hon själv skulle göra den faktiska anmälan, det är ingenting hon tänkt på riktigt. 

Stöd som önskas 
 
 Vi frågar lärarna om de har någon handledning. Alice är den enda som har det i en liten 

grupp på prov och tycker så här: 

… Vi är ett litet gäng som träffas och pratar om svåra  fall och så där om barn…//Det är väldigt 
bra, ventilera då, ungefär åtta personer. Och det har vi gjort en termin bara, så det är inte mer. // 
Det är första gången vi hållit på med handledning så där.  

 
Alice beskriver detta som ett stöd medan de övriga lärarna saknar ett liknande stöd. Märta 

säger att kuratorn i skolan är väldigt bra att prata med, men hon är till för barnen och inte för 
lärarna. Hon önskar att hon hade någon möjlighet att kunna diskutera de funderingar som kan 
uppstå kring en elev. Vi frågar om hon har någon möjlighet till handledning: 

Nej, inte just nu på grund av att vi inte har haft stabil ledning, det byts ju hela tiden. Och man 
måste ha en person som kan skolan längre tid innan sådant kommer igång, eller hur? 

 
 Både Märta och Alice ger uttryck för att ledningen har bytts ut en del och att de önskar en 

mer stabil och inarbetad ledning. Att inte ha en ledning som har arbetat en längre tid, tror de, 
kan få som konsekvens att ledningen inte kan ge dem det stöd som de skulle önska, i lika stor 
utsträckning som om det fanns en inarbetat ledning. Petra önskar även hon någon form av 
handledning:  

Det skulle vara väldigt bra om man hade det. När det händer någonting, det skulle vara väldigt bra 
om man fick sitta och prata med något proffs. 

Sammanfattning 
 
Resultatet visar att lärarna ser stödet från kollegor och ledning som viktigt, att ha någon 

som de kan vända sig till när de misstänker att en elev mår dåligt. Dessutom säger flera av 
dem att skolans rutiner kring en anmälan är bra, att läraren själv inte behöver stå för den 
faktiska anmälan. 

I skolan där ledningen har bytts ut den senaste tiden, önskar sig lärarna en stabil ledning i 
fortsättningen. Flera av lärarna saknar och vill ha handledning eller någon i skolan som de kan 
vända sig till för att dryfta problem som uppstår med någon elev.    
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Resultatens koppling till lagtext och tidigare forskning 
 
Socialstyrelsen (2005) poängterar vikten av stöd till en anmälare. Detta stöd kan behövas 

av kollegor eller av arbetsledningen (s.39). Detta överensstämmer med de resultat vi fått fram, 
där samtliga lärare uttrycker detta stöd som viktigt. Vidare poängterar Socialstyrelsen (2005) 
att arbetsledningen bör vara observant på om det behövs handledning i en anmälningssituation 
och erbjuda det (s. 40). De två lärare som berättar att ledningen bytts ut i deras skola, säger att 
det är svårt att få till stånd någon handledning och utarbeta handlingsplaner för 
anmälningssituationer om inte ledningen är stabil. Som vi tidigare har nämnt, poängterar SOU 
(2001:72) vikten av att det inom vissa verksamheter som berör barn och ungdomar, bör finnas 
handlingsplaner, samverkansprogram eller liknande. Frågor kring handledning, samarbete 
med andra verksamheter, juridiska frågor etc. kan behandlas i dessa (s. 174).   

Det som flera av lärarna uttalar är att skolans rutiner kring anmälningar är bra, att det är 
rektorn/elevvårdsteamet som står för den faktiska anmälan. Detta kan tolkas som att det är ett 
viktigt stöd genom att den enskilde läraren inte behöver stå ensam med ansvaret. Inte minst 
med tanke på att en anmälare förutom att känna oro för ett barn, samtidigt kan vara orolig för 
de konsekvenser en anmälan kan få för barnet och familjen. Dessutom kan detta stöd tolkas 
som viktigt när det gäller för läraren att få stöd i sin uppfattning om huruvida ett barn behöver 
anmälas eller inte.   

Resultatens koppling till handlingsteorin  
 

De organisatoriska ramarna, där varje position har en roll och förväntningar knutna till 
den, anger till viss del lärarnas handlingsutrymme (Berglind, 1995, s. 115). Ett stöd och en 
möjlighet som tre av lärarna benämner är det kollegiala stödet som finns, dels mellan lärarna, 
men också mellan lärare och ledning. Ur ett handlingsperspektiv är det viktigt att se till de 
inblandade parternas avsikter och förväntningar på relationen (s. 101) Det stöd, som lärarna 
beskriver att de får skapar inte bara förutsättningar för lärarna, utan också positiva 
förväntningar på deras relation. I skolan där ledningen har bytts ut flera gånger, har det enligt 
dessa lärare, fått konsekvenser i form av brist på stöd, som t ex att de inte har någon 
handledning. Detta är också något som går att förstå utifrån handlingsteorin. Berglind skriver 
att roller och rollförväntningar kan vara oklara speciellt när det sker förändringar inom 
organisationen, såsom chefsbyte (s. 124).  

Skolornas anmälningsrutiner, dvs. att läraren själv inte står för den faktiska anmälan, är 
något som tre av lärarna benämner som positivt och stödjande. Det är bara en som också kan 
se den rutinen som ett hinder, vilket kan ses som ett yttre hinder, eftersom hon själv inte kan 
påverka dessa rutiner (ibid., s. 56-57). Om läraren själv skulle stå för anmälningarna så tror 
hon att anmälningarna kanske skulle öka, beroende på läraren och hur mycket arbete denne 
har i övrigt. Skolans rutiner kan alltså upplevas på flera sätt. Det kan kännas tryggt för läraren 
att inte behöva fatta ett beslut själv om en anmälan ska göras, men det kan också upplevas 
hindrande, eftersom lärarna måste förlita sig på att rektorn/elevvårdsteamet gör en lämplig 
bedömning och gör en anmälan om det är befogat.  Det kan också uppstå en rollkonflikt om 
rollförväntningar innehåller motstridiga element. Ett exempel på det är att lagstiftningen har 
tydliga krav på läraren att anmäla vid endast en misstanke om att ett barn far illa och om då 
läraren anser att en anmälan bör göras, men elevvårdsteam/rektor inte anser att en anmälan 
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ska göras ställs läraren inför motstridiga förväntningar (ibid., s. 124). Att ställas inför 
motstridiga förväntningar kan upplevas av individen som om dennes handlingsutrymme 
krymper eller åtminstone känns oklart. Men som Berglind (1995, s. 125) skriver:  

Hur man tillvaratar detta handlingsutrymme är till syvende och sist en fråga om personligt ansvar.  
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Diskussion 
Här kommer vi först att sammanfatta våra resultat. Vi ska sedan diskutera möjliga 

slutsatser av våra resultat och vad det kan få för konsekvenser. I en metoddiskussion ska för- 
och nackdelar tas upp med den valda metoden och vi kommer även att lyfta fram hur den kan 
ha påverkat resultatet. Vi avslutar med de frågor som vår undersökning har väckt, i form av 
förslag till fortsatt forskning. 

Sammanfattning av resultat och besvarande av frågeställningar 
 

Syftet med denna uppsats var att beskriva några högstadielärares syn på 
anmälningsplikten, som de omfattas av enligt SoL 14:1 andra stycket. Det här var våra 
frågeställningar: 

• Vilka erfarenheter av och uppfattningar om anmälningsplikten beskriver några 
lärare vid två högstadieskolor att de har? 

• Finns det faktorer som kan skapa osäkerhet i en anmälningssituation? Vilka är 
dessa i så fall? 

• Vilket stöd beskriver lärarna att det finns inom skolan för den enskilde läraren, om 
denne överväger att göra en anmälan? Vilket stöd skulle de behöva?  

 
Vi kommer att diskutera en fråga i taget. 

Vilka erfarenheter av och uppfattningar om anmälningsplikten beskriver några lärare vid 
två högstadieskolor att de har? 

 
Samtliga av lärarna beskriver liknande rutiner inför en anmälan och dessa är att den 

faktiska anmälan till socialtjänsten görs av rektor eller elevvårdsteamet. Lärarnas uppgift blir 
att uppmärksamma barn som riskerar att fara illa och anmäla det till rektor/elevvårdsteam, 
som sedan ”tar över” ansvaret för om en anmälan ska gå vidare till socialtjänsten. Lärarna vet 
hur en anmälan går till på respektive skola, de känner däremot inte till om deras skola har 
något policydokument för detta. Deras uppfattning är att det oftast är endast de allvarligaste 
fallen som anmäls. Dessutom säger lärarna att det behövs bevis innan en anmälan görs, att 
oron ska vara väl grundad, eftersom det annars inte händer någonting, enligt några av dem. En 
del av lärarna har också en uppfattning om att det tar för lång tid, efter att en anmälan är gjord 
till socialtjänsten, innan resurser sätts in. Men några säger att det även tar för lång tid i skolan 
innan en anmälan görs. 

 
Några möjliga slutsatser 
 

Skolans rutiner för hur en anmälan görs spelar en viktig roll, eftersom dessa rutiner blir 
avgörande för om barn som far illa anmäls eller inte. Om skolan har otydliga riktlinjer för vad 
som gäller vid en anmälan, så kan konsekvenserna, som vi ser det, bli att det hänger på den 
enskilde lärarens agerande om en anmälan blir av eller inte. Alla lärare som vi intervjuade 
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uppgav att de inte kände till om skolan hade något policydokument, men att de var väl insatta 
i skolans anmälningsrutiner. Att ha ett policydokument är dock något som socialstyrelsen 
rekommenderar. Med tanke på vilken roll lärare och andra i skolan har, när det kommer till att 
uppmärksamma barn i riskzonen blir det enligt vår mening, ännu mer viktigt att det finns ett 
policydokument. Om vi inte uppmärksammar utsatta barn i tid kan det få svåra konsekvenser 
för det enskilda barnet och dess familj. Det har debatteras en hel del i media under maj och 
juni månad (2006) om hur vi kan bli bättre på att uppmärksamma dessa barn.   

Anmälningsplikten är en central och viktig aspekt av det sociala arbetet för barn och 
ungdomar som befinner sig i en riskzon. Även om anmälningsplikten är lagstadgad betyder 
det inte att det är så enkelt eller rentav självklart hur den professionelle ska förhålla sig till 
den. Teoretiskt sett kan det verka självklart, men i praktiken så kan professionella ställas inför 
olika svårigheter och dilemman. Det kan bl a få som konsekvens att anmälningar inte görs 
eller görs i ett senare skede vilket inte är acceptabelt enligt lagen. Våra resultat visar på att de 
intervjuade lärarnas uppfattning är att det tar lång tid innan en anmälan görs och även att det 
behövs ”bevis” innan en anmälan görs. Att ha ”bevis” är inget som lagen kräver, utan snarare 
tvärtom, det räcker med en misstanke om att ett barn far illa, för att göra en anmälan. En 
möjlig konsekvens av att lärare och eventuell rektor eller elevvårdsteam tror att det krävs 
bevis, kan bli att det tar alldeles för lång tid innan anmälan görs. 

 

Finns det faktorer som kan skapa osäkerhet i en anmälningssituation? Vilka är dessa i så 
fall? 

 
En faktor som kan skapa osäkerhet kan vara att lärarna får veta för lite om vad som händer 

efter att en anmälan är gjord. Det kan därför vara svårt för läraren att veta hur denne ska 
förhålla sig till eleven och föräldrarna. Många gånger önskar de att de visste lite mer om 
vilken hjälp familjen får. Men de förstår också att sekretessen är viktig, för den enskilde, och 
varför den finns. 

En annan faktor som kan ha betydelse är den osäkerhet som flera av lärarna uppgav att de 
hade när det kommer till att avgöra vad som ska anmälas och när det ska göras. Svårigheterna 
i att göra dessa bedömningar handlar bl a om funderingar kring vilka konsekvenser en 
anmälan kan få för barnet och familjen och hur säker man måste vara på att en elev verkligen 
far illa. 

Kunskap och åsikter om anmälningsplikten är också faktorer som kan skapa osäkerhet. 
När det gäller kunskapsdelen, är det framför allt bristen på kunskap som kan skapa osäkerhet, 
dvs. om lärare upplever att de inte har tillräckliga kunskaper om anmälningsplikten. De 
intervjuade lärarna sa att de i huvudsak fått sina kunskaper om anmälningsplikten via sina 
yrkeserfarenheter, men några av dem uttryckte att de skulle behöva veta mer om den.  

Tre av de intervjuade tyckte att anmälningsplikten var bra. Men en av lärarna tyckte att den 
var ”luddig”, vilket kan skapa en osäkerhet i en anmälningssituation. I det här fallet så kunde 
läraren inte alltid se att en anmälan var det bästa för barnet och man måste hela tiden ha 
barnet i fokus, enligt henne.  
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Några möjliga slutsatser 
 

Lärarnas uppfattning om att de får veta för lite efter en anmälan, är något som kan leda till 
osäkerhet när de sedan står inför en ny anmälningssituation. Detta för att de inte vet hur den 
tidigare anmälan föll ut, vad konsekvenserna blev. Lärarna kan då uppleva sin situation som 
svår att förhålla sig till. Sekretessen kan i det här sammanhanget ses som ett hinder, men den 
är förstås viktig för den enskilde individen och heller inget som lärarna kan ändra på. Däremot 
finns möjlighet till återkoppling från socialtjänsten och om den utnyttjas i tillräckligt stor 
utsträckning är svårt att här besvara. Flera av de intervjuade lärarna sade att ”det händer 
ingenting”  efter en anmälan, men samtidigt har de inte någon insyn i vad som händer efter 
anmälan.  

Däremot är det möjligt att det behövs mer information om hur sekretessen fungerar, så att 
det ställs mer rimliga förväntningar på vad socialtjänsten kan göra och vad de inte kan göra.  

Genom att få de inblandades samtycke går det också att ge information från socialtjänsten 
(Socialstyrelsen, 2005, s. 48-50).  

Den tidigare forskning vi tagit del av har fokuserat på socialtjänstens brister i sitt 
agerande, när anmälningar underlåts. Som ett exempel kan nämnas bristen på återkoppling vid 
en anmälan, men det fråntar inte det personliga ansvaret att anmäla som t.ex. lärare har. Kan 
det inte också många gånger handla om bristande kunskap om varandras olika förutsättningar 
i respektive verksamheter?  

Många av lärarna tar också upp olika aspekter som kan skapa osäkerhet när det kommer 
till att avgöra vad som ska anmälas och när det ska göras. Tankar vi får är att den generella 
formuleringen av lagen kan lämna ett ”större” utrymme för den enskilde att avgöra om och 
när en anmälan ska göras. Barn som befinner sig i utsatta situationer blir därför beroende av 
tolkningar av lagen som de professionella inom skolan gör. Å andra sidan finns klara fördelar 
med att inte precisera lagstiftningen för mycket, för att på så vis kunna fånga upp så många 
barn som möjligt som befinner sig i riskzonen.  

 Några av lärarna tar upp att de skulle vilja veta mer om anmälningsplikten. Det har också 
uppmärksammats i tidigare forskning att många, som omfattas av lagen, inte känner till den i 
tillräckligt stor utsträckning. Därav har hänvisningar gjorts i andra lagar, till 
anmälningsplikten enligt SoL 14:1 andra stycket. Även vårt resultat tyder på att det råder 
bristande kunskaper om den. Vad kan det bero på? Om vi ser till skolan, undrar vi om lärare 
under utbildningen eller vid anställning får tillräckligt med information om den. 
 
  

Vilket stöd beskriver de intervjuade lärarna att det finns inom skolan för den enskilde 
läraren, om denne överväger att göra en anmälan?  Vilket stöd skulle de behöva? 

 
Lärarna beskriver att stödet från kollegor och ledning är viktigt, att ha någon som de kan 

vända sig till när de misstänker att en elev mår dåligt. Dessutom säger flera av dem att skolans 
rutiner kring en anmälan är bra, att läraren själv inte behöver stå för den faktiska anmälan. 

I skolan där ledningen har bytts ut den senaste tiden, så önskar sig lärarna en stabilare 
ledning i fortsättningen. Flera av lärarna saknar och vill ha handledning eller någon i skolan 
som de kan vända sig till för att dryfta problem som uppstår med någon elev.    
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Några möjliga slutsatser 
 

Kollegialt stöd är något som flera av lärarna benämner som viktigt. Det stärker deras 
uppfattning, om en eventuell anmälan ska göras, om flera lärare uppmärksammat samma sak. 
Då kan en anmälan komma till stånd i ett tidigare skede. Det är viktigt att skapa utrymme för 
sådant stöd, att lärarna får mer tid och möjlighet att diskutera med varandra. Vi anser mot 
bakgrund av våra resultat att en anmälare bör få stöd både vid en förhandsbedömning och vid 
en anmälan. Speciellt om det finns en oro för starka reaktioner från de anhöriga till barnet och 
även vid osäkerhet kring konsekvenserna av en anmälan både för barnet och dess familj men 
även för den enskilde anmälaren.  

Handledning är något som lärarna skulle vilja ha. Stabilitet i ledningen är också något som 
efterfrågades i den skola vars ledning bytts ut den senaste tiden. En slutsats vi drar, är att 
tryggheten kan öka för lärarna och möjligheterna i att skapa fasta rutiner och policydokument 
för hur en anmälan ska gå till, om ledningen är inarbetad. Eftersom skolorna, där de 
intervjuade lärarna arbetar, har rutinen att rektor/elevvårdsteam gör anmälan till 
socialtjänsten, så blir det ännu mer viktigt att lärarna känner förtroende för att dessa också gör 
en anmälan. En risk med att ha en sådan rutin kan vara att lärarnas personliga ansvar att 
anmäla hamnar i ”skymundan”.    
 

Metoddiskussion 
 
I denna undersökning valde vi att använda oss av en kvalitativ forskningsmetod, eftersom 

vi ville beskriva högstadielärares erfarenheter av och uppfattningar om anmälningsplikten, 
enligt SoL 14:1 andra stycket. För att uppnå syftet bedömde vi att den kvalitativa 
forskningsintervjun var lämplig som datainsamlingsmetod, eftersom den fokuserar på de 
intervjuades personliga upplevelser och erfarenheter (Kvale, 1997, s. 9). Vi skulle även ha 
kunnat använda oss av fokusgruppsintervjuer, där lärarna tillsammans kunnat sitta och 
diskutera gemensamma erfarenheter av anmälningsplikten. Men eftersom vi befarade att 
känsliga och avvikande synpunkter kanske inte skulle komma till uttryck i en grupp, gjorde vi 
en bedömning att personliga intervjuer var lämpligare. Vi ville även låta lärarnas personliga 
berättelser få ett större utrymme. Med denna metod, anser vi, att vi har fått informationsrika 
beskrivningar, där vi försökt lyfta fram innebörden i dessa för att besvara undersökningens 
frågeställningar. Vi kan givetvis inte säga att dessa beskrivningar är typiska eller 
representativa, för lärare i allmänhet. Men när vi jämfört våra resultat med den tidigare 
forskningen, har vi kunnat visa på flera likheter. Genom att vi redovisat dessa har läsaren fått 
en möjlighet att göra en bedömning om våra generaliseringsanspråk är rimliga. Det kan även 
stärka validiteten (Kvale, 1997, s. 210-211). 

Vi kan inte med säkerhet säga på vilket sätt valet av metod kan ha påverkat resultatbilden. 
Men det finns tre aspekter värda att fundera kring. Den ena rör det faktum att skolorna har 
liknande rutiner kring anmälningsförfarandet. Det är inte den enskilde läraren som står för den 
faktiska anmälan till socialtjänsten, utan rektor och elevvårdsteamet. Detta skulle kunna 
innebära att vi inte riktigt kommit åt de personliga upplevelser som det var tänkt från början. 
Å andra sidan kan detta ha bidragit till att lärarna i större utsträckning, under intervjun, haft en 
möjlighet att reflektera kring olika fenomen som rör anmälningsplikten. Eftersom lärarna inte 
har huvudansvaret för den faktiska anmälan, kan de känna sig mer ”fria” att prata om ämnet. 
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Den andra aspekten handlar om vilka lärare som faktiskt ställde upp och varför de gjorde det. 
Vid den ena av skolorna framkom det efter en intervju, att lärarna inte blivit tillfrågade om de 
ville ställa upp i vår undersökning. Studierektorn hade bokat in dem och en av lärarna fick 
veta två dagar innan att hon skulle medverka. Detta skulle kunna påverka resultatbilden med 
tanke på att lärarna själva inte valt att delta och kanske känt sig pressade. Däremot så 
informerade vi dem om att deras medverkan var frivillig, att de när som helst fick avbryta 
den, samt att de även kunde avstå från att svara på frågor om de så önskade. Den tredje 
aspekten rör det faktum att vi som intervjuade är studenter vid Socialhögskolan. Lärarna 
kanske hade uppgett andra svar, om det exempelvis hade varit lärarstuderande som genomfört 
undersökningen. Vi kanske sågs som representanter för socialtjänsten och detta kan ha 
påverkat de svar vi fått. Men detta är enbart spekulationer från vår sida, vi kan inte med 
säkerhet säga att det är så. Vi upplever ändå att lärarna delat med sig av sina personliga 
erfarenheter och att vi på så vis fått omfångsrika berättelser, som besvarat våra 
frågeställningar. 

För att resultaten skulle vara hanterbara gjorde vi en kategorisering av materialet (Kvale, 
1997, s. 188). Detta var en hjälp för oss när vi skulle strukturera upp materialet. Svårigheten 
låg i att vissa svar passade in under flera underteman. Vi förde många diskussioner om detta. 
Vi anser dock att vi med hjälp av varandra kunnat lyfta olika aspekter av materialet och i 
slutändan haft möjlighet att strukturera upp resultatet på ett fruktbart sätt under respektive 
undertema. Detta visar på, enligt vår bedömning, komplexiteten i att försöka tolka och förstå 
innebörden i en intervjupersons berättelse.  
 

Förslag till fortsatt forskning 
 

När vi tagit del av tidigare forskning om anmälningsplikten och då främst i skolan, 
kopplat till resultaten i vår undersökning, har tankar väckts om att det även skulle vara 
intressant att ta del av socialsekreterares uppfattningar och erfarenheter. Hur ser de på 
anmälningsplikten, när det gäller skolans möjligheter och skyldigheter att anmäla? Anser de 
att personal inom skolan fullföljer sin plikt? Anmäls det för mycket eller för lite? Finns det 
tillräckliga resurser inom socialtjänsten för utredningsarbete? I den tidigare forskningen, som 
vi tagit del av, har vi förstått att det kan skilja sig hur man ser på antalet anmälningar 
beroende på den position man har, om man är den som ska anmäla eller den som ska utreda 
anmälningar som kommer in (Sundell & Egelund, 2000, s. 83). 

När vi först fick idén om att intervjua lärare om anmälningsplikten, så hade vi en 
föreställning om att det var läraren själv som stod för den faktiska anmälan till socialtjänsten. 
Men så var inte fallet i de skolor där våra intervjupersoner arbetar. Detta bidrog också till att 
vi fick tänka om lite när det gällde syfte och frågeställningar för undersökningen. I skolorna 
där vi har varit, är det rektor/elevvårdsteam som står för den faktiska anmälan. Med anledning 
av detta har också en nyfikenhet väckts kring hur de upplever och förhåller sig till 
anmälningsplikten, vilket vi tycker skulle vara intressant att undersöka. Även att göra en 
kvantitativ studie för att se hur vanlig denna anmälningsrutin är idag och undersöka hur den 
fungerar i praktiken.  

Sammanfattningsvis anser vi att fortsatt forskning om olika aspekter som rör 
anmälningsplikten är viktigt. Det kan bidra till mer kunskaper kring samverkan och 
förebyggande arbete med barn i utsatta situationer. Men också medverka till att barn och 
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ungdomar som befinner sig i en utsatt situation uppmärksammas, i större utsträckning, för att 
få den hjälp och det stöd de kan behöva, vilket är syftet med anmälningsplikten enligt SoL 
14:1 andra stycket. Den forskning vi tagit del av visar på att många barn inte anmäls till 
socialtjänsten, trots att det finns konkreta misstankar om att barnet far illa (Sundell & 
Egelund, 2000, s. 73). Vi anser att detta är ett viktigt skäl för fortsatt forskning. 

 
 
 

Slutord 
Avslutningsvis vill vi tacka alla dem som bidragit till att denna uppsats kunnat 

genomföras. Ett stort tack till lärarna som har ställt sin tid till vårt förfogande. Utan deras 
insats hade inte denna undersökning varit möjlig. Vi vill även tacka de rektorer och den lärare 
som hjälpt oss att rent praktiskt ordna så att intervjuerna kunnat genomföras. Vi vill även 
tacka vår handledare Karin Borgström. Dina kloka synpunkter och den känsla av förtroende 
och tillit som du förmedlat till oss, har varit otroligt värdefulla för oss i den ofta mödosamma 
och frustrerande process som arbetet präglats av. Sist men inte minst vill vi tacka våra 
familjer och vänner för deras stöd under arbetets gång.  
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Bilagor 

Bilaga 1: Informationsbrev till lärarna 
 
 
 
Hej! 
 
Vi är två studerande från Socialhögskolan i Stockholm. Vi går sista terminen och ska skriva vår C-uppsats. Vi är 
mycket tacksamma för att du vill delta i vår undersökning. Nedan kommer vi att ge dig en kort information, som 
kan vara bra att ta del av innan intervjun.  
     
Syftet med vår C-uppsats är, att med hjälp av den kvalitativa forskningsintervjun, undersöka fyra 
högstadielärares upplevelse av anmälningsplikten (enligt Socialtjänstlagen 14:1). Vi vill poängtera att fokus inte 
kommer att läggas på vad du kan om anmälningsplikten utan istället på hur du förhåller dig till den i ditt dagliga 
arbete med eleverna. Vi bifogar vår intervjuguide, så att du innan intervjun kan få en möjlighet att reflektera lite 
över våra frågor om du så önskar. 
     
Intervjun kommer att ta ca en timme och äga rum den X april. Den kommer att bandas för att underlätta vårt 
arbete vid utskrift och analys av intervjuerna. Vi vill understryka att vi kommer att garantera dig anonymitet 
under arbetets gång och även i den skriftliga produkten. Ditt och skolans namn kommer inte att nämnas i 
uppsatsen. Vi följer Vetenskapsrådets forskningsetiska principer när det gäller anonymitet och samtycke. Har du 
några funderingar är du välkommen att höra av dig till oss.  
 
Med vänliga hälsningar 
 
Lena Nylén Friberg  Ewaleena Sundström 
Mobil: XXX                                                     Mobil: XXX 
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Bilaga 2: Intervjuguide 
 
Profession/yrkeserfarenhet 
 

• Hur länge har du arbetat som lärare? 
 
Utbildning 
 

• Vad har du för utbildning? När gick du den? 
 
Anmälningsplikten
 

• Fick du lära dig något om hur anmälningsplikten fungerar under din 
utbildning/anställning? 

• Vad vet du om anmälningsplikten idag? 
• Hur ser du på din  roll, som lärare, när det gäller att uppmärksamma barn som riskerar 

att fara illa? 
• Har du någon gång haft en oro för att ett barn riskerar att fara illa eller misstanke 

därom? I så fall hur hanterade du det? Gjordes någon anmälan? Vad fick du för stöd? 
• Vad har skolan för rutiner kring anmälan? Finns det något policydokument? Kan vi få 

ta del av det i så fall? 
• Ser du några svårigheter och/eller möjligheter med anmälningsplikten ur den unges 

perspektiv? 
• Vilken roll anser du att ledningen har, när det kommer till hur du förhåller dig till 

anmälningsplikten? 
• Vad anser du om anmälningsplikten? 
• Hur upplever du anmälningsplikten? 
• Vad anser du är viktigt om du skulle göra en anmälan? 
• Vad skulle hjälpa dig respektive hindra dig att göra en anmälan? 
• I vilka fall tycker du att det är självklart att göra en anmälan? När är det svårare att 

avgöra?  
 
Organisation/ledarskap 
 

• Vilka olika professioner arbetar inom skolan? 
• Hur ser samarbetet mellan lärare och ledning ut? 
• Har ni någon form av handledning?  

 
Samverkan 
 

• Hur tycker du att samverkan ser ut, mellan skolan och socialtjänsten? 
• Finns det något som skulle kunna förbättras enligt dig? 

 
Föräldrarnas roll 
 

• Hur ser du på samarbete med föräldrar? 
• Om du gjort en anmälan någon gång, hur involverade blev föräldrarna? Om du inte 

gjort en anmälan, hur skulle du involvera föräldrarna om du övervägde att göra en 
anmälan? 
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Bilaga 3: Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
 
 
Vetenskapsrådets forskningsetiska principer 
 
Individskyddskravet inom forskning kan konkretiseras i fyra huvudkrav: 
 
Informationskravet: Din medverkan är frivillig och du har rätt att avbryta din medverkan när 
du så önskar. Syftet med vår undersökning är att skriva en C-uppsats och i denna undersöka 
fyra högstadielärares subjektiva upplevelse av anmälningsplikten enligt Socialtjänstlagen 
14:1. Detta ska göras med den kvalitativa forskningsintervjun. Det finns inga svar som är rätt 
eller fel, utan det är dina personliga upplevelser som är viktiga. Materialet vi får in kommer 
endast att användas i C-uppsatsen och denna kommer att publiceras elektroniskt (på nätet) vid 
Socialhögskolan. Du kan även få en kopia av den färdigställda C-uppsatsen. 
 
Samtyckeskravet: Du bestämmer själv över din medverkan och hur länge du vill delta. Du 
har rätt att avbryta intervjun om du så önskar. Ingen annan information om dig kommer att 
samlas in.  
 
Konfidientialitetskravet: Vi garanterar dig anonymitet under hela arbetets gång och i den 
skriftliga produkten: inga namn kommer att nämnas, inte heller skolans eller kommunens. All 
information vi får in kommer att förvaras så att inga utomstående får tillgång till den. De 
bandade intervjuerna kommer att förstöras efter att analyserna av intervjuerna är klara. Om du 
vill så har du möjlighet att få kassettbandet som din intervju har spelats in på, efter att C-
uppsatsen färdigställts. 
 
Nyttjandekravet: Allt material som vi får in kommer endast att användas i C-uppsatsen 
 
Vi vill tacka dig för din medverkan! 
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